
AZ

EZERKILENCSZÁZHATVANEGYBEN ÉRETTSÉGIZETT

NEGYEDIK " A" OSZTÁLY

. NEGYEDSZÁZAD OS VISSZATEKINTÉSE



Huszonöt év krónikája

AZ 1961- B EN ÉRETTSÉGIZETT

IV . A OSZTÁLY

V IS SZAEMLÉK EZ ÉSEI

GYO MAEN DRÖ D, 1986



SZERKESZTETTE:

Bátori Sándor



Solymosi Jánosné
OSZTALYFÖNÖK
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I/Z épftés. Ez az érdeke aföld minden népének."

(M ax Plank)

Ezt a most is nagyon időszerű idézet et választottátok 25 évvel ezelőtt

18 évesen, amikor még igazán nem is ismertétek az élet rejt elmeit.
Ez áll a ballagasi meghív ótokon jelmondatk ént. Milyen különös, hogy
az az örökké ny ü zsg ő , az iskolai szabályokat sokszor megkerül ő, a napi
tanuJást gyakran félvállr61 vevő kamaszsereg már akkor ráérzett a lé
nyegre. Di ákcsínyj eitekben mindig megcsillant a másra val ó törekvés,
a többet, a szellemesebbet, a rendkívülit kerestétek. Igaz, ho gy ez a belső

forrongás nem mindig fért az iskolai keretekbe, de azért j6 érzékkel
nem léptétek át a t űrés határát. Ti is éreztétek , hogy a hivatalos szigor
mögött azért ott bujkált a megértés, sőt... és nem is tévedtünk, nem csa
16dtunk, ellenkezőleg, mindig büszkék voltunk és vagyunk rátok .

Most, amikor végigolvastam beszámol6itokat, boldog örö mmel vet
tem tudomásul, hogy ebben az osztályban az alapozás j61 sikerült. Ez a
közösség l élekben együtt maradt, ezt ötévenként bizonyítj átok is.

Mi az ami összeköt, ami nem múlik cl nyomtalanul, am i beépül a
szernélyiségünkbc, ami énünk, tudatunk, érzelemvilágunk része marad?
Kinek a gondolatait, gesztusait, j6 vagy rossz példáját, embertartását
visszük magunkkal? Ki és iniért válik láthatatlan útitársunkká bármerre .
visz az utunk? Mindenkinek más, és másként visszhangzik szívében a
múlt, az ifjú ság. Mindcnkinek más érzések, hangulatok j önnek el ő,

ha visszapcrgcti az éveket, Egy azonban mindnyájunkban közös :
ugyanaz a négy év kitörölhetetlenül, Adtunk és kaptunk egymás tól,
hogy kitől mit, azt csak bizonyos idő elteltével tudjuk önmag unknak
is megfogalmazni, Kell hozzá a távolság, a rálátás, a letisztul ás. Azt hi
szem, ez az oka annak, hogy ininél inkább távolodunk el az időben, an-
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nál inkább ragaszkodunk mindazokhoz a személyekhez, tárgyakhoz,
intézményekhez, amelyek kedvesek, hasznosak, kellemesek voltak ne
klink valaha. Ki.ilönösen a mai felgyorsult temp6jú világban kellen ek
a szívet melengető kapcsok, kapaszkod ók, amelyeknél j 6 egy kicsit
elidőzni , megpihenn i. Kellenek a j6 barátok, akik megértenek, szeret
nek bennünket, akiknek elmondhatjuk örömünket, bánatunkat, akik
örillnek sikereinkne k, s vigasztalnak, ha szükségünk van rá. Azt hiszem,
a gyerekkori kapcsolatok a legtart ósabbak. mert még őszinték, önzet
lenek voltak, ami kor létrejöttek.

A mai találkoz6n k is ezt bizonyítj a. Bár eléggé szétsz6r6 do tt az osz
tály térben, dc sem a munkater ületek, scm a távolságok nem j elentenek
akadályt, ha Bátori Sanyi ötévenként megszólaltatja a képzeletbeli
csengőt, s sz6ban vagy írásban vallomásra készteti az osztályt. Gondo
lom az egész társaság nevében megköszönhetem neki azt a rengeteg
utánaj árást, levelezést, telefonálást, ami t értünk tett, s létrehozta szá
munkra ezt a mai sz ép napot. Köszönjük, és várjuk a következőt.

25 év ! Milyen ígéretes, ha mint életkort nézzük! Az élet tavasza, a
kibontakozás, a lehetőségek, a kar rierépítés kezdete, a fészekrakás idej e.
A mi mostaru 25 évünk viszont a beérkezett életeket, a megval6sult
eredményeket, a virágzásban levő asszonyokat és a férfikor legszebb
idejét jelenti. M ost vagy tok a csúcson, ami ezután jön az már ráad ás!
Kívánom, hogy még több, még szebb és még boldogabb élményben,
sikerekben legy en részetek!

Az elmúlt 25 esztendő az iskola életében sem múlt el nyomtalanul.
A teljesség igénye n élkül néhány fontosabb dolgot megemJítenék.

Az 1961-1 986. terjedő időben: T ömösvári Balázsnét 1964-b en Fe
kete Antal köv ette, jelenleg is ő az igazgat6. R onyecz Pál tanár úr,
akinek ti voltatok az első osztálya, közben igazgatóhelyettes lett, az
6ta is Ő. így lettem Ill-IV-es korotokban én az osztályfőnökötök.

A nevelőtestületen belül igen nagy volt a mozgás a 25 éven bel űl.

Meghalt Ilus néni, Bíró T erike néni, Balogh Bálint, Máté László.
A szakoktatók közül Kató Gábor, Timár Imre bácsi és a fiatal 29 éves
Imre Sanyi üzemm érnök, iskolánk volt tanítványa. Elkerült tőlünk

Balogh József (J6ska bácsi), dr. Csókási (Béla bácsi), Szőke Szabolcsn édr.
(Vilma néni) és Herzberger Tib or. H elyettük fiatalok jöttek. Jelenleg
több sajá t tanítványunk került vissza, mint tanár. Felsorolom őket ,
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hátha van kö ztük ismerősötök. Szakálos Margit (matematika-ábrázoló)
m ost ő a kollégium vezetője. Marsi János műhelyfőnök, Alekszíevné

Deli Erzsébet (orosz-francia), Galovi czné Homok Ani k6 (magyar-orosz),
Gecseiné Pint ér Eszter szakoktató, dr. Kovács Béla (történelem-testne
v él és), Majoros M ária szakoktató, Pap p Ró za iizemm érnök, Pintér
Antalné Varj ú Katalin (matem atika-fizika) kollégiumi nevelő, Vinczéné
Gró nás Edit (magyar-orosz) . Amint látjátok lassan átadjuk mind nyá
j an a stafétabotot az ut6dokn ak és ez így helyes. Rajtuk kívül még
több {ti diplom ás kollégánk van.

Más változás is történt, a testiiletből sokan kaptak kiilönböző kitün
tetést kiemelkedő, j ó munk ájukért, Igen szépek az eredmények, orszá
gos helyezéseket értek el: oroszból a szakközépből r. és tö bb szakmai
helyezést, a gimná ziumból matem atikából III., tört énelemb ől IV., né
me tből IV., földr ajzból. biológiából is többször jutottak el őkelő orszá
gos helyre, a me gyei versenye n fizikából, kémi ából is. Jók a testnevelési
versenyere dmények is. Helyszűke miat t saj nos nincs rá lehetőség, hog y
felsorolja m azt a sok szép eredmény t kűlön-külön tár gyanként és sze
mélyenk ént , amit iskolánk eddi g elér t. Pedig az lenn e az igazi, az m u
tatná m eg azt a kit artó, csendes, komoly m unk át, 'a m i itt folyik. Az
évenkénti beiskolázási átlagunk gyak ran jobb az országosnál és a me
gyeinél. Külön tanulmányt érn e meg, hogy feldolgozzuk szakmánkén t
eredményein ket. Büszkeség tölt el mindnyáj unkat, amikor vég igné
zünk a mú ltbeliek és a m ostaniak sorain. Több százan dolgoznak kü
lönféle üzemeinkben. tsz-einkben kit artó an, keményen mint szakrn un
kások, brigádvezetők, akiket méltán me gbecsülnek és elismernek.
Volt taní tványaink közűl többen szereztek kandidátusi fok ozatot,
doktor i címer. Jó néhányan tanítanak egyetemeinken, főiskol á inkon .

Tudományos int ézetek eredményes ku tat ói, éppen közületek is. Na
gyon sokan szereztek kül önféle szakképesítést, diplomát és nem akár
milyen eredménnyel. Volt diákjaink közül számos let t iskolák igazga
tója, egyéb int ézm ények osztályvezetője. Szinte nincsen olyan pálya,
szakma, ahol köz épkádereink, mérnökeink, építészeink . orvosaink , ta
u áraink, tanít óink, óvónőink, egészségü gyi dolgo zóink, jogászaink,
gy ógyszer észeink, asszisztenscink . ku tat óink, keresked őink. agronó mu

saink, cipőipari szakembereink , közgazdászaink ne képviselnék isko
lánkat. Nem feledkezhetünk meg a n éphad seregünkben működ ő tiszt-
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jeinkről, tengerészkapitányu nkr ól, repülőinkről és az állam- és párt
apparátusban , szakszerveze tekben tevékenyked őkr ől. Üzemeink ben ,
gyára inkban, a postán, a pénzin tézetekben, kii i- és belkereskedelmiink
ben is dolgoznak, irányítanak vo lt gyoma i diákok. Ugye gy ö nyörű !

Ezért érdemes volt dolgozni, élni! Erre is gondolja tok a 25. évfordul ón,
hogy ilyen közösséghcz tart oztok, akik becsületes munkájukkal, szor
galm ukka l váltak azzá, amik.

Kiilön öröm számunkra, hogy emb eri tart ásukban valamennyi en
becsületc sek maradtak. Kisiklott életekről nincs tudom ásun k , An nál
több a kitüntetett, elismert, megbecsült vezető állásba emelt. K öz ép
kádereink is m inden ütt tiszteletet váltanak ki magukn ak.

Mi lehet a tanári rnunka nagyobb elismer ése, mint az ilyen ered mé
nyek ? Ezek a sok-sok si kerrő l . em beri és szakma i értékről számo t adó
beszámolók kárpótolnak a neh ézségek ér t. Ezek fényében melegszik
meg a szív iink, m éreti k meg az élctünk. Ezért siettetek haza, ezé rt vár
tunk Benneteket annyi ra, mert jólesik látni , hallani a szépe t, az ér té
keset, az emberi nagyszerűs ég ét.

Mikö zben az ifjús ág kirepült, hogy m egvalósítsa terveit, m i ma rad
tunk, s közben lej árt az időnk, mert ez is az élet rendje. Férj em mel
mindketten ny ugdíjban vagyunk hiva talosan, de a munkánk nem sz űnt

meg. Az isko lával továbbra is megvan a j ó kapcsolatunk. Szíiksé g esetéri
besegítettünk. ha átmenetileg szaktanárhi ány vol t. A főbb iskolai ren
dezvény eken is részt szoktunk venni. Ápolj uk a régi j ó, baráti kapcso
latokat, s az új kartársakk al is megismerkedt ünk.

A 25 év alatt a mi gyermekeink is felnőttek . Befej ezték tanu lmányai
kat s elfog lalták helyüket a társadalomban. Szerencsére úgy alakult, ho gy
mind egyiknek sikerült a gyermekkori elképzelése, hajlam a szerinti szak
területen dolgoznia. Marikánk angol-orosz szakosközépiskolai tanár lett ,
adj unk tus, a szegedi JATE-n tanít. 1982-b en dokt orált , férj e a szegedi
egyet em en tud om ány os főmunkat árs, kutató vegyész. 1981-ben dokto
rált . Ö nem tanít, Kislányuk Ág nes Mária m ost vég ezte el az ált . iskol a
2. osztályá t j elesen. Balázska4 és fél éves. Új-Szegeden van kert es, saját
lakásuk.

Jancsi vill am osm érnök lett. Kezdetben a KFKI-ban, most a Műszaki

Egyetem Mikroh ullámú T anszék Űrkutatási Csoportjában dolgozik.
A Vega-programban is részt vett. Még nőtlen, a Gazdagréten van saj át
lakása.
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T omi elméleti mat ematiku s. Szegeden az Orvos egyetem Számítás
technikai Központban tudományos munkatárs. A külföld i hall gatók an
gol nyelvű oktatásába is bevonták. Számít ástechnikai gyako rlatokat ve
zet. Az északi városban van saját lakása, ő is nőtlen még. Mind a négyen
publikálnak saját munkaterület ükön, s igen szép eredményeket értek el
már eddig. Angolb6l a három fiúnak, németből a vőnek és Marikának
van szintén középfokú ny elvvizsgaja. Valarnennyien egészségesek, csa
ládcentdkusak. Reméljük ezután is sok öröm forrásai lesznek, mint ed
dig voltak.

V égül köszönjük Lakatos Gy ulának, iskolánk volt kedves növendé
kének, a Kner N yomd a gyomaendrőd i üzem vezetőjének és Bátori
Sany inak osztályunk házigazdájának, ho gy ilyen szívvel álltak ügyünk
höz, mert nélkülük ezek a pályaképek ebben a formában nem szület
hettek volna meg.

Kedveseink, köszöntünk mindny ájatokat, s kívánjuk, hogy még sok
sok találkoz6n együtt lehessünk.!
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Bálint Jolán
KAJUHA AN DRÁSN É

Védőnői oklevelet szereztern 1963-ban, s ezt a tevékenységemet gya
koroltam a szülőfalumban - Ecsegfalván -1966-ig. Egy évet D évav ánv án
töltöt tem mint körzeti házi betegápolónő. 1967-bell férjhez mentem
Miskolcra, s azóta is it t élek a családommal együtt. Itt eg észségügyi okok
miatt az igen strapás védőnői munk át már nem folytathattam, rnint böl
csődei gondozónő helyezkedtem el, és azóta azt csinálom.

Szeretern a munkárnat, látványos eredményeket nem értem el, de
valahogy engem túlságosan lekötött a családom és arról nem is tud
nék lemondani, hogy ne közvetlenül agyerekekkel foglalkezzam.
A három éven aluli gyerekek még nagyon tudnak ragaszkodni, őszi nték .

Két gyermekem van, a lányom 18. évében jár, a fiam 11 éves. Kati
kám gimnazista, a fiú term észetesen általános iskolás, éJspor toló.

Röviden enny i, tettem a dolgomat, neveltem a gyerekeimet - és a
másokét is -, természetesen a munkám folyamán .
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Bátori Sándor

Elérkezett az érettségi ideje, melyet már alig vártam - hogy túl legyek
rajta. Rövid pihenő ut án egy hónapot dolgoztam a Kö rösi Áll ami Gaz
daságban. Jelen tkezésemet ké t helyre adtam be: a szegedi Ta nítóké p
zőbe és a Kn er N yomd ába. M ind két hel yen felvett ek, de mivel én a
sz ű lő i házat nem akar tam elhagyni, így a nyomd a mellett dön töttem.
Így 1961. aug usztus l-vel m int betű szed ő ipari tanuló átléptem a nagy
hírű Kner N yomda ki íszöb ét,

Az első tanítási éve t Gyomá n, a másodikat Békéscsabán j ártam
elméleti oktatásra. 1962 ápr ilisában kaptam egy élet re szóló kísérőt,

melyet úgy hívnak "a szthma". De még eddig elég jól megvagyunk
egym ással, H a visszagondolok, ho gy nem is tudtam mi az a betűsze

dés? D e azó ta sokszor elgo ndoltam : örülök, hogy ezt választo ttam .
1963-ban mint kéziszedő szakrn unkás szabadultam fel B ékéscsab án.
Azó ta - rövidesen 25 éve - itt dolg ozom, hol már több munk akört
töltöttem be. Kézi szedő, gépszedő, rev izor. M int revizor tíz évet
dolgoztam. 1979 augusztusa óta újr a a kézi szedőben vag yok.

Két alkalom mal volta m k iváló dol goz6. T izenh at éve szecialista bri
gádtag. ebből öt éve t, mint brigádvezető. Bri gádunk tízszeres arany
koszorús és ké tszeres kiváló brigád. A nyomdában 17 éven keresztül
kön yvbiz om ányosi teendőket is folytatt arn.

1961 őszén a nyomdában megismertem egy leányt, - Marjai
Piros kát - , aki m int berak ón ő dolgozott. N égyévi udvarlás után
1965. augusztus 28-án feles égül vettem . Lakással nem volt problémánk,
hisz ott volt - és van is - a szép nagy szü l ői ház, így édesany ámmal
lak tunk egy ütt . Feleségem még ma is ugyanabb an a munkakö rben
dolgozik.

Boldog házasságunk ötödik évéb en - 1970 áprili sában - feleségem
gyönyörű fiúgyermeknek ado tt életet. Fiam a Sándor nevet kapta. Ö rö
mii nke t másfél év után szomo rúság váltotta fel, mer t kiderillt, hogy
fiam örökö lte az aszthrn át, mel y azóta is megvan neki. Kisebb korában
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többször volt kórházban, szanatóriumban, az NDK-tengerpart on.
J avult, de még nem m úl t el neki teljesen. Az általános iskola elvégzése
után jelenleg a békéscsabai Tevan And or N yomdaipari Szakk özép
iskola könyvkötő szakm unkás tanul ója, A választott szakmát szereti,
remélem meg is állja a helyét az életb en.

Életünk legn agyobb fájdalmát édesanyám hirtelen, váratl an elvesz
tése okozta, aki egyik óráról a másikra itth agyott bennünket. Azóta
hárman lakunk a Hősök úti házban.

Betegségem miatt 1966-tól minden évben elme gyek a jósvafői

gyógybarIangba. Itt megismertem és megsze rettem a hegyvidéki tájat
és egyben a túrázást is. Ezt egyre szélesebb körben megkedveltettem
munkatársaimmal is, így csaknem minden évben járjuk az országo t
gyalogtúrával. Minden évben más-más hegyvidéket keresünk fel és
ismerj ük meg csodálatos tájait. (A Bükk ben már háromszor voltunk.)
Kir ándulá sainkról színes diákat készítek. Még nem já rtuk be Magyar
ország mind en táját, de remélem rövidesen sikerül. Külföld ön még
nem voltunk.

A turi sztika mellett még van egy másik hobbim is, a minikönyv gyűj

tés. Eddig közel 400 db-os gyűjteményern van. Az idén a Kner N yom
daipari Múzeumban a nagyközönség előtt is bemutatásra került,

Végezetül azt mondhatom, ho gy boldog, békés 25 évet tudhatok
magam mö gött.
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Bela József

Az érettségi után felvételt nyertem a Marx Károly Közgazdaságtudo
mányi Egyetem Kereskedelm i Kara Belkereskedelmi Szaká ra. ahol
1965-ben sikeres áll amvizsgát tettem.

Az államvizsga után a Békés Megyei Ta nácsnál kezdtem dolgozni
B ékéscsabán. ugyanis III. éves koromban társadalmi ösztöndíj szerző

dést kötöttem a megyei tanáccsal. Békéscsabán laktam albérletben, a
körűlm ények nem olyanok volt ak, hogy a városhoz, munkahelyemhez
különösebben kötődtem volna és már az ott-tartózkod ásom elején el
döntöttem, hogy visszamegyek Bud apestre.

A másfél év letelte után Budapesten egy ipari szövetkezetnél kezdtem
dolgozni munkaügyi- és személyzeti vezetőként. Szintén albérletben
lakta m, de ez a városközpontban volt és nem fizettem túl sokat. A mun
kahelyemmc1 is meg volt am elégedve mind addig, amíg a szövetkezetct
városrendezés miatt ki nem telepítet ték egy nehezen megközelíthető,

csak zsúfolt járművekkel elérhető gyárnegyedbe.
Egyik volt évfolya m t ársam . egy lakásomh oz 2-3 percre levő válla

latot ajánlott, ahová inkább csak kíváncsiságból mentem el a munkahcly
iránt érdeklődni. Az érdeklődésből felvétel lett és 1968-tó l a Vetőmag

VáJlalatnál kezdtem dolg ozni mint revizor. A munka nagyon érdeke s
volt. A számviteli ismeretségszerzés lehetősége nagyon sok köz gazda
sági terület et érintett , igazi j6 tanul óhely volt a beruházás, termeltetés
és felvásárlás, az ipari tevékenység, belföldi és export tevékenység vál
lalati megismerése. A revizori osztály egy frissen alakult egyetemi és
főiskolai végzetts é g ű kollektív ából állt, kb. azonos korosztályb61.
R övid idő alatt egy igazán j ó, egymást megbecsül ő . szakmailag hozzá
értő osztály alakult ki. Ezt elősegítette a gyakori egy üttl ét is, mivel
munkánk során sokat voltunk az ország külőnb öz ő területén kiszállá
sokon. Főnőkünk alig volt idősebb nálunk és minden j óban-rosszban
együtt volt az osztályával. Ezen a munkahelyen dolg oztam 1974-ig .
Ekkor a Tiszai Vegyi Kombinát jobb áll á slehetőséget. lakást ígért.
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Az ut6bbi kiilőnő sen csábított és ki akartam lépni. Az utols6 pillanat
ban mégis visszalép tem és elvállal tam a vállalat szolnoki területi köz
pontj ának főkönyvcl ő i állását . It t négy évig dolgoztam , nehéz szerte
ágaz6 munka teriil et volt , de sok {ti tapasztalatszerz ésre ado tt lehető

séget. 1978-ban a vállalati közpo nt ban történő változások és sajá t ké
résem re visszakerültem Budapestre. A lak áshelyzetemet ugyanis Szol
nokon sem tud tan megoldani, a Budapesti albérletemet pedig továbbra
is fenn tartotram . így lakásproblém ám nem volt.

A revizori osztályra ker ű l tern vissza, mint osztályvezető-helyettes,

régi főnököm "fennhat6sága" alá. Időközben az osztály jelentős része
k i cser é l őd ö t t, 1978-ban az osztá lyvezető is a vállalaton belül {ti beosz
tást kapott és én lettem az ut6d, mint megbízott osztályvezető . A ki
nevezésemet azonban már nem vártam meg mert 1979 ő szén átkértek
a Mezőgazdasági és Élelmez ésügyi Miniszt érium Költségvetési Főosz

tályára dol gozni. Jelenleg is itt dolgozom mint főmunkatárs. Munka
helyemmel, fizetésem m el elégedett vagyole Munkatársaimmal j 6 vi
szony t tudtam kialakítani. 1978-b an a főbérlő az albérleti lak ásban meg
halt és én mint j ogosult cserével egy szoba komfortos főbérleti lakáshoz
jutotta m. M ivel nőtlen vagyok, jelenlegi lak ásigényemnek ez megfelel.
1983-ban gépkocsit vettem .

Az utóbbi évek hobbijaként angol nyelvet tanulok , am it külföldi
utazásaim során hasznosírok. Párt onkíviili vagyok, társadalmi munkát
rnint szakszerve zeti főbizaimi végzele
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Bogya Táhita
D R. BÉN YI ELEM ÉRN É

Magamról csak ennyit: a gimnázium elvégzése után elvégeztem a Buda
pesti Orvostudományi Egyetem gyógyszerész karát.

Budap esten dolgozorn, a főváros egyik legnagyobb gyógyszertárá
nak vagyok a vezetőj e . Jól választott am érettségi után, szetetem a mun 
k árnat .

Családomról : férjem szin t én gyógyszerész, a GYÓGYÉRT osztály
vezetője.

Két l ányunk van, a nagyobbik 1-2 nappal az érettségi előtt, 1 héttel
a felvételi el őtt. A kisebbik lányunk 13 éves.

N apjaink csendesen telnek, semmi kűlőnös dolog nem tört ént az el
múlt 25 esztendő alatt.
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Bódi Margit
ADAM MIHALYN É

B ódi Margit Alma, névsor 5. a gyomai általános Gimn ázium I/A osz
tályában.

1961. j únius, ha jól emlékszem 10-én érettségiztem. Sok-sok idő el
telt azóta, hol könn yebb, hol nehezebb időszakokkal . Apol6nőnek ké
szűltcm, de az a foglalkozás egy ilyen határozott apai ellenzésre meg
hiúsult. Az egyik legnagyobb gyógyszergyárban, a CHINOIN-ban
kezdtem el dolgozni, majd 1963 ősz én haza jöttem és azóta az orvosi
rendelőben dolgozom , mint általános asszisztensnő.

1964. augusztus 22-én férjhez mentem , itt telepedt ünk le vég leg.
1966-ban szülctett az első gyermekiink Anikó, majd 1969-ben a fill,
Misi. Nen is tudom, hogy boldogan mondjam-e, vagy hogy is, Anikó
lányunk 1986. június 28-án férjhez ment, Talán most nincs igazán jó
kedvem. Nagyon fontos az életemben még az építkezés. Sok-sok le
mondás, munka, türelern és még több pénz, amibe kerűlt , de egy szép,
tágas családi házat építettiink Gyoma legszebb részén, illetve nekem a
legszebb részén.

Nagyon röviden enn yit az elmúlt 25 évről.
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t Cs ávár Katalin
TARCZY L A sZ L 6 NÉ

Egy negye dszázados visszatekintés nemcsak örömmel, hanem sajno s
bánattal is jár. Ilyen bánat az, hogy kedves osztály társunkat már nem
üdvözölhetjük körű nkben.

Engedjétek meg, hog y én a r61a való megemlékezéskor néhány sor t
idézzek az 1971-es találkozóra ír t leveléb ől :

" ...Most is betegállo mányban vagyok még, pillanatnyilag itthon
szüleimné l. Végtelen sajnálom, hogy nem mchctek el a találkoz óra,
hiszen az egy nem mind ennapi élmény lesz tud om .. o Egy ben meg
kérl ek arra is, hogy ezúton add át szív élycs üdv özletemet volt osztály
társaimnak és tanárainknak..."

1973-ben halt meg. Eml ék ét szívíink bcn ő rizzük .

(A szerkeszt ő)

17



Dr. Dinya Zoltán

Negyedszázadd al korábbi érettségimre. gimn áziumomra. tan áraimra
és osztálytársaimra ma is a legnagyobb szeretettel gondolok. 25 év nagy
idő, ez alatt csak azok az emlékek nem változt ak, melyek ma is eleve
nen élnek bennem .

Érettségi után az ELTE fiziku s szakára j clcntkcztcm, de - most már
nyug odtan mondom szerencsére - nem vettek fel helyhiány mi att .
Egy évig dolg ozt am . majd 1962-ben felvett ek Debrecenbe a KLTE ké
mia-fizika szakára. amit 1967-b en fej eztem be. Csodálatos öt év volt!
Renget eg munka, tanulá s, csavargás, foci, gyom orfekély stb., sz6val
mozgalmas i dőszaka az életemnek. Az egyetemen elméleti fizikával
foglalkoztam , m ajd - iniután meggyőződtem, hogy az elmélet ön ma
gában nem sokat ér -, az utolsó évekb en átnyergeltem a gyógyszerkir
tatásta. Végzés ut án bent maradtam a Szerves Kémia Tanszéken mi nt
tanársegéd , maj d 1971-ben átk erültem az ugyanitt műkődő MTA An
tibi otikum Kutat ócsoportba, ahol ma m int tudományos főmunkat á rs

dol gozom. A hallgat óknak az anyagszerk ezet c. tantárgyat oktatom má r
több mint 15 éve , ez az a tantárg y, ami a bukási statisztikát ered ménye
sen befolyásolja. Kutatok, de pénzt keveset találok i Fizeté semért 300 li
ter benzint tudnék venni (nem ext rát i), van egy PF 1500-as kocsim,
ami nem sokka l fiatalabb mint a kisebbik fiam, Tomi.

Mivel foglalkozom? Két fő kutat ási témám van: az egyik a gy6gy
szerek hatásmechanizmusának kutat ása elm életi fizikai alapon, röviden
gyógyszer tervezés a főproblémám. A másik a műszercs anal itika. Ezen
vizsgálatok célja összefüggéseket találn i vegyliletek megjelenése vag y
elt űn ése és bizon yos (elsősorban daganatos) betegségek között. Egyszó
val szere tnék munkanélkűli lenni , az lenne a jó, ha ezekkel a tém ákkal
már nem kellene foglalkoznom (sajnos kell l). Doktor áltam. kandidá
tus vagyok, ny elvvizsgáim vannak és a hajam ezekkel arányosan csök
kent. Megjelent egy csomó közlem ényern, írtam pár könyvet, j ó vagy
rossz dolg aim ért sokan ismernek. Ke vés ország van Európában, ahol
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még nem jártam, többször voltam a tengeren túl, szóval nyugodtan el
mondhatom: legjobb itthon .

1970-ben megnősültem, feleségem magyar-német szakos tanárnő,

könyvtáros a DOTE Kenézy Könyvtárban. Két fiam van: Z olti 1972
ben, Tomi 1974-ben született. Z olti rám (szegény gyerek!), Tomi felesé
gemre hasonlít mindenben . Elevenek, mínt az ördögök, néh a tanulnak
is. Z olti most fejezte be a 8. osztályt, mi vel apját akarja megfúrni , az én
munkakő r őmre (rn űszereimre) pá lyázik, gimnáziumba megy.

Debrecenben, ebben a " ronda" víz, hegy nélküli , cívis vá rosban la
kunk (Ember Pál u. 8.) egy társasházban, ami nagy, ha takarí tani és
fűteni kell, kicsi, ha valahova le akarok ülni dolgozni. Szeren cs ére kö zel
van az egyetemhez, így nem kell m esszire gyalogoln om (néha ezt is
szoktarn, bár ez nem látszik me g rajtam. Hol van m ár a régi sová ny
ság! ?). Kötetlen munkaid őben dolgoztatom munkat ársairnat (reggel 8
tól este 8-ig).

Boldog vagyok-e? Igen, mert azt csinálom, amit szeretek, családom
megfelelő háttér munkámhoz, ha újra kezdeném nem sok mindent
csinálnék másként, min t eddig (a focit kihagynám, mert tavaly fél évig
feküdtem m iatta, hiába ami nem m egy... ).

Mil yen céljaim vannak ? Eredmény esen tovább vinni edd igi ku tat á
saimat, szerencs ésen megúszni a m ost következő kétéves amerikai ő sz

töndijamat, kin evelni eg y-két utód ot magam után , becsületrel felne
veln i és pályára állítani fiaimat és megírn i majd az 50 éves ére ttségi
találkozóra ezen kr óni ka folytatását.
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Damján Ilona
C SO NK A IS TVÁNNÉ

Érettségi után 1961 szepternberében felvételt nyertem a nagykani zsai
3 éves munka melletti á poló n ők épz őbe . A nagykanizsai kó rhá z kű l ön

b őz ő osztályain dolgoztam. délután iskolába jártam . 1964-ben jó ered
ménn yel végezte m tanulmányai mat, és az 5. sz. körzetb en helyezked
tem el, mint körzeti á poló nő.

1964-ben félj hez mentern , férjem a SZKFI Kutat ó Labo ratóriumá
ban techni kusként dolgozik. Attila fiam 1965-ben született, 1cérettségi
zett , az idén vendéglá tóipari technikusi ok levelet szerez, és j elentkezett
a Vendéglátóipari Főiskola nappali tagozatára. Edina lányom 1968-ban
sziiletett, tavaly kapo tt fodrász szakmun kás-bizonyítv ány t, Zalakaroson
dolgozik, és jelenleg a gimn ázium el ső éves levelező hallgatója.

1984-ben min ős ít ő vizsgát tettem körze ti ápolónői szakon. 1969
ben kapt unk lakást a nagykanizsai MAO R T- tc1epen, 2 szoba összkom
fort, je lenleg is itt lakunk.

Balatonfenyvesen van egy kis családi nyaralónk, a hétvégeket és a sza
badságunk nagy részét itt töltj ük. Szakszervezetben végeztem és vég
zek társadalmi mu nkát, voltam bizalmi, főb í za lmi , jelenleg szb- tag .
1983-ban SZOT-oklevelet kap tam. 1980 óta mellékállásban a Za la
Megyei Erdőgazdaság üzemi ápolónői munk áit is ellátom.

Munk ámért 1978-ban ..Példamutató D olgozó" kitüntetésben része
sített ek. Jól érzem magam Na gykanizsán, megszetettem ezt a dimb es
dombos tájat, sok ismerősre, barátra tette m szert .
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Gara Júlia
SZ ABÓ GYU LA NÉ

Miután leérettségiztünk - ami annak ellenére, hogy nem tanultam sokat,
nagy megk önnyebbül és volt számomra. N em volt kedvem szorgal
niasan készülni az egyetemi fe!vételire, így aztán nem is vettek fe! az
ELTE magyar- pedagóg ia szakára. Sajno s az egyetem és a szak kivá
lasztása is hibá s volt, mert ilyen párosítás abban az évben csak Pesten
ind ult, és nyolc je!entkezőt vet tek fe! rá. Az egye temen kíviil jelent
keztem eii.-i k özépkáder pályákra, valamint Eudrődrc a könyvtárba.
Sajnos a könyvtári állást sem kap tam meg, pedig az nekem való let t
volna, s me!let te e!végezhettem volna olyan főiskolát vagy egyeteme t,
ami érdekelt.

Elsőnek kinálkozo tt a lehetőség, hogy gyógyszertári asszisztens legyek.
Ez azért tetszett, mert a képzés munka mellett történik, mindjárt fize
tést is kaptam és itthon maradhatram. ami lényeges volt ami att, hogy
komoly udvarlom volt.

1961. augusztus 16-án kezdte m el dolgozni a gyomai gyógyszertár
ban, azóta is ott vagyok, az idén lettem 25 éves törzsgárdatag. Ez a pálya
2 éves tanfolyammal kezdődött, amit kitűnő eredménnyel elvégeztem.
Itt továbbfejlődési lehetőség sokáig nem volt, rnivel gyógyszerészkép
zés csak nappali tagozaton történik . Azér t igyekeztem önállóan képezni
mag am . Szakmai vetélkedőkön vett em részt évekig - szép eredmény
nye l. 1973-b an szecialista brigád vezetőnek választottak, s kis közös 
s égünk 10 éven át aran ykoszorús brigád volt . Közben kaptam két ki
tüntetést : Kiváló Dolgozó és mini szteri dicséret. Csak 1982-b en kínál
kozott lehetőség, hogy olyan továbbképzésen vegyek részt, am ely
szakmaijogköröme t is bővíti. Ez volt Sopronba n az Egészségűgyi Szak
dolgozók Továbbképző intéze tében, aho l egyéves tanfolyamot vé
geztem el, természetesen levelező formában. H úsz évvel a k épesít ő

vizsgám után siker ült újbó l kitűnőre vizsgáznom, és gyógyszerkiadó
szakasszisztens lettem. Ezzel kb . el is értem, am it ezen a köz épk áder pá
lyán pillanatnyilag és még va l ósz ínű hosszú évekig el lehet érn i. A m U I1-
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kám távol esik az érdeklődési körö rntől, de azért igyekszem kedvvel
csinálni. .

M ost rátérek családi körülményeimre. 1962. júl ius 28-án férjhez
mentem régi udvarlómhoz, Szabó Gyulához, aki akkor a Sütőipa ri

Vállalatnál gépkocsi-előadó és rakt áros volt. Közös él etűnket az ő sziilő i

házukb an kezdtük, egy sze ba-konyhás lakr észben, am it később egy szo
bával bővítettünk . 1963-ba n születe tt az első fiunk, Zoltán, aki Gyomán
lc éretts égizett, most a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 3. éves
magyar-népművelés szakos hallgatója. Ö örö költe hajlarnaim at. s ta
lán valóra váltja hajdani vágyai mat. A tanulás jól megy neki s majd az
egyetemi végzett séget is szeretné megszerezn i.

1970-b en férjem kereskedelmi vég zettséget szerzett, s azó ta a helyi
AFÉSZ-nél dolgozik, jele nleg kereskedelmi szaktanácsadó min ős égben .

Ebb en az évben sziiletett másodi k fiunk, Gyula. Ö most kö z épisko
lás, a túrkevei G épjárm űtechnikai Szakközép iskolában tanul, ahol autó 
szerelő szakmát és hivatásos gépkocsivezetői képesítést szerez, Szeret
ném ha ő is tovább tan ulna valami lyen műszaki főiskolán, bár úgy lát
szik, hogy a humán érdeklődés nála is erőteljesebb, mint a m űszaki .

Mo st a vezetés érde kli legj obban, álma a sofő rs ég .

1976-ban költöz tünk saját ottho nunkba, amit egy régi ház felújítá
sával hoztunk létr e. Egy kis Trabantunk van. Mindig szerény en él t ünk
(fizet és ünkhőz mérten) , de a kultúrára nyitottak vag yunk, és egy kis
utaz ásra, nyaralásra is futott a. Jártunk az N DK-ban, Csehszlová kiában ,
Lengyelországban, R omániában és B écsben. Az idén ősszel kéthetes
budapesti üdül ésre készülünk, amit sok színháznézéssel szeret nék tar
kitani.

Családi életiinkben ko moly tö rések nem voltak, szüleim is élnek,
egészségesek vagy unk, úgyhogy az elm últ 25 év viszonylag nyugal
mas volt. R ernélem, hogy majd az 50 éves találkozónkon is hasonlók
r ól számolhatok be, és annak fő témája gyermekeink bold ogul ása lesz.
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Dr. Hanyecz V ince

1961-1965. Közgazdaságtud om ányi Egyetem.
1965-1977. Öntözési Kutat ó Iutézet.
1966. Állami nyelvvizsga oroszból.
1965. Nősül és,

1970. Gödöllői Agrártudom ányi Egyetem - diploma.
1969. A gyerek születése.
1968. Egyetemi doktori cím.
1977-1985. Agráripari Egyesülés Békéscsaba.
1985. Ismét ÖRIG Szarvas, tud ományos igazgatóhelyettes.
1979. Kandid átusi cím.
1976. Válás.
1977. Új bóli n ősül és.

Van: asszony, egy hozott és egy édes gyerek, egy Trabant, egy
családi ház, víkend telek és egy krónikus bronchitis (sok a cigi).

Írtam: 1 könyvet
1 főiskolai jeg yzetet.
kb. 50 cikket, tanul mányt stb.

1971 és 1985 Kiváló Munk áért kitiintet és,
Voltam: NDK-ban, N SZK-ban, Ausztriában, Szovjetunióban, Ju

goszláviában, Csehszlovákiában, Bulgáriában és Franciaországban.
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Holló József

Az érettségi után 1961 szeptcmbcrét ől az Egyesült Izzó Gép gyárában
m űszerészranuló lett em . A MÜM 22. sz. Iparitanuló Int ézet ében Buda
pesten jártam iskolába. 1963-b an általános m űszerész szakmát szereztem .

T ovábbra is az Izzóban dolgoztam. míg be nem vonultam 1963. no
vember 27-é n katonának . 1965. december 28-ig, leszerelé semi g Pápán
voltam kat on a. 1966. január tO-től Tatah ányári helyezkedtem el a Bá
nyag épgyárban, m int tmk-lakatos, M ég ez évben tagja lett em az
M SZMP-nek. Megbí ztak a gyári KISZ-alapszervezet titkári teendői

ellátásával.
1967. m ájus 12-én kötöttem háza sságot Richter M argittal, aki köny

velőként dolgozott a PIÉRT-nél. N yolc hónapig albérle tben laktunk,
majd egy évig any ósoméknál volt egy szobánk. 1969-ben sikerült la
kást szerezn iink Oroszl ányb an. Ez napi oda-v issza 15-15 km ingá
zást jelentett. 1973-ig laktunk ott. 1970-benmegszü1etett Zsuzsi lányunk.
U gyanebben az évben a VOLÁN 18. sz. Vállalatához mentern dolgozni
seg édo ktat óként, A vállalat tanm űhely ében az aut ószerelő-tanulő k kép

zésével vol tam többedrnagammal me gbízva. 1971-ben fejeztem be ta
nulmányaimat a KPM Autóközlekcdési Technikumban technikusi mi
nősítéssel. Ekkor a vállalat központjában járműfenntartási előadóvá ne
veztek ki. 1971. decemberében a KOMTÁVHÖ-höz kerültem gk. ügy
in tézőnek, biztonsági megbíz ottnak . 1972. szepternber ében kiemeltek a
megyei Vörösker eszthez po litikai munkatársnak. Itt polgári védelem
mel, el s ő segélynyúj tással , önkéntes ápolónőképzéssel és véradással kezd
tem fogl alkozni. 1972-ben szako ktató i vizsgát tett em gk. gya korlati
KR ESZ és rn űszak i tárgykörökből.

1973-ban Oroszlányból Tatabányára költöztünk egy hasonló szoba
kon yhás lakásba, rnint amelyben laktunk. N yolc hónap után nag yobb
lak ásba költ öztünk, inert meghalt apósom és az anyósom hoz zánk
költ özött. 1976-ban szűletett meg második gyermekünk, Kri sztina.
Munkakőrőmmel kap csolatosan az ifjúsági hon védeImi neveléssel is
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foglalkoznom kellett. Ezt a munkát 1976-ban a Haza Szolgálatáért
bronz fokozatú kitüntetéssel ismerték el. 1977-ben fejeztem be a MLE
esti egyetem általános tagozatát. 1981-ben a Vöröskeresztben végzett
hivatali munkámért a Vöröskereszt Munkáért "bronz" fokozatú ki
tüntetést kaptam. 1976-tól 1982-ig megbízott megyei titkárhelyettes
ként, 1982-től választott megyei titkárhelyettesként dolgozom.

1983-ban ismét lakást cseréltünk. Jelenleg már elfogadható 3 szoba
összkomfortos lakásban lakunk. 1983-ban Szolgálati Érdemérmet kap
tam 10 év után kiemelkedő tevékenységért. 1985-ben Haza Szelgála
táért "ezüst" fokozattal tüntettek ki, majd 1986-ban az Országos Köz
lekedésbiztonsági Tanács díszplakettjét kaptam meg társadalmi mun
káért.

Az évek sorában felsorolt események nem adnak hű képet az ember
hétköznapi kűzdclmeiről. Ezek ha nem is egy mércével mérhetően,

de megvannak mindannyiunk életében, ezért ezeket szándékosan hagy
tam el.

A meglévő kevés szabadidőben, amelyek többnyire a hétvégekre és
az évi szabadság idejére tehetők, a családdal közösen szórakozunk, ki
rándulunk. Szerétiink túrázni minden szinten, Gyalogosan, kerékpár
ral, autóval. Mániákus kempingezők vagyunk, így a nyári szabadság
alatt a kempingezés a fő attrakció. Általában vízparti, jobban mondva
ahol szörfözési lehetőség van, azokat a helyeket keressük. A letelepedés
környékét pedig bebarangoljuk. Érdekel bennünket minden látnivaló.

Szűkszavúan ennyit a velem történtekről.
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Lakatas Tibor

Visszagond olva az elmúlt 25 évre ennyi idő t ávlat ából. úgy t űnik ,

hogy nemrégen léptük át iskolánk kapuját éretts égi bizonyítvánnyal
kez ünkben. Akkor úgy képzeltük, m ilyen jó, hog y vége az isko lai ta
nulmányoknak és kezdődik a munka, a tanu lás helyett , amit talán köny
ny ebbnek gondo ltu nk a kelleténél. Én 1961 nyarát a Gyom ai Kö z
ség i T anács Statisztika i H ivatalánál tölt ött em összeíró munkakőrben.

Majd szep rem ber 13-án katonai sze lg álatra vo nultam be, mi vel ílg y
döntöttem, hogy élethivat ásul a ka tonai pályát választom. Egy évig
vo ltam a néphadsereg hivatásos állományában. 1962. szepternberétő l

az Egy esített Ti sztiiskola növendéke vol tam . T anul mányaim alatt soka t
fog lalkez tam tovább ra is sportolással, és az iskola Hadsereg Bajnokságán
a győztes csapa t tagj a lehettenl. 1963. decem ber 31-ig Voltam az iskola
hallgatója, mivel köz ben úgy döntöttem, hogy nem fog om szeretni
a katonai pályát és kérésemre 1963 . decemberében leszereltem.

1964. ja nuár l - től a Körös vidéki Víziigyi Igazgatóság gy omai sza
kaszmérnökségére mc ntem dolgozni munkavczet ői, maj d építésvezető i

munkakőrbe, ahol jel enleg is dolgozom. H osszú beszámolót ne m tu
dok éppen ezér t írn i, mi vel 22 éve egy munkahel yen dolgozem. Mun
kahelyi si kereimről talán annyit, hogy többször voltam kivál ó dolgozó,
m ajd 1985-b en és 1986-ban a Kiváló Újító bronz, majd arany fokozatát
tudta m mcgszerezni. Ú g y érze m, hog y az irán yításom alatt dolgozó
em berek szeretnek, és én is tudo m kamatoztatni elképzeléseimet a
munkám során . A vízügyi évek alatt sikeresen érettségiztem a Vásár
helyi Pál Víziigyi Szakisko lában, aho l techn iku si végzettsége t kaptam.
Több tan folyam on, iskolán vettem részt. Elvégeztem a ML esti köz ép
iskolát, és a Bajai Vízügyi Főiskol át is elkezd tem, ahol másfél évet vé
gez tem el, és saj nos akko ri anyagi lehetőségeim nem enge dték meg,
hogy befej ezzem. Jelenleg a szeghalm i Szakm érnökségerr dolgozom,
mi vel a gy omai épít ésvezet ös éget m egsziint ett ék . Így a rninden napi be-
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járás sok időt igényel, de a munkahcly-v álroztatást nem kedvelem és in
kább vállalom ezt a fárasztó spor tot.

A mag án életemr ő l egy kicsit. Feleségem Garai Erzsébet, akit talán
mindn yájan ismer tek, mivel még a gimnáziumi évek alatt megismer
kedtünk. 1966. április 10-én házasságot kötöttünk. Három családom
van, mind a három fiú. Tib or 1967-ben, Zoltán 1971-ben, Tamás 1977
ben szíiletett. Tibor fiam sikeresen érettségizett most a gyomaendrődi

Kiss Lajos Gimnáziumban. Jelenleg a szegedi Tanárképző Főiskola föld
rajz és testnevelés szakán felvételizik. Zoltán a békéscsabai Vásárhelyi
Pál Vízügyi Szakközépiskola másodéves hallgatója volt. Jelenleg nyári
gyakorlaton. Tamás harm adik osztályos az I. sz. Általános Iskolában .

A gyerekek általában jól tanulnak, sokat sportolnak. Zolt án fiam si
keres népi táncos, betáncolta már a világot - Bulgária, Jugoszlávia, Tö
rökország, Románia - és most Belgiumba és NSZK-ba késziilnek.
Tamás a birkózással tölti szabad idejét.

Családomról enny it, viszontlátásra a tal álkozón.
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Leiter Mikl65

Elmélkedések a 25 éves érettségi talJlkoz 6 előtt

Aki kérte: Bá tori Sándor a vo lt szenvcd ő alanyok egy ike, je len státusz
ban találkozó főrendező úr.
Aki válaszol: Leiter Mikl6s az alanyo k másika, j elenleg tanár az ebesi
Arany János Altalános Iskolában.

Mint sokan mások, én is Gyom án érettségiztem rnint a IV/ A osztály
oszlopos tagja, ismertebb nevemen: Pita. Az egészben csak az a baj, hogy
igen régen volt - de igaz volt. jó lenne visszaforgatni az idő ker ekét, de
ez saj nos képtelenség. Így hát a 25 év elteltével csak go ndolatban megyek
vissza ama napig ...

Érettségi! N agy tanulások , még nagyobb bolondoz ások, izgalmak a
készűl őd és során, ki-ki vérmérséklete szerint ... Huh! túl vagy ok rajta,
nem is vo lt olyan nehéz! M ost aztán hová?

1961 szeptembere: me gtö rt ént a nagy ugrás, Szegeden vagyok a
Tanárképző Főiskolán. T anár leszek én, aki katonatisztnek készültem!
Az " eltérítés" -ben tettestársam is volt, egy leány a szom széd osztályb61...
no de erről maj d később.

A négy év gyo rsan repült, vizsgák sorozatban; minek is izgultam az
érettségi miatt?

1965. j únius, Matematika-kémia-testnevelési szakos diploma a ke
zemb en, személyimben a családi állapo ta rovatban a beírás : nős.

Ez meg úgy esett, ho gya már említett, akkorib an Sipinek ismert
leányzóval ápri lis 3-án örök h ű s éget esküdtünk. Ki hitte volna? - raj
tun k kív iil. Most már jöh et az élet, amire anny it készítettek elő ben
niinket,

Az első állás Dévaványa II. sz. iskola. Itt kezdtem egyből ny olcadikos
osztályfőnökként, feleségem pedig mint 6v6nő folytat ta már megkez
dett munkájá t, de gyorsan beiratkozott a Tanítók épz ő Főiskola levelező

tagozatára, s mint képesít és n élküli tanító kezdett tanítani szülőfal uj á-
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ban. Kevés pénz, kisebb-nagyobb csalódások a főiskolai áIlapo tok után .
Szeroncs érc az iskolában kaptunk egy szolg álati lakást.

1966. aug usztus : megérk ezett el ső leányunk Júlia, majd 1967 szep
temberében (dupla vagy sem m i) m ásodik le ányu nk Márta. Két év
múlva m ár vázlatoka t ír tak egy -egy spirál fü zetbe, és az ablakban állva
vonták el a gyerekek figyelm éc a testnevelés ór ámról. Hiába, a szebbik
nem! N em szer éttük Ványát, nem láttunk benne perspektív át, ezért
elpályáztu nk.

D ebrecen mellett levő kisk özségbe, Ebesre kerültünk , én háromszakos
tanárnak, feleségem egyelőre 6vónőnek. Ez volt 1969-ben. Egy évre rá
kap tuk meg a beígért szolgálati lakást, a kezd et nem volt valami bizta tó !
Kö zben a feleségernnek is lett helye az alsó tagozatban .

Családi élet szintcn van, irán y az egzisztencia! 1971: Fejesugr ás la
kásépít ésbe! - akkor még vo lt pedagógus építési kölcsön - , önáll 6 par
tizánakcióval telekv ásárlás, led öbb enés a nej részéről: no de mi lesz
ezután? 1972 tav aszán építés kezdete, 1973 tavaszán (magam sem tud om
hogyan csináltuk!) áIl a ház!

A szerencse idáig segítet t, mos t cserbenhagyott : Néphadseregünk
keze utánarn nyúlt és irány a tartal ékos tiszti tanfolyam - beköltözés
előtt! Itt az élet siír1íje, feleség! csináld magad!

Kicsit visszakanyarod va : az új helyünk sokkal másabb. jobb, az is
kola új, az igazgató agilis; ment a mu nka mint a karika csapás. Felélén
kült az életem, egy év alatt tömént elen látogatás az 6rá imo n - régi szép
ván yai idők , m ikor három év alatt két látogatóm volt - de a vége úgy
érzem kölcsönös megelégedés volt. Szó val hajtottunk! Feleségem - go n
dolván a gyerekeinkre is - korszakalkotó elhatározást tett , sajá t kérésére
átnyergelt napközis nevelőnek, ami az akko ri helyzetet tekint ve igencsak
megh ökkent ő volt . M indegy, mé g ma is ott van és nem is csinálja
rosszul!

Közben bázisiskola lettünk, ny üzsgés mindenfelé, s erre jött a kato
naság! Pihenőnek éppe n j6 vo lt, de azonkívül?!

1973. október: új lakás és neke m új ruha - alhadnagyi! És azután?
Hajrá a hétköznapok on kikapcsol ódásnak évente egy kis katonaság, az
idő rohan. A lányok nőnek, j ó lenne egy kocsi, szétnéznénk egy kicsit
az országban! Összespór oltunk egy Z aporozsecre valót, az első nagyobb
családi kirándulások kezdete elérk ezett: na persze akkor még 7 Ft volt
a benzin!
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1978. Két miniszteri dicséretet kaptam, egyiket a honvédelmi neve
lésért - lám mire j6 a katonaviseltség! Közben, míg el nem felejtem,
be épültünk a közéletbe is, én 1971-től mint sportköri elnök, feleségem
1979-től mint mozí ű zemvczct ő (ezért legalább fizettek!) Mit tesz ilyen
kor aj6 félj ? - követtem mint gépész ; így lettünk a kultú ra harcosai.
Hi ába, az életszínvonal at tartani kell!

1980-81. Első komolyabb próbat étel lányainknak (és nckiink)!
Mindkettőnek sikeriilt gimnáziumba jutnia. 1982-ben Skoda 120 L-re
cseréltem a kocsit. Sz étnéztiink egy kicsit kiilföldön is, de úgy láttuk,
legjobb itthon. 1984-ben le érettségizett júlia, majd 1985-ben Márta leá
nyunk is. Na még egy próbat étel; most nekik hová?

A nagyobbiknak bejött a fiatalkori v ázlatír ás. ma a debr eceni Taní
t ók épző másodéves hallgat ója (utánp6t1ás bizto sítva!). A kisebbik hűt

len lett, kerámia forrnázó szakmát tanul.
A kör bezárul, új szereplőkkel - velűk - kezdődik az "Élet"-játék, s

25 év múlva ők is írhatj ák azt, amit mo st én. Hát ennyi idá ig, illetve
a közelmúlt eseménye: szakszervezeti főbizalminak választottak. Mi
jöhet még ezután ?!

Mindenesetre az 50 éves találkozóra igen kívánesi leszek!
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Maász Anna

D R. HAN YE C Z VINC Z ÉNÉ

Leírni néhány m ondatb an az elmúlt 25 év tör téne tét nem is látszik olyan
eg yszer(ínek. Csak ülök és elgondolkozom, m it írjak a fehér papírra.

Választási lehetőségek vannak:
- legy en ez egy hiv atalos adatközlés: 1963-ban kezd tem dolgozni,

1965-ben férjhez ment ern , 1969-ben szűlctett a kislányom, 1976-ban el
vált unk, 1980-b an vezetői állás, főiskolai államvizsga stb ...

- legyen egy j ól körített dolgozat "élettö rténetem" címmel, esetleg
a magyartanárnőm örömé re stilisztikai gya ko rlattal

- vagy Irjam le azokat a nehéz napokat, melyek em berforrnál óak ,
férfias tart ást kívánnak, lélck öl őek, esetleg gyorsa n örömö k kö zött ész
revétlen elröpp enn ek.

25 év. M ég kimondani is sok, nem átg ondolni. Mi k történtek ...
A toll is megáll a kezemben - tényleg, mik tört éntek .. . Lehet, hogy én
csak egy évet, esetleg néhány hónapot tudok gondolatban átfogni. Még
a fontos eseményeket is csak az okmányaimból tudom sorba állítan i.
Nem tud ok a múltral foglalkoz ni, ezér t me gszül erct t a dönt ésern. Aje
lenről ír ok.

Mi van most:
43 éves vagyok , vezető védőnőként dolg ozom nagy területtel , sok

sok védőnővel és in tézménnye l.
Pártvezetőség i tag, szakszerv ezeti titk ár, szakszervezeti megyebi

zottsági tag, Vöröskereszt vezetőség i tag, ifjúsági és szociális bizottságok
tagja, hazafias népfront, stb . Gyönyörű társad almi feladatok eg y cso
korba fogva nem kis munkával, szervezéssel, odafigyeléssel.
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Családi éJet:
17 éves III-os gimnazista nagy lány. Nekem gyönyörű, ér telmes,

jól sportoló, olyan mint a többi bakfi s - tüskés és kezesbárány egyszerre.
Tíz évig éltünk kettesben, még a szeme rezdülését is ismerem. Nem
volt könnyG időszak, de nyugodt és békés. Jelenl eg hárman vagyunk,
de életiink továbbra is nyugodt és békés.

Anyagilag rend van, lakás, ko csi, berendezés, telek m egvannak.
Sokat dolgozunk, nem emlékszem mikor unatkoztarn, de mindenre
jut idő és ez a legnagyobb életm űv észet.

J6 lenne tudni r ólatok, látni benneteket , megismerni mindenkit a
szernér ől, mozdulatár61, melyeket az idő nem kezd ki.

Mindenkinek sok örömet, boldogságot kívánok és ha Szarvasori jár
tok otthonom mindig nyitva előttetek. (Szarvas, Szilvafa u. 4.)
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Nádudvari Gabríella
R6TH EMILNÉ

A gimn ázium elvégzése után felvételt nyertem Szarvasra az óvónőkép

zőbe, melyet 1963-ban elvégeztem. Ez év decembe rében férj hez men
tem, majd Balatonfüredre kő l tőztem , mivel a férjem füre di. Azóta itt
élünk, férjem a hajógyárban dolgozik mint energe tikus, én ped ig min t
óvónő dolgozom.

Balatonfüred üdülőövezetében építettünk egy 7 szobás családi házat,
majd Endrődről a szűleim is ide költöztek és együtt lakunk.

1966. okt6berében lányom született, Gabriella, aki egye temi felvé
telire készül. Jelenleg képesítés nélküli pedagógusként dolgozik.

Fiam, Attila 1969-ben született, aki diák és a vendéglátói pályát vá
lasztot ta, arra készül.

N agyon szeretem az óvón ő i pályát, hivat ásomnak tekintem. 1973-tól
önálló igazgatású óvod ának volt am a vezetője . N em szerettem a veze
tői beosztást, a sok gazdasági, személyi ügyek intézését. Nagyon hiá
nyo ztak a gyerekek, a velük való foglalkozás. A körzeti felügyelő már
évek óta hívott az óvodáj ába dolgozni, amelyik továbbképzési központ.
Itt bemu tató foglalkozások vannak, új módszerek kísérleti jellegű ki
próbálása az O rszágos Pedagógiai Intézet útmutatása alapján. Ez a fel
adat sokkal jobb an vonzot t mint a vezetői beosztás és végre elfogadták
a lemond ásomat és 1982. óta itt dolgozom. Ez az óvó da közel van a la
kásunkh oz egy csodálatos parkerdőben.

Most aztán csinálom amit szeretek, több időm és lehetőségem van, hogy
pedagógiával és a pszichológiával behatóbban foglalkozzam, ami min
dig nagyon érdekelt. Ilyen irányít több speciális tanfolyamot elvégez
tem . Kiemelten foglalkozem az iskolaérettség problémájával, a kor
rekciós neveléssel, a gyerm ekek gondolkodásának fej lesztésével. Jó,
hogy elképzelésemet ki tudom próbálni és tanítónőknek, óvónőknek

gyakorlatban is megmutatni hogyan csinálom. A j övő óvónőivel is
próbálom ezt a pályát jobban megszerettetni, mivel két intézményből

is járnak hozzám gyakorlatra.

34



íg y telnek az évek , nem történt velem semmi rendkívüli, sc kima
gasló siker, se olyan kudarc, ami a megszokot t hétköznapokat befolyá
solná. Én ennek ellenére sikeresnek tekin tem az eltelt 25 évet, A mun
kahelyemcn azt csinálom, amit szeretek, boldog házasságban élek má r
23 éve és van két értelmes és nagyon rendes gyermekem.
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Rudner Margit
SZATMÁRI J ÓZSEFNÉ

Beszámolómat ott kezdem, hog y 1961 nyarán a mezőhcgyesi építő

táborból hazaérve már várt a szomorú hír, hogy nem vettek fel a
szarvasi Óvónőképzőbe. Nagyon elkeseredtem, hogy mi lesz velem.
Persze sokáig nem szomor kodhattam . Elmentem a helyi tanácshoz ér
deklődni, hogy nincs-e szükségük egy frissen érettségizett munkaer őrc ,

Már másnap mehettem dolgozni.
Két hónapig pénztáros voltam, majd a községi könyvtárba keriiltem.

Nagyon szer éttem ott dolgozni, sok embert megismertem, próbáltam
fellendíteni a KISZ-életet, a gyerek eknek m esedélutánokat tartottam.
Szóval érdekes munka volt, azonban a második gyermekcm sziiletése
után már nem tudt am vállalni a késő esti, szomb at és vasárnapi elfog
laltságokat, ezért a tanácshoz kerültem ipari és kereskedelm'ifőelőadónak.

1971-ben elvégeztem az árkalkulátori tanfolyamot, majd egységes
községi szakvizsgát tettem. Utána felvettek a Tanácsakadémi ára. ahol
1978-ban kaptam meg az oklevelemet.

Közben a mostani beosztásomba ker űltem. Jelenleg is a hatósági cso
port vezetője vagyok, a szabálysértési ügyeket intézem. 1980-ban Ic
tettem az anyakönyvi szakvizsgát és azóta mint anyakönyvvezető köz
rern űköd ök a házasságkötéseknél és névadó ünnepélyeknél.

A munkámat nagyon szeretem, más munkát már el sem tudok kép
zelni. A főnökeim és a rnunkatársaim szeretnek, megbecsülnek. Részt
veszek aktívan a község társadalmi életében. 15 éve népi ellenőr vagyok,
1980 óta tanácstag. Tagja vagyok a helyi Önkéntes Tűzolt ó Egyesület
nek, ahol a rajommal a versenyeken nagyon szép eredményt értlink el.
A szakszervezetben előbb főbizaimi voltam, jelenleg én vagy ok az szb
titkár.

Családi életemben a változás 1961. november 8-án kezdődött, ami
kor a könyvtárban megismerkedtem a férjemmel. 1964-ben kötöttünk
házasságot. Két gyermekiink sziilctett. Edina 21 éves, rnenyasszony.
Érettségi után a gyulai kórh ázba ment dolgozni. Munka mellett elvé-
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gezte az ápol6nőképzőt, jel enleg szakosít óra jár. a kórház baleseti se
bészeti osztályán dolgozik, munkáját nagyon szereti, aminek v égre
lenül örülök, mert megtalálta ő is az élete célját. értelmét.

Tibor fiunk 19 éves. P émszerkczet-lakatos a szakmája, azonban ezt
nem szer éti.Jelenleg a KÖJÁL-nál közegészségőr. Remélem ő is meg
találja azt a munkát, amiben örömét leli. Ez most sok gondot okoz
nekem.

1975-ben fel építettük szép és kényelmes 3 szobás családi házunkat.
Gyermekeink szépek és egészségesek, sok örömnek és boldogságnak a
forrás ai.

Férjem az osztály társaim at és tanáraimat az elbeszéléseimből is isme rte,
majd a 10 éves és 15 éves találkozókon személyesen is megismerte és
megszerette. Most is nagy on készültünk arra, hogya 25 éves érettségi ta
lálkozón ismét együtt lesziink a régi osztálytársakkal és tanárainkkal.
Ebbe azonban sajnos az élet beleszólt. Most április 26-án a férjem hir
telen, tragikus körűlm ények kö zött meghalt.

Az eltelt 25 év alatt nagy on sok örömben, sikerben volt részem,
persze bánatban és elkeseredésben is. Az életemet mégis értelmesnek
és sikeresnek tartom. Amit az iskolánktól kaptam, azt kamatoztattam.

A községben mindenki szeret és tisztel, a munkámat szeretem,
gyermekeim egészségesek. Ez ad erőt a tov ábbi munkámhoz. Most már
várorn, hogy majd unokáim szülesseuek, akiket lehet dédelgetni.
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Schröder Erzsébet
MEKIS JÁN O SN É

Ismét eljött egy évforduló, a " nagy, kerek" évforduló, amikor hírt
adunk egym ásnak magunkról.

Min t már régebben írtam, az érettségi után egy évig dolgoztam,
aztán Szegeden végeztem magya r- német szakon. Az el ső év után férj
hez mentem. Férjem Székesfehérvárott újságíró, így én négy évig pend
liztern Fehérvár és Szeged közöt t. Bizony, nem voltak könny ű évek .
Fehérvárott kaptam állást, a József Att ila Gimn áziumb an taní tok je
lenleg is.

Két fiam van, 16 illetve 14 évesek. A nagyobbik a Teleki Blanka
Gimná zium angol speeidlis osztályán jár, most fejezi be a másodikat.
A kisebbik ugyanide fog j övőre menni, a matematika speciális osztályba
(speciális: az adott tantárgyból heti nyolc óra.) Jól tanulnak, bár egyik
sem kitűnő .

Autónk nincs.
Szövetkezeti 1 szoba 2 félszobás lakásunk van, és Csákváron (a Vértes

hegységben) egy szép nyaralónk. Itt töltj ük a nyarakat és az iskolai
szüneteket, legtöbb ször a hétvégéket is. Jó buszjárat van, a férjem nyá
ron " bejáró munkás".

Ennyit magamról. Én elégedett ember vagyok, hálás a sorsnak, hogy
ennyit kapt am.

Gondolatban szeretettel fogok kezet valamennyiőtökkel.
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Szendrei Gabriella
KOSZTI PÁLNÉ

1961. augusztus l-gye! a gyomai ÁFÉSZ cukrászdájában mint szerz őd é

ses felszolgáló kezdtem dolgozni. Havi átlagban több et kerestem mint
Édesapám, aki 43 éve már a vaslit szolgálatában állt. Három hóna p után
mégis ligy dönt öttem, hogy kellemesebb, ha mint vendég vagyok jelen
egy szórakozóhelyen. T ehát ez év novemberében egy házzal arrébb, a
Központi Orvosi rendelőben mint hatórás orvos írnok kerestem a ke
nyerem, havi 600-at. Szórakozásra persze ebből nem futot ta.

1962 áprilisától a Talajjavító Vállalat gyomai kirendeltségéhez ke
rültem anyagkönyvelői mun kakör be, kinevezett státuszbal De 1963 ok
tóber l-től a gyomai munkahely megszűnt, átköltözött Szarvasra. így
hivatalból áthelyezték az irodai dolgozókat, köztük engem is. Az albér
letiinket a vállalat fizette, négye n lányok mint munkatá rsak laktunk
egy ütt. Most kerültem el először hosszabb időre a szülői háztól. Még
jó hogy nem 200 km-re van ez a Szarvas, így eleinte hetente kétszer
háromszor is hazajártam.

1963. decemb er 4-én a gimnázium Miklllás-bálján (ami az Árpád Szálló
dísztennében volt) megismerkedtem jelenlegi és ez ideig egye tlen fér
jemmel Koszti Pál általános iskolai tanárral, aki két évvel idősebb volt
nálam. 1964 karácsonyán eljegyzett menyasszony lettem , majd 1965.
augusztu s 28-án KISZ-esküvő (a férjem ekkor városi KISZ-titkár)
300 fős lakod alom . A félj em szüleinél laktunk igen szűkős lakásviszo
nyok közöte. Igyekeztem jó menyük lenni, de nagy volt az örö m ünk
amikor 1966 karácsonyára egy szeba-konyhás lakást kaptunk az egyik
iskola műhely éb ől kialakítva.

1967. február 21. Gyulán megszületett a lányom, aki farfekvéses volt.
Nekem mindi g tetszett a sajá t nevem am i az édesanyámé is egyben, így
gyermekiinknek a Gabrie lla nevet adtuk. Névadó sziiIei a bátyám és
felesége.

Éltiink a GYES lehetőségével és boldogan éltem bele magam az édes
anya szerepé be. Azon ban így a j övedelmiink kevés volt a meg élhet é-
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silnkh öz és 1968. augusztus lS-től újra dolgozni mentem. Új munka
helyem a Szarvasi Középiskol ás Di ákotthon, munkaköröm: élelme

zésvezető.

1968 decemberében megkaptuk j elenle gi 50 m 2_es komfortos tan ácsi
lak ásunkat. mivel az előző t a Szlovák Iskola átép ítése miatt leb ontották.

1970. február l-től az Óvónőképző átkért ugyancsak élelmezésvezetői

rnunkak örb e, m ajd beisk olázott Békéscsabára egy éves szaktanfolyamra,
ami t j ó eredménnyel végeztem. M ég ebben az évben vettünk 15 ezerért
125 D -öl Kötös-parti telket, a férjem. nagyon szeret horgászni.

1971-ben a férj em a helyi Szakmunkásképző igazgatój a lett. 1972
ben beiratkozott a JATE tör ténelem kiegészítő szakára. 1973-ban vet

tü nk egy használt Trabantot. Ösztől Gabriella lányom első osztályba
lépett, én ped ig a Kecskemé ti Óvónőképző levelező tagoza tán indultam,
aho l 1975-ben jelesen diplom áztarn . T ehát tanult az egész család . Elég
nehéz időszak volt. A férj em is végzett Szegeden és 1975-től a Szarvasi
Művelőd ési osztály vezetője let t, am it jelenleg is betölt. 1977-ben az
Int ézeten belül munkakő rt vá ltoztattam, a gy akorló óvoda óvónői

munkakör ébe kerültem, aho l jelenleg is dolgozom.
Gy erme kün k szépen haladt a tanul ásban és kedvtelésből verseke t írt,

amit a Kincskeresőnek elküldö tt. Jutalma: 1979-ben a Nemzetközi
Gy ermekév alkalmából tízn apos út Szófiába a N emzetközi G yermek
tal álkoz ón való részvétel. 1980-ra a K ötös-parti telekre felépítettünk egy
hétvégi h ázikó t, ahová nyaranként szívesen kijárunk. Az építkezés tíz
évig tartott!

Gabd ellánk Szeg eden szerétett volna továbbtanulni a nyolcadik után,

így a Radnóti Miklós Gimnázium biológia tagozatára sikerrel felv éte
lizett. Szűleimet - közös akarattal>, 1980 n yarán átkö ltöztett ük Szarvasra.
A szeren cse fol yt án ug yan ott kaptak lak ást aho l m i lakunk. Édesapám
ebb en az évben tölti a 85. évét, édesanyám a 73-at. Kölcs önösen se
gítve eg ym ást éliink együtt és mé gis külön.

Gabi első gimnazista volt amikor a H azánk Mezőgazdasága Di ák
szemmel pályázaton II. díj ac kap ott. Negyedikben környezetvédelmi
témában I. dijat nyert a JATE pályázati felhí vásán, majd az országos
verseny döntőjébe került . 1985-ben sikeres ére ttségi, majd felvételi ut án
szepternbert ől a Szegedi O rvostudományi Egyetem általános orvosi
karának fogorvosi szakán megkezdte tanulm ányait,
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1983 m:ijusábanpedagóguskölcsönnel vettünk egy Trabantot. Én va
gyok a tulajdonos mivel én kaptam a kölcsönt. Jogosftványt is szcrez
tem még abban az évben. 1986. j únius 3-án a pedagógusnapon megkap
tam a Kiváló Munk áért kitüntetést.

N em voltak és nincsenek elérhetetlen vágyaim! Amit eddig közösen
akartunk, mind en jól sikerült. Kiegyensúlyozott, harmonikus, szeretet
teljes családot alkotunk.

Elégedett és boldog embernek mond hatom magam.
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Szerető Dániel

Azt mondj a ez a deré k Sanyi gye rek, írjuk össze amit éve k hosszú sora
alatt ö sszegy űj t ögett ü nk a tarso lyunkban. H át én mcgviccelern, mert
hátul r61 közeJíte m m eg a dolgot.

Ugvanis az a helyzet, hogy Il cm éli tal áltan i jel a P<lSzl tlyszeletelőt ! N em
vicc, komolyan mondom. Ső t a vidcomagnór és a foga mzásgátl6 tab
lett át scm ! És akkor a granulált m arha tápró l még nem is beszélte m.
Az tán ott van a m otor os sárkányrepiilő , a zsebszámo!6gép, a műholdas

tv-l ánc meg a Bánf! hajszesz. Egy ik sem az én szűlem ényern. Egy volt
évfolyamtársam volt oly szíves és feltaláIta helyettem a Rubik kockát.
N eil Arm stron g bácsi végig ugrabu grált helye ttem a Nyuga lom T en
gerén. N em sejtet tem. hogy valaha is a répáb61 nadrágdivat lehet. A sors
kül önös szeszélye folytán nem én találtam fel a m ikr oprocesszor t. Eg y
W atson és C rick nevű úriember kispekulálta hely ett em a dezox iribo
nukleinsav kettős spi rálját . H ál' Istenne k nem én akasztot tam az ország
nyakába az L~ gazdaság i mechanizmu st. N em én robbantam fel a
Ch allangerrel.

És m indezek tetejébe valami fránya himpellér m ég a spanyolviaszk
feltalálásában is megelőzö tt.

Ezek után láth atju k, hogy nem sok m inden maradt, így aztán a Bud a
pesti Műszaki Egyetemen építészmérnökké kép eztem maga m. A Bá
bolnai Mezőgazd asági Komb inátban kezdtem a szocializmust építeni
- olyan is lett (a szerző) . - N agyüzemi állatta rt6 telepek, tenyésztési rend
szerek ter vezésével, gyá rttatásával, építtetéséve l foglalkoztam szerte Ma
gyarországon és a Szovjetuni ó terűlet én . A munka kapcsán az NSZK
ban és Szovj etuni6ban j ártam tanul mány úton. 1972-ben Budapestre
költ öztünk. Itt a FÖMO-nál dolgoz tam a fővárosi Filmszínházakkal
kapcsolatos beruh ázási munkákon . 1 975-től építésvezetőként do lgoz
tam az ÁÉSZ KV-nál és a 22. Sz. Állami Építőipari Vállalatn ál. Volt egy
két szép munk ám: pl. a M agyar Nemzeti Múzeum felújítása, a D 6zsa
György úti Spirál szerv iz épí tése, a Fő utcai Industrialexport székház
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építése. Miután úgy döntöttem. hogy a felelősségvállalás és az anyagi
elismerés koránt sincs egyensúlyban, 1982 óta a központi Fizikai Kutató
Intézetben dolgozorn, ahol a "neutron spin ccho" elv kidolgozása
helyett az Intézet beruházásaival foglalkozem - no meg az új szelek és
lyukas zsebeim következtében VGM keretében tervezgetek. Ezek mel
lett persze magántervezéssel is foglalkozom. A derék Sándor ultimá
tumából úgy értelmezem, hogy a tulajdonviszonyaimat illetően is
nagyfokú érdeklődést tanúsít, így az alábbiakban azt tagialom.

Személyi tulajdonomat képezi egy kertes házban lévő lakás Budapest
remetekertvárosi részében, mely 4 szobásból áldásos tevékenységem,
fél tüdőrn, fél májam és zsebeim összes tartalma árán 6 szobássá alakult
és a sírbaszállásig szíveskcdik nekem munkáról gondoskodni. Van to
vábbá a Balatonnál Kilián-telepen iidűlőtclkiínk egy faházzal, ahol a
család egész nyáron élvezheti a hűs habokat, a napsütést és a jégverést.

Autónk az nincs csak egy Daciánk. Azután egy lépegető exkavátorlink
lenne még, de nincs rá pénzem.

Továbbá személyi tulajdonomat képezi egy feleség - vagy az csak
az őskorban volt tulajdon? - és három gyerek.

Réka lányom középiskolás, most érettségizik. Cintia lányom a képző

művészeti szakkőzép hallgatója iiveg szakon. Dani fiam a család esze,

3-os és most már nyugodtan focizza ki az ablakokat, mondván Cintia
majd beiivegezi.

Magántulajdonomat képezi egy ceruza és egy radír. (Ezek azok
ugyebár, amiket másokkal szemben használok ki.) Magántulajdonom
továbbá némi kis stroncium és céziumizotóp másodpercenként 16 be
iitéssel (illa Csernobil).

Hát így állunk, dicsérem annak tűrelmét aki eddig elolvasta.
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Dr. Szikszai Sándor

Ez a ki s számvetés j6kor jött, mivel ma vag yok 43 éves és 25 évvel ez
előtt érett s égiztünk. Egy negyedszázad nem kis id ő.

Mi is tö rt ént velem a 25 év alatt? Érettségi ut án a B ékés M eg yei
Kö zegészségügyi Járványü gyi Állomásra, Békéscsabára ker ültem gya
komoknak. Közben felvettek a Fod or J6zsef Egészségüg yi Szaki skolába
Budapestre és levelezőn közegészségü gyet, j ár ván yügyet tanultarn . A bé
késcsabai D 6zsában atl étizáltarn. A IL osztál yú minősítésig vitte m súly

lökésben . Érettségi után egy évvel az iskola nap pali tagozatára ke r til
tem, Így Budapesten éltem két éve t. Az Újpesti D ózsában birk6ztam,

folytatva a kö zépisk olában fő spo rtág amnak tekintett küzdősportot .

Eg y alkalommal 1963-ban nyert em egy országos III. osztály ú bajnok
ságot a Csepel SC. em lékve rsenyén. Ezt bcsz ámítva jelentősebb ered 

mén yem nem volt, mert egy vissza térő vállficam a további spo rto lás
ban me gakadályozott.

A spor tolásomat haszuo sltottam, mert az eg észs égügy i szak iskolai
állarnvizsg ám el őtt két nappal felvet tek a T estnevel ési Főiskola edző

képző szaká ra birk6zás spo rtágban. Az egészségiig yi szakisko lában szer
zett okl evelemmel a Gy nlai Járási T anács Egészségü gyi O sztályáh oz
kerültem közegészségii gyi já rványügy i ellcnőrnek.

Az edz ők épz ővel is vége ztem és a Gy ulai Sportegyesület birk 6z6

szakosztályának edzője let tem . Két serd ü lő országos bajnokot neveltem.
Házasságot kötöttem 1965-ben, de egy év m úlva elv áltam. Első há

zasságomb61 gyermek nem születe tt, Békéscsabán tölt ö tt em kat onai
szelgálaromat 11 h6napon át mint őr katona. Egészségligyi honvéd kén t
szereltemle.

Felvettek első jelentkezésre a J6zsef Attila T ud ományegyetem Állami
és Jogtudományi Karára, Szegedre 1967-b en. N eg yedéves levelező j og
hallgató voltam, amikor búcsút m ondtam az egészség ligyi pályának
és másodéves amikor abb ahagytam a tanulás mi att az edz össéget.
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A Gyulai Járási Hivatalnál gyámügyi főelőadóként dolgoztam 1970
1974 közötti időben.

Másodszor is házasságot kötöttem és jelenleg is ebben a házasságban
élek 1969 óta. Két gyermekem sziiletett: 1970-ben Ágnes és 1974-ben
Csaba. Mindketten jól tanulnak. Ági lányom. a Gyulai SE atlétája és
két alkalommal volt a Magyar Népköztársaság serdülő "B" bajnoka
magasugrásban. Legjobb eredménye 170 cm. Csaba fiam szintén ott
sportol mint tehetséges futó.

A Jogtudományi Egyetemet 1973-ban végeztem el és avattak dok
torrá. Ilyen előzmények után a Gyulai Húskombinát jogi előadója let
tem, ahol ügyvédi-jogtanácsosi szakvizsgát tettem. A szakvizsgám bir
tokában a Békés Megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat, Gyula
igazgatás vezetője ésjogtanácsosa lettem 1979-től és vagyok a mai napig.
Erkölcsileg, anyagilag megbecsillve érzem magam. Az egészségügyi
osztálynál megszereztem az egészségügyi-gázrnesteri képesítést és 1970
óta ezzel egy meIlékfoglalkozású kisipart gyakorolok.
Fő profilom a gabonagázosítás, ami a gabonát, vetőmagvak rovar

mentesítését jelenti mérgesgázzal. A 16 éves iparűzés alatt jelentős be
vételre tettem szert és anyagilag megalapoztam magam.

Családi házzal, hobbikerttel, Lada S BOO-as személygépkocsival
rendelkezek. Igen sokat utaztunk külföldre. Télen rendszeresen járunk
családostól kiilfőldre síelni. Ebben az évben egyed1iI voltam a Kauká
zusban síelni.

Feleségem az IB VSZ gyulai fiókjának kiilföldi forgalmi ügyintézője.

Idegenvezetéssel is foglalkozik. Gyakran járt külföldre, Ez évben Isz
tambulban és Párizsban vezetett csoportot.

Sorsom eddigi alakulását szerenesésnek és sikeresnek tartom. Ezzel be
is fejezem a 25 éves visszatekintést, amiből természetesen csak a fő állo
másokra lehet tem tekintettel.
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T{már Gabriella
SZ AT M ÁRI GÁBO R N É

1962. novemb er lD-én házasságot kötöttem Kiszely László endrőd i la
kossal. E házasságból 1963. aug usztus 7-én Lászl6 nev ű gye rme kem
születctt . M ásfél év után elváltam , s öt évig dolgoztam a Víz ügyi Igaz
gatóság Szakm érnökségéri Gy om án, bére lszámol6kén t.

Úgy gondolta m , egy biztos kenyé rkeresetre van szüks égem. Lehe
tőség nyílt arra, hogy a M egyei Kórh ázban, Gyulán, munka melle tt
ápolónői oklevelet szerezzek . Az urológiai osztályra keriilt em dolgozni
1967 ápr ilisában, szcptembe rbe n bcindult a tanfo lya m, mely 3 éves idő

tart amú vo lt. 1970-ben általános ápolónői oklev elet szeréz tem j ó ered
ménn yel. Közben a kórház valamennyi osztályát vég igjárta m gyako r
lat céljából. 22-en kezdtük, s öten v égeztünk a csoportból, mi vel sokan
nem vállalták a tan ulással és munkával j áró nehézségeket. .A kórház
vezetősége - fig yelembe véve a kitart ásunkat - biztosított a a tanulmá
nyaink befejezését, s eg y nappali évfolyamhoz csatoltak bennünket .

A tankórtermi gya ko rlatot a kórház II. sz. bel. osztályán és a II. sz.
sebészeten tölt öt tük. Igen szigorú követelmé nyeknek kellett megfelelni.
K6rházon beliil hívtak dolgozni a II. sz. sebészetre, az I. sz. fér fi sebé
szetre, s ott volt az urol6gia: ezt választo ttam, ugya nis itt igen j 6 kol
lekt íva vo lt , enge m is szere ttek, én is szerettem az itt dolgozó embere
ket. N agyon sok mu nkanapot tölt öttem a m űt őben m ásod asszisztens
ként, nagyon is szerettern ezt a munk át, T ervern vo lt elvégezni a mű

tősn őképz őr, ill. az anesztez iol6g us tanfoly am ot.
De közbejött egy lehetőség - Okányban körzeti á poló n ői munkakört

hirdettek az egészségü gyi kö zlöny ben. Megpályáztam- ugyanis Gyulán
mindvégig szeba-konyhá s albérletben laktunk jelenlegi férjemmel
Szatmári Gáborral. s Laci fiam mal, havi 600 Ft- ért. Az alacsony jöve
delmíink, a magas albérleti dij miatt kilátástalan volt lakáshoz j utnunk
Gyulán. Nem tudtunk pénzt rnegtakar írani, Okányban viszont az állás
hoz 2 szoba komfortos szolgálati lakás biztos íto tt volt. 19 pályázó kö -
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zül nekem sikerült többszöri odautazgatás és személyes elbeszélgetés
kapcsán elnyernem ezt az állást.

1972. február l-től dolgozom az okányi körzeti rendelőben. 1976-ban
szeréztem jogosítványt gépjárrnűvezetésből, azóta rninden baj nélkül
vezetgetek. 1983. júliusában körzeti nővéri szakosító vizsgát tettem je
les eredménnyel Gyulán. Jelenleg az alapfizetésem 4400 Ft. Évente két
alkalommal szoktunk kapni jutalmat kb. 5000 Ft-ot. Ez év július l-én
Semmelweis-napi iinnepségen 20 éves törzsgárdatagsággal járó jelvényt
és 3000 Ft-ot vehettem át.

A férjem a Hidasháti Állami Gazdaság Orosi kerületében dolgozik 
gépműhclyvezctő, gép üzemeltető technikusi képzettsége van.

1974. március 25-én született Szabolcs nevű fiunk, most volt 6. osztá
lyos, jól tanul, oroszból és nyelvtanból volt négyese. Magatartása, szor
galma példás, kimagasló közösségi munkáért könyvjutalomban részesült.
Reál beállítottságú. Minden sportág érdekli, a futball és a karate a ked
venc sportja. 1977. szeptember 25-én született Gábor nevű fiunk, most
volt 2. osztályos. Kitűnő tanulmányi eredménnyel könyvjutalomban
részesült. Még eddig ő is szorgalmas, kötelességtudó.

Anagyfiam 1985. augusztus 24-én házasságot kötött Dézsi Erzsébet
okányi születésű pedagógussal. Szolgálati lakásban laknak, eddig jól

megértik egynást. Unokám még nincs.
Három évvel ezelőtt a Községi Tanács tulajdonát képező Vasút u. 39.

szám alatti volt orvosi szolgálati lakást megvásároltuk - 3 szoba, konyha,
pince, nagy üvegveranda, garázs, mellékhelyiség és 400 D -öl telek. FeI
újítottuk, a fűrést korszerűsítettük. 1985. november 14-től itt lakunk.

Ennyit tudtam magamról, magunkról tömören 25 év távlatában írni.
Nem egy nagy befutott életpálya, de elégedett vagyok eddigi helyze
temmel. Azt mondhatom: a kezdeti sikertelenség után kialakult az éle
tem, még eddig megértésben, szerétetben élünk kis családommal.
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Tfmár Margit
SZABÓ ZOLTÁNNÉ

1961 óta itt dolgozom Endrödön a postán - így ebben az évben itt is
jubilálok, 25 éves a postai munkaviszonyorn. 15 éve a főpénztári teendő

ket látom el. Háromszor voltam Kiváló Dolgozó, egyszer szakszervezeti
munkáért kaptam kitüntetést. Szocialista brigádvezető is vagyok, három
szor voltunk aranyérmesek. A Postaigazgatóság Közrnűvelődési Osz
tálya minden évben rendez igazgatósági és országos szintű vetélkedőket .
Szakmai vetélkedőri három alkalommal, irodalmi vetélkedőri egy alka
lommal értem el első helyezést. Ha időm enged, részt veszek az itt ren
dezett író-olvasó találkozókon, illetve szívesen találkozorn tiszteletre
méltó nagy emberekkel. Rendkíviili nagy élmény volt Balczó András
sal találkozni.

1964-ben mentem férjhez. Férjem motorszerelő, családszerető, értünk
sokat dolgozó ember. Két lányom van: 20 éves Mariann orvostan
hallgató, 9 éves Anita 4. osztályos tanuló. Mindketten tanllltak és sze
remek is zongorázn.i, ennyi a közös tulajdonságuk.

Összkomfortos családi házunk, ésjelenleg 1310-es Daciánk van. Szinte
már az egész országot bejártuk, kétszer nyaraltunk Bulgáriában a Fekete
tenger partján. Sokat dolgozunk és mindig rohanunk, de ez szinte kor
jelenség. Többet nem is nagyon tudok Írni.
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T r r Mr.lmar ana

KECSKÉS FERENCNÉ

Életem az eltelt 25 év alatt nem volt olyan látv án yos, társadalmilag mért
sikerekben gazdag. Viszont családi életem a kisebb nagyobb nehézségek
ellenére kiegyensúlyozott és az életet reálisan mérlegelve elégedett.
A családom és az értük tett go ndoskodásom volt életem fő örömforrása.

Kezdjem az elején. 1961-ben hármassal érettségizt em Gyomán. A hu
mán tárgyakat szerettemjobban, a reál tárgyakkal nehezebb en birkózta m.
Pályaválasztásom is ennek megfelelően alakult. Először a szegedi Védő
nőképz őbe jelentkeztem. aho l nem n yertem felvételt . Továbbra is az
egészség ügy i vonalon pr óbálkeztam most már sikerrel. Békéscsabár a a
Békés Megyei Tanács Központj ába felvettek mint gy ógyszertári asszisz
tens jelöltet. 1961. október 16-tól a sarkadi gyógyszert árban kezdtem
dolgozni és rnunka mellett végeztem a 2 éves gyógyszertári asszisztens
képzőt, Jól éreztem magam, kicsit visszahúzódó természetem ellenére
aránylag hamar beilleszk edtem a kollektívába és a munkámat is meg
szerettern. 1963 decemberében Békéscsabán j ó eredménnyel elvégeztem
az asszisztensképz őt.

Közben 1962-ben megismerkedtem leendő férjemmel. Az ő végzett
sége gépésztechnikus és m int technológus dolgozott a gyulai KÖVIZIG
g épműhelyénél. 1963 augusztusában megesküdtünk, A férjem szü1einél

kaptunk egy szobát és sok szeretetet, Anyagilag a magunk lábára kellett
állni, mert sziileink a kis nyugdíjból nem tudtak t ámogatui. A köriil
ményekhez képest boldogok voltunk.

1966 áprilisában egészséges kisfiunk született. Az ör ömbe üröm is
veg yült, inert mire a kisfiunk kéthetes lett, a férjem édesanyj a meghalt.
Már korábban édesapám halála is nagyon megrázott, őt 1965-ben veszí
tettük el. Ekkor éreztem először, hogy az idegeim könnyen kikezdherők.

Az élettel j áró nehézségek, pr oblémák nem megedzenek, hanem össze
roppant anak. Szerencsére nem voltam egyedül, ott volt a férjem a sze
retetével. Kisfiunk is egyre több örömöt nyújtott. Igy ekeztem össze
szedni m agam. Az újabb p roblémák akkor jöttek. mikor öt hónap után
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dolgozni kezdtem és kiderült, hogy a kisfiunk nem bírj a a b ölcsődét.

Férjem mivel Gyulára járt át dolgozni, nem. sokat tudott segíteni. Úgy
gondoltuk, ha Gyulán építünk, többet lehetünk együtt. 1968 őszén sike

rült egy arány lag olcsó telket venni . Ekkor már vártuk második gyer
mekiinket és tervezgettük a korszerűbb, tág asabb otthont.

1969 áprilisában megszülerett akislán yunk. 1970-ben sajá t pénzből és
OTP-kölcsönb ől hozzákezdtünk az építkez éshez. Szereucsére a féljem

sok mindenh ez ért, így baráti segí tségg el amit tudott, maga csinált.
Az építkezés kellős közepén a félj em édesapja hirtelen me gh alt, űj abb

megrázkódtatás. 1970 augusztusában beköltöztünk. Apródonként több

év foly am án lassan elkésziilt és kény elmes összkomfortos lakásunk lett.
Ennek érd ekében férjem külön munk ákat vállalt, én meg 1971 áprilisában
újra munkába állta m . Gyulán a M eg yei Kórház gyógy szertárában he
lyezkedtem el. Annak ellenére, hogy a munkat ársak j ól fogadtak. sosem
éreztem m agam olyan jól, mint Sarkado n . 1971 szeptcmbcrébcn asszisz
tens tov ább képzés indult Bék éscsabán. A főnököm megenged te, hogy
részt veg yek és 1972 szepternberében sikerrel el is végeztem. Lassan al

vászavarok léptek fel nálam és nappal is eg yre fáradtabb és ingerléke
nyebb lettem. Rosszabb lett a t űr ők épess égem. A munkahelyemcn is

rosszabbul alkalmazk odtam, mint ko rábban. Az igyekezet m eg lett vol
na bennem , de biztos volt, amit ro sszul ítélt em me g. Nem hibázt atok én
senk it azért, hogy 1974 no vemberében idegileg összeroppanta m és be
kerűltem az idegoszt ályra.

Azt amit én csináltam, hogy otthon és a munkahelyemen is dolgoztam.
gyerekeket neveltem, sok nő csinálja. Csak úgy látszik én gy engébbnek
bizonyultam, mint a többiele Ezután 1974-1981-ig hatszor volt am kór
házban. Kö zben volt am jobban is. Mikor kórházban voltam, férjem látta
el a gyerekeker. háztartást, munkahelyet és engem is rendszeresen láto
gatott, biztatott. Tal án az ő támogatása, az ő és gyermekeim szer étetc
nélkiil vég képp tönkrementem volna.

1978-tól vezetőhelyettes lett, ami több felelősséggel, gonddal j árt,
de munkáját m indig lelkiismeretesen végezte. A 70-es évek közep éri
édesanyámat agyvérzés érte, félig leb énult. Szeroncsére idővel már se

gítséggel tud ott mo zog ni. 1977-ben vettünk eg y hároméves Sk od át , így
távol levő édesanyámat és rokonainkat könnyebben meg tudtuk láto
gatni. 1979-től 35 évesen orvosi tanácsra leszázalékoltak. Először nagyon
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nehezen tudtam belenyugodni. Aztán saját magam és családom érdekében
el kellett fogadnom ezt a megoldást. Ellátom a családo m, rendben tar
tom a lakást, kertet. Megfelelően vigyázva magamra, most már csak a
családom nak és közvetlen ismerőseimnek tudo k hasznára lenni. 1981 óta
nem voltam kórházban. 1983-ban édesanyám is megpi hent, 83 éves volt
és nagyo n beteg. Fájt az elvesztése, de neki már j obb volt így. Ahogy
telik az idő az ember ha nem is lesz okosabb, de tapasztaltabb és az élet
nehézségeit, csapásait higgadtabban viseli el.

A gyermekeink közben felnőttek . A fiam szakközépiskolát végzett
és két éve mint gépszerelő dolgozik. Technikus szeretne lenni, így ősztől

munka mcllett tanulni fog. A lányom harmadikos gim nazista, jó tanuló
és pszichopedag ógus akar lenni. A férjem továbbra is vezetőhelyettes az
első munkahely én, Közben belföldön többször voltunk nyaralni gyer
mekeinkkel, 1983-ban veliik együtt kim entünk R omániába. Öket is el
bíívölte a Hargita, a Szerit Anna és a Gyilkos-tó szépségc,

Ennyi történt a 25 év alatt. Ezután legfőbb vágyam, hogy gyermeke
ink eléljék céljukat. Még sokáig a féljem mellett tudjak lenni. Nekem
megfelelő életvitel mellett még sokáig tudjak a csaláclomr6l gondos
kodni. Később az unok áim nevelésében is időnként segíteni.
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Varga Erzsébet
VA SZKÓ SÁNDORNÉ

Szervusztok ti rég i játszótársak !
Bizony rége n is volt 1961 j úniusa.
N em is tudom, hol kezdjem ? Aho l befejeztük .
Érettségi után, valami k ülönleges, hcted ízigleni pr otekcióval a gyomai

Kner N yom dába kerültem betűszed ő tanulónak. (Ugyanis amikor még
év közben bementem jelentkezni egy B-s barátnőmmel, épp hogy cl
nem zavartak.)

1963-ban végeztem itt, kit űn ő eredménnyel, és maradtam dolgozn i
a mai napig.

1964. szeprember 19-én férj hez mentem első számú és jelenlegi fér
emhez, Vaszkó Sánd orh oz. Ö akkor a szarv asi Tal ajjavító gépkezelője

volt. Első télen magánúton mcgszerezte az autószerelő szakmunk ás
bizonyítványt , és következő év nyarától 3 éven keresztiil a békéscsabai
r. sz. ÉPFU szerelője volt. 1969-ben hazajöt t a gyomai Győzelem T sz-be
aut ó szerelőnek, ahol a mai napi g dolgozik.

Sándo r fiun k 1966. december 7-én szű l etett. Gyomán a II. sz. isko lá
ban, majd Szegeden a Bebrits Lajos Szakközépiskolában v égzett mint
MAV biztosítóberend ezés tagozatos műszerész, 1985-b en ére ttségize tt .
Jelenleg 'a mez őtúri állomáson do lgozik mi nt műszerész, Várja a ka
tonai behívóját.

Edit l ányunk 1971. augusztus 22-én sziiletett. A mez ő tú ri Teleki
Blanka Kö zgazdasági Szakközépiskola tanul ója. Most megy másod ikba.

Magamról talán annyit : 1963-ban vizsgáztam min t k éz iszedő . Azót a
ezt csinálom. Voltam 3 évig rnonószedő, most vagyok korrektor, kéz
i ratcl őkészít ő , szedő, ami j ön és ami s ürg ős . A szakmá m szeretem, ezér t
is vag yok még itt 25 éve egyfo lytába n. Bár a kö r űlm ények nem min
dig a Jegideálisabbak. Úgyhogy bizony néztem én már sokszor válto
zás után, de hát sajnos Gyoma eg y tökfalu. az is marad, és itt nincs
mit és hova ugrálni.

Az ember számo l húszig és folyt atj a.
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Családi állapo to m tehát férjezett, családos. Ezzel a legmesszebb me
nőkig meg vagy ok elégedve. Remélem semmiféle változás nem fog
bek övetkezni, már ami engem illet. Pár év múlva óh ajtok menyecsk ét,
v őt és jó pár unok át, Van egy családi h ázunk, ami igen magán viseli
kezlink munk áj ár, 1973-ban ép ítettük, ki volt használv a a GYES adta

szabadidő rend esen.
Van egy Z sigulink, remélem szolgál még jó pár évi g bennünket baj

nélkül.
Nyaralni bizony nem sokat voltunk, vállalati bérleményekben Mis

kolctapolcán és a Balaton on . Külföld ön R omániában, 1-1 napos ut a
kon a környéken.

C sendesen, nyugalomban és sok dologban telnek éveink. Az 50 éves
beszám olóban háth a már több lesz a dicsekedni valóm.

Várom a találkozót kedves mindnyájatokkal.

54



Dr. Varga Sándor
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Vincze László

Amint tudjátok, az érettségi után a T estnevelési Főiskolára j elentkeztem,
ami a hétszeres túlj elentkezés miatt nem sikerült. Egy évi fizik ai munkát
vállaltam a Talajjavító Vállalatn ál. ann ak reményében, ho gy majd újból
megpr óbálom. Sajn os a felkésziilési lehetőség hián ya miatt hamar ki
derült, hogy erről le kell m ondanom, és más pál yát kell választani.
Mezőgazdasági érdeklődésű lévén a Mosonmagyar6vári Akadémiára
adtam be a felvételi kérelmemet. Sikeres felvételi eredmén ny el, kollé
gium i elhelyezés hián yában és a nagy távolság miatt az irataimat áthe
Iyezve a Szarv asi Felsőfokú Technikumba jelentkeztem. Ezt az iskolát
végeztem el. Friss dipl omával a kezemben a N agykunsági Áll ami Gaz
daságb an kezdtem a pályát. Rövid gyakornokoskodás után a h onvéd
séghez kellett bevon uln i. Szegeden ka tonásko dtam 13 hónapot . Vissza
kerül tern a gazdaság ho z, ahonnan hamarosan elkerü ltem a Körösi Ál

lami Gazdaságba, és ezzel kezdetét vette a munkahcly-változtatási időszak .

Voltam vízmérő a Gyo mai Vízt ársulásnál, építésvezető a Kunhegyesi
Élővíz T ársulatnál. diszp écser a Békéscsabai Volánn ál. öntözéses agronó
mus az endrőd i Béke T sz-nél. Közben azért elv égeztem a szakmámban
az űzemm érnöki kiegészítő képzőt. Ezt is Szarva sen.

Jelenleg m ár 9. éve egy tej termelési rendszern él, a TAURINA Agrár
fejlesztő Közös Vállal atn ál vagyok szaktanácsadó . Munkahelyemmel,
feladataimmal meg vagyok elégedve. A legfris sebb szak mai ism eretekkel
első kézből találkozom. Továbbképzések, a gyors informáci6k lehetősé

get adn ak arra, hogy a szakmában ne ragadjon le az em ber és mindig ta
láljon benne valami úja r, előre mozd ító impulzust, ami széppé, k önnyen
elviselhetővé és sikerélménnyel tűzdeltr é teszi a mindennapi munk át,

A családomról.
1968-ban n ősűltem. Feleségem a ti általatok is j 61 ismert Szab 6 Elek

(Lexi vagy Öcsi) nővére. 1970-ben szűletett Tamás fiam, aki a gyoma
endrődi gimnázium Il, osztályos tanuJ ója. Feleségem (Edit) pedag6gusi
képesítésének megszerzése óta az endrődi általános iskola als6s tagozatos
pedagó gusa .
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1974-ben az endrődi szülői házná l közös építési telken pedag6gusköl
csönnel és az én saját kezem által fel épített em a lakásunk at. Különben
hobbim a tervezés, építkezés, és a kertészkedés. Jelenleg egy hétvégi ház,
ami lakásnak is nagyon j 61 haszn álható lesz, építkezésén dolgozom. Sza
badidőben nagyo n elfoglalt vagyok ezekkel a hob bi munk ákkal, N éha
már fáraszt6 is, mikor a gyomai kerttel együtt kb . fél hold gyü mölcsös
gondozását kell elvég eznem. H a eltelik egy-két nap úgy, ho gy a kertben
nem tudtam megfordulni, már hiányzik. így fordult clő, hogy az első

SZOT-beutal6r61 - Hajd úszoboszlóról - egy hét m úl va hazajött ünk.
Van kettő Trabantom. Nem azér t , m ert Trabau t-parti vagyok, ha

nem ann yira j 61 bevált az öregebbik. hogy azt használom a tehc nészeti
telepek látogatására, alkatrészek szállítására, kerti eszközök, épí tési anya 
gok szállítására. Az újat meg családi utaz ási célra. Az ut6 bbi években
B écsben, J ugoszláviában, Szovjerunió ban, N DK-ban vo ltunk. Minden
nyáron jut egy kev és idő belfö ldi ut az ásra, üd ülésre, de mivelhogy
nagy a család, és ked ves a sz ü lői ház , sokat vendégeskediink.

Társadalmi, mozgalmi tevékenységet nem folytatok. Ez távol áll az
egyéniségemtől úgy érzem . N em is próbálkez tam vele. Munkám elis
merése j eléül a j elenlegi vállalatná l kiv ál6 dolgoz6 vagyo k. Kutat ói
munkát nem folytatok. Megemlíteném még a baráti körűnket. akikkel
névnap onként . szombaton ként, nyári kirándul ásainkon szívesen egy ütt
vag yunk. Kettő van. Az egy ik Edit munkatársainak családja (Dinya
Máté, Ladányi Gábor és családja). A másik ba ráti kö r az endrődi Béke
Tsz-nél töltött évekből val ó (Hunya Elek, Szab ó Tibor és családja)

Rövid en így foglaih atom össze az elmúlt évek fontosabb eseményeit,
és mi ndazt amit fontosnak találtam elm ond ani nekt ek életünkről, csalá
dom r61. Ez a beszámo l6 első olvasásra nagyon szépnek és j 6n ak látszik.
Term észetcsen van neh ezebb, árny ékosabb oldala is az életünknek, amit
itt mo st nem akarok említeni .
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Utószó helyett

Ezen kis kiadvány egy ember ötlete, melyet remélem mindenki
örömmel és megelégedéssel j ögad. Azért készült, hogy az ok az
osztálytársak, aleikkel eddig még nem találkoztunk, vagy nem
niinden alkalommal tudtak eljönni, ők is megismerhessék osztály
társaik 25 évének alakulását.

Azok, akik nem írtak maguh6l, gondolom, megvolt rá az
okuk, és nagyoll sajnálon), hogy így nevük alatt az oldal űresen

maradt.
Végül szeretuéle l1Iil1denkitő/ elnézést kérni a több héten át tart6

!láborgatásért, z aklatásért. Végigolvasva, remélem mindenkinele
olyan örömére szolgált ezen füzet, amilyen örömmel készült.

Bátori Sándor
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