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Kedves Olvasó! 
 

Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi harmadik, tematikus számából 

megismerhetjük azokat a kisebb-nagyobb falvakat, városokat, melyek fonto-

sak a verslistások életében. Néhány közülük már csak a múlt vagy az emlé-

kezés színtere, változásokon ment át, vagy messze sodródott tőle a lélek, 

mely mindörökre magában őrzi, de sok település a jelenben lüktet, fejlődik 

és tölt be fontos szerepet bemutatója életében. Személyes hangú visszaem-

lékezéseket, vallomásokat, leírásokat olvashatunk róluk, máskor meg érde-

kes hangulatképekben tárják fel íróik a valóság egy-egy – a számukra jelen-

tőséggel bíró – darabkáját. Közelebbről megismerhetjük Buday Anikót, va-

lamint Szohner Gabriella új és Bodó Csiba Gizella régi-új kötetét. 
 

 Kutasi Horváth Katalin szerkesztő 
 

*** 

Klotz Mária: egy 
 

egy furcsa nyelv, egy távoli hang 

egy erős fény, egy templomi harang 

  egy kétnyelvű helységnévtábla 

egy régi és egy új temető 

egy szép kép 

egy gyermekkori emlék 

egy fenséges illat 

egy régi ünnep felvillan 

egy forró ölelés 

egy anyai kérés 

egy lelki megnyugvás 

egy boldog kitárulkozás 

otthon lakom 

ismét van dalom 

szárnyakon suhanok 

falummal egy vagyok 
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Buday Anikó: Zsámbék 
 

Gyönyörű festői környezetben, hegyekkel körülvett medencében terül 

el, melynek névadója is egyben az én városom, ahol születtem, Zsámbék. 

Városunk a Nyakas-hegy lábánál fekszik, melynek oldalában áll büszke-

ségünk, a XIII. században épült Romtemplom. Sokan Templomromnak, 

Öreg templomnak hívják, de nekünk, zsámbékiaknak mindig Romtemplom 

volt a neve, és az is marad. Őrzi, védi évszázadok óta városunkat, isme-

ri minden percét Zsámbék életének, múltjának. Messziről látszik fensé-

ges alakja. Védjegyünk, büszkeségünk, minden zsámbékinak a szívébe 

van zárva gyönyörű, fenséges szépsége. 

Városunk már az ókorban lakott, élő település volt, de kőkori leletek is 

előkerültek az „Angyal-árok” környékéről. 

A törökdúlás után Mária Terézia német ajkú sváb családokkal telepítet-

te be a kihalt falut. 

Szorgalmukkal hamar újjáépítették, felvirágoztatták a települést. Sző-

lőművelő, iparos családok telepedtek itt le. Egészen a II. világháború 

végéig a település közel 90%-át tették ki a sváb családok. 1946-ban, a 

kitelepítés után, alig pár család maradt itt, köztük az én szüleim is, mi-

vel édesapámnak magyar neve volt, így sikerült itthon maradniuk.  

Az üresen maradt sváb házakba az Alföldről telepítettek be családo-

kat. Nehéz időszakon ment át a falu, de lassan összeszoktak az „ősla-

kos” svábok és a betelepített alföldi családok. Két teljesen különböző 

életfelfogással és munkamorállal élő embereknek kellett együtt élni. 

Ma már minden nehézség nélkül élünk együtt, a különbségek elmosód-

tak, és ez így van jól. 

A mai Zsámbék egy hangulatos, szépen fejlődő település. Itt található 

Európa egyik legnagyobb lámpamúzeuma, Borús Feri bácsi szorgalmas 

gyűjtésének köszönhetően. A Romtemplomon kívül van egy csodálatos 

kastélyunk, a Zichy-kastély, ami az elbeszélések szerint egykor Mátyás 

királyunk vadászkastélya volt. Vásárlás útján került a Zichyek birtokába.  

Gyönyörű a barokk templomunk, 1750-1754-ig épült. Nyáron orgona-

hangversenyeknek ad otthont, kihasználva szép hangzású, zengő hangú 

orgonáját és a templom csodálatos akusztikáját. 
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Nyakas-hegy üreges vízgyűjtő barlangból áll, állandó vízzel telítve. In-

nen táplálkozott a Török-kút mindig zubogó, friss vízzel. Állítólag a tö-

rökök építették, akik 1541-ben foglalták el Zsámbékot, és 145 évig bir-

tokolták településünket. 

Büszkék vagyunk arra, hogy településünk egy nagy történelmi múlttal 

rendelkező, sokszínű, izgalmas város. Jó itt élni, nekem mindent jelent. 

Belőle táplálkozom, ide jövök haza, őseim szelleme, gyermekkorom 

gondtalan, felhőtlen örömei, fiatalságom kedves emlékei, családom, 

minden ide köt. Gyökereim olyan mélyre nyúlnak, hogy eltéphetetlen, ki-

szakíthatatlan, amíg élek. 

 
 

Dobó Georgina: Az én kis falum megszűnt létezni számomra 
 

Régen volt hova hazajönni, várt egy meleg, puha ágy. 

Régen volt hova hazajönni. 

Régen volt kit, kiket szeretni. 
 

Más volt a vidék, befogadott a család. 

Elköltöztem. Papa nincs többé. 

Minden darabokra hullott. A könyvtár, s vele én. 
 

Régóta nem szóltak hozzám, mégis volt hova tartozzak, 

Óvott a több generációs családi ház. 
 

Szerettem volna azt megvenni, de nem engedték, 

Így elkallódtam, akár szobában a parányi légy. 
 

Hiába a falu kedvessége, haragja inkább. 

Nem óv már többé az a ház. 

Nem védi, nem védte kezem soha apám. 
 

*** 

Képzeld el… című irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu 
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Holécziné Tóth Zsuzsa: Hol az én helyem? 
 

Ambivalens érzések kavarognak bennem, ha azt kéritek, meséljek az 

„én kis falumról”. Mert számomra létezik egy „szülőfalu”: kicsi, kedves 

település, ahol ötven év után is szeretettel fogadnak, ahol ismeretlen 

emberek hónapokon át meglocsolják az édesapám sírjára ültetett virá-

got – mert én azt 15o km távolságból nem tudnám gondozni.  

És létezik egy város, ahol a felnőtt éveim jó részét töltöttem: itt voltam 

diák, itt voltam szerelmes, itt toltam boldogan a babakocsit, és itt ro-

hantam zokogva a kórházba, amikor orvosi hibából kis híján elveszítettük 

egyetlen gyermekünket. Itt értem el szép szakmai sikereket, melyek 

kapcsán „elcsaltak” a fővárosba - ahol dolgozni tudtam, de élni nem. 

És van egy falu – az én választott lakóhelyem – tele kevély svábbal, bu-

tának tartott tóttal és cigánnyal – no meg „gyüttmenttel”: vagyis olya-

nokkal, mint én is. Ennek a falunak – mely kevélyen a városi rangra tört, 

és járda helyett a testvérvárosi kapcsolatokra, meg a Csaba-napi dí-

nomdánomra költi a pénzét – meg kellett küzdeni a szeretetéért. Volt 

idő, mikor a hozzáépített lakóparktól még a közvilágítást is sajnálták, 

és nem voltak hajlandóak az itt lakók adóforintjaiból ezt kifizetni, és 

soha, semmilyen támogatást nem ítéltek meg az „elit gettónak”.  

Így tehát nekem van szülőfalum, van otthon és van itthon… Hát most 

melyiket meséljem? 

Amikor nyugdíjas lettem, és párommal a pilisi erdőket jártam, és gom-

bát, kökényt, csipkebogyót szedtem, úgy éreztem: mégiscsak itt, Pilis-

csabán vagyok itthon. A táj szép, az erdő szelleme kegyes hozzánk – 

hát kit érdekel, hogy nem köszöntenek ismerősként az utcán, hogy nem 

számítok idevalósinak? Aztán elkezdtem írni, megjelent a könyvem, és 

szinte varázsszóra „népszerű lettem”: már vannak barátaim, felkértek 

egy irodalmi klub vezetésére, együtt tornázom néhány korombélivel, 

akik hívnak koncertre meg kirándulni. 

És mégis: ha megcsörren a telefon, és a szülőfalumból, Jakabszállásról 

hívnak, hogy tartsak könyvbemutatót, vagy beszélgessek az egykori is-

kolatársakkal, vagy segítsek a falut népszerűsítő kiadvány szerkeszté-
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sében, boldogan rohanok. Mert ott engem szeretnek. Olyan emberek 

vesznek körül, akik az első hívó szóra jó szívvel adakoznak egy tízéves 

kisfiúnak, aki idős és beteg szüleivel egy összedőlés előtt álló vályog-

épületben lakik, de munkával keresett kis zsebpénzéből a szomszéd 

gyerekeknek vesz üdítőt – mert megengedték, hogy játsszon velük – és 

az apukájuknak csokit – mert elvitte traktorozni.  

Az utam a szülőfalumba Kecskeméten át vezet, ahol még élnek rokona-

im, ahol még szeretettel vár kedves magyartanárom, akinek a legtöbb 

köszönettel tartozom az irodalom iránti szeretetem kialakításáért – így 

közvetve az írásért, mely idős korom szellemi elfoglaltságát jelenti, és 

sok-sok új barátot hozott nekem. Ahol még mindig akad olyan munka-

társ, aki kocsival vár az állomáson, hogy hazavigyen a szülőfalumba. 

Mindezt végiggondolva, azt hiszem, boldog lehetek. Nem szabad azon 

keseregnem, hogy családtagjaim sorsa talán másként alakult volna, ha 

én nem fogadom el azt az állásajánlatot, és nem indulunk útnak új ott-

hont keresni. Boldog lehetek, mert van hová hazamennem, és van hol él-

nem, és csak rajtam múlik, hogy ezt a nem is kettősséget, hanem „hár-

masságot” hogy viselem.  

 
 

Herczeg-Vecsei Katalin: Tapolcai haikuk 
 

Tapolca-patak 

 

Víz fodrozódik: 

arany koi ponty úszik 

sodrással szemben. 

 

Malom-tó 

 

Vizet simogat 

a szomorúfűz ága: 

tavi szerelem.

Tavasbarlang 
 

Barlang vizében 

fürge cselle cikázik: 

kívánj valamit!
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Vermes György: Az ovi  
 

Wekerletelepi árnyas óvoda,  

Kislányom mily örömmel járt oda! 

Gacsos lábakkal futott felém,  

De szépen beszél! – nyilallt belém.  

Boldogan várta őket az uszoda. 

 

 

Győri Nagy Attila: Te, csodás! 
 

Tizenhat múltam. Tipikus tinédzserként mindennel bajom volt, nem talál-

tam a helyem, nem volt jövőképem. Éppen egy öngyilkossági kísérlet után, 

ami inkább csak figyelemfelhívás volt a környezetem felé, a soproni ut-

cákon sétáltam. Egy pszichológusnővel. Állami gondozottként azt hiszem, 

járt egy ilyen megfigyelő. Beszélgettünk, ami neki tulajdonképpen a 

szakmája volt, én pedig kicsit élveztem ezt a számomra új helyzetet. 

Próbáltam kitalálni, mi lesz a következő kérdése, játszottam a válaszok-

kal és figyeltem a reakcióit. Ki figyel itt kit? Közel egy óra után megálla-

pítottam, hogy szegénynek több baja van, mint nekem. Hogyan tudnék 

neki segíteni? Én ehhez nem értek, de lehet, hogy nem is akarok. Maga-

mat kell előbb rendbe szednem. Valószínűleg a velem kapcsolatos tanács-

talansága miatt egyszer csak elhagyta az elemző-feltáró kérdéseit, és 

egy kellemes, laza beszélgetésre váltottunk. Azt hittem, ez egy újabb 

trükk, hogy valami csavar van benne, de szerintem csak feladta. 

– Csodálatosak ezek a fák – nézte ámulva a környezetet. 

– Igen. Olyan békés itt minden! Tiszta a levegő, az egész olyan nyugtató 

– válaszoltam. 

– Imádom Sopront. Főleg a hétvégéken, amikor már nincsenek itt a diá-

kok. Nyugodtan sétálhat az ember, szinte alig találkozik valakivel. Vá-

rosként szinte mindent lehet kapni, de ezek a kis utcák itt mégis falusi-

as környezetet nyújtanak.  

– Szép város. Nekem is tetszik. 
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– Te hol laknál szívesen? Egy kis faluban, ahol mindenkit ismersz, a 

természet nyugalmában, körbevéve állatokkal, vagy egy városban, ahol 

zajlik az élet, nagy a nyüzsgés? – nézett rám kíváncsi tekintettel. 

– Én Budapesten fogok lakni – jelentettem ki teljes nyugalommal, ám őt 

meglepte a válaszom. 

– Budapesten? Miért éppen ott? 

– Nem is tudom – elgondolkodtam hirtelen. – Egyszerűen az az én telepü-

lésem. Már évek óta tudom, hogy ott fogok lakni. Más eszembe se jutott. 

– De hát nem jó egy ilyen kis nyugodt környezet, mint itt, Sopronban? 

– A nyugalom az emberben van. Vagy van, vagy nincs. Persze a környezet 

segíthet valamit, de mit sem ér, ha háborog a lélek. Egy kis lakásban a 

világ legnagyobb metropoliszában is meglelhetem a nyugalmamat.  

– Ez igaz. Mi tetszik Budapestben? 

– Ez jó kérdés. Még sosem voltam ott. Talán, hogy nem ismerek ott sen-

kit, és ha akarom, ez így is marad. Elbújhatok a világ elől, de be is me-

hetek a tömeg közé, ha úgy tartja kedvem. Ott fogok élni, egyszerűen 

ezt érzem már régóta. 

– Én nem tudnék ott lakni, nekem túl nagy. Túl rideg, túl sok az ember. 

Bár szép város, az biztos. 

– Budapest, Budapest, te, csodás! – kezdtem el dúdolni az ismert dalla-

mot, majd rámosolyogtam.  

– Már nagyon várom, és ő is vár engem. Érzem! 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: Kelenföld 
 

Mit is nevezzek szívem csücskének? 

Tétényt, hol értelmem ébredezett? 

Budafok lehetne éppilyen fontos, 

A Törley-kastély szép épülete. 

Az óvoda mellett több érv is szólna, 

S ott van még Háros, a pecák helye. 

Ám Kelenföld mégis főhelyen lenne, 

Hisz itt éltem le majd’ egész életem! 
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Gólya is kelepelhetett itt egykor, 

Hisz mocsaras volt ez a lapos vidék. 

Ráláttam régen a Gellért-hegyre, 

De magas ház épült a konyhánk elé. 

Hol kedvemre szaladgáltam gyereknek, 

Eltűnt a mező, a pitypang tere, 

Nem szól a vonat füttye régóta, 

Nincs, amin járjon már kereke… 

Nemcsak a síneknek mondtunk búcsút, 

Eltűnt a bakterház épülete. 

 

Nem volt itt zebra, csak piros lámpa, 

Az is csak illendőség miatt! 

Forgalom sem volt, csak ímmel-ámmal, 

S mily közel hömpölygött még a Duna! 

Itt volt az árnyas strand is nem messze, 

Itt volt a medence, itt a sok fa, 

Eltűnt a Bambi, eltűnt a tábor, 

Nem jár már kedvenc villamosom. 

Uszoda épült a romantikára, 

Hol olajfabogyókkal játszottam én, 

S hiába épült itt piac, ha kongott, 

Albertfalvára rájárt a rúd! 

Megszűnt itt több gyár és focipálya, 

Nem várja egy sem már játékosát. 

 

Másmilyen volt a tónak a partja, 

Feneketlen most is, és ott a gimi, 

Igaz, már nem is Jóskának hívják, 

Azt máshol keresd, a Móricz Zsigán! 

Eltűnt az egykori gomba a térről, 

S máshogy vesz kanyart az újabb tuja, 

Metró is épült, szabad a gazda, 
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A Sas-hegy köszön a távolból Rád, 

Felbolydult minden, átváltozott hát 

A pályaudvar egész környezete. 
 

Nincs meg a Bartók, az Olimpia, 

Irodaházak nőnek csupán, 

Bármerre indulok, tájékozódjak, 

Mert nem segít rutin, se emlékezet! 

A művház helyén most lakóház épült, 

Kultúra lett a közért felett; 

Apróvá lett a cukrászda romja 

Az újonnan épült multi megett… 
 

Soksávos út lett a mi kis utcánkból, 

De ide jövök én mégis haza, 

S ha eszembe jut a Skála piac ma, 

Reklámok kópéja kacsint reám. 

Fedett a vásár, ám fedetlen fővel 

Tisztelgek, Kelenföld, s változom veled! 

 
 

Holécziné Tóth Zsuzsa: Egy pillangó a múltból 
 

A hétvégén egy könyvbemutató kapcsán otthon jártam, a szülőfalumban. 

Szüleimet és rokonaimat még ismerő idősekkel, és a felső-jakabi iskola 

egykori növendékeivel volt randevúm, de óriási meglepetésemre egykori 

tanító nénimet, Ibolya nénit is meghívták. Igazi meglepetés volt szá-

momra, hogy amikor a Polgármesteri Hivatal előtt a kocsiból kiszálltam, 

ő jött felém, és én az utolsó találkozás óta eltelt ötven év ellenére 

azonnal felismertem a mosolyáról, és még mindig szép arcvonásairól.  

A találkozón végig boldogan hozzászólt, mesélt nekünk az egykori diá-

kok csínytevéseiről, felolvasta az általa gyűjtött vicces diákbakikat, és 

megajándékozott egy osztályképpel – igaz, erről én már hiányoztam, hi-

szen ötödiktől a városi iskolába jártam – de az évfolyam stimmelt. Jó 
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látni rajta a többieket kiskamasznak: úgy, ahogyan az idő tájt már nem 

láthattam őket. 

A találkozón levetítettem néhány fotót az életem fontosabb pillanatai-

ról, és beszéltem a könyvemről, melynek számos története közöttük, a 

jakabszállási tanyavilágban játszódik. Arra a kérdésre, hogy lesz-e a 

könyvnek folytatása, nem mertem határozott igennel válaszolni, de 

megemlítettem, hogy néhány történet már megszületett hozzá, közte 

egy olyan is, melynek néhány szereplője ott ült a teremben. Kis unszolás 

után fel is olvastam nekik az alábbi történetet: 

„Ma láttam egy fotót egy rozsdavörös pillangóról, melynek szárnyain 

sok-sok apró fekete pötty volt látható. Ez a pillangó engem szép tarka 

szárnyain a múltba repített, egészen a gyerekkoromba. Kisiskolás vol-

tam Jakabszálláson, azt hiszem, harmadik osztályos, amikor egy reggel 

az iskolába érve nagy zsibongás fogadott. Az osztályterembe – valószí-

nűleg a reggeli szellőztetéskor – bekeveredett valahonnan egy kis fehér 

alapon cirmos-foltos cica, akit persze mindenki simogatni, dédelgetni 

akart, sőt volt, aki az uzsonnára hozott margarinos kenyeréből is fala-

tokat tört neki. Azután a terembe belépett Erzsike néni, az osztályfő-

nökünk, és ő természetesen nem örült annyira, mint mi, hiszen az osz-

tály leginkább egy zsibongó méhkashoz hasonlított, mivel mindenki a ci-

cát akarta kényeztetni. Végül kijelentette, hogy ha csönd lesz, és valaki 

vállalja, hogy a nap végén hazaviszi a kiscicát, akkor maradhat. A kér-

dés hallatán, a hirtelen beállt csöndben, egyetlen kéz emelkedett fel 

kissé bátortalanul: az enyém. Vittem én már haza törött szárnyú rigót 

is a galagonyabokor alól, meg fekete-fehér tarka kiskutyát is 

Síposéktól – akiknek a háza mellett bandukoltam reggelente iskolába, és 

akiktől a tejet hordtam kandliban a tanító néni kislányának. Ez a kutyus 

– a Morzsi – nagy kedvence lett az egész családnak, ezért arra gondol-

tam, talán a cicát is megengedik majd, hogy megtartsam. Ezután az óra 

annak rendje s módja szerint elkezdődött – igaz, néha oda-

odasandítottunk a cicára, de ő szerencsére egy idő után elhelyezkedett 

az ajtó előtt, a lábtörlőn, az osztályterem végében – így nem láttuk to-

vább, tudtunk koncentrálni.  
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Szép tavaszi nap volt, ezért az osztály egy rövid kirándulásra indult: kör-

nyezetismeret óra alatt elgyalogoltunk Gyenesné Irénke néniék konyha-

kertjét megnézni. Erzsike néni úgy gondolta, sokkal jobban be tudja mu-

tatni nekünk a különféle konyhakerti növényeket és a gondozásukat, ha 

Évi és Józsi osztálytársunk anyukájánál megtekintjük a szép gondozott 

ágyásokat és az előnevelő fóliát. Foltost, a cicát – akinek eddigre már ne-

ve is lett - az osztályteremben hagytuk, mert nem akartam, hogy meg-

szökjön. Az osztály örült a kirándulásnak: szépen páros sorba álltunk a 

nagykapu előtt, és az 54-es út mentén elgyalogoltunk a kb. másfél kilomé-

terre lévő takaros tanyára. Nem volt akkor még olyan nagy a forgalom a 

soltvadkerti úton, mint most – kb. 1967-et írtunk a történet idején –, de 

azért csak amikor a köves útról lefordultunk, akkor szóródhattunk kicsit 

szét. A dűlőút egyik oldalán kukoricás, a másikon rét terült el, sok-sok 

szép mezei virággal. A kertlátogatás után visszafelé volt, aki szedett is 

belőle, hogy majd az osztálytermet díszítsük vele. Mi pedig Évivel kézen 

fogva sétáltunk a sárga és lila színekben pompázó mező szélében. Séta 

közben szinte ugyanabban a pillanatban láttuk meg az útszéli bogáncson 

billegő csodaszép pillangót: nagy, vöröses szárnyán vékony fekete csíkok-

kal, azok között pedig apró fekete pöttyökkel díszítve. Falusi gyerekek 

voltunk, láttunk mi már sárga káposztalepkét, oleander szendert, meg 

fecskefarkú pillangót is eleget, de ilyen szépet és légieset még nem.  

– Álljatok meg! – kiáltottam az utánunk jövő és egymással birkózó fiúk-

nak. El ne zavarjátok! 

– Mit? Mit? – kérdezte az egyik fiú kíváncsian közelebb lépve, majd ne-

vetni kezdett. 

– Mit néztek azon a bogáncson? Nem láttatok még lepkét? 

A pillangó persze – melyet csak mi, lányok láttunk különlegesen szépnek 

– a fiúk közeledtére felrebbent és messzire repült. Az ő lelküket nem 

érintette meg különös szépsége. Azt hiszem, lakatosnak vagy autósze-

relőnek tanultak tovább. De mi, lányok már akkor is mások voltunk. Épp 

a napokban hallottam, hogy Évi a herendi porcelánüzemben festette 

hosszú éveken át a virágokat és a pillangókat, én pedig, ha alkalom adó-

dik rá, megírom őket. 
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És hogy mi lett a cicával? Hát bizony, mire visszamentünk az osztályba, 

mindenki őszinte megdöbbenésére az én iskolapadom alsó polcára fész-

kelte be magát! Hogy honnan érezte vagy tudta, hogy én leszek a gazd-

asszonya, nem tudom, mert az azért eléggé hihetetlennek tűnik, hogy 

értette a tanító néni kérdését, és megfigyelte, ki nyújtja fel a kezét.” 

A történetnetnek nagy sikere volt, elindított a teremben egy visszaem-

lékezés-hullámot, és addig meséltünk egymásnak, míg a vendéglátónk 

meg nem jegyezte, hogy az utánam következő előadó már 20 perce 

megérkezett, és egy ideje már neki kellene szerepelnie. Azzal búcsúz-

tunk el egymástól, hogy máskor is várnak, és én éreztem a szavaikból 

áradó szeretetből, hogy ezt komolyan is gondolják. Hogy is mondta Pe-

tőfi? „Lenn az alföld tengersík vidékin /Ott vagyok honn, ott az én vilá-

gom…” Igen, számomra, amíg élek, mindig lesz otthon és itthon… De ez 

talán így van jól! 

 

  

Szabóné Horváth Anna: Itt élek 
 

Itt élek, domboknak rejtekén, 

katlanának selymes zöld gyepén, 

hol apró patakocska halad, 

régi malmok mentén csak szalad... 

 

Útján több patakkal cimborál, 

fénylő Balatonig meg sem áll. 

Szomorú füzek lengnek fölé, 

s hűs árnyat terítenek köré. 

 

Ágaskodnak régi s új házak, 

kedves arcokon mosoly-mázak. 

Nyáron már túl hangos az élet, 

pedig sokakat a csend éltet... 
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Aztán elhalkul a vad zsivaj, 

Őszre már minden zegzug kihal. 

Télre csak a kemény mag marad, 

Kiknek szívéhez a múlt tapad. 

 

Kémények pipáznak füstölgőn, 

várják az új tavaszt töprengőn. 

Emlékeket nő be a tövis, 

A múlt itt él bennünk mégis... 

 

Itt simogat az est deres hajjal, 

Itt ébreszt a csillanó hajnal, 

S csukódik majd szememre álom, 

Itt kell az emlékekkel hálnom... 

 

 

Jártó Róza: Munkába menet 
 

Nem kell sokat menni a lakásomtól, hogy kiérjek az egyik, a város köz-

pontjától kissé távol eső, de nagyon is kedves parkhoz, amit nem másról, 

mint az Orosházán szolgáló Mikolay István evangélikus lelkészről ne-

veztek el.  

Igazából nem is park, csak kert, a neve is Mikolay-kert. Persze ettől 

még nem igazán látogatják a városiak mostanság, pedig hajdan, a re-

zsimben, még a híres május elsejei ünnepeket is itt tartották meg. A 

Mikolay-kert igazi éke mára már csak egy tényleg kedves kis játszótér 

lett, amely egyben az Uzsoki óvoda játszóparkja is. Itt még padok is 

vannak a játszótér végében.  

Néha még szerelmesek is kitévednek ide, de főleg hétvégeken a kutyá-

sok veszik a kertet birtokba. Jómagam többször is voltam kint a kert-

ben, mert egyik példaképem, Tessedik Sámuel leánya, Johanna volt 

Mikolay István felesége. Így persze hogy érdekelt a vő is, aki névadója 

lett ennek a kertnek! 
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Később inkább az Árpád-kertet részesítettem előnyben, mivel az esett 

útba nekem, a munkába menve. Igaz, a gyermekem is kinőtte az Uzsoki 

óvodát, és iskolába került.  

 

Igazi élmény volt nap mint nap a munkahelyemre elsétálni. Majd két ki-

lométer volt a Polgármesteri Hivatal és a lakásom közötti távolság, de 

csodaszép fákkal határolt úton mentem végig a sorompóig, ameddig az 

Iglói út tartott. Onnan is tovább a buszpályaudvarig, ami már a Kossuth 

utcán volt, és az pályaudvarhoz simuló járda teljes hosszán platánfák 

sorjáztak. Kora tavasztól késő őszig élmény volt a Kossuth utcán végig-

menni.  

Ráadásul végig beszélgettünk a gyerekemmel, mert ő meg a munkahe-

lyem melletti iskola egyik sportosztályába járt. Reggel igyekezve nem 

igazán volt időnk nézelődni, de mire elértünk a Kossuth utca közepére, 

ahol az Árpád-kert volt, visszafogtuk a lépteinket. Olyan kedves és 

szép volt az újonnan megtervezett park, közepén a szökőkúttal, hogy 

amikor csak tehettük, sétálva folytattuk az utunkat.  

Alig jutottunk túl a művelődési ház mellett, már ott is voltunk a katoli-

kus templom előtti parknál. Itt meg a hatalmas törzsű ősfák bűvöltek el 

minket. Néha annyit bámészkodtunk, hogy igencsak szedni kellett a lá-

bunkat, ha időbe be akartam érni a munkahelyemre, ahol a hivatalos 

munkaidő fél nyolckor kezdődött. A gyerekkel itt, a Kossuth utca és a 

Rákóczi úti sarkon köszöntünk el egymástól, ahol már várták az osztály-

társak, és innentől együtt mentek az iskoláig. Én meg folytattam az 

utam a Szabadság térre, ahol megint csak egy szép kis parkon mentem 

át, melynek éke a csodás virágágyasokon kívül a kis szökőkútja volt. 

Ebédidőben, ha az idő is engedte, itt szoktunk üldögélve, beszélgetve 

eltölteni a kis félóránkat.  

 

Mielőtt beléptem a hivatal ajtaján, mindig visszafordultam, kicsit gyö-

nyörködve végignézni a Kossuth utca végéig, hogy milyen szép is az én 

városom. Az Alföldön, a Viharsarok szegletében elterülő Orosháza egy 

igazi gyöngyszem… 
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Petres Katalin: Vallomás 
 

Az én hegyem a Gellért-hegy, 

az én tavam a Feneketlen-tó, 

az én utam a Bartók Béla út, 

az én terem a Kosztolányi Dezső tér, 

az én fenséges folyóm a Duna, 

az én szigetem a Margit-sziget, 

Budapestért dobog az én szívem. 

 

 

Győri Nagy Attila: Boldog gyermekkor 
 

Gyermekkorom települése egy kis falu, Bezenye. Bár mindössze négy 

évet töltöttem el itt, az általános iskola felső tagozatát, de ez a pár év 

élénken él emlékeimben. Rengeteg élménnyel lettem gazdagabb, és na-

gyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen faluban teltek el ezek 

az évek. Akkoriban az utcánk jobb oldala még nem volt beépítve, a ter-

mészet uralta. Egy gyerek számára megannyi felfedezésre váró csoda: 

kanális, megmászásra váró fák, bújócskázásra hívó bokrok. Én pedig 

igyekeztem fel is fedezni, amit csak lehetett. Mindent megkóstoltam, 

amiről úgy véltem, nem mérgező, az akácvirágtól a papsajton át a köké-

nyig. Aztán mikor már elég meleg volt az idő, beindult a fürdőszezon. 

Nálunk ezt a szerepet a Mosoni-Duna töltötte be, ahol a „Fürödni tilos” 

táblát minden szezon elején szertartásosan bedobták a vízbe, hadd 

ússzon messzire. Voltak olyan hétvégi napok, mikor közel százan is kint 

voltak a faluból, sőt, nemegyszer az egyik helyi kocsmáros is megjelent 

a hűtőládájával, benne a sok szomjoltóval. Én jobban szerettem, ha csak 

páran voltunk kint, ilyenkor teljesen nomád életet éltünk. Összeszedtük 

a száraz ágakat, fadarabokat, tüzet gyújtottunk, és vártuk, hogy leég-

jen, és minél több parazsunk legyen. Abban aztán szépen megsütöttük 

az éppen beérő kukoricát, vagy az otthonról hozott burgonyát, mind-

kettőt héjastul. Mikor már untuk a fürdést és a napozást, felgyalogol-
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tunk a helyi TSZ gyümölcsösébe. Ide csak azok mehettek a nagyfiúkkal, 

akik kellően jól tudtak úszni, mert visszafelé azt a nagyjából két kilo-

métert leúszva tettük meg. Élénken él bennem az emléke, mikor először 

mehettem én is a nagyokkal. Ott aztán teletömtük magunkat az éppen 

beérett finomsággal. Cseresznye, meggy, alma, barack... Volt minden. És 

persze volt ott egy őr is, aki hajlott kora miatt menni már csak nehezen 

tudott a botjával, de az éberségében nem volt hiba. Mindössze talán 

egyszer beszélgettünk, mert általában messzire kerültük. 

 - Látlak ám! – kiáltott felém, mire én leugrottam a meggyfáról és ille-

delmesen odaköszöntem neki. 

 - Jó napot! Már itt sem vagyunk – éppen készültem elszaladni. 

 - Ismerlek ám! Megmondom az apádnak, hogy mit csinálsz!  

Egyáltalán nem ismert, sőt, szerintem nem is látott már rendesen. Rög-

tön rájöttem, felesleges itt szaladni, ha sétálva megyek ki a kertből, 

akkor se ér utol. 

Egy másik emlékem az itt eltöltött nyarakról kevésbé vidám. Éppen a 

gyümölcsösből úsztunk lefelé a vízben, ami azért nem volt túl nehéz, mi-

vel a folyó sodrása nagyban a segítségünkre volt, mikor nagyjából fél-

úton elértünk a darazsakhoz. Biztosan itt volt a fészkük, mert jó sokan 

voltak. Sokan és jó nagyok. Azt hiszem, lódarázsnak hívják őket. Ilyen-

kor mindig lebuktunk a víz alá, és ott úsztunk, ameddig bírtuk levegővé-

tel nélkül. De sajnos egyszer túl korán jöttem fel a felszínre, amit egy 

szemfüles darázs azonnal ki is szúrt, és rászállt a fejem búbjára. Én 

csak az óriási fájdalmat éreztem, amit a szúrása jelentett. Szóval min-

dig történt valami, egy gyerek ritkán unatkozik. Mosolyog a szívem, ha 

felidézem azokat a gombászásokat, hóvirágszedést, a réten zajló foci-

meccseket, vagy akár a frissen kötözött szalmabálákon való ugráláso-

kat. Bármikor, ha megkérdik tőlem, milyen gyermekkorom volt, gondol-

kodás nélkül rávágom, hogy boldog. Igen, és ezt leginkább Bezenyének 

köszönhetem. 

*** 

Állandóan frissülő irodalmi pályázatok a 

http://poeta.hu/ingyen oldalon
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Verslistás találkozón… - Budapest, 2019. május 19.
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Ságiné Szűcs Klára: Sorsforduló és  

Bodó Csiba Gizella: ARANYpor c. köteteinek bemutatója



PÁLYÁZATI HÍREK... 

 

 19 

NTP-ITKK-18-0003 pályázat 

„Évkerék” - Forgó kalendárium tervezése és készítése 

– Szín és Vonal Művészetoktatási KH. Alapítvány – 
 

 
 

„Az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő hazai programok 

támogatása” című nemzeti tehetségprogram kiíráshoz kapcsolódva 

gyulafirátóti tanulóink egy olyan forgó kalendárium tervezésébe és kivi-

telezésébe fogtak Széplaki Nóra tanárnő vezetésével, melynek révén 

az óvodások és kisiskolások a négy évszakot szimbolizáló kerekek kap-

csolódása kapcsán megismerkedtek az évszakokhoz kötődő jeles napok-

kal, hagyományokkal. A művészeti iskolások által elkészített nagy mére-

tű forgó játékeszköz nemcsak megtanítja a gyerekeket, hanem dekora-

tív, figyelemfelkeltő, innovatív játékeszköz is, amely segíti megismer-

tetni az évszakokhoz köthető magyar és sváb hagyományokat. A teljes 

egészében kézi munkával készült forgó szerkezet konstrukciójának és 

díszítményének elkészítése során a programban részt vevő, azt megva-

lósító tanulók megismerkedtek a konstruálás és a díszítőfestés eljárá-

saival, a tervezés-kivitelezés nehézségeivel, a mondanivalót kifejező 

formaszerkezet és díszítmény összhangjának fontosságával, az életkép, 

az emberi alakok, mozdulatok ábrázolási lehetőségeivel.  
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NTP-KTK-18-B-0004 pályázat 

Átfogó tehetségfejlesztés mesebeli lények életre keltésével 

– Szín és Vonal Művészetoktatási KH. Alapítvány – 
 

          
 

Igaz Csilla tanárnő vezetésével a programba beválogatott zalahalápi di-

ákok a komplex tehetséggondozó program segítségével a művészettör-

téneti korok legjelentősebb irányzatait dolgozták fel a gyermeki lélek-

hez közel álló misztikus, és valóságos lények (pl. a madarak) motiváló 

hatásával, a különböző művészeti technikák és műelemzés alkalmazásá-

val, melyet az adott korok neves művészeinek alkotásaival közvetítet-

tünk számukra. 

Célkitűzésünk az volt, hogy a résztvevők ismerjék meg a művészeti esz-

köztár azon önkifejezésben betöltött szerepét és lehetőségét, mely 

erősíti identitástudatukat, segíti megtalálni egyéni „hangjukat”, kialakí-

tani pozitív értékrendjüket. A pályázat során végzett közös munka elő-

segítette a szocializációs készségek fejlődését, megmutatta a művé-

szeti alkotások szellemi és esztétikai értékét, az egyén és a világ (a 

társadalom) közötti tükröző és közvetítő szerepét. A program hatása, 

végeredménye a háromnapos bentlakásos táborban, a tanulók által ké-

szített nagyméretű alkotásban kerül összegző bemutatásra. 
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NTP-MÜV-18-0032 pályázat 

Kalandozások a grafika világában 

– Szín és Vonal Művészetoktatási KH. Alapítvány – 
 

 
 

Az egész tanéven végigfutó tanórán kívüli programban tanulóink a sok-

szorosító grafika szerteágazó technikáit, kortárs alkotóit ismerhették 

meg. A nyomtatási eljárásokkal készíthető képzőművészeti, alkalmazott 

művészeti alkotásoknak olyan gazdag az ismeretanyaga, annyi lehetősé-

ge van, ami tanórai keretek között csak érintőlegesen ismertethető 

meg. A program célja az volt, hogy bemutassa, megtanítsa a különböző 

sík-, magas- és mélynyomás technikáit. Lehetőséget adjon a tanulóknak 

nemcsak nyomtatásra, sokszorosításra alkalmas dúcok elkészítésének 

változatosságát megismerni, de a nyomtatás során alkalmazott munka-

fogások, az anyagok, festékek és színek variálásából fakadó megannyi 

lehetőség és hatás, valamint eredmény megtapasztalására is.  

A program biztosította a beválogatott tanulók számára, hogy tovább 

tudjanak lépni az egyszerű rajzi eljárások keretein, hogy kézműves tan-

szakosokként is eredményesen készülhessenek fel a miniszter által 

meghirdetett 2019. évi VII. Országos Grafika Versenyre. A háromnapos 

tábor során közös munkával nagy méretű szitázott textileket alkottak. 
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NTP-MÜV-18-0031 pályázat  

Nyomhagyás grafikai és digitális eszközökkel  

– Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola – 
 

 
 

Alkotó foglalkozásainkon a kortárs művészet által inspirálva, saját el-

képzelést megvalósítva festék vagy fény által hagyott nyomra, jelekre 

építve tanulmányozták tapolcai diákjaink Czintula Anita tanárnő vezeté-

sével az alkotó munka során a véletlen és tudatos nyomhagyás lehetősé-

geit. Grafikai, fotó és digitális művészeti technikákat ismertek meg. 

Célunk a gyermeki képzelőerő szabadságának megtartása és fejlesztése 

volt. Továbbá fontos cél volt az asszociációs készség és a kreativitás fej-

lesztése. A program során, az alkotás folyamatában a különböző anyagok, 

eszközök, művészeti technikák, eljárások megismertetésével, a probléma-

megoldáshoz vezető új utak megtapasztalásával a résztvevők vizuális gon-

dolatközlő, önkifejező készsége jelentősen gyarapodott, fejlődött. A tan-

éven átívelő grafikai és festészeti feladatok és a táborban megvalósuló 

fénnyel való festés kitűnő alkalmat nyújtott a kifejezési paletta szélesíté-

sére, az egyedi önkifejezési eljárás megtalálására, fejlesztésére. 

A tehetséggondozó program teljes egészében élmény- és alkotásköz-

pontú, gyakorlatorientált foglalkozást biztosított. 
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Petres Katalin: Apeva 
 

Itt 

nőttem, 

változtam 

a várossal, 

egymásé lettünk. 

 

 

Sági Klári: Mennyire ismerem településemet?  

– a helyi televízió élő adása alapján -  
 

A helyi televízió szerkesztői érdekes, új hagyományteremtő műsort ta-

láltak ki. Mennyire ismerem településemet? címmel pályázatot hirdet-

tek. A jelentkezők azt vállalták, hogy a tévé nyilvánossága előtt mode-

rátori segítséggel beszélgetnek, vitatkoznak, érveket sorakoztatnak 

fel városukról. Az alsó korhatárt tizennégy évben jelölték meg. A pá-

lyázóknak csak a nevüket, életkorukat és egy fényképet kellett küldeni-

ük.  A számítógépes sorsolással az életkorra és a nemek arányára fi-

gyeltek. A véletlen folytán a több száz bátor jelentkezőből végül né-

gyen nyerhettek.  

Az élő adás napján a stúdióban találkoztak először egymással a kivá-

lasztottak, egy tizenhat éves középiskolás fiú, egy harmincas amatőr 

régész - történelemtanár, egy negyven év fölötti négygyermekes főállá-

sú anyuka és egy nyugdíjas özvegy néni, többunokás nagymama. A mode-

rátor országos televíziós riporter, aki helyi lakos, sok városi program, 

műsor vezetője, népszerű fiatalember. 

– Milyennek látják városunkat? – hangzott el a köszöntő után az első 

kérdés, melyre rövid választ várt a vitavezető. 

– Élhetőnek – mondta a tanár. 

– Nincs itt semmi különös – így a diák. 

–  Jó itt élni, biztonságos – felelte az anyuka. 

– Sokat segítenek, törődnek velünk – hálálkodott a nyugdíjas.  
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– Nincs itt semmi különös? – ráncolta a homlokát a tanár úr. Mire gon-

dolsz, minek kellene lennie?  

– Nincs egy pláza, egy Meki, sem egy rendes diszkó a fiataloknak, az 

alig három normálisabb szórakozóhely hétvégén éjfélkor a rendelet mi-

att bezár, mozi sincs, más városokba járunk szórakozni, ami valljuk be, 

nem veszélytelen az ifjúság számára. 

– Igaz, ez bizony a szórakozásra vágyóknak probléma lehet, de annyi 

minden más akad. Ott a remek bevásárlóközpont, tavasztól télig feszti-

válok rengeteg érdekes és ingyenes programmal, koncertekkel, minden 

korosztály választhat kedvére, persze, csak ha akarja. Mindig lesznek 

elégedetlen emberek – reagált a riporter. 

Az anyuka jelentkezett, s máris mondta, kicsit halkan, majd egyre erő-

södő hangon:  

– Tudod, nekem négy gyermekem van, köztük olyan korúak is, mint te, s 

bizony nem örülnék annak, ha hétvégenként kótyagosan téblábolnának 

haza, esetleg felelőtlenül rongálnának éjnek évadján. Jó ez így, ez a 

szülők számára megnyugtató.  

– Ó, ne tessék gondolni, hogy a gyerekei ennek örülnek! Jó, tudom, hogy 

sok szempontból kell a kérdést vizsgálni, de a fiatalokra is gondolni kell. 

Az jobb, hogy autóznak, más városokba járnak? 

– Úgy gondolom, hogy evezzünk más vizekre, abban reménykedve, hogy 

városunk vezetői meghallották a felvetést, s megvizsgálják egy fiatalos 

szórakozóhely megnyitását, ami valóban hiányzik. Folytassuk a követke-

ző kérdéssel, ami így hangzik: Milyen értékekkel dicsekedhet városunk? 

– gördítette tovább a beszélgetést a moderátor. 

– Mire gondol? Művészeti, történelmi, természeti, gazdasági értékeket 

egyaránt tudunk felsorolni. Én mondom, aki történelemmel, amatőr 

régészkedéssel foglakozom, hogy nagyon sok mindenre lehet büszke kis 

városunk.  

– Említsen néhányat! – kérték a többiek.  

– Ott vannak a történelmi tények. Biztosan sokan tudják, és talán még 

többen nem, hogy a város őrzi egy római őrtorony maradványait, amit 

szakemberek feltártak, helyét megjelölték, de sajnos most még csak 
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makett alapján tudjuk elképzelni, milyen lehetett ez a katonai őrállomás 

a Zagyva völgyében 1600 évvel ezelőtt.  

– Hű, erről még nem is hallottam! – szólalt meg a nyugdíjas néni. – Pedig 

itt születtem, itt élek elég régóta, már én is szinte műemlék vagyok – 

majd hamiskásan elkuncogta magát. 

–Volt itt országgyűlés is 1525 nyarán, bizonyos köznemesi érdekek mi-

att ide hívták össze, még maga II. Lajos király is – félve ugyan – de el-

jött. Több tízezren gyűltek össze, s teljesítette az ellenzék kívánságát, 

azaz kinevezte Werbőczyt nádornak, amit később aztán vissza is vont. 

Az 1170-es években premontrei szerzetesek telepedtek le itt, a város 

első írásos említése is tőlük való. 

– Úgy tudom, hogy szandzsák székhely is volt a törökök alatt, erről már 

tanultak a gyerekeim is – jegyezte meg az anya. 

– Úgy bizony, akik megerősítették, kibővítették a régi palánkvárat, 

mert az is védte ám a városkát, ezt a törökök is fontosnak tartották.  

Ez az uralom sokáig tartott, 1544-és 1686 között. A török felismerte, 

hogy a város elhelyezkedése miatt fontos a védelem szempontjából. 

Féltek Egertől. Egyszer, talán 1580-ban az egri vitézek lerohanták, de 

nem tudták bevenni a várat, ebben a csatában részt vett Balassi Bálint 

is – beszélt a tanár, mintha csak egy rövid történelemórát tartana. 

Erre a diák hirtelen felkiáltott: – Hát ezért hívják a gimi utcáját Balas-

sinak, nahát, mit meg nem tud az ember!  

– Ha a városban sétálgatunk, ennek a várnak az eredeti helyét jelölik a 

szép emléktáblákon, meg kisplasztikán is látható az egyik téren – állapí-

totta meg az anyuka. Legközelebb megmutatom a gyerekeimnek.  

– Folytathatnánk a sort sok más eseménnyel, de mindent nem lehet el-

mesélni, mert akkor még holnap is itt ülnénk. Emeljük ki az 1849-es di-

csőséges tavaszi hadjáratot. A győztes csaták sorozatában ez volt az 

első, április 2-án, amit itt vívtak a mi településünkön.  

– Jó, hogy ezt említette – szólt a beszélgetés vezetője –, mert évről évre az 

emlékezés napján rendre legyőzzük az osztrákokat, mégis a csatajelenete-

ket néző sok száz érdeklődőből igazán kevesen ismerik a valódi történelmi 

hátteret. Ezt sajnálatosan a helyszínen készített riportjaimból tudom.  
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– Igen, mert az embereknek fontosabb a körítés, az evés-ivás, szórako-

zás, bulizás – fejtette ki véleményét szomorúan a nénike, de hát fiatal-

ság, bolondság… 

– Miért volna ez baj? – vágott közbe a diák. – Kell a kikapcsolódás, s 

mindenből lehet tanulni, nem ezt mondják mindig a felnőttek? 

– Sajnos én is ki tudom egészíteni a történelmi adatokat, ezek a csalá-

domat is érintették egykor. A szomorú 1944. szeptember 20-i amerikai 

légibombázásról, amely a vasútállomást és környékét pusztította, sok-

sok halottat hagyva maga után. A szégyenletes kitelepítésekről, 1950-

ben, amikor a szerzeteseket védő vasutas családokat hurcolták el kény-

szermunkára, még ma is nagyon kevesen tudnak – fejezte be könnyes 

szemmel az anyuka. 

– Ezekre bizony én is elevenen emlékszem, bátorkodott megszólalni a 

nagymama, bár még fiatal voltam, s keveset értettem a politikából, de 

azt mind tudtuk, hogy gyalázat. Nem is jó rá gondolni. Szomorú vagyok, 

összeszorul a szívem, remélem, sosem történik ilyen borzalom a jövő-

ben. Féltem a gyönyörű unokáimat.  

A beszélgetőtársak mind elnémultak, érezhetően átragadt rájuk a 

csendes emlékezés, meghatódtak. Mind másként próbálta leplezni zava-

rát, volt, aki a könnyeit törölgette, más az orrát fújva szipogott, me-

gint valaki belekortyolt az italába. A beállt pár másodperces szünetet a 

moderátor hangja oldotta fel. 

–Térjünk vissza múltból a jelenbe! Néhány mondatos gondolatokat várok 

most önöktől. Mire büszkék, ha lakóhelyükre gondolnak?  Kérem, hall-

gassuk meg egymást! 

Anyuka: – Iparváros, sok munkahelyből lehet választani. Nálunk működik 

Közép-Európa legnagyobb autóalkatrészeket gyártó vállalata, ami sok 

pénzt hoz a városi konyhára, és nagy támogató. Van szép kastélyunk, ami 

Grassalkovich Antalnak köszönhető, galériánk, könyvtárunk, sok-sok szóra-

koztató és igényes programmal. A Babakötvény jár minden újszülöttnek, a 

nyelvvizsga- és más családi támogatásokról sem szabad elfelejtkezni. 

Tanár: – Mezőgazdaságunk is hagyományokkal bír. A település Zsigmond 

királytól 1406-ban mezővárosi rangot kapott, jelentős volt a szőlő- és 
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bortermelés, a kutatások szerint már az 1440-es években híresek vol-

tunk erről. A serfőzde, a posztógyár, a cukor- és konzervgyár, vasúti 

csomópont és még sok mást is felsorolhatnék, ami itt működött valaha, 

megalapozva a város mai szerteágazó, gazdasági arculatát, iparát. 

Nagymama: – Az első település az országban, amely a háború után, 1945-

ben városi rangot kapott, ezt tudták? Nagy ünnepséget szerveztek akkor. 

Diák: – Én az óvodákra, a szép, felújított és jól működő iskolákra vagyok 

büszke, mert ez a mi jövőnk szempontjából meghatározó. Van három 

középsuli, plusz még magán és egyházi. Öröm, hogy kihelyezett egyete-

mi képzés is folyik nálunk. Király, hogy jó sportolási lehetőségekből vá-

laszthatunk, télen három hónapig lehet korizni a műjégpályán, ja és 

uszoda meg termálvizes strand is kínálja magát, nálunk minden gyereket 

megtanítanak úszni, csak ugye, bulihely az nincs. 

– Ez így van, nemcsak a sok munkalehetőség, hanem ez is örömteli oka, 

hogy itt nem csökken a gyerekek száma – jegyezte meg az édesanya. 

A nagymama csendesen közbeszólt: – Az egészségügy az legalább olyan 

fontos, itt a nagy kórház, s úgy tudom, hogy orvoshiány sincs a körze-

tekben. Öröm, hogy tavasszal muskátlit, ősszel krumplit, hagymát, al-

mát oszt az önkormányzat, ez sok családnak nagy segítség. E fórumon is 

sokak nevében megköszönöm. A vallásos emberek is nyugodtak lehetnek, 

minden felekezet megtalálja itt templomát. Sok a virág, szépek a terek. 

–  Biztosan minden ilyen tökéletes? Nincsenek kritikai megjegyzéseik, 

javaslataik?  – fordított a beszélgetés menetén egyet a műsorvezető. 

Szinte egyszerre kezdtek beszélni a jelenlévők, egymás szavába vág-

tak, rendet kellett tenni. Elmondásuk szerint a legnagyobb probléma a 

közlekedés, folyamatosan bosszúságot okozva az itt lakóknak, mert a 

korábbi utakat érthetetlen módon összeszűkítették, kerékpárososok 

számára vettek el területet (ami fontos) és virágokat, fákat ültettek 

(ami ugyan szép), de ezek is okozzák, hogy főleg iskolaidőben lehetetlen 

normálisan haladni. Megnőtt a gépkocsikkal közlekedők száma, a sávok 

meg nem bővültek, hanem összementek, ez a keresztmetszet nem képes 

a városon áthaladó egyetlen útvonalon biztosítani a nyugodt és ütemes 

forgalmi feltételeket.  
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A másik észrevétel a parkolást érintette, ami szintén mérgelődést vál-

tott ki a közreműködőkből. Jó, nagyon jó a városkártya, ami az itt la-

kóknak ingyenes parkolást biztosít, de munkaidőben nehézkes helyet 

találni pl. a posta környékén. Javasolták, hogy a város vezetői gyakrab-

ban nézzenek szét a kórház környékén, ahová rengeteg vidéki beteg is 

érkezik.  

A kritikai megjegyzések között kérték, hogy a dicséretesen sok és vál-

tozatos művelődési, kulturális és szórakozási ajánlatokban a meghirde-

tő intézmények hatékonyabban működjenek együtt, mert gyakran elő-

fordul, hogy ugyanarra a napra, sőt ugyanarra az órára több érdekes 

programot is meghirdetnek. Így nehéz választani. 

A fiatal, de már tapasztalattal bíró műsorvezető, annak reményében, 

hogy a település irányítói meghallják ezeket az okos felvetéseket, java-

solta a beszélgetés folytatását. 

- Úgy érzékelem, hogy elég alapos ismereteik vannak városunkról, ennek 

nagyon örülök. Komolyan vették a feladatot és jól felkészültek, nem is 

alakult ki nagy vita, de nem is ez volt az igazi célunk. Utolsó pontként 

kérem, nevezzenek meg híres helyi lakosokat, vagy olyan embereket, 

akik híresek valamiről és jártak nálunk. Most én szólítom önöket. Kezd-

je a legidősebb, a nagymama. 

- A Hatvany Deutsch család tagjai, Hatvany Lajos, akinek a nevét ma a 

múzeumunk őrzi és… 

- Diák - szólt közbe a riporter. 

- Úgy tudom, járt itt a kastélyban, a Hatvany család vendégeként, Tho-

mas Mann, Ady Endre. Sajnos munkaszolgálatosként Radnóti Miklós is 

dolgozott nálunk.  

- Nagyon jó, most az anyukát kérem válaszra. 

- Hatvany Irén, Lesznai Anna és a művészek, akik itt születtek, például 

Mester István, Pokorny Lia, Tóth Ildikó színészek. Mezei Richárd kézi-

labdás és Lola is innen indult.  

A riporter a negyedik résztvevőre nézett: – Na, tanár úr, maradt még 

ki valaki? 
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- Ó, sokan, például Barcsay Jenő festőművész, Kocsis Albert világhírű 

zongoraművész, Meszlényi Zoltán mártír püspök, Kézdi Lóránt, az MTV 

munkatársa, Gerelyes Endre író és még sorolhatnánk a kicsi városunkból 

elszármazott művészeket, tudósokat, jeles személyiségeket. 

- Ez igen, gratulálok önöknek, de sajnos időnk elfogyott, így kénytelen 

vagyok a beszélgetést lezárni. Nem maradt más, mint megköszönni a 

résztvevők bátorságát, aktivitását, felkészültségét. Abban a remény-

ben, hogy a nézők ebből a műsorból is sokat tanulhattak, olyan ismere-

tek birtokába juthattak, amelyeket eddig nem tudtak, tisztelettel bú-

csúzom. Kérem, szeressék és ismerjék meg jobban a mi kis városunkat, 

HATVAN-t. 

Viszontlátásra a legközelebbi műsorunkban! 

 

(Forrás – Németi Gábor: Hatvan város története című könyve, amely 2005-

ben, településünk várossá nyilvánításának 60. évfordulójára jelent meg.) 

 

 

Klotz Mária: Úgy 
 

A falu úgy várja vissza 

elbandukolt szülötteit, 

mint a fecskefészek 

a tátogó madárkáit. 

 

A szép, tiszta környezet 

úgy bűvöl el, 

mint a szivárvány színei 

eső után. 

 

A csend és nyugalom 

úgy hat rád, 

mint amikor 

meghallgatásra talál imád. 
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A főváros közelsége 

úgy vonz ide, 

mint a mágnes 

szívja a sok-sok tűt testébe. 

 

Úgy élj és mindig remélj, 

hogy itt a legjobb, 

boldogságod 

virágokat bont. 
 

 

Tátos Gyöngyi: Istenmezeje 
 

Nagy tállal a kezemben hagytam el a kis édenkertemet. Hálás szívvel 

néztem vissza a málnabokraimra, és lestem bele a málnával teli tálba. 

Ahogy a teraszra értem, hallottam, hogy a telefon cseng a szobában. 

Igyekeztem elérni, mielőtt a hívó leteszi. 

- Tessék – szóltam a kagylóba. 

- Na, végre! Már egy órája hívogatlak folyamatosan, te meg nem vagy 

sehol – hallottam Kati barátnőm zsörtölődő hangját. 

- Kint voltam málnát szedni. Mi újság van? Mesélj! 

- Tegnap későn értünk haza, és nem akartalak zavarni. Egy óra múlva 

otthon vagytok? Átmegyünk. Nagy híreink vannak! 

- O.K. Itthon vagyunk. Na, ne csigázz! Csak egy kicsit árulj el belőle!  

- Csak annyit, hogy vettünk egy házat Istenmezején. A többit majd 

személyesen – és meg sem várta a reakciómat, lerakta a kagylót. 

Azonnal kinyitottam a Google oldalát és rákerestem a településre. Találtam 

egy videót, ahol a polgármester ült egy hegyoldalban, és mesélt a település-

ről, hogy „A legszebb magyar település” nevét nyerték el. Nagyon büszke a 

falujára. Végignéztem az országút melletti házak sorát, és a pár keresztut-

cát. Ezerhatszázan lakják. A Mátra és a Bükk völgyében fekszik. A két 

hegyvonulatot a TARNA patak választja el egymástól. Szép, többnyire eme-

letes, virágokkal tarkított erkélyes házak sora váltakozik. Vannak olyan szí-

nes üveges hosszúerkélyes házak, amik engem a régi SZOT üdülőkre emlé-
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keztetnek. Nem volt kifogásom a látvány miatt, de mikor megláttam, hogy 

milyen messze van, azonnal arra gondoltam, hogy ezzel Barátaink elvágták a 

barátság fonalát, mert én olyan messze nem fogok sűrűn eljárni. Úgy bele-

merültem a nézegetésbe, hogy közben meg is érkeztek Katicáék. 

- Mit csinálsz? – kérdezte, mikor belépett a szobába. 

- Mit csinálok? Mit csinálok? Hát a jövendőbeli lakhelyeteket vizslatom. 

- Na és mit szólsz hozzá?  

- Mit szólhatnék?! Szerintem könnyes búcsút kell vennem tőletek, mert 

olyan messzire nem fogunk gyakran elmenni. Szép üdülőfalunak látszik. 

Tetszenek azok a színes, hosszúerkélyes házak. Lehet, hogy régen üdü-

lők voltak. 

- Melyik házak? Hol láttad? Ott nincsenek üdülők. 

Megmutattam a videón látott képet. Kati elnevette magát. Ez nem üdü-

lő, ezt a házat vettük meg. Ez a mi házunk. 

Frissen szedett málna majszolgatása és a kávéivás közben elmesélték 

háznéző kirándulásaikat és azt, hogy hogyan vették meg a házat. Bizto-

sítottak afelől, hogy úgyis jönnek az unokákhoz, és akkor mindig bejön-

nek hozzánk. No meg eljönnek értünk, mikor már berendezkedtek. 

Elrohant az idő, és elköltöztek a barátaink. Sokszor volt hiányérzetem, 

kissé szomorúan vettem a hiányukat. Augusztus 18-án Kati telefonált, 

hogy mit csinálunk szombaton.  

- Semmit - feleltem egyszerűen. 

- Akkor készüljetek el délre, mert megyünk értetek és megmutatjuk, 

hol lakunk. Ott alszotok, és másnap visszahozunk titeket. 

- De… – próbáltam volna még megbeszélni, hogy azért ez nem úgy van.  

Kati ismerve engem, máris lerakta a kagylót. Másnap délre ott is voltak 

értünk. Elindultunk az új otthonuk felé. Annyiszor járták már meg köl-

tözés közben az utat, hogy minden hajlatot ismerve a barátnőm kimű-

velt turistavezetőként mutatta be a tájat. 

Miután elhagytuk az Alföld kapuját, sokáig sík terepen kocsikáztunk.  

Az autópályán messziről lehetett látni a dombokat. Gödöllő már emel-

kedőn van és Tura is már a dombvidék, ami számomra már változást je-

lentett. Kati izgatottan mutatott fel az utána következő hegyek felé. 
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– Nézzétek, ott a Buddhista kegyhely a hegyoldalban! Mikor ide érünk, 

mindig az az érzésem, hogy már közel az otthonunk, innen a hegyi utak 

jönnek. Kanyarokkal, erdőkkel, falvakkal.  

Tényleg szebbnél szebb látvány tárult elénk. A megszokott síkvidékiek-

nek egészen más látványt nyújt egy hegyvidéki táj. Pláne azok számára, 

akik szeretik a természetet.  

- Nemsokára otthon vagyunk. Pétervásárától már csak nyolc kilométer.  

- Jé! Én itt voltam katona – szólalt meg a párom.  

Meg is csodálta a már romoknak látszó régi laktanya épületét. Elhagyva 

a települést Erdőkövesdre értünk. Akkor meg én szólaltam meg csodál-

kozva, hogy én Erdőkövesdet mindig a Balaton mellé képzeltem. Mikor 

kiértünk a faluból, csodálatos hegy-völgyes táj képe rajzolódott ki. Ré-

tekkel, csalitosokkal, távolabbra a hegyeket elborító erdők fáinak vál-

tozatos színeivel.  

- HÚUUU, de gyönyörű! - kiáltottunk fel.  

- Úgy-e? Mi is mindig huhogunk, ha ide érünk. Ez már a mi hazánk itt. 

Mindjárt otthon vagyunk. 

A „Bagoly-völgyet” elhagyva (mert ennek neveztük a huhogás miatt) két 

hegy közötti völgyben vezetett az út. Volt, ahol zöld alagutat képeztek 

az összeborult fák. A kacskaringóból kiérve balra egy hosszúerkélyes 

emeletes épület volt messze a hegyoldalban. A régi bánya irodaépülete, 

ami ma üresen, elhagyottan uralja a környéket. Egy kanyar az úton, és a 

benyúló hegy mögül egy fehér templom tornya ékeskedik a dombon, 

majd kitárul a falu látványa, és elértük a rovásírással kifaragott kö-

szöntőtáblát. Hosszan, nagyon hosszan haladunk el a szépen rendezett 

porták előtt. Alig látni régi boltíves házat. A házak mind kétszintesek, 

virágosak. Az út menti mély árkok rendezettek. Nem gazosak. Miután 

letértünk a főútról, a falu központi terén kedves park. Szent Borbála 

szobra van berakva egy kőoszlop mélyedésébe. Körben pihenőpadok és a 

szökőkút hűs vize csobog. Az útszéli kövezet, a padok, a híd pilléreinek 

kövei hófehérre vannak meszelve. Ott vannak a központi épületek.  

A Polgármesteri hivatal, a művelődési ház, óvoda, iskola, nyugdíjas klub. 

Itt, a tér parkolójában vannak megadott napokon a piaci árusok helyei. 
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Ahogyan a Tarna hídján átértünk, nagy ívben fordultunk rá a település 

egyik hosszú utcájára. Baloldalon sorakoznak a szép házak, jobb oldalon 

a Tarna patak folyik a mély mederben.  

 Miután megérkeztünk a házhoz, nyilván az volt az első, hogy körbenéz-

zünk és megcsodáljuk barátaink új otthonát. Kilépve az erkélyre a túl-

oldalon a falu focipályája, azon túl a főút házai, mögötte a hegyek.  

A falu és országzászló sziklakiszögellése, a Noé szőlője. Arrébb, távo-

labb Jézus szobra látszik. Ahová még aznap elmentünk. Hármas dombon 

alul van a Szent László nevét viselő kápolna. Fölötte a dombon Jézus 

szobra, és a följebb lévő dombon a kettős kereszt. Felismertem, hogy 

innen készítették a polgármesterrel a riportot. Másnap délelőtt nagy 

sétát tettünk a forráshoz. 

– Na, mi a hozzászólásod? – kérdezett a barátnőm másnap, indulás 

előtt. 

- Hát, tudod, remélem, ismersz, hogy nem vagyok irigy természetű, de 

most egy kicsit irigykedem. 

Kati elnevette magát: - Hát megoldható! Ne irigykedj, hanem költözze-

tek ide! 

- Éééééén? Hogy gondolod? Hetvenöt évesen hagyjak ott mindent és 

pakoljak össze? 

- Mi bajod van a pakolással? Arra vannak a barátok. Majd segítünk. 

Eltelt azóta másfél év, és ha valamelyikünknél éppen a kertben vagy a 

házban kávézgatunk naponta, hol a Mátra oldalán, hol a Bükk oldalán 

felváltva hangzik el az örömteli felkiáltás: 

HÁT ITT LAKUNK! 

 

 

Fehér Martin: Megszokott 

 
Felhőrojtok fodrosuló, 

összegyűrött ráncain 

meghúzódnak képzeletem 

fonákos idegszálai. 
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Jártam már… 

Szűkös utcák éles ormain, 

vagy alant, a kiégett gyepen, 

de mégis itt várnak a honvágy határai. 
 

S ez a hely… 

Bölcsőringató két kezével, 

szeretettel, szegénységgel, 

nyugtot adó, kék egével, mert a boldogság 

itt ér el. 
 

 

Bernáth Csaba: Nincsfalu 
kárpátaljai kis anziksz (1) 

 

Kinéztem hajnalban kis ablakomon, 

szomorúan esett az eső, vagy talán a hó. 

Felszedelőzködtem nagy nehezen matracsíromból, 

s elindultam abba a kedves faluba, ami nincs. 

Eszemnél vagyok, azt hiszem, s azt keresem, 

ahol az öreg híd alatt a nádasban kárász kavarog. 

A mező tele van félig vájt egérlyukkal, vad rekettyével, 

két kutyám velem tart, a harmadik valahol csavarog. 

A régen tiszta kanálisban petpalackok garmadája 

a megáradt jóízű erecskével bőszen hadakozik. 

Élő dzsungel lett sövényből, galagonyából, csipkéből, 

ám a gyakran felkeresett kiserdőt sehol nem találom. 

Új temető nyílott, a régitől nagyon is távol, 

távolra került, kerül majd egykori haragos, szerető. 

Gondosan megművelt parcellák közt sok bevetetlen 

gazzal benőtt bújik, benne sovány nyúl heverészik. 

Kutyáim felverik szunnyadásából, parancsomra futni engedik. 

Múlt században elkopott utakon bandukolok a faluban, ami nincs. 

Vagy van talán, mégis?
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KUTASI HORVÁTH KATALIN: KÖNYVAJÁNLÓ 

Szohner Gabriella: Koszorút fontam magunkból c. kötetéhez 
 

Egy-egy apeva a mottója, számos családi fotó a hangulati bevezetője a 

három témakörnek, melyben Szohner Gabriella 15 személyes hangú, 

realistán részletező, láttató novelláját olvashatjuk. Mélységesen szép, 

lélekformáló történetek ezek. Mind visszavarázsol az időben, a jelen 

egy váratlan mozzanata kiváltja az emlékezést, az írónő érzékszervei-

vel érzékelünk, még az illatokat is képes megidézni. Különösen éles a 

tiszta gyermeki látás- és gondolkodásmód megjelenítése, de a felnőtt 

lélek rejtelmei is feltárulnak bennük. Párhuzamok, hasonlóságok viszik 

előrébb a történéseket, de a fantázia, az álom is belejátszik a valóság-

ba. Mintha megsokszorozná magát az írónő, s valamennyi alakban maga 

bújna meg. Érezhető a sok-sok személyes vonatkozás, életrajzi elem. 

Olvasás közben újraélhetjük a mindenkiben megbúvó szeretet- és sza-

badságvágyat, felidéződik gyermeki lényünk. Vallomássá nő az elbeszé-

lés, melyből árad a könnyed, ám sokszor fájó líraiság. 
 

*** 

Bodó Csiba Gizella: ARANYpor című verseskötetéhez 
 

Két év lírai termése a kötet, melyet átsző a misztikum, a valóságos úti 

élmény, a képzeletbeli időutazás, melyben a költő eggyé válik a táj ele-

meivel. Utazik az uszadékfával, átérzi a vihartépte fa fájdalmát, s ezek 

a letűnt korok szélviharai, változásai is. Együtt lélegzik a megszemélye-

sített természettel, mely megbabonázza, hisz a nap aranytincseit ráz-

za, vagy megakad a szeme a tél csámpás cipőin, a folyó akár száz esz-

tendőt is úszhat, s oly sebezhető, emberi minden! De az ember imbo-

lyog ebben a létben, bizonytalan és kiszolgáltatott. Az elégikus szólam, 

a sztoikus, józan és bölcs hang a jellemző, úgy érezzük, hozzánk, ne-

künk, rólunk szólnak a sorok. A lét széteshet, felszállhat, átformálód-

hatnak a szemek, de aranyporban agyag betűket őrizhetünk, amit nem 

moshat el semmi. A homoksivatag betonrengeteggé válhat és viszont, 

csontunk is porrá őrlődhet. Ez rátelepedhet gondolatainkra, bánthatja 

látásunkat. Mindez egyfajta számvetés, vágy a nyugodt boldogságra. 
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KUTASI HORVÁTH KATALIN:  

ALKOTÓI KÖZELKÉP – BUDAY ANIKÓ 

 
Buday Anikó nemrég csatlakozott a Verslistához. Régi ismerősünk, ki 

igen szép eredményeket ért el nyílt pályázati kiírásainkon, pl. a Kakas 

pályázaton III., a Kakaón pedig I. lett. Örülünk, hogy elfogadta meghí-

vásunkat, s hogy itt, körünkben is sok játékban részt vesz, méghozzá 

sikerrel. 

– Anikó, mivel Zsámbékon születtél és élsz, kérlek, mesélj arról, mit je-

lent számodra ez a város! 

– Számomra Zsámbék mindent jelent, ami fontos az életemben. Itt szü-

lettem, s élek azóta is. Itt alapítottam férjemmel – aki szintén Zsám-

békon született – családot, itt neveltük fel gyermekeinket, szüleim a 

zsámbéki temetőben nyugszanak. Gyökereim tehát ide kötnek, a bizton-

ságot, a nyugalmat, az otthont jelenti nekem. 

– Szólnál néhány szót gyermek- és ifjúkorodról, szüleidről? Éván kívül – 

ki szintén felbukkant már látókörünkben – van még testvéred? Az írás 

esetleg családi örökség? 

– Sváb családban születtem, otthon a szüleim svábul beszéltek velünk, 

így a német nyelvet az anyatejjel szívtam magamba. Később a munkám 

során nagy hasznát vettem ennek. Katolikus nevelést kaptunk. Édesapám 

ácsmester volt, édesanyám a háztartást vezette, a nagy kertet, a sző-

lőt művelte. Sokat dolgoztak, hisz hat gyermeket neveltek, ebből saj-

nos már csak hárman élünk. Édesapám öccse gyönyörű verseket írt, de a 

háború után nemigen volt módjában egy vidéki embernek a nyilvánosság 

előtt verseivel megjelenni. Az olvasás viszont a mai napig jellemző csa-

ládunkra. 

– Mivel foglalkozol? Tudom, külföldön dolgozol, biztos nem egyszerű így 

a családoddal való együttlét.  

– Idén áprilistól nyugdíjas vagyok. Nagyon vártam már, hisz hosszú éve-

ken át heteket, hónapokat voltam távol a családtól. Igaz, hogy csak az-

után, hogy gyermekeim felnőttek, de nehéz volt, főleg a Szenteste, ha 

a szolgálatom akkorra esett. 
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– Mikor, kinek vagy minek a hatására kezdtél el írni? Milyen műfajú, jel-

legű írások voltak ezek? 

– 2013-ban Éva nővérem vett rá az írásra, akinek akkor már jelent meg 

novellája. Első novellámat, mit pályázatra küldtem be, a zsűri elfogadta, 

megjelent a Beteg voltam, meggyógyultam c. antológiában, ez a siker 

lelkesített fel, azóta írok. 

– Vannak kedvenc íróid, költőid? 

– Ezt a kérdést már sokszor feltették nekem, és mindig zavarban vol-

tam. Nagyon sokat olvasok kiskorom óta, így nehéz kiemelni egy-egy írót 

vagy költőt. A klasszikus meséken kívül Móricz Zsigmond, Jókai Mór, 

Kodolányi János, Krúdy Gyula és sok más magyar és külföldi könyvein 

nevelkedtem igazi olvasóvá. A költők közül szeretem Petőfi Sándort, 

József Attilát, Radnóti Miklóst, Weöres Sándort, Tóth Árpádot, Vár-

nai Zsenit, Nagy Lászlót… Mondhatnám tovább, hisz a magyar nyelvnek 

köszönhetően rengeteg kitűnő költőnk van. 

– Örömmel vettük, hogy folyamatosan küldted az apevafolyamra szebb-

nél szebb kis verseidet. Tudom, hogy a haikukat is szereted. Más vers-

formákban is kipróbáltad magad? 

– Ha a klasszikus versformákra gondolsz, igen, próbálkozom, de még 

csak a saját oldalamon írom őket. Az apeva és haiku versformával az in-

terneten találkoztam. Azonnal beléjük szerettem. Nagy kedvvel és sze-

retettel írom őket, több pályázaton is sikerrel szerepeltem verseimmel. 

– A pályázatos anyagok alapján gondolom, de mondhatjuk, hogy inkább 

prózaíró vagy?  

– Valóban prózaírónak nevezném magam, ha szabad magamra venni az 

író szót, hisz még igen kezdő vagyok azokhoz képest, akikkel volt sze-

rencsém egy antológiában megjelenni.  

– Saját kiadványainkon kívül hol olvashatjuk még írásaidat?  

– Az Irodalmi Rádió Ne háborúzz, a Nyírségi Gondolatok Találkozások c. 

antológiájában, az Élő Irodalom – Élő könyv Műhely által kiadott több 

antológiában is, ezen kívül több internetes irodalmi oldalon, újságban. 

– Ott vagy az Irodalmi Rádió alkotói között. Tagja vagy esetleg más 

irodalmi csoportnak is? 
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– Igen, tagja vagyok a Verslistán és az IR mellett a Szilágyi Marcsi 

Cseppecske által életre hívott fent említett műhelynek is. 

– Megjelent már, esetleg tervezel a közeljövőben saját kötetet? 

– Saját kötetem még nem jelent meg, de készülőben van egy könyv, ami 

a külföldön házi gondozást végző nővérek és a magam tapasztalatait 

összefoglaló írás lesz. Kicsit humoros, kicsit kesernyés, de valósághű 

írást szeretnék. 

- A németet az anyatejjel szívtad magadba. Írtál már /írsz németül is? 

– Nem, az írás egy kicsit más kérdés. Otthon csak svábul beszéltünk, 

írni már az iskolában, magyarul tanultam. Természetesen tudok németül 

írni, de nem olyan szinten, hogy németül írjak verset, vagy akár novellát. 

Iskolában nyelvtanártól soha nem tanultam németül. 

- Mivel sokáig odakint dolgoztál, hadd kérdezzem meg, melyik nyelven 

gondolkodsz, álmodsz inkább? 

– Magyarul gondolkodom, álmodok, magyarnak érzem magam, akinek 

sváb a gyökere, amire nagyon büszke vagyok. 

– Mivel foglalkozol szívesen – ha jut szabadidőd – az íráson kívül? Van 

esetleg hobbid? 

– Hobbim préselt, szárított virágszirmokból képeket készíteni, szere-

tek varrni is, de ezekre a dolgokra évek óta alig jut időm. 

– Milyen céljaid, vágyaid, terveid vannak még? 

– Unokáimmal több időt tölteni. Három unokám közül kettő külföldön él, 

így ritkábban látom őket. Szeretnék utazni, kertészkedni, a könyvemet 

befejezni. Ezen kívül írni, írni, írni… 

– Ehhez kívánok sok időt, lehetőséget, örömöt, derűt és ihletet! 

*** 

 

 

Kiadó: Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Győr, Viza u. 4-6. 

Tördelés: Vizuális Pedagógiai Műhely (http://www.vpm.hu) 

Szerkesztő és nyelvi lektor: Kutasi Horváth Katalin 

Főszerkesztő: Baranyai Attila 

Szerkesztőség címe: 8263 Badacsonytördemic, Római út 84. 

Elérhetőség: http://www.kepzeldel.hu - folyoirat@kepzeldel.hu 

ISSN 1789-6479 (Nyomtatott) - ISSN 1789-6487 (Online) 



 

 

 
 

Sági Klári: Hatvan, Grassalkovich kastély 

 

 
 

Kutasi Horváth Katalin: Kelenföld 



 

 

 

A Verslista honlapja: 

http://portal.verslista.hu 
 
 

 
 

Győri Nagy Attila: Bezenye, Duna-part 

 

A Képzeld el… irodalmi folyóirat honlapja: 

http://www.kepzeldel.hu 


