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A jegenyék testvére, én,Zokogtam a magyar viharba

Juhász Gyula emlékverseny
A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Bgyesülete Szeged szülöt.

te, a Nyugat első nemzedékének nagy költője, ''magányos, árva, bús Ju.

hász Gyula'' halálának 75. évfordulójának emlékére országos vetélkedőt

szerY ezett szeptember 22're.
A remekül sikerült rendezvényen részt vettek a szegediek mellett vers.

kedvelő látássérü|tek az ország északkeleti, alföldi és dunántúli megyéi-

ből. A mi miskolci egyesületünk két, mindenre e|szánt,lelkes, négyfős

csapattal képviseltette magát. A felkészüléshez kaptunk anyagot a szer.

vezőktő|, de magunk is böngésztünk az interneten, meghallgattunk' elol.

vastunk újra sok szép költeményt és pár prózai munkát. Maga a felké.

szü|és is élmény volt nemcsak az esztétikai élvezet, de a ma is aktuális

gondolatok miatt is.

"A munka ne legyen robot csalq
De himnusza a dolgozóknak ''

" Nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar |esz és emlékezet,

Jog és igazság, becsü|et, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e Ítildön'

Melyet magyar ető szerzett vitézül'
S magyar szív és ész tartott meg bizony''

''Legyünk hát jobba\ s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben ''

'' minden do|gok mélyén béke é|
És minden tájak ójén csend lakik
S a végtelenség összhangot zené|
S örök valók csupán mély álmaink ''
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A szervezés magas isko|ájaként az esemény egy mÍnden igényt kietégí-
tő szegedi panzióban kerü|t megrendezésre, egy épü|etben vo|t a szál|ás,
az étkezés és a vetétkedő. A szobákat szépne\ kényelmesne\ a helyi spe.
cia|Ításokból ál|ó ebédet, vacsorát és regge|it igen íz|etesnek és bőségesnek
|áttulq éreztük.

A szegedi egyesül et vezetője, Vaskóné Kiss Eva á||ította össze nagy hoz.
záértéssel a veté|kedő tízo|da|as kérdőívét, amel y vá|tozatos kérdéseket
tartalmazott a kö|tő é|etérő|, kö|teményeiről és munkásságáró|. Remek
öt|etnek bizonyu|t a második fordu|ó, a szewezők áttat készítettkereszt.
rejtvény' amelynek megfejtése a Szeged címíi költemény e|ső sora vo|t. A
vetélkedőt a kérdéseket felo|vasva, kommentá|va a kitűnő humorú szege-
di író és e|őadómíivész, Németh János vezette.Amíg a könyvt áwezetőbő|
és magyar tanárokbó| ái|ó zsíiri tanácsko zott,Juhász Gyula legszebb ver-
seibő| kaptunk íze|ítőt Németh János nagyszerű, hiteles tolmácso|ásában.

A zsííri értékett: a versenyt a szegedi csapat nyerte, mi, Borsod megye-
iek egy második és egy negyedik helyezést értünk e|. Az egyesü|et és a
szponzorok jóvo|táb6| a vetélkedőn résztvevők a névre sző|ő emléklap és
a költő Szalcíllszárítí című kötete és az előadóművész dedikált CD.je
mellett a helyezéseknek megfe|e|ően kü|ön.kü|ön értékes juta|omban ré.
szesü|tek A veté|kedőnek mindenki nyertese volt, mert fetejthetet|en iro.
da|mÍ és közösségi é|ményben volt részünk. Az énektanárnő zsűritag ve.
zetéséve| vidám nőtázással, szegedi és tiszai da|ok etének|ésével fejeztük
be a rendezvényt. Vasárnap délelőtt a kisvonatta| városnézésre indu|tunk.

Akedves, felkészü|t idegenvezető nő nekünk látássérülteknek is ''látha.
tó'' módon mutatta be Szeged nevezetes épü|eteit, tereit és a Juhász Gyu-
la em|ékhe|yeket. Hogy az é|mény te|jes |egyen, még a Munkácsy.kiát|í.
tást is megnéztük

Megköszönve a szíves|átást, a viszont|átás reményében vettünk búcsút
vendég|átóinktó|, régi és ríj ismerőseÍnktő|.

Ez a veté|kedő, amely rengeteg szívesen végzettmunlcít adott a szegedi
egyesü|et vezetőségének és le|kes tagiaina\ segítőineb és sze||emi é|veze-
tet a versenyre készü|őkne\ rendkívü| fontos a fogyatékka| élők aktivizá.
|ása, önértéke|ése és társada|mi megbecsü|ése szempontjábó|. Az ilyen és
ehhez hason|ó átlami|ag támog atottvagy pá|yázaton elnyerhető összegge|
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finanszír ozhatő rendezvények nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a fo.

gyatékkal élők ne érezzék magukat másodrendíí állampolgárnak' meg.

mutathassák az értékeíket és örülhessenek az é|etne\ ahogy Juhász Gyu-

la szép, nosztalgikus Új anakreoni dal című költeményében ezt megfogal.

maztaz

''Világok háborúján'
Holott halál az élet,
Enyészet évadán és
ozön gyász századában,
Én, bús Yitéz utóda,
Szegény, szomorú költő'
Hadd val[iam balga hittel

És boldog áhitattal
Az é|et vallomását,
Hogy nagy dolog a harc, de

Legszebb virág a béke.
Szeliden és nyugodtan

Jó könyveket lapozni,
Szép képeket csodálni'
Ú; énexet dudolni,
T[int éveket idézni,
Mélázní a mezőben,
S gondolni holmi szépet,
S a bennünk fájva fájő
Ember tragédiáját
Fbledni pillanatra'
S csak élni, élni.
Ámen.''

Vakok és Gyengénlátók BAZ megyei Egyesülete nevében

Brém Zsuzsa


