
Régi május emléke 

 

Köztudott, hogy olvasóink többsége az idősebb korosztályból való. Nem is 
lehet másképp, hisz jelentős többségben vannak a fiatalokkal szemben. Kedvüket 
keresem, amikor régi emlékeket idézek fel. Hisz én is közéjük tartozom. Van 
emlékem bőven.  

Május mindig szép hónapja volt a fiatalságnak. Az igazi tavasz 
megérkezésének az ideje.  

Valamikor – akkor még sokgyerekes család volt a „divat”, ezrek jártak 
iskolába.  

Május egyik nagyon várt és feledhetetlen napja volt a Madarak és Fák Napja.  

Boldogan vonultunk a sportpályára, ahol kedves műsorral örvendeztettek 
meg a polgári iskola tanulói. Versek, énekek, beszéd hangzott el, tanulságos 
jeleneteket mutattak be. Majd jött a nap fénypontja: a cukoreső. Nevelőink a plébános 
úr és a káplánok közreműködésével.  

A csoportokra osztott diákság közé záporozták a sok cukrot. Szórták, mint 
anyánk a tyúkoknak a kukoricát. Kapkodtuk boldogan, hisz akkor még nem romlott 
el fogunk a cukrozástól. A felnőtteknek Majális adott feledhetetlen élményt. A 
szabadban rendezett műsorról a dalárda, az ETK és az esti-ének-zene-tánc lehetősége 
gondoskodott. Olyan kiválóságokat láthattunk, mint Endrőd díszpolgárát, 
Rózsahegyi Kálmánt, az endrődi születésű csongrádi főkántort, Kalmár Illést és a 
feledhetetlen Farkasinszky – és Dógi Gyula cigányzenekarát.  

Éjszakába nyúló bál a ligetben, mely akkor nem elhagyott, feldúlt csatatér 
képét mutatta, mert Tóth kertész féltve őrzött parkja szemet gyönyörködtetett. 

Hétvégeken ilyenkor megtelt a Korzó, a sétáló, beszélgetők tömegével. A 
Megváltó Gyógyszertártól a Dombszögig hömpölygött a nép halk duruzsolással.  

Művelt fiatalok és komoly középkorúak hétvégi nagy-találkozója volt. 

Sokan csendes, holdas estén a karcsú ívű Körös hídig megnyújtották a 
sétapályát. 

Aztán a község elcsendesedett. Elaludtak az éjfélig világító utcai villanykörték. 
S éjfél tájban hol itt, hol ott sírt fel a gyönyörű muzsika húrjain a szerenád. Nemcsak 
a boldog „tulajdonosoknak”, a szomszédoknak utcahosszan boldog félórányi időt 
adott.  



Nem volt ritkaság, hogy a zenekar térzenét szolgáltatott, ahol 
„szívküldi”lehetőség is adódott.  

Azzal zárom e derűs sorokat, mikor 1945.május 9-cel - a ránk annyi 
keserűséget, szomorúságot, szenvedést, gyászt hozott második világháború hat év 
után beköszöntött a béke napja. Mementónak sétáljanak el a Hősök terére. 
Gyújtsanak egy szál gyertyát, és helyezzenek el egy szál virágot az emlékművek 
valamelyikére. Gondoljanak szeretettel és mondjanak egy rövid fohászt 1848, 1914-
18, 1935, 1938-45 és 1956 hőseiért! Magyarokért, zsidókért, cigányokért! A mi drága 
halottainkért.  


