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A Kunhegyesiek Baráti Köre és az Ilosvai Varga István 
Művelődési Központ az ünnepi könyvhét alkalmából író-olvasó 
találkozót, könyvbemutatót szervez a művelődési központ 
pódiumtermében. (Kunhegyes, Szabadság tér 7.)
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Bemutatkozás:
Gyerekkoromat 

Tiszafüreden töl-
töttem, Szolnokon 
lettem világra figye-
lő ember, Miskolcon 
szereztem mérnöki 
diplomát. A családi 
peripatetikus iskolák 

mellett nem hagyható igazán szó nélkül 
az, amit a kollégiumokban a barátaimtól 
tanultam. Éppen hatásukra kezdtem el az 
újságírással foglalkozni, később ez lett a 
hivatásom.

Több évtizeden át írtam a flekkeket, 
számoltam később a karaktereket, hogy 
„pontosan beférjen”. Voltam gyakornok 
és főszerkesztő a szolnoki Néplapnál. 
Később a Magyar Rádióba vitt az utam, 
annak is a miskolci stúdiójába. Csoda 
vidékre, remek emberek közé. Megtanul-
tam beszélni, tisztelni a szép kiejtést. 
Tudok gyönyörködni a festői hangokban.

Szeretem a jóságos és véletlen törté-

neteket. Évtizedeken át hallgattam, hivatalból díjátalányozva 
interjúk alanyait, varrólányoktól kezdve a sikattyúkészítőkön át 
a professzorokig. A válaszok egy része a papírra került, a diskur-
zusok jelentős hányada a levegőben maradt. Valamennyi belő-
lük, mint egy lombikban kicsapódott finom anyag, ebbe a 
könyvbe került. 

Mákdobálni annyit tesz, mint nem félni. Semmitől.
A kötetről

Mint a szárítóköteleken lebegő ruhák. 
Van közöttük rékli, pulóver, trikó, mellény 
és blúz, keményített szoknya, bugyi, kapca 
és zokni. Nagykabát (szellőzni tették ki), 
taftszoknya, boleró, katonanadrág. Ki az 
ötvenes, ki a hatvanas, más pedig az 
ezredfordulós évekből. Közös bennük, 
hogy hajladoznak a szél simogatása alatt, 
és kapaszkodik mindegyik a biztonságot 
adó kötélbe. Mutatják, ki viselte őket. Egy 
szende lány, fegyveres őr, fuvaros vagy 
tanár. A sziporkázó H. bácsi, Bálint, a 
furcsa verselő, Lydike, aki Leninért tüntet, 
vagy Péntek András, őt a felszabadítók 
verték normálisra. Az öreg színésznő, 
kinek férje Tavas földről mesél, esetleg a 
glóriáért nyújtózkodó Caracas Barabas, 
netán a lány, aki WC-be szülte a gyerekét. 
Mint valami divatos kísértet a pláza-mozi 
vásznán, ott lebeg velük, ami beteljesült, a 
szerelem, a gyilkosság, röpülés és zuha-
nás. Ott úszik a pillanat: nevetve és sírva, 
szánalmasan és megdicsőülve. Libben a 
múlt, a jelen és a jövő.

Könyvbemutató – Író-olvasó találkozó

A KÖLTÉSZET NAPJÁRA
Kunhegyesen nagyon sok embernek ismerősen cseng Gyányi István neve, ami 

nem csoda, hiszen városunkban nőtt fel, ha az élet azóta másfelé is sodorta. Április 
12-én azonban újra láthattuk „élőben”, a könyvtárban a költészet napja 
rendezvényén. Az összegyűlt érdeklődők köszöntése után bemutatták még Kiss 
Alexandrát és a gitáron közreműködő Sárándi Mátét is. Ezután a megzenésített 
versek következtek. Volt amit gitár kísérettel, volt amit zenei kísérettel adtak elő, de 
olyan hatásosan, hogy a hallgatók közül néhányan elérzékenyültek. A műsor végén 
ráadásként Gyányi István még előadta „Az én dalom” című számát . (Amit az ismert 
videó megosztó oldalon bárki megnézhet, meghallgathat.) Ez után Kisné Veres Edit 
ajándékokat adott át a fellépőknek, majd – pogácsa és üdítő mellett – kötetlen 
beszélgetés következett a művészekkel, résztvevőkkel. Az élményért köszönet az 
előadóknak! Köszönet a szervezőknek, és köszönet a támogatóknak!

Szentpéter Bálint

Az anyák napja idén is eljő,
Eltelt megint egy újabb esztendő.
Idén egy versben fogalmazom meg,
Az átadni kívánt szeretetet.

Anya, Mama, Keresztanya, Dédi!
Ő az, ki a gyermeket védi.
Megtanítják gondosan szeretni,
Jó kedvében nagyokat nevetni.

Ha bajban van segítenek neki,
Kacaja a gondokat átszeli.
Számukra a gyermek a legelső,
Hóban, fagyban, s ha esik az eső.

A gyermeknek is fontos a szülő!
Legyen az déd, nagy, kereszt vagy ülő...
A gyermek felnéz a felnőttekre,
Legfőképpen is a szerettekre!

Anyák, Mamák, Keresztanyák, Dédik!
Kik a gyermeket annyira féltik.
Köszöntlek titeket anyák napján,
Az év egyik csodálatos napján!

Fejes Ági:

Anyák napjára


