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Mély gyász
a KBK Szegedi Csoportjában

Tudtuk, hogy nagyon beteg, mégis megdöbbentett bennün-
ket a hír, hogy Szilágyi Magdolna tagtársunk szíve megszűnt 
tovább dobogni.

1940. április 15-én született Szegeden. Életének első évei 
a szokott gyermekévek voltak. A háború idején tbc támadta 
meg, szövődményként testi hibával kellett leélnie az életét. Ál-

talános iskolai tanulmányait hosszas kakasszéki szanatóriumi 
kezelés miatt később kezdhette el. A Ságvári Gimnáziumban 
érettségizett. A Csongrád megyei Tervező Vállalatnál helyez-
kedett el. Munka mellett műszaki matematikát és műszaki 
rajzot tanult. 1972-ben az építőipari technikusi képesítést is 
megszerezte. Szorgalmasan, odaadóan dolgozott nyugdíjba 
vonulásáig.

Nyitott érdeklődésű volt. Szerette a természetet. Tagja volt 
a természetjáró egyesületnek. Az 1960-as évek végén a mi is-
meretségünk is egy bakancsos, hátizsákos túrával kezdődött és 
lett őszinte barátsággá. Már együtt tettük le a bronz majd az 
ezüst jelvényes túravezetői vizsgát.

Az 1970-es évek végén, amikor még a Kisgrafika Barátok 
Körének Szegedi Csoportja összejöveteleit a Bartók Béla Mű-
velődési Házban tartotta, egy-egy alkalommal betekintettünk 
a Kopasz Márta művésznő által vezetett programokra. 1980 
óta hivatalosan is tagjai lettünk az országos egyesületnek. Az 
1982-es pécsi országos találkozóra már nevünkre készült Ko-
pasz Márta készítette ex librisszel utaztunk. Közös élmény, 
melyben Bakacsi Lajos és Sárszegi György is osztozott, Sop-
ronban, Sterbenz Károly művész úrnál tett látogatásunk. A ne-
vére készült lapjairól kicseng a gyermekszeretet (Dégi László: 
Mesélés, Petri Béla: Székely mese, Takács Dezső: Bohóc), a 
természet iránti vonzalom (Nagy László Lázár: Védett virá-
gok), a történelmi (Bakacsi Lajos: Mátyás király), irodalmi, 
művészi érdeklődés (Bakacsi Lajos: Európa elrablása, Erkel 
Ferenc, László Anna: Hajós rézmetszete). A nevére készült ex 

librisei: Bakacsi Lajos 7 lap, Nagy László Lázár 4, Kopasz 
Márta 3, Dégi László, Dinnyés Ferenc, László Anna, Petry 
Béla, Takács Dezső 1-1.

Az 1980-as, 1990-es években grafikai missziót töltöttek be 
a Mini Galériák a Somogyi-könyvtárban és az orvosi egyete-
men, előzőn Magdika az asztali tárlókban rendszeresen hazai 
és külföldi grafikusokat mutatott be gyűjteményéből. Az Or-
szágos Kisgrafika Barátok találkozó grafikai pályázat és ki-
állítás szegedi rendezésében 1988-ban, majd 2005-ben nagy 
szerepet vállalt. Tartotta a kapcsolatot a jelentkezőkkel, kezel-
te a pénztárat. A 2011-es találkozóra már betegen jött el. Láto-
gatásaimon láttam gyengülését. Hiába volt az orvos és a család 
odaadó segítsége, állapota válságosra fordult. 2015. október 
27-én, 75 évesen meghalt. Tisztelői végső búcsút november 
10-én a Belvárosi temetőben vettek.

Magdika, máris nagyon hiányzol. Emléked megőrizzük. 
Nyugodj békében!

2015. november  Emlékezett: Rácz Mária

Dr. Böröndy Jánosné,
Dr. Kiss Piroska 1927–2015

Dr. Böröndyné dr. Kiss Piroska 1927. december 22-én szü-
letett Gyomán, Kiss István és Bogár Róza egyetlen gyermeke-
ként. Elemi iskolába szülőfalujában járt. Gazdálkodó szüleivel 
tanyán élt.

Középiskolai tanulmányait a Szarvasi Gimnáziumban vé-
gezte. Tanárai felfedezték a rajz és festészet iránti tehetségét és 
a Képzőművészeti Főiskolára javasolták. Szülei a biztonságos 
megélhetés érdekében nem ajánlották számára a művészeti pá-
lyát. A gimnázium mellett a szarvasi tanítóképzőt is elvégezte. 
A jó tanulmányi eredmények továbbtanulásra serkentették. A 
Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatója lett. Itt ismerte 
meg évfolyamtársaként a későbbi dr. Böröndy Jánost, akivel 
1950-ben házasságot kötöttek. Egy fiúgyermekük született, 
aki szülei hivatását követte. Piroska Hódmezővásárhelyen 
majd Szegeden a közegészségügyben labororvosként, férje 
belgyógyászként, később radiológusként dolgozott.

Férje elvesztése nagy fájdalom volt számára. Nyugdíjas 
ideje nagy részét családjára fordította. Vezette a háztartást. So-
kat törődött szeretett unokájával. Nyitott volt a szépre, a mű-
vészetekre. Örömmel vett részt összejöveteleinken. Üdítő volt 
barátságos, kedves egyénisége. Otthonában megmutatta, hogy 
visszatért hobbi szinten a festéshez. Akvarelljeinek, csendéle-
teinek és tájképeinek finom színei kiegyensúlyozottságát tük-
rözik. Szívesen tárta volna nyilvánosság elé is, de keretezésre 
nem volt ereje. Betegségei miatt az utóbbi években ritkán ta-
lálkoztunk, de érdeklődve kérdezgetett rólunk, tagjainkról, 
programjainkról, olvasta újságunkat.

Dr. Böröndy Jánosné dr. Kiss Piroska nyolcvanhét éves ko-
rában 2015. december negyedikéről ötödikére virradó éjszaka 
elhunyt. December 15-én 13 órakor a Református temetőben 
dr. Kereskényi Sándor, a Honvédtéri Egyházközség lelkésze 
méltatta életét és búcsúztatta családtagjaitól, munkatársaitól, 
tisztelőitől.

Piroska! Mosolygós arcod, barátságod emlékezetünkben 
megőrizzük. Nyugodj békében!

Rácz Mária emlékezése

Nagy László Lázár fametszete, X2,
op. 408 (1983), 85×70


