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én,Zokogtama magyarviharba
A jegenyéktestvére,

Juhász Gyula emlékverseny
A Vakok ésGyengénlátókCsongrád Megyei BgyesületeSzegedszülöt.
nagy költője, ''magányos,árva, búsJu.
te,a Nyugat első nemzedékének
országosvetélkedőt
hász Gyula'' halálának 75. évfordulójánakemlékére
szerYezettszeptember22're.
A remekül sikerült rendezvényenrésztvetteka szegediekmellettvers.
kedvelő látássérü|tekaz ország északkeleti,alföldi ésdunántúlimegyéiből. A mi miskolci egyesületünkkét,mindenre e|szánt,lelkes,négyfős
kaptunk anyagota szer.
csapattalképviseltettemagát.A felkészüléshez
vezőktő|,de magunk is böngésztünkaz interneten,meghallgattunk'elol.
vastunk újra sok szépkölteménytéspár prózai munkát. Maga a felké.
szü|ésis élményvolt nemcsak az esztétikaiélvezet,de a ma is aktuális
gondolatokmiatt is.
"A munka ne legyenrobot csalq
De himnusza a dolgozóknak ''
" Nem lehet feledni,nem, soha,
Amíg magyar |eszésemlékezet,
Jog ésigazság,becsü|et,remény,
Hogy volt nekünk egy országunke Ítildön'
Melyet magyar ető szerzettvitézül'
S magyar szívésésztartott meg bizony''
''Legyünk hát jobba\ s higgyünk rendületlen,
S ne csak ígydecemberben''
''minden do|gokmélyén
békeé|
Ésminden tájak ójéncsendlakik
összhangot zené|
S a végtelenség
''
S örök valók csupán mélyálmaink
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A szervezésmagas isko|ájakéntaz eseményegy mÍndenigénytkietégítő szegedipanzióban kerü|t megrendezésre,
egy épü|etbenvo|t a szál|ás,
az étkezés
ésa vetétkedő.
A szobákat szépne\ kényelmesne\a helyi spe.
cia|Ításokbólál|ó ebédet,vacsorátésregge|itigen íz|etesnek
ésbőségesnek
|áttulq éreztük.
A szegediegyesület vezetője,VaskónéKiss Eva á||ítottaössze nagy
hoz.
záértéssela veté|kedőtízo|da|askérdőívét,amely vá|tozatoskérdéseket
tartalmazott a kö|tő é|etérő|,
kö|teményeirőlésmunkásságáró|. Remek
öt|etnek bizonyu|t a második fordu|ó, a szewezők áttat készítettkereszt.
rejtvény'amelynekmegfejtése
a Szeged címíikölteménye|sősora vo|t.A
vetélkedőta kérdéseket
felo|vasva,kommentá|vaa kitűnő humorúszegedi író ése|őadómíivész,
NémethJános vezette.Amíga könyvt áwezetőbő|
ésmagyar tanárokbó| ái|ó zsíiritanácskozott,Juhász Gyula legszebb
verseibő|kaptunk íze|ítőt
NémethJános nagyszerű,hitelestolmácso|ásában.
A zsííriértékett:
a versenyta szegedicsapatnyerte,mi, Borsod megyeiek egy második ésegy negyedik helyezéstértünk e|. Az egyesü|et
ésa
szponzorokjóvo|táb6| a vetélkedőnrésztvevőka névresző|őemléklap
és
a költő Szalcíllszárítícímű kötete ésaz előadóművészdedikált
CD.je
melletta helyezéseknek
megfe|e|őenkü|ön.kü|ön értékes
juta|omban ré.
szesü|tekA veté|kedőnek
mindenki nyertesevolt, mert fetejthetet|en
iro.
da|mÍésközösségi é|ményben
volt részünk.Az énektanárnőzsűritag ve.
zetéséve|
vidám nőtázással,szegediéstiszai da|ok etének|ésével
fejeztük
be a rendezvényt.
Vasárnap délelőtta kisvonatta|városnézésre
indu|tunk.
Akedves,felkészü|tidegenvezetőnő nekünk látássérülteknekis ''látha.
tó'' módon mutatta be Szegednevezetesépü|eteit,
tereit ésa Juhász Gyula em|ékhe|yeket.
Hogy az é|mény
te|jes|egyen,méga Munkácsy.kiát|í.
tást is megnéztük
Megköszönve a szíves|átást,
a viszont|átásreményében
vettünk búcsút
vendég|átóinktó|,
régiésríjismerőseÍnktő|.
Ez a veté|kedő,
amely rengetegszívesenvégzettmunlcít
adott a szegedi
egyesü|et
vezetőségének
ésle|kestagiaina\ segítőinebéssze||emié|vezeteta versenyrekészü|őkne\ rendkívü|fontos a fogyatékka|élők aktivizá.
|ása,önértéke|ése
éstársada|mimegbecsü|ése
szempontjábó|.Az ilyen és
ehhezhason|óátlami|ag támog atottvagy pá|yázatonelnyerhető összegge|
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finanszírozhatő rendezvényeknagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a fo.
magukat másodrendííállampolgárnak' meg.
gyatékkalélők ne érezzék
ésörülhessenek az é|etne\ahogyJuhász Gyumutathassákaz értékeíket
ezt megfogal.
la szép,nosztalgikusÚj anakreoni dal címűkölteményében
maztaz
''Világok háborúján'
Holott halál az élet,
Enyészetévadánés
ozön gyász századában,
Én,búsYitézutóda,
szomorúköltő'
Szegény,
Hadd val[iam balga hittel
Ésboldog áhitattal
Az é|etvallomását,
Hogy nagy dolog a harc, de
Legszebbvirág a béke.
Szelidenésnyugodtan
Jó könyveket lapozni,
Szépképeketcsodálni'
Ú; énexetdudolni,
T[int éveketidézni,
Méláznía mezőben,
S gondolniholmi szépet,
S a bennünk fájva fájő
Ember tragédiáját
Fbledni pillanatra'
S csak élni,élni.
Ámen.''
Vakok ésGyengénlátókBAZ megyeiEgyesületenevében
BrémZsuzsa

