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Egy pálya, ahogyan én látom…
Beszélgetés Bukor Irénnel

Sokszor találkoztunk Irénnel, míg 
ez az interjú elnyerte végső formáját, 
a  történetmesélés Lakiteleken kezdő-
dött és egy mobiltelefonon fejeződött 
be. Eleinte lassan indult a beszélgetés, 
majd később egyik téma adta a má-
sikat, s  nemcsak Bukor Irént, a  me-
gyei módszertani szakembert, hanem 
Jász-Nagykun-Szolnok megyét is és a 
településekért tenni akaró közösségi 
embert megismerhettem belőle.

Hegedűs Katalin: Szolnokon szü-
lettél, de az életed első felét falun élted, 
milyen hatással volt ez a világlátá-
sodra, az értékrendedre?

Bukor Irén: Szolnokon születtem, 
mert ott volt a „Bábaképző”, ahol min-
den gyermek született az idő tájt, de 
Tószegen nőttem fel, s  identitásomat 

ez a település határozza meg, pedig 
már jó ideje a megyeszékhelyen lakom. 
Tószeginek lenni egy megmagyarázha-
tatlan állapot, s nem azért, mert azon 
a Laposhalmon (ahogy mi hívjuk Ku-
corgón) játszottam barátaimmal, mely 
Kelet-Európa legelső megvizsgált 
bronzkori telepe, hanem mert ott ta-
nultam meg szüleimtől és tanáraimtól, 
hogy a természetet és az embereket 
tisztelni kell! Nálunk mindig első volt 
a kötelesség: nekem a tanulás, szüle-
imnek a munka, aztán már, amikor 
magunk körül rend volt segítettünk a 
szomszédban élő nagyszülőknek. Bol-
dog idők estéi voltak azok, amikor dol-
gunkat elvégezvén összeültünk vala-
melyik rokonnál, vagy jó szomszédnál, 
s beszélgettünk, nevetgéltünk. MEZŐ-
GÉP-es család volt a miénk, mint a fa-
luban sokan, a szüleim is ott dolgoztak. 
Az idő tájt nagyon sok vállalti rendez-
vény volt a gyermeknaptól a szilveszte-
ri mulatságig, ahol mi mindig ott vol-
tunk. Rengeteg ismerősünk, barátunk 
volt a településen, akikre – emlékeim 
szerint – mindig lehetett számítani. 
A családok, a kollégák, a helyben élők 
összetartása – a közösségi lét – nekem 
egy természetes állapot volt. Kicsit ne-
héz is volt ebből a „burokból” kilépni, 
s a szolnoki Varga Katalin Gimnázium 
tanulójának lenni.

H. K.: Ha jól tudom hamarabb 
kezdtél dolgozni, mint hogy főiskolára 
mentél volna? Hogy kötöttél ki végül a 
művelődésszervezés mellett?

B. I.: Nagyon örültem, hogy nagy-
korú lettem, s  magam dönthettem 

a sorsomról. Nagyon tetszett, hogy 
van állásom, jövedelmem; felnőtt va-
gyok. Azóta is intő példaként hozom 
fel akkori elsietett döntésemet az 
öcsém gyermekeinek, miszerint fel-
nőtt az ember egy egész életen át le-
het, de gyermek, és diák csak nagyon 
rövid ideig. Remélem, időben meg-
értik, mire gondolok. Először én is a 
MEZŐGÉP-hez kerültem Szolnokra, 
a pénzügyi osztályra. Aztán egy újság-
hirdetésben olvastam, hogy könyv-
tárost keres a honvédség. Azonnal 
pályáztam, s felvettek. Hét szép év kö-
vetkezett az ejtőernyősöknél, ahol egy 
25 ezer kötetes könyvtárban dolgoz-
tam. Nem volt panasz a beiratkozók-
ra. Író-olvasó találkozókat, művelt-
ségi vetélkedőket, Ki Mit Tud?-okat 
rendeztünk, megyei és országos ver-
senyeken vettünk részt a mellettünk 
működő művelődési házzal együtt. 
Aztán jött úgy újabb lehetőség, s  je-
lentkeztem a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Művelődési és Ifj úsági Köz-
pontba. Médiatárosként kezdtem 
el dolgozni az ismeretterjesztő cso-
portban. Itt aztán megpezsdült az 
élet körülöttem, hiszen akkor még a 
mi megyei művelődési központunk a 
leginnovatívabbak közé tartozott az 
országban. Még a Commodore 64 és 
spectrumok világában járva egyedül-
álló módon alakított ki csoportunk 
Nagy Lajos vezetésével egy „HERÉKA” 
elnevezésű számítógépes bemuta-
tótermet, ahol a gyermekek, fi atalok 
hétvégenként játszhattak a gépekkel, 
zenét hallgathattak, videót nézhettek. 

B. HEGEDŰS KATALIN közművelődési szakember, a Nemzeti Művelődési Intézet kom-
munikációs osztályának vezetője.
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A PC-k elterjedésével könnyebbé vált 
saját újságunk, a Hírmondó szerkesz-
tése is. Időközben elvégeztem a főis-
kolát. Nem volt könnyű munka mel-
lett tanulni, Nyíregyházára utazni. Az 
azonban lényegesen megkönnyítette 
a szakmai részek elsajátítását, hogy 
tudtam miről beszél az előadó.

H. K.: Melyek a legkedvesebb em-
lékeid a pályád első évtizedeiből? Ho-
gyan kerültél a megyei módszertani 
területre? Milyen feladatok tartoztak 
hozzád?

B. I.: Pályám első évtizedében még 
40-en dolgoztunk együtt, külön vol-
tak osztályok, már nem is emlékszem 
pontosan milyenek. Az bizonyos, 
hogy megyei módszertani osztály volt, 
mert amikor ez a nagy intézmény me-
gyei és városi intézményként kettévált 
1990 környékén, akkor én a módszer-
tanosokkal tarthattam dr. Hováth 
Attilának – akkori főnökömnek – kö-
szönhetően. Szerettem a lakosságot 
érintő feladatokat. Például az ország-
ban Kecskemét után másodikként 
szervezhettem meg annak idején az 
Agykontroll tanfolyamot 400 ember-
nek. Mai eszemmel elrettenek attól, 
hogy milyen fi atalon, milyen nagy 
dolgokat mertek rám bízni vezető-
im. Ilyen esemény volt a nemzetközi 
ifj úsági csereprogram szervezése is, 
melyet a csoportban legfi atalabbként 
én kaptam feladatul. 13 évig 15-15 
középiskolás – hátrányos helyzetű 
településről származó jó tanuló fi atalt 

– táboroztattam egyik évben Magyar-
országon, másik évben Franciaország-
ban. Ha belegondolok, hogy a szülők 
is milyen bizalmat szavaztak, amikor 
gyermekeiket rám bízták. Szerencsére 
nem tudták, hogy francia barátaink 
acrobranch táborba hívtak bennün-
ket. Tanultunk náluk cirkuszművé-
szetet, barlangászást, sziklamászást. 
Minden alkalommal meglátogattuk 
a strasbourgi Európai Parlamentet, 
Alsace tartomány néhány települé-
sét. Mi magyarok leginkább a Tisza-
várkonyi Népművészeti Egyesület 
Alkotóházába hívtuk vissza francia 
partnereinket, ahol kézművességet 
tanulhattak. Készítettünk gyöngyöket, 
vesszőből edényalátétet, szőttünk kis 
tarisznyákat, agyagoztunk, Gizi néni-
vel kürtős kalácsot készítettünk; este 
közös éneklés, tábortűz; de szép is 
volt! Természetesen mi is megmutat-

tuk Parlamentünket, és Budapest egy 
szeletét, valamint ellátogattunk Kecs-
kemétre, ahol a Szórakaténusz Múze-
umban megnézhettük a régi népi játé-
kokat. Szolnokon strandoltunk.

Közben persze más feladatom is 
volt, hiszen az átszervezések alatt egy-
re kevesebben maradtunk. Mivel ren-
delkeztem számítógépes ismeretekkel 

– hála az akkor induló ERIKANET-es 
megyei felkészítéseknek – a megyei 
információs újságunk, a Hírmondónk 
szerkesztése, számítógépes nyomdai 
előkészítése, majd hosszú évek múlva 
az írása is feladatom volt. A kéthavon-
ta megjelenő Hírmondó a megyében 
dolgozó kollégáknak, civil szerveze-
teknek íródott, hogy azon informáci-
ókat, például jogszabályi változásokat 
megosszunk, amelyeket az országot 
járva konferenciákon, megbeszé-
léseken megtudtunk; hiszen akkor 
még nem volt internet. Voltak évek, 
amikor igazi szakmai írások jelentek 
meg benne. Próbálkoztunk minden-
nel, hogy ne csak egyoldalú közlés le-
gyen, hanem írjanak bele településen 
élő kollégák is. Volt idő, amikor azt 
éreztem, hogy feladom, hiszen a lel-
kem kiimádkoztam a cikkért. Egyszer 
aztán fordult a kocka – talán a digi-
talizálásnak is köszönhetően – olyan 
népszerű lett, hogy oldalakkal kellett 
bővíteni. Közel húsz évet ért meg.

Emellett az amatőr művészeti te-
rület gondozása volt minden vágyam, 
s amikor az egyik kedves kolléganőm 
szülési szabadságra ment átvehettem 
a megyei képző-iparművészeti tárlat 
rendezését, a versmondó versenyeket, 
báb- és gyermekszínjátszó találkozó-
kat. A „Kultúrával a nyugat kapujában” 
elnevezésű országos rendezvénysoro-
zat után, s annak mintájára Kenyeres 

Sándorné Jutkának köszönhetően a 
mi megyénk létrehozta a JÁSZKUN 
VILÁG Gyermek és Ifj úsági Művészeti 
Szemlét, mely most novemberben ün-
nepelte 15 éves évfordulóját. Ezek az 
évek lehetővé tették számunkra, hogy 
láthassuk, amint egy gyermekből fi atal 
felnőtt lesz, hiszen a szemlére tíz éves 
kortól lehet jelentkezni, s  a felső kor-
határ a 18. életév. A hat kategória kö-
zött van néptánc, modern tánc, vers, 
hangszeres zene, szerencsés években 
cirkuszi produkció. A vokális zenében 
volt egy fellépőnk, aki bámulatos vál-
tozáson ment keresztül fellépésének 
nyolc éve alatt. Vajna Katalin a Csoko-
nai-alkotódíjas karnagy és zenei szak-
értőnk a zsűri egyik tagjaként minden 
évben alakított a kislányon, tanácsok-
kal látta el, melyeket először nem szí-
vesen fogadott el. Egyszer azonban 
tavaly, vagy tavalyelőtt a távirányítót 
nyomkodva az egyik tehetségkutató tv 
műsorra kapcsoltam, ahol éppen éne-
kelt. Borzongató érzés volt látni, aho-
gyan – már egyszerű smikjével – s ki-
művelt hangjával énekelt a színpadon. 
A  sikeres szereplés utáni riportban 
megemlítette, hogy arra a Nívó-díjra a 
legbüszkébb, melyet a mi szemlénken 
kapott.

A  népzenei minősítések szervezé-
sénél nemcsak a csoportok fellépését 
tartottam fontosnak, hanem felkészí-
tésüket is. Egy egész éven át volt le-
hetőségem – egy pályázati forrásnak 
köszönhetően – a népdalkör veze-
tőket Birinyi József és Kovács László 
népzenészek segítségével képeztetni.

H. K.: Említed a képzést, de ahogy 
olvasom az önéletrajzod, te nem csak 
másoknak szerettél ilyen alkalmakat 
szervezni, hanem magad is fontosnak 

Gazdálkodj okosan! Klubvezetők képzése
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érezted a továbbképzést. Mi motivált? 
Küldtek, vagy szabad akaratodból vá-
lasztottad az újabb és újabb tanulást?

B. I.: Bár többet küldtek volna, 
mint amennyi helyre szerettem vol-
na elmenni! Az egyetemi kiegészítő 
elvégzése előtt és után több tanfo-
lyamon, képzésen vettem részt. Idő-
közben régi főnökeim (tanítóim) 
nyugdíjba mentek, s  még mielőtt ez 
bekövetkezett volna, igyekeztek fel-
készíteni a feladatokra; azt mondták, 
hogy nekem, mint megyei munka-
társnak mindent tudnom kell! A mai 
napig is ehhez tartom magam, ezért 
minden lehetőséget megragadok saját 
magam képzésére is. Közművelődési 
szakértőként nagyon sokat tanultam 
az ahhoz kapcsoló tanácskozásokon, 
s  azután következő szakfelügyeletek 
és az arról készült jelentések kapcsán. 
Minden információt igyekeztem meg-
osztani a megyében dolgozó közmű-
velődési munkatársakkal. A  tájékozó-
dás miatt minden nap tartottam pár 
perces lapszemlét. Egyszer – még 6-7 
évvel ezelőtt – eszembe jutott, hogy 
megosztom a településen élőkkel azt, 
amit látok, hallok. Készítettem egy 
címlistát, s  azon értesítettem kollé-
gáimat a történésekről. Egyikőjük 
mondta egyszer, hogy nagyon sok 
munkától és kiadástól kíméltem meg 
azzal, hogy rendszeresen tájékozta-
tást adtam a pályázati felhívásokról, 
eredményekről, jogszabályi változá-
sokról, képzési lehetőségekről, hogy 
csak a fontosabbakat említsem. Nagy 
tapasztalatot, s  közeli munkatársi 
kapcsolatot hozott a 2009-es három 
megyés (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szat-
már-Bereg) célvizsgálat, melynek mi 
voltunk a koordinátorai.

A  közösségfejlesztő képzést szere-
lemből, a  minőségfejlesztéshez és az 
auditori munkához kapcsoló képzést 
felkérésre végeztem el. Ettől függet-
lenül mindegyik egyformán fontos 
nekem.

H. K.: Idén tavasztól új rendszer-
ben működik a megyei közművelődési 
feladatellátás a Nemzeti Művelődési 
Intézet keretein belül? Mennyiben vál-
tozott a helyzetetek?

B. I.: A  fent említett képzéseknek 
igazán most veszem hasznát, hiszen 
irodánk egyik kötelező eleme a mi-
nőségfejlesztés. Egy nagyon sikeres 
előadássorozaton vagyunk túl, mely-
nek végén megalakítottuk a megyei 
minőségfejlesztő műhelyt, melybe 
rendszeresen összejárunk majd, s  te-
vékenységeinket ennek szellemében 
fogjuk végezni. Külön adomány, hogy 
már néhányszor auditálhattam köz-
művelődési szervezeteknél, melynek 
tapasztalatait meg szeretném osztani 
a műhelymunka közben. Reményke-
dem, hogy ha olyan nagy kedvvel já-
runk majd össze, mint amilyen nagy 
kedvvel elváltunk az idén egymástól, 
lesznek, akik megyénkből is pályáz-
nak a „Minősített Közművelődési 
Intézmény Cím” elnyerésére. Amit 
azonban a cím elnyerésénél is fonto-
sabbnak tartok, hogy van egy mér-
hető rendszerünk, melyben a minő-
sítésnél nem a szimpátia, vagy egyéb 
szubjektív dolgok számítanak, hanem 
az indikátorokkal mérhető objektív 
eredmény. Mivel nálunk néhány év-
vel ezelőtt volt egy „Minőségfejlesztés 
a közművelődésben”, önértékelésen 
alapuló képzés, kollégáimat sokszor 
emlékeztetem arra, hogy használják 
a megszerzett tudást, s  például igaz-

gatói pályázatuk írásakor a minősítési 
kritériumok mentén haladjanak; ve-
gyék fi gyelembe, s  használják fel azt. 
Örömömre szolgál, hogy az elmúlt 
fél évben három olyan pályázatot volt 
szerencsém szakérteni, melyek ennek 
mentén íródtak meg.

Kérdésedre válaszolva az új rend-
szer valóban nagy változást hozott a 
megyei feladatellátás életébe. Mint 
említettem az átszervezések egyike 
után egyedül maradtam olyannyira, 
hogy a 2007-es évet íly módon kellett 
végigküzdeni. Akivel az előző intéz-
ményből átjöttem más területet vá-
lasztott, utána kaptam egy ideiglenes 
segítőt. Nagyon sajnáltam volna, ha 
bármelyik tevékenységünk lemarad, 
hiszen az elmúlt 25 év alatt minden 
terület egyformán fontossá vált. Ezen 
az állapoton enyhített, amikor Kopasz 
Károlyné Ági munkatársam lett, majd 
fél évre rá Bálintné Balázs Erzsike is. 
Így értük meg a 2013. január elsejét 
egy 17 nm-es kis irodában. A  Verse-
ghy Könyvtár épületében maradtunk, 
mára már 95 nm-en. Létszámunk is 
bővült; most már négyen végezzük a 
megyei feladatellátást.

Amit azonban ennél is fontosabb-
nak tartok az a biztos költségvetés, 
emiatt a tevékenységeink tervezhe-
tőek. Az ezt megelőző években – a 
megyei könyvtárba integrálva – már 
csak a bérünkre volt biztosított költ-
ségvetés, a szakmai programokat csak 
pályázati forrásból tudtunk megvaló-
sítani. Emiatt a tevékenységeink fo-
lyamatosságát nehéz volt megőrizni.

Mint említettem, a megyei könyv-
tár épületében maradtuk, s  így sok-
szor találkozom a könyvtáros kollégá-
immal, akik nagyon irigylik, hogy mi 
gyakran járunk továbbképzésekre. Jó, 
ha néha tükröt tartanak az ember elé, 
mert ha így nézzük tényleg jó, hogy 
gyakran találkozunk egymással Laki-
telken. Például a már kialakult megyei 
intézmények közötti kapcsolataink 
tovább erősödnek, újak szövődhet-
nek. Régen is tartottuk a kapcsolatot 
a környező megyékkel (Bács-Kiskun, 
Békés, Hajdú-Bihar), hiszen részben a 
kevés létszám miatt mindig előttünk 
jártak. Nagyon irigyeltem őket a már 
kialakult egyesületi élet, a  működő 
értéktár, az IKSZT-s, s  sok hasonló 
új kezdeményezés miatt. Állandóan 
azon törtem a fejem, hogyan „bench-Minőségfejlesztés a közművelődésben. Képzés
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markingolhatnék” tőlük. Nagyon 
sokszor elutaztam, megnéztem, meg-
kérdeztem, megfi gyeltem, telefonon, 
e-mailban értekeztünk. Az előbb em-
lített gyakori találkozók és a feladat-
fi nanszírozás elemei erre most más 
lehetőséget is adnak.

H. K.: Milyen területeken értetek el 
eredményeket az elmúlt félévben, mi 
volt, ami szinte új feladatnak számí-
tott, s melyek azok, amelyeknek a csi-
rái megvoltak, de most tudtak kitelje-
sedni?

B. I.: A gazdaságfejlesztő program 
számomra először nehezen volt ér-
telmezhető. Itt vettem észre, hogy az 
utóbbi években mennyire beszűkült 
gondolkodásom, és már álmodni sem 
merek Ezen közben a „magánéletem-
ben” létrehoztam egy Öko-kört, mely 
remekül működött. Egy közösségi 
oldalon hirdettem, ott is lehetett je-
lentkezni. Hetente összejártunk, s  a 
Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) 
által közzétett tematika alapján mér-
tük, csökkentettük az energiafogyasz-
tásunkat, megbeszéltük a hulladék 
újrahasznosításának lehetőségét, fi l-
met vetítettünk a víz, az élelmiszer 
témaköréről. Közben készültünk a ka-
rácsonyra, s jó példával elől járva hul-
ladékból készítettünk karácsonyfadí-
szeket, majd természetes anyagokból 
szappant, krémet. Egyszerre csak 
olyan emberek között voltam, akik 
végre akartak valamit tenni magukért, 
és környezetükért. Ekkor jött az ötlet, 
hogy ezt a módszert az egész megyé-
re ki kellene terjeszteni. De akkor már 
a megyei sajátosságokat is fi gyelembe 
kellene venni, meg hát a lakosságot, 
meg még vidéken lehetne komposz-
tálni, de akkor már lehetne a földet 
művelni… Egyszóval rájöttem, hogy 
új tematikát kell írni, melyhez felvet-
tem a kapcsolatot egy mezőgazdasági 
szakemberrel, és egy szociológussal. 
Alaposan megterveztük a tematikát, 
igyekeztünk fi gyelembe venni minden 
lehetőséget. Ezek után a szakemberek 
megírták munkafüzetet, melyet azok-
nak a csoportvezetőknek adtunk, akik 
részt vettek a képzésen. Felpörögtek 
az események, mert a kilenc főből né-
gyen elindították a csoportjaikat. És 
láss csodát, az egyik település meg-
érezte ennek a programnak azt az ele-
mét, melyhez én is nagy reményeket 

fűztem. Kurucz Gyula Zagyvarékason 
a közmunka programban foglalkozta-
tottaknak hirdette meg a programot. 
A  napokban beszélgettünk a csoport 
tagjaival, akik részéről megfogalma-
zódott az összefogás gondolata, s  az 
a tudatosság kezd kirajzolódni, hogy 
mit is tehetünk mi önmagunkért 
azért, hogy boldoguljunk.

H. K.: Sokat dolgoztatok ebben az 
évben, milyen terveitek vannak 2014-re?

B. I.: Lehetőségünk van az idén 
megkezdett programjaink folytatásá-
ra. Mint már korábban írtam, a  mi-
nőségfejlesztő műhely, az amatőr 
művészeti rendezvények folytatása, 
illetve kibővítése, a kapunyitogató, az 
értéktárak kialakítása, a  lokális társa-
dalomfejlesztő, és ifj úsági programok, 
az IKSZT-k mentorálása irodánk kö-
telezően, illetve szükségszerűen vál-
lalt feladta, amelyeken négyen fogunk 
gondozni.

Az én egyik kedves munkámról 
szeretnék pár szóban írni, mert nem 
szeretném munkatársaim elől elvenni 
a közlés lehetőségét, s vele járó siker-
élményt. Visszatérek hát az előbb em-
lített programomhoz, melynek folyta-
tására szintén lehetőség nyílik jövőre. 
A  „Gazdálkodj okosan! Háztáji klu-
bok működése megyeszerte” elneve-
zésű program folytatásaként azokat 
a településeket szeretnénk segíteni 
2014-ben, akik beindították a klu-
bokat. Egy-egy hónapot szeretnénk, 
illetve tudunk a településekre szánni. 
A  felkért szakemberekkel – (szocio-
lógus, pszichológus, mezőgazdász) 
jómagam, mint „tanult közösségfej-
lesztő” – kimegyünk a településekre, 
s  a csoportba összegyűlt embereket 
próbáljuk egymásban megerősíteni, 
majd egy új kiadványt szerkeszteni, 
s a tapasztalatokat, módszereket azon 
keresztül másokkal is megosztani. Az 
év végére egy közös találkozót szer-

vezünk az egyik településen, ahová 
ellátogat minden csoport úgy Márton 
napja környékén, s  ott saját termelé-
sű ételeinket, tárgyainkat megosztva 
megtervezzük a termelő közösségek 
alapjait, melyből reményeim szerint 
néhány helyen szövetkezet, de leg-
alább egy öntevékeny bevásárlói kör 
is alakulhat.

H.K.: Nagy változás előtt állsz ma-
gad is, hiszen hamarosan kiköltöztök 
a városból. A  szavaidból úgy érez-
tem az egész beszélgetés alatt, hogy a 
falu, a természet, a helyi gazdaság és 
az ottani emberek nagyon fontosak a 
számodra. Könnyen meghoztátok ezt 
a döntést?

B. I.: Mindig is vissza szerettünk 
volna térni a „gyökerekhez”, csak az 
ideje volt – sok más külső körülmény 
miatt – kérdéses. Amikor meghoz-
tuk a döntést, s  ismerkedtem az új 
lakóhelyemmel döbbentem rá, hogy 
az elmúlt több évtized alatt sok min-
den megváltozott. Az emberek falun 
is „begubóztak”, alig művelik a kertet, 
inkább megveszik a zöldséget a vá-
rosban; sőt azzal fogadtak bennünket, 
hogy ebben a földben nem terem meg 
semmi… Az ilyen mondat a legjobb 
inspiráció számomra, hogy csak azért 
is megpróbáljam. Szó, mi szó, nem 
egyszerű a falusi élet, sokat kell dol-
gozni, de itt amit a természetnek adsz, 
az gyorsan megtérül. Szeretem benne 
azt a törvényszerűséget, hogy a legke-
vésbé sem tudjuk befolyásolni, hiszen 
mindig reggel kel fel a nap, és este 
nyugszik le. Mindennek megvan a 
maga ideje, először elültetjük a magot, 
gondozzuk, majd learatjuk a termést. 
Mindezen törvény előtt azonban fejet 
kell hajtani, s alázattal viselni. Ezt az 
egyszerű tényt szűkebb, s tágabb kör-
nyezetemmel szeretném megosztani, 
így még nagyon sok dolgom van.
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