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Elmentem! Sőt! Az emlékeimben is elmentem! De a 
benyomásaimat megosztom. 

Az esemény fél ötkor kezdődött a művelődési központban. 
Időben elindultam, ám amikor a jelzett helyre értem, hangfosz-
lányokat hallottam a teremből. ELKÉSTEM!? Beóvakodtam, pár 
pillanat leforgása alatt felismertem ismerős arcokat. Üdvözlés-
ként kézzel jeleztem jelenlétemet, majd csendben elhelyez-
kedtem. Kiderült, nem késtem, csak már folyt egy kis eszmecsere.

No, „ütött az óra”, elkezdődött az igazi előadás! És nem is 
akárhogyan! PERCZE MIKLÓS bevezetőként egy szál gitárral, 
mélyen beleélve elénekelte a „FILLÉRES EMLÉKEIM” című 
dalt! Ezzel rögtön belopta magát a szívembe! Utána kötetlen 
(interjúnak is nevezhető) beszélgetés indult el. A könyvről, 
életpályáról, időnként sztorikkal, nosztalgiával spékelve.

Hajnal József (a MÁKDOBÁLÓ könyv írója) akkor vált 
szinte a „szívem csücskévé”, amikor elmondta, számára a 
tanárok, és az orvosok azok, akik igazán minden megbecsülést, 
tiszteletet (nem szó szerint idéztem) megérdemelnének! Úgy 
éreztem, egy hullámhosszon vagyunk, hisz ezt a vélemény én 
már egy korábbi élethelyzetemben kinyilvánítottam.

Eszméletlenül jó szövegű ember volt mindkét előadó. Már 
korábban, a „fülszöveget” olvasva elhatároztam, megveszem a 
„MÁKDOBÁLÓ” című könyvet!

A rendezvény végén Márti kezdte kiosztani az érdeklődőknek 
(legalábbis így gondoltam), és én, mint potenciális vevő, 
nyújtottam a kezemet: Én is kérem. Kaptam is – bár hiába 
akartam kifizetni, a válasz az volt: a KBK adja! Szégyelltem 
magamat a türelmetlenségemért, elnézést is kértem! De az a 
könyv kellett nekem! Megkaptam! És mellé új ismerősöket, 
újabb ismereteket.

A lehetőséget, hogy ezen a rendezvényen részt vehettem 
köszönöm Víg Mártinak, és az ott készült fotókat, amikből most 
párat felhasználok, Pál Imréné Etelkának! Rólam is van egy fotó 
a végén, épp nekem dedikál az író!
	 Szendrei Anna

Az Ilosvai Varga István Városi művelődési Központ
és Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány

az alkotótáborra történt
csekély számú érdeklődés miatt

2017. augusztus 14-18. között
kézműves alkotó hetet rendez

melynek keretében a meghirdetők a Nagykunság népi 
díszítőművészetét, tárgyi kultúráját valamint a településünk 

helytörténeti örökségét szeretnék megismertetni
a 7-14 éves gyermekekkel

A naponta 9-12 óráig tartó műhelyfoglalkozásokon
az alábbi mesterségeket lehet kipróbálni

Fafaragás – szövés – gyöngyfűzés – szalmafonás
Agyagozás –Szűcs Andrea népművészet ifjú mestere 

vezetésével  14-16-ig.
Érdeklődés esetén csipkeverés, kunhímzés
Délutáni programok: Kerékpár túra, strand, látogatás a 
Kunsági Kiállítóházba, helytörténeti előadás és vetélkedő, 
népi játékok, szabadtéri főzés, nemezelés, batikolás
Részvételi díj: 1000 Ft./ nap
Jelentkezés: augusztus 11-ig, a Művelődési Központban 
lehetséges.
Augusztus 17-én kirándulás Debrecenbe.

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
július 10-28-ig zárva tart. Nyitás augusztus 1-jén.

ÍRÓ – OLVASÓ TALÁLKOZÓ
(Kunhegyes, 2017. 06. 08.)


