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k ö z t ü n k  é l n e k

Szerencsére a Széchenyi István Általános Isko-
lában respektálták sikereit. A diákolimpiákon 

, négyszer második helyezést. 
S tizennégy évesen a gyerek Európabajnokságon 
második lett. Az általános iskola befejezése után 
felvették a Bródy Imre gimnázium sporttago-

sz-
i tanfo-

lyamot, közben azt tervezi, hogy felvételizik a 
re 

is gondolni kell. A Dózsában 2001-ben meg-
nt a szakosztály, azóta a Vasas színeiben lép 
nyegre. Nem is sikertelenül. A magyar baj-

  korcsoportban rendre máso-
dik-harmadik helyen végzett. Egy éve a junior 

re még két-három év-
re már 

második-harmadik helyezett akar lenni, hogy a 

Lakásuk nagyszobájának egyik sarkában 
tekintélyes vitrin, tele serlegekkel. A falon pe-
dig, mint színes tabló, keretbe foglalva csupa 
érem látható, szép rendben. Két sor arany, két 
sor ezüst, két sor bronz. Diákolimpiai aranyak, 

l hazahozott 
érmek. Járt már Ukrajnában, Szlovákiában, 
Lengyelországban, Ausztriában, Romániában. 
Legutóbb Franciaországban, egy nemzetközi 
versenyen, tizenhárom ország birkózói között 

Tíz éves volt, amikor a diákolimpián 
hetvenhatan indultak a súlycsoportjában. Édes-

 leszel? 
 lett, 

jével, aki egyben osztálytársa is a 
gimnáziumban, jól megértik egymást. Az ifjú 
hölgy szintén sportol, atletizál, száz és kétszáz 
méteres sprinter. Sose szól, hogy kevés idejük jut 

Van egy példaképe, egy egyiptomi kötöttfo-
gású, kétszeres olimpiai bajnok birkózó, bizo-

en birkózik. Ifjabb 
Németh István is a nyomába akar lépni. Távlati 
célja, ott lenni 2012-ben az olimpián. Hogy ak-

t nézzék itthon a tévében, neki druk-

Könyvtárosként lehet ségem nyílt 1986-ban 
létrehozni a Gárdonyi Géza Galériát, a Gárdonyi 
Géza Szakmunkásképz  Intézetben. Az itt dol-
gozó stúdiósok segítségemre voltak a kiállítások 
szervezésében, és a kiállító m!vészekr l az én for-
gatókönyvem alapján videoÞ lmet készítettünk. 
Filmjeink híre eljutott a Nemzeti Galériába is, és 
meghívtak engem egy sajtótájékoztatóra, ahol az 
elkészült Þ lmeket mutattam be. Átmenetileg szü-
neteltetem a kiállításokat, most a portréÞ lmek ké-
szítése köt le. Ez megújulást, új lehet ségeket kínál 
számomra. Jelenleg a 28-ik portréÞ lmen dolgozom, 
és már két újabb megrendelésem is van. 

Legújabb Þ lmemet Dr. Losonci Miklós egyetemi 
tanárról, m!vészettörténészr l, Pest megye dísz-
polgáráról készítettem. Az én szememben   egy re-
neszánsz ember, mert rendelkezik a reneszánsz kor 
emberére jellemz  tulajdonságokkal. Olyan ember 
 , aki nagyon fontosnak tartja a szellemi tudást, 
az irodalomban való jártasságot. Harmonikus a 
kapcsolata a m!vészetekkel, kíváncsi a természet 

szépségeire. Szereti a szépet, és igyekszik ezt meg-
mutatni az embereknek. Független, szabad em-
bernek tartja magát, akit a szellemi tudás motivál. 
Alkotó ember, alkotásait - 40 kötetnyi verset, drá-
mát, elbeszélést, kritikákat - a Pest Megyei Könyv-
tárnak ajándékozta. Tanárembernek tartja magát, 
minden iskolatípusban tanított, és 79 évesen még 
ma is tanít. Jöv re, a 80. születésnapja tiszteletére 
a visegrádi várban fogják a Mátyás királyhoz kap-
csolódó drámáját bemutatni. A versei gyönyör!ek, 
érzelemmel telítettek. Elbeszélései témáit az élet-
b l merítette. Minden alkotásában ott van a ter-
mészet szeretete, az élet szépsége. Óriási hite van, 
óriási Þ lozófus, aki az igazságért képes harcolni, de 
politikailag, szellemileg szabad ember, ezt vallja, 
nem jellemz  rá a megalkuvás. Sokan a m!vészet 
világából ismerik, hiszen számos m!vész kiállítását 
nyitotta meg határainkon innen és túl. Szeretettel 
beszél Dunakeszir l is, hiszen több, városunk in-
tézményeiben kiállító m!vészt is   mutatott be a 
nagyközönségnek. A Þ lmet, - melyben igyekszem 
a nagyív! életpályát bemutatni és példaként állí-
tani az emberek elé -, mindenkinek ajánlom, akik 
a kultúrára szomjaznak, akik szeretik a verset, iro-
dalmat, drámát, a m!vészeteket. Az  sbemutatóra 
október 8-án, a szentendrei könyvtárban kerül sor 
sajtótájékoztatóval egybekötve. 
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