
Dobos 85? Ne már! Nem létezik! 

 

Annyi bizony! Nagyon is létezik! Azt mondja a tanár úr a telefonba: „85 évvel 

ezelőtt hozott a Mikulás anyukámnak egy ordító kisegeret…”  

Megköszöntöm, és már át is térünk a könyvünkre, a „Szentmiklósi futballkönyv” 

aktuális dolgaira. Közösen írogatjuk, lesz még vele gond bőven, mire – reményünk 

szerint – jövő március végén megjelenik. 

Aztán áttér arra, hogy mennyi feladatnak kell eleget tennie mostanság. „Jó 

porhanyós, föllazult a homokos föld a kertünkben, ideje van az ásásnak, én meg 

ásogatok.”  

Mondom, hogy a gimnáziumi öregdiákok internetes oldalára írok pár köszöntő szót 

róla. 

„Tudod, én soha egy percet se tanítottam a gimnáziumban, mégis rengeteg 

ismerősöm volt ott, hisz sok volt tanítványom ott folytatta az iskolát. Jakab Laci, Vörös 

Vili, Édes Tomi, Petróczi „Tojás” és mások voltak akkor nyolcadikosok, mikor én 

elkezdtem itt a munkát. Ők a következő évben már gimisták voltak, aztán jöttetek ti, 

Buczó Tibi, Fekete Gyurka, Sáska Robi, Vermes Pali, és utánatok még sokan mások…”  

Kérdezem, Mózes Bucival milyen volt a viszonyuk. Azt mondja: „Ő egy évvel 

előttem, haza jött dolgozni, és pedagógiai főiskolát végzett, általános iskolai szaktanár 

volt. Én egy évvel utána, idegenbe, és sportgimnáziumot végeztem, szaktanító voltam. 

Övé volt a gimnázium, enyém lett az általános iskola. Eltelt néhány év, és én munka 

mellett elvégeztem a Testnevelési Főiskolát. Akkor Buci azt mondta, hogy az én 

diplomám a gimire szól, az övé nem, szerinte cseréljünk. Akkor én azt feleltem, hogy 

nem. Ő ott van jó helyen, én meg itt, ugyan minek cserélnénk. Ez többet nem volt téma 

köztünk, és én máig azt mondom, soha jobb kollégát nem is kívánhattam volna 

magamnak!” 

Délelőttönként generációkat nevelt a mozgás, a testedzés igényére, délutánonként 

pedig a futball örömére, szeretetére. Fél életét a tornatermekben meg a sportpályákon, 

többek közt az Epreskertben töltötte.  

Az idei rendhagyó Szentmiklósi Napok alkalmából az önkormányzat határozata 

alapján az epreskerti pálya neve: „Dobos József Sporttelep és Szabadidő Központ” 

Kedves Tanár Úr! Az öregdiákok nevében is sok szép és boldog születésnapot 

kívánok még, és további jó szurkolást a „pályádon”. 

          Balogh Mihály 


