
Csodálatos életerő és bölcs derű su-

gárzik Molnár Éva Zsófiából. A Kiút a

korlátok közül című könyv szerzője ma

is kötődik városunkhoz. 11. oldal

Sorsdöntő... Tanóra tíz percben Velős dráma...
Szalai Árpád, vagy Árpi bácsi már a
nyolcvanas éveiben jár, de mai is aktív
alkotó. 10. oldal

Advent van. Várunk. Érdemes várni,
mert megérkezett Finnországból az igazi
Mikulás. Repülőgéppel jött. 10. oldal

Ez az a film, ami azzal keltett hírverést,
hogy Daniel Radcliffe szellentő hullát ját-
szik benne. 11. oldal
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A legendás egyenes fonák

– A hálót pedig rossz nej-
lonharisnyából csináltuk –
kezdi az emlékezést. – Édesa-
nyám kosarazott, ezért na-
gyon jó gömbérzéke volt a kis
labdához is. Az iskolai baj-
nokságon jól szerepeltem, és
felfigyelt rám Békefi György,
a Dombóvári Vasutas szak-
osztályának vezetője. Bony-
hádon volt az első versenyem.
Jól emlékszem, Dombóváron,
a szülővárosomban egy kis-
kocsmában lehetett pingpon-
gozni. A sörillatú, füstös he-
lyiségben vasárnap mindenki
velem akart játszani.

– A kamasz fiú tehát
szabadidejét teljesen kitöltötte
az asztalitenisszel...

– A gimnáziumban Mirisz-
lai Ernő testnevelő tanárom
nagyon haragudott rám. Atlé-
tát akart nevelni belőlem.
11.3-mat futottam százon, és
hat métert ugrottam távolba.
Nem tudott elcsábítani.

– Gondolom, a pingpong
hozta ide, Sztálinvárosba is…

– Ez tényleg így volt. De
’56-ban be kellett volna vo-
nulnom katonának. Menekül-
tem a honvédségtől, és beirat-
koztam már itt a vasműs vá-
rosban egy műszerésziskolá-
ba. 1959-ben végeztem, és a
meleghengerműben kezdtem
dolgozni 1997 augusztusáig
mint műszakos programozó.
1957-ben nagyon jó csapat
játszott a Sztálinvárosi Vasas-
ban. Semsei, Árvai Pestről
jött le. Mindketten NB I-es
játékosok voltak. Sápi Tibor
akkor szerelt le a honvédség-
től. A frissdiplomás Csősz
Imre is a csapat tagja lett. Az
első évben már bajnokságot
nyertünk az NB II-ben, sajnos
az osztályozón elbuktunk.

– Hat év után következett a
ruhagyár asztalitenisz-csapata
Jambrik Ferenc, Sápi Tibor,
Csősz Imre és Török József
részvételével. Melyik osztály-
ban kezdték a játékot?

– Egészen lent a megyei-
ben, de egy év után máris az
NB II-ben voltunk. 1970-ben

ragyogó év következett. Hor-
váth János, Grósz Károly, Ig-
nácz Béla, Sebestyén József
és én egy évet pingpongoz-
tunk az NB I-ben. Ez pályafu-
tásom legjobb csapata volt.
Játszhattam a későbbi
világbajnokokkal: Jó-
nyer Istvánnal, Gergely
Gáborral, Klampár Ti-
borral. Ők akkor tizen-
hét-tizennyolc évesek
voltak. Egyszerűen ki-
ütötték kezünkből az
ütőt.

– Közeledünk ahhoz
az időszakhoz, amikor
Török József kacérkodik az
edzősködéssel. Végül megsze-
rette?

– 1973-tól az NB II-es Du-
navidéki Vendéglátó női csa-
patának lettem az edzője. Na-
gyon szép időszak volt ez a
pályámon. Mészáros Judit
még ötvenkét évesen, most is
játszik a megyei bajnokság-
ban. Nőkkel könnyebb foglal-

kozni. Pozitív a hozzáállásuk,
a ragaszkodásuk, a szorgal-
muk. Tizennyolc év a női
szakágban nagyon sikeres
időszak volt. Maczkóné, Ko-
vács Mariann, Becsei Sarolta,

Wiedemann Bea, később a
’80-as évektől Mészáros Judit
mellett Boros Mária, Ekker
Éva, Sebő Ildikó sikeres csa-
patot alkottak. Majd ismét kö-
vetkeztek a férfiak: Munkás
Aladin SE az NB III-ban, a
Ferrobeton, a Linde Zsigó
Zsigmond vezetésével. Az
NB I kitűnő gárdájában ját-
szott Szabó Krisztián, Muskó
Péter, Jakab Gábor, Engel-

mann Zsolt négyes. Azután
belépett a Dunaújvárosi Asz-
talitenisz Sportegyesület, a
DASE. Büszke vagyok, hogy
több fiatal a segítségemmel
vált ügyes játékossá. Szirom

Tibor, Ármos József,
Váczi Norbert, Kutschi
Zoltán, a Mizsei test-
vérek csak néhányan
közülük. Megtanulták
tőlem, hogy nem elég
a tehetség, szorgalom
és sok-sok munka is
kell a sikerhez.

– Török Józsefen
nem fog az idő. Hajtja

magát, dolgozik a kiskertjében,
időnként megáztatja bütykeit a
gyulai gyógyfürdőben, és vál-
tozatlanul eljár a Móricz iskola
tornatermébe…

– Hetente pedig egyszer ott
vagyok az edzéseken. Ha tu-
dok, segítek. Egyébként a
DASE vezetőségi tagjának is
megválasztottak. Boldog em-
berként élek. Hatvan év alatt

valamit letettem a város
sportéletének asztalára. Ab-
ban, hogy a pályán maradtam,
sokat köszönhetek a felesé-
gemnek. Többször tett azért,
hogy ne hagyjam abba. A vá-
rosi, megyei szövetség elnöke
és tagja is voltam. Kétszer
megkaptam a Dunaújváros
Sportjáért, majd a Fejér Me-
gye Diáksportjáért kitüntetést.
Nincs hiányérzetem, elégedett
vagyok. A telkemen volt egy
pingpongasztal, amit a fiam
elvitt, és a garázsban üti a ka-
ucsuklabdát a három unokám-
mal. Nagy öröm ez!

– Józsikám, kimerült a tol-
lam. Most ennyit egy nagyon
szép hatvan évről. De várjuk a
többit is. És ha lehetne, van
még egy maszek kérésem. Tu-
dom, hogy kertészként, akár a
Micsurin-díjat is megérdemel-
néd. Megmetszenéd tavasszal
az egyetlen barackfámat?

– Megígérem. Szép, for-
más kis fát faragunk belőle.

Jankó Árpád
szerkesztoseg@dh.plt.hu

Borzasztóan rohan az idő. Egy-
szerűen hihetetlen: Török József,
a dunaújvárosi asztalitenisz-sport-
ág atyja nyolcvanéves. A történet
hetven évvel ezelőtt kezdődött,
amikor a lombfűrésszel furnérle-
mezből kivágta a pingpongütőjét,
és a konyhaasztalon édesanyjával
ütögette a pingponglabdát.

A nyolcvanadik születésnapját ünneplő Török Józsi bácsi szavára ma is hallgatnak a gyerekek: „Tudjátok, a tehetség nem elég a sikerhez,
hanem sok-sok munka is kell hozzá”. Ennek a mondatnak a története hetven esztendővel ezelőtt kezdődött, amikor a lombfűrésszel fur-
nérlemezből kivágta első pingpongütőjét, és a konyhaasztalon édesanyjával ütögették a pingponglabdát

Fotó:Ady Géza

Dr. Hanák Tamás, a Duna-
újvárosi ASE elnöke:
– Gyerekkorom óta isme-
rem Józsi bácsit. Az aszta-
litenisz révén pedig egyre
közelebb kerültünk egy-
máshoz. Most, hogy a
DASE vezetése átalakult,
és több személy látja el a
feladatokat, egyre jobban
elképedünk: hogy tudta
mindezeket évtizedeken
át Török Józsi bácsi egye-
dül elvégezni? Olyan em-
bernek ismertük meg, aki
egy ügy érdekében rend-
kívül kitartó. A megvalósí-
tás után mindig rájöttünk,
hogy megint neki volt
igaza.

Jó humorú, bár nem ol-
dódik a társaságban
könnyen, de a barátság
mentén mindig kiadja
magát. Örök szerelme az
asztalitenisz. Élete egyik
értelme. Most, hogy idő-
sebb, minden vágya,
hogy a gyerekek egyre
ügyesebbek legyenek, és
komoly sikereket érjenek
el a sportegyesületükben.
Tőle biztosan meg lehet
tanulni az igazságot, hogy
a tehetség, az adottság
édeskevés az eredmé-
nyekhez. Ha dobogós
akar lenni valaki, annak
nagyon sokat kell dolgoz-
nia, gyakorolnia.

Hatvan évvel ezelőtt remek
csapat volt a Sztálinvárosi
Vasas. Az első évben már

bajnokságot nyertek
a másodosztályban
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John Lennont, a Beatles együttes legendás zenészét 1980.
december 8-án gyilkolták meg. Rozsnyai Sándor ezzel a
grafikával emlékezik meg a világsztárról

Velős dráma, altesti humorral...
Péter Zsombor
szerkesztoseg@naplo.plt.hu

Ez az a film, ami azzal kel-
tett hírverést, hogy Daniel
Radcliffe szellentő hullát ját-
szik benne. Már csak ezért is
meg kellett néznem, elvégre
ekkora marhaságot nem min-
dennap lát az ember. És mi
van, ha azt mondom, hogy
nem is marhaság, amit látunk?
Persze ehhez kicsit mélyebbre
kell ásnunk az emberi lélek
bugyraiban.

Hank (Paul Dano) egy la-
katlan szigeten rekedt, és épp
öngyilkosságot akar elkövetni,
amikor a hullámok partra so-
dornak egy testet (Daniel Radc-
liffe). Hősünk rájön, a halott-
nak különleges képességei van-
nak, egyebek közt jet skinek le-
het használni a bélszelei miatt,
de kalapácsnak vagy épp barát-
nak sem utolsó. Aztán egy nap
a hulla megszólal, és elmondja:
Manny-nek hívják.

Hamar el lehet dönteni a
filmről, kell-e nekünk vagy
sem. Az első negyedórában
megkapjuk az altesti poénok

legjavát. Az elborult dolgok az-
tán folytatódnak, amikor
Manny kvázi életre kel, és
Hankkel közösen akarnak
visszatérni a civilizációba.
Mindenféle őrültséget csinál-
nak, kalandokba keverednek.

Az ember, aki mindent tu-
dott polgárpukkasztó, bizarr és
groteszk alkotás. Ne lepődjünk
meg, ha a hulla erekcióját hasz-
nálják iránytűnek vagy a nyálát
vízautomatának, de a logikai

összetettséget is ízekre lehet
szedni. A formaságokon túllép-
ve térjünk rá arra, miért zseniá-
lis Dan Kwan és Daniel Schei-
nert műve. A hajótörött szerep-
körtől fokozatosan távolodunk
el. Ahogy Manny életre kel, el-
kezdi minden érdekelni, Hank
pedig elmagyarázza neki a dol-
gok működését. Aztán egyszer
csak azon kapjuk magunkat,
hogy hőseink barátokká váltak.
Kettejük eszmecseréi adják a

film gerincét, és ezekből jöhe-
tünk rá, hogy nem holmi agyat-
lan vígjátékot látunk. Persze
sok-sok vicces résszel találko-
zunk, Manny oda nem illő be-
szólásai, poénjai megmoso-
lyogtatóak, de az ember el se
hinné, mi mindent ki lehet eb-
ből hozni. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a bélgázról ilyen ér-
zelmes monológot még soha
nem mondott senki, ezen pedig
lehet mosolyogni, de a film
tényleg eléri, hogy altesti hu-
morral közöljön velős drámát.
Az ember, aki mindent tudott
olyan dolgokról szól, mint a
barátság, a szerelem, de főként
önmagunk elfogadása. A mag-
vas gondolatok itt-ott talán
közhelyesek, de nem is az a kü-
lönleges, mit közölnek, hanem
ahogy közlik. Ettől válik auten-
tikussá. Fel kell fedezni a me-
taforákat, szimbólumokat, a so-
rok közt elrejtett üzenetet, a
bennünk rejlő magányt, és saját
rossz döntéseinket. Kicsit min-
denki magára ismerhet, han-
gozzon bármennyire is bizarrul.
Aki képes meglátni ezen érté-
keket, imádni fogja a filmet.

Daniel Radcliffe és Paul Dano a filmben. Zseniális kettejük játéka...

Az időtlen Valóság...
Az életünk nem attól boldog, ha nincs gondunk, hanem attól, ha megtanulunk azokkal bánni

– Kevesen tudják rólad,
hogy itt nőttél fel Dunaújvá-
rosban. Ma Eindhovenben
élsz, szép családod van Ho-
gyan kerültél oda?

– A Szerelem szólított. Di-
ákként ismerkedtem meg fér-
jemmel, Kees-szel az Eindho-
veni Műszaki Egyetem és az
ELTE matematikus szakjai kö-
zött kezdődő cserekapcsolat-
ban. Eszem ágában sem volt
Hollandiába menni! Ízig-vérig
magyar voltam, vagyok, erős
családi kötelékkel, máig tartó
magyar barátságokkal. (Édesa-
pám a mai Dunaújvárosi
Egyetem elődjének legendás
alapító igazgatója, anyu a vá-
ros bukottakat matektanárokká
varázsoló Zsuzsa nénije volt.)
A magyar nyelvnél mélyebb,
szebb nyelvet nem ismerek,
hobbim a magyar néptánc volt
(maradt is, amikor elég jól
mozgok!), amely fiatalabb lá-
nyom és holland barátja ked-
vence lett.

De leendő férjem túl bölcs,
megbízható, szerelmes társ-
nak tűnt…

– A sclerosis multiplexet
autoimmun betegségnek tart-
ják. Az immunrendszer ide-
genként azonosítja a szervezet
saját anyagait, és megtámadja
azokat. A betegségnek mint-
egy kétszer annyi nő esik áldo-
zatául, mint férfi. Tankönyvsze-
rűen találkoztál az SM-mel, ám
nem nyugodtál bele a folyta-
tásba. Többször is felálltál eb-
ből. Hol tartasz most?

– Lelkileg, tudatosságban
mérföldkövekkel tovább, mint

a Kiút a korlátok között című
könyvem megírásakor tavaly-
előtt. Az SM a tanítómeste-
rem: a kétségbeejtő helyze-
tekből látszólag nincs kiút!
De ÉLNI akarok, nem túlélni!
A különböző kultúrákból,
mentalitásból, személyes hát-
térből született házasság is
komoly kihívások elé állított.
A szerelem kezdetén, fiatal
fejjel az ember nem tudhatja,
milyen meghatározó a másik
gyerekkori tapasztalata, látott
mintái…

Testileg a kihívás, a küzde-
lem nem csökkent: tavaly ta-
nultam felnőttként negyed-
szer újra járni, tavalyelőtt má-
sodszor újra állni (!) és járni –
de ismét, huszonnégy évi SM
után is a saját lábamon állok
és megyek! A járás még
messze nem korlátlan, de ja-
vulgat, és megteszem a meg-
tehetőt! Így senki se ijedjen
meg, ha időnként tolószékben
lát!

– „Az életünk nem attól
boldog, ha nincs gondunk, és
sohasem szenvedünk, hanem
attól, ha megtanulunk a gon-
dokkal bánni.” – írod a Kiút a
korlátok közül című könyv
ajánlójában. Ez életfilozófiáddá
vált, amely írásaidban is meg-
jelenik. Állandó szerzőnkké
váltál az Égből pottyant gondo-
latokkal. Mi inspirált erre?

– Ugyanaz, ami a könyvem
írására is: számomra is meg-
lepő fölismerésekhez jutot-
tam, és a legtöbbször sikerült
megőrizni életvidámságom,
életerőm. De a szenvedést kí-
sérő fájdalmat – akár testi,

akár lelki – őszintén meg kell
élnünk, hogy elengedjen,
mint az örvény, ami, ha nem
tiltakozunk, lehúz a folyó fe-
nekére, s a mélyponton kidob.
És nem kell ahhoz sem ra-
gaszkodnunk, amit élvezünk:
minden élmény mulandó!
Fontos elfogadnunk, hogy az
élet változó, s jó nincs rossz
nélkül. Rájöttem: van ennél
mélyebb, időtlen Valóság…
Áldás, hogy az Élet első kéz-
ből tanított-tanít erre, nem
kellett hozzá közvetí-
tő: guru, ideológia, tu-
domány s vallás! De
mindenre tiszta val-
lással, bölcs tudo-
mánnyal, valódi böl-
csességgel rezonálok.
Késztetést érzek,
hogy ezt az életta-
pasztalatot továbbadjam,
hogy inspiráljam, segítsem
embertársaimat – ezért fogad-
tam el örömmel a Dunaújvá-
rosi Hírlap felkérését. És há-

lás vagyok a városnak életuta-
mat gazdagító gyerekkoro-
mért, a tavalyi könyvbemuta-
tón kapott sok önzetlen segít-
ségért!

– Közeleg a karácsony. A
megbékélés, a szeretet, a csa-
ládok ünnepe. Hogyan ké-
szülsz, készültök erre?

– Szüleimtől gyönyörű
magyar, családot összetartó
karácsonyi hagyományt örö-

költem. Lényege: a szeretet, a
megbékélés – ugyan hárman
vagyunk testvérek, és termé-
szetesen veszekedtünk eleget,
de három napig kerültük a ci-

vakodást! Csúcspontja a kará-
csony este (Hollandiában
ilyen nincs). Könyvemben
írom a diagnózis előtti éjjel:
„Karácsonykor számomra
megáll az idő, az élet forgata-
ga, nincsenek gondok – csak
az együttlét van, csak a szere-
tet. Ebből az erőből merítve,
lassan megbékélve, meggyő-
ződéssel írtam anyuéknak:
„Bármi is vár rám, boldogu-
lok, boldogulunk!” A kará-
csony ereje, ez a transzcen-

dens Erő segített át
minden nehézségen…
S a mai világban,
amely szédületesen fel-
gyorsult, és már gyak-
ran nincs időnk, figyel-
münk elmélyülni, még
fontosabb erre a két és
fél napra csak lenni,

együtt, egymásért, szerette-
inkkel – a rohanás és sok ten-
nivaló között, akár még a mo-
biltelefont is kikapcsolni az
ünnep szent pillanataiban…

A gyakorlatban négyen
együtt készülünk. Advent va-
sárnapokon meggyújtjuk a
gyertyákat a fafaragású kará-
csonyi forgón, ünnepi zene
aláfestésével. A kisebbséghez
tartozom, aki maga süt bejglit
(Hollandiában ez ismeretlen
kuriózum), gyakran hangula-
tos családi vásárlással szerez-
zük be az ajándékokat, de
egymásnak meglepetésként.
Hagyománnyá vált a több ol-
dalas karácsonyi beszámolóm
(írói gyakorlatom kezdete,
fölolvasása sokaknál közös
karácsonyi program), és pá-
rom családi fényképekből
összeállított üdvözlőlapja. A
földtől plafonig érő kará-
csonyfa díszítése több órás
családi összefogással készül
az egész házéval, kertével
együtt…

Befejezésül még hadd kí-
vánjak kedves olvasóinknak
és családjuknak szeretetteljes,
áldott ünnepeket!

Várkonyi Zsolt
varkonyi.zsolt@dh.plt.hu

Csodálatos életerő és bölcs derű
sugárzik beszélgetőtársamból,
Molnár Éva Zsófiából. A Kiút
a korlátok közül című könyv
szerzője Dunaújvárosból indult,
és ma is kötődik városunkhoz.

A család minden évben együtt karácsonyozik. Éva mellett két lánya Celine (b) és Susanne áll. A képet Kees készítette fotó: Családi felvétel

„Az élet változó, s jó nincs
rossz nélkül. Van ennél

mélyebb, időtlen Valóság”


