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Adományozó neve
A fénykép címe
A fénykép készítésének helye

özv.Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Anyai nagymamám
Komárom

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigura

1950-es évek
özv. Szalay Mihályné, Váry Nagy Jolán

Ő édesanyámnak az anyukája, özv. Szalay Mihályné, Váry Nagy Jolán. 1880-ban született, és
Dunamocsról származott. Komáromban laktak, mert a nagyapám itt bérelt lakást és
asztalosműhelyt. Két idősebb fia, Mihály és Jenő szintén asztalosok voltak. A szüleim
házasságának idején ez a két nagybátyám is megnősült és önállósította magát, és a
nagyszüleim akkor végleg visszamentek Dunamocsra. Nagyapám rövidesen, 1933-ban
meghalt, és azután a nagymama gazdálkodott tovább a családi házban. Akkor még élt az ő
édesanyja, és ott lakott még Józsi fia is – aki molnár volt – a családjával. Emlékszem, hogy
pár napot minden évben a nagymamánál nyaraltam Dunamocson, és akkor ő mindig elvitt a
templomba és a temetőbe. Arra is emlékszem, hogy télen őnála gyűltek össze az idős nénik,
és ott tartották a bibliaórát vagy házi istentiszteletet a tiszteletes úrral. Ez a háború előtt és
még utána is így szokott lenni. Sokat énekelte a zsoltárokat, dicséreteket. 1956-ban halt meg
itt Komáromban minálunk.

Adományozó neve
A fénykép címe
A fénykép készítésének helye

özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Festett ládikó az 1940-es évekből
Komárom

A fénykép készítésének éve

2010-es évek

Ezt a ládikót anyai nagymamám, Szalay Mihályné született Váry Nagy Jolán festette egykor
szabad kézzel. A nagyapám és a két fia asztalos volt, bútort készítettek, épületasztalos munkát
végeztek, de akkoriban nagyon divatosak voltak a kerti székek és a ládák, ládikók is.
Készítettek ők is ládikókat, amelyekre a nagyanyám festett szabad kézzel színes
motívumokat, virágokat. Minden családnak volt egy ilyen ládikója, és a nagymamám nagyon
szépen festette ezeket. Mikor a nagypapa már meghalt, akkor a nagymamám két fia tovább
gyártotta a ládákat, és a nagymama ezzel tartotta fenn magát.
Nagyon sok helyen még sokáig megvoltak ezek a ládák, különösen Dunamocson, meg nálunk,
a családban is. Ez a ládikó valamelyik családtagé volt, és nagyon rossz állapotban került már
vissza énhozzám; a mienk tönkrement, amikor ’45-ben lebombázták a házunkat. Nemrégen az
unokahúgom fia meglátta nálam ezt a ládikót, és nagyon megtetszett neki. Megkérdezte, hogy
ki készítette. Mondtam, hogy a te dédnagymamád, a dédszüleid. Nagy örömmel elvitte,
átfestette, restauráltatta, és most őnáluk van Búcson. Nekik adtam, így legalább ők megőrzik.
Dunamocson is van egy a múzeumban, de az még rosszabb állapotban van, mint amilyenben
az enyém volt. Láttam ott, amikor tavaly vagy tavalyelőtt voltunk a dunamocsi faluházban.
Mondtam is büszkén, hogy ezt az én nagymamám festette. Nagyon ügyes volt, nagyon jó
kézügyessége volt. Nagyon szépen kézimunkázott a nagymamám és az édesanyám is.
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özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Bihary család
Komárom

A fénykép készítésének éve:
Kulcsfigura

1920-1930 között
Bihary Mihály

A fényképen a Bihary család, édesapám szülei és a testvérek vannak. A nagypapám Bihary
János, a nagymamám Bihary Karolin. A jobb oldalról kezdve a legidősebb testvér Lajos
(ácsmester lett, és a családi ház bontásánál a háború után egy évvel halt meg), mellette János,
aki nagyon jó tanuló volt, de sajnos gimnazista korában egy fertőzést kapott, ami után félig
megbénult és teljes ápolásra szorult. A harmadik fiú az édesapám, Bihary Mihály és mellette a
kishúga, Karolin, aki Magyarországra ment férjhez. Ma Gergely Jánosnénak hívják. Egy fia
van, az ő családja Sopronban él. Ezen a képen tízéves lehet. Hatvan év körüliek lehettek a
szülők akkor; a nagyapám lehetett hatvan, a nagymama meg örven év körüli.
A nagyapám neves ácsmester volt Komáromban, segédekkel dolgozott. Annak idején az
egykori Prior áruház mellett volt a polgári fiúiskola [most szlovák gimnázium], annak a
tetőszerkezetét is nagyapám és az ő emberei csinálták. Jó természetű, helyes ember volt: jó
szakember és lelkileg is egy végtelen jó ember. Nagyon szerették és dicsérték őt, akik
valamikor nála dolgoztak.
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özv.Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Szüreti mulatság
Komárom

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigura

1925
Bihary Mihály

A Katolikus Legényegylet szüreti mulatsága 1925-ben. Húszéves volt akkor az édesapám,
Bihary Mihály, aki baloldalon ül kalapban. A jobb oldalon karosszékben a húga, Bihary
Karolin.
Ebben az időben édesapám még borbélysegéd volt. Mielőtt megnősült volna az 1930-as évek
elején, a családi házukon egy kisebb átalakítást végzett, és ott nyitott egy férfi fodrászüzletet.
Akkor önállósította magát, mert addig mint segéd dolgozott másoknál.
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özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
A Református Ifjúsági Egyesület
tánciskolájának záró bálja
Komárom

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigurák

1929. 5. 21.
Szalay Jolán, Bihary Mihály

A Református Ifjúsági Egyesület tánciskolájának a záró bálja volt 1929. május 21-én,
pünkösdhétfőn. Itt ismerkedtek meg a szüleim. Ezen a bálon pünkösdi királynőt is
választottak, aki az édesanyám, Szalay Jolán lett. Akkor volt húszéves. Az volt a szokás, hogy
fiúk zakójára szalagokat tűztek: ahány lánnyal táncoltak, annyi szalagot kaptak. A fénykép bal
oldalán a második sorban ülnek a szüleim. Balról az anyukám fehér ruhában, és mellette az
édesapám.
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özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Szüleim esküvője
Komárom

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigurák

1932. május 29.
Szalay Jolán, Bihary Mihály

Ez a szüleim esküvői fényképe. 1932. május 29-én volt az esküvőjük. Apukám a vőlegény,
aki érdekes módon ül, mellette a menyasszony áll. A két tanú meg a két vőfély anyukám és az
édesapám testvérei voltak. Az ülő sorban jobboldalon ül Bihary Karolin, mögötte áll a
későbbi férje, Gergely János. Baloldalon ül Váry Lenke. Az álló sorban baloldalon az első
Szalay Ernő, édesanyám egyik bátyja, a másik bátyja, Szalay József édesanyámtől jobbra áll,
ő lett később Váry Lenke férje. Az anyukámnak a menyasszonyi ruhájából volt nekem varrva
a konfirmációs ruhám 1947-ben. Ez a ruha még a konfirmációs képemen is szerepelni fog.
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Adományozó neve
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özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Csecsemőkori fényképem
Komárom

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigura

1933. szeptember 12.
Bihary Jolán

Ezen a fényképen én vagyok féléves koromban.

7

Adományozó neve
A fénykép címe
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özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Családi házunk a Megyercsi utcában
Komárom, Megyercsi utca 8.

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigura

1935. július
Bihary Mihály

Ez a szülői ház a Megyercsi utcában. Itt született a nagyapám, az édesapám, és itt születtem
én is. 1935-ben készült ez a felvétel. Az édesapám áll a ház előtt, ahol fodrászüzletet nyitott.
A házunkat 1945-ben, a háború vége előtt egy nappal lebombázták. Anyukám meg a
nagynéném és én aznap nem voltunk otthon, mert petróleumot osztottak. Édesapám elment
valamit intézni, és senki más nem volt a házban, csak az édesapám testvére, aki az éjjeli
szolgálat után mindig hazament és lefeküdt. Édesapám jött haza, és ahogy felnézett a Kossuth
téren, látta, hogy szállnak lefelé a gépek, és jönnek a bombák. Abban a pillanatban egy
háznak a kapuján belépett, és ment volna le a pincébe, de akkor már vitte őt a légnyomás.
Amikor csend lett, kijött az utcára és látta, hogy a házunk közepe kapta a bombát, az eleje
előredőlt, a háta hátrafelé dőlt. A dunyha fent volt a diófa tetején, arról ott hetekig, hónapokig
„hullott a hó”. Az udvaron volt egy nagy fa, és ott a fán lógtak az én játékaim. Édesapám
akkor bement a romok közé, és kiabált, és kereste a nagybácsimat. Hatalmas szerencséje volt
a nagybácsimnak. Régi épület volt a házunk, széles ajtóragasztók [ajtófélfák] voltak. Ő a két
ajtó között állt, amikor kapta a bombát a ház, és az ajtóragasztóval repült, dőlt el, de az ajtók
felfogták a gerendákat és a téglákat. Az édesapám – aki amúgy szanitéc volt – nagy nehezen
ki tudta szabadítani őt, kihúzta őt, a diófa alá, adott neki egy pohár vizet, és mondta, hogy
most maradjon itt nyugodtan, mert ő megy minket keresni.
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A fénykép készítésének helye

özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Szüleim és én
Komárom

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigura

1938
Bihary Mihály

Ez az a családi fénykép, ami az édesapámmal mindig vele volt, végigkísérte, mindig magával
vitte, amikor behívták katonának. Hárman vagyunk rajta, az édesapám, édesanyám és én
ötévesen.
A fénykép hátoldalára rá van írva, hogy mikor és hol volt.
1938-ban 48 napot volt a csehszlovák mozgósításnál katona, akkor Galánta környékén volt.
1939-ben 42 napot volt magyar átképzésen Székesfehérvárott, mivel ő korábban csehszlovák
katona volt.
1940-ben 121 napot volt Erdélyben.
1942-ben 212 napot volt a Donnál Oroszországban.
1944-ben 58 napot Erdélyben.
Összesen 485 napot volt katona. A fényképen alul az ő írásával négy bibliai hely van
megjelölve: Filippi 4,6, Jób 34,21, Máté 21, 22 és Máté 18,19-20. Ezek az igék vezették őt.
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Adományozó neve
A fénykép címe
A fénykép készítésének helye

özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Óvodáskori fénykép
Komárom

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigura

1939
Bihary Jolán

1838-ban, mikor bejöttek a magyarok, óvodás voltam. Akkor kaptunk magyar ruhát, és az
óvodai záróünnepélyen ebben búcsúztunk. Az iskolában is voltak ünnepélyek, ahol ebbe a
ruhába öltöztünk fel. Sokszor táncoltunk, szerepeltünk. Ez a kép otthon készült, a Megyercsi
utcai udvaron 1939-ben.
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Adományozó neve
A fénykép címe
A fénykép készítésének helye

özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Búcsú az óvodától
Komárom

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigura

1939. május 1.
Bihary Jolán

1939-ben volt az óvodai búcsú. A jobb oldalon álló harmadik kislány vagyok az új magyar
ruhámban. Anyukám varrta a kis pruszlikomat, és a pártám ki volt hímezve. Mellettem áll az
a fiú, akivel együtt táncoltunk. Valami kis jelenetet adtunk elő, ha jól emlékszem, a
Hófehérkét.
Ez a magyar ruha volt az ünneplő ruhánk. Az iskolában is, ha volt valami előadás, és
szerepeltünk vagy énekeltünk, akkor mindenki ezt vette fel. Azok közül, akik a fényképen
rajta vannak, sok társammal egyszerre mentünk és együtt jártunk iskolába. Eggyel még most
is tartom a kapcsolatot. Vele együtt jártunk óvodába, iskolába, és együtt is konfirmáltunk. A
középső sorban a jobboldalon ő második, Kopócs Gabika. Sokszor még most is beszélgetünk
telefonon. Egyébként Győrben él, de nagyon sokat jár ide Komáromba. A jobboldali felső álló
sorban az első fiú Gendiar Tibor. Az ő szüleinek és az én szüleimnek egy napon volt az
esküvőjük, csak a szüleimnek a református templomban, nekik meg a katolikus templomban.
Éppen beteg volt Tibike, gyomorrontása volt és nagyon-nagyon megkésve érkezett. Az
édesanyja tartja hátulról, de ez a képen nem látszik. Utána még nagyon sokáig köszönő
viszonyban voltunk. Az édesapja szabó volt, apukámnak ő varrta és igazította a ruháit. Itt
laktak a Thaly Kálmán utcában, úgyhogy közel voltunk egymáshoz.
.
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Ezt a tábori lapot édesapám, „Bihary Mihály honvéd” küldte az édesanyámnak „Bihary
Mihályné úrasszonynak” 1942-ben a Don-kanyarból. A tábori postahivatal pecsétjét –
„Ellenőrizve 1942. július 11-én” szöveggel – 1942. július 17-én ütötték rá.
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A másik tábori lapot nekem, „Bihary Jolika IV. a osztályos tanulónak“ címezte az édesapám,
„Bihary Mihály honvéd“. Az ellenőrző pecsét dátuma 1942. augusztus 14., a tábori posta
pecsétjét 1942. augusztus 15-én ütötték rá.
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Adományozó neve
A fénykép címe
A fénykép készítésének helye

özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Szabadságon a Dontól
Komárom, Megyercsi utca

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigurák

1942. szeptember
Bihary Miháy, Bihary Jolán

Akkor készült ez a fénykép 1942-ben, mikor a nagyapám meghalt, és az édesapám
szabadságra érkezett a Dontól. Itt is látszik, hogy nagyon sovány. Teljesen be volt esve a
gyomra, annak ellenére, hogy amikor a fénykép készült, már pár hete itthon volt. A fénykép
másik oldalára azt írta, hogy „Dontól szabadságra érkeztem, 1942. augusztus 25-én indultam,
és szeptember 2-án érkeztem haza. Meglátogatott a Szita hadnagy Mosonmagyaróvárról,
akivel együtt jöttem haza”.
Baloldalon áll az édesapám, mellette én vagyok 9 éves koromban, középen Szita hadnagy és a
jobboldalon Szita hadnagy egy barátja.
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Adományozó neve
A dokumentum címe
A dokumentum készítésének helye

özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Vasárnapi iskolás kitüntető könyv
Komárom

A dokumentum készítésének éve

1943

Mi, vasárnapi iskolások, mielőtt mentünk iskolába, bementünk mindig a reggeli áhítatra, mert
akkor minden reggel volt, ahogy most is van minden héten egyszer. Kaptunk egy kitüntető
könyvecskét, és minden hónapban – vagy bizonyos időközönként – kaptunk egy-egy
aranymondást, amivel azután díszítettük a könyvünket. Ezt 1943-ban kaptam, akkor voltam
tízéves. Nagyon vigyáztam rá, és nagy becsben van most is. Nagyon sok kis aranymondást
kaptunk, amelyeket beleragasztottunk a könyvbe. Bizonyos szerepléseket is ezzel jutalmaztak,
valamelyikre rá is van írva, hogy kitől kaptuk. Ha mentünk egymást köszönteni, akkor is egyegy kis aranymondást vittünk.
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Adományozó neve
A dokumentum címe
A dokumentum készítésének helye

özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Vasárnapi iskolás kitüntető könyv 2.
Komárom

A dokumentum készítésének éve

1943

A „Kitüntető könyvem“ belső oldala. Bibliai aranymondásos képecskéket ragasztottunk bele.
Kaptam aranymondást Kopócs Gabikától és 1946-ban Molnár Bálint tiszteletes úrtól is. Ezek
a mai napig megvannak.
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Adományozó neve
A fénykép címe
A fénykép készítésének helye

özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Vasárnapi iskola
Komárom

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigura:

1946
Vörös Béla

Ez az egy fényképem van a vasárnapi iskoláról. Az első sorban középen ül Vörös Béla lelkész
és a felesége Fehér Edith. Ő a vasárnapi iskolában is tanított. Mellette ül Tóth Kálmánné,
Tárnok Gizella. A testvére, Tárnok Aranka az ülő sorban jobbról a második. Vörös Béláék
később Kamocsára kerültek. Ő tanított hittanra, és ő készített elő konfirmációra is. Én a
legutolsó sorban vagyok az állók között balról a második. Mellettem ugyanolyan sapkában áll
az unokahúgom, Szalay Katalin Dunamocsról.
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Adományozó neve
A fénykép címe
A fénykép készítésének helye

özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Konfirmáció
Komárom

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigura

1947
Bihary Jolán

1947-ben konfirmáltunk, ez a konfirmációs fényképünk. A képen a legalsó sorban, a
jobboldalon a gondnok úr melletti copfos, szép fekete hajú vagyok. Mellettem ül jobbról
Kopócs Gabika. Az anyukám menyasszonyi ruhájából készült a ruhám. Lelkészek az alsó ülő
sorban balról: Tóth Mihály segédlelkész, dr. Soós Imre gondnok, Galambos Zoltán lelkész,
Virágh Vince gondnok.
A Kollégium udvara még romos, ablakai be vannak deszkázva, mert a Kollégiumot is érte a
háború alatt bombatámadás.
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Adományozó neve
A fénykép címe
A fénykép készítésének helye

özv.Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Ifjúsági bibliakör
Komárom

A fénykép készítésének éve
Kulcsfigura:

1947
Bihary Jolán

A konfirmáció után – mint nagylányok – már ifjúsági bibliakörbe jártunk. Ez a fénykép ott
készült 1947-ben. Akik az előző évben konfirmáltak, azok is hozzánk csatlakoztak. Itt is
látszik, hogy az ablakok be vannak deszkázva. A Kollégium még nagyon romos volt, mert az
épület is eléggé megszenvedte a háborút.
Az első sorban állók között baloldalról a hatodik vagyok. Sapkában vagyok, ridikül van a
hónom alatt. Mellettem áll Galambos tiszteletes úrnak az idősebbik lánya, Mártika, aki most
nemrég halt meg. A második sorban balról a legelső Mézes László. Bihary Mihály
unokatestvérem, aki lelkész lett később, a hátsó sorban balról a harmadik. Kalapban van.
Mórocz Ernő martosi lelkész szintén kalapban van, és az ötödik a hátsó sorban balról. 1947től 1950-ig jártunk bibliakörbe, de azután sok fiú – mint az unokabátyám és a többiek is –
elkerültek iskolába. A fiúk általában Magyarországra mentek át főiskolára tanulni, de a
lányok közül is voltak, akik elkerültek innét.
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Adományozó neve
A fénykép címe
A fénykép készítésének helye

özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Vasárnapi iskolás kirándulás
Komárom, Vág -Duna

A fénykép készítésének éve
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1948
Bihary Jolán

Ez egy nyári délutáni vasárnapi iskolás kirándulás volt 1948-ban. Minden évben volt ilyen
kirándulás, csak sajnos 1948 után már nem sokáig lehetett a vasárnapi iskolába járni. Itt már
én is segítő voltam; többen vigyáztunk a kicsikre meg játszottunk, labdáztunk velük. Mi,
idősebbek a hátsó sorban vagyunk. A felső álló sorban jobbról a hatodik vagyok én, mellettem
az ötödik Kopócs Gabika. Ő meg a Rajczyné Tuba Mártika volt, akivel szintén együtt
konfirmáltam, és együtt gyerekeskedtünk. Mártika az álló sorban jobbról az első.
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1947
Szalay Mihály és Szalay Jenő családjaikkal

Anyukám két fiútestvére, Mihály és Jenő asztalosok voltak, a Kapitány utcában volt családi
házuk és nagy asztalosműhelyük. A ház öregebb, de az asztalosműhely már szép, új gépekkel
felszerelt volt. Amikor elbombázták a házunkat, pár hétig náluk laktunk, mert ők fogadtak be
bennünket. 1947-ben őket kitelepítették Magyarországra, Békéscsabára. A kép hátoldalán ez
olvasható: „Szalay Mihály és Szalay Jenő családja búcsúzik a Kapitány utcai családi háztól
1947-ben”.
A bal szélen ifj. Szalay Mihály unokabátyám áll, aki a Komáromi Tanítóképzőben végzett
1943-ban. Mellette a nagymamám Dunamocsról, fekete ruhában, mellette édesapám
testvérének, Lajosnak a felesége, tőle jobbra Szalay Mihály nagybátyám és a felesége. Tőlük
jobbra én állok fehér ruhában, hosszú fekete copffal. Énmellettem anyukám fogja a kis
keresztlányát, Szalay Esztert, aki ma Dorogon él. Ezen a fényképen egyéves volt. Ő egy
későn született kislány, akit mindnyájan nagyon szerettünk. Mellette a szomszéd kislány,
Szűcs Katalin. Az ablakban keresztanyám, Szalay Jenőné áll. Szalay Jenő bátyám nincs a
képen. Ő más férfiakkal együtt a vagonokat őrizte, ugyanis akkor már be voltak vagonírozva.
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1947
Szalay Mihály és Jenő családjaikkal

Ez a fénykép a kitelepítés előtt egy nappal készült. Édesanyám két testvére, Szalay Mihály és
Jenő a feleségeikkel búcsúznak a református temetőben eltemetett fiaiktól. Mindkét családnak
meghalt egy-egy fia, pár évvel a kitelepítés előtt temették el őket. Egyikük, Jenőke
agyhártyagyulladásban halt meg 12 éves korában, 1940-ben, a másik, Zolika pedig
vakbélgyulladásban 1943-ban. 1947-ben már búcsúzni kellett, és a családjaik nem jöhettek
haza egészen az ´50-es évek végéig. Akkor voltak újra a gyerekeik és a szüleik sírjánál.
Balról jobbra állnak: ifj. Szalay Mihály tanító és Szalay Mihályné, az édesanyja. Középen áll
édesanyám, mellette jobbra Szalay Jenőné, Mikes Eszter és őmellette a fiuk Szalay László. Az
ülő sorban balról két nagybátyám: Szalay Mihály és Szalay Jenő. Közöttük keresztapámnak a
kislánya, Szalay Eszter. Ő egyéves volt, mikor kitelepítették a családot.
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1960 körül
Bihary Jolán

A képen baloldalt vagyok én, mellettem az édesapám és az anyukám. Akkor még nem voltam
férjnél. 23 éves voltam, amikor vettük a Jókai utcai házrészt. Jobb oldalon az egykori Jókai
ház oszlopa látható.
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1986
Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán
Koronczi Dezső

Ezt a házat 1978-ban kezdtük építeni, és két év alatt, 1980-ra készült el. Nem volt pincéje,
úgyhogy csak a falakat meg a lapos tetőt kellett felhúzni. Szép, világos ház volt, két szoba,
konyha, spájz, fürdőszoba, előszoba volt benne. A ház előtt állunk a férjemmel 1986-ban.
A férjem asztalos volt, de Komáromban először anyagbeszerző lett. Olyan környezetben
dolgozott, ami nagyon nem tetszett neki. Pozsonyba is kellett gyakran mennie, és szlovák volt
a környezet, ő viszont nem beszélte a szlovák nyelvet megfelelő szinten, és kisebbségi érzés is
volt benne. Végül aztán visszament asztalosnak a hajógyárba, onnan ment később nyugdíjba.
Eleinte a szüleimnél laktunk. Volt három szoba: a középső volt a közös, egy szoba volt a
miénk, egy volt a szüleimé. Volt megtakarított pénzünk, gondolkodtunk rajta, hogy
valahogyan ki kellene bővíteni a lakásunkat, mielőtt megöregszünk. Volt az udvarban egy
régi kis épület és több kamra fából, amit lebontottunk, és a helyére 1978-1980 között ezt a
szép, világos, kétszobás összkomfortos lakást építettük. A férjem nagyon sokat dolgozott
rajta, és nagyon jól megszervezte a bontást és az építkezést. Hétvégeken végezték a nagyobb
munkákat, akkor 6-8 ember dolgozott rajta, akiknek anyukám készített finom ebédeket.
Abban az időben a szakszervezettől adtak kamatmentes kölcsönt az üzemekben lakásépítésre,
és az állam is hozzájárult, ha az alkalmazott elkötelezte magát a cégnek még tíz évre. Ezeket a
kölcsönöket én is igénybe vettem, így ebbe az új lakásba költöztünk át a férjemmel 1980-ban.
Egy házban voltunk a szüleimmel, mégis külön.
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1982
Bihary Mihályné, Szalay Jolán és
Bihary Mihály

Ez a fénykép a komáromi városházán, szüleim 50. házassági évfordulója alkalmából készült
1982-ben.
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1994
Bihary Mihály

1994-ben 89 éves korában „Pro Urbe” díjjal tüntették ki az édesapámat a sokoldalú
tevékenységéért. „Bihary Mihály kitüntetése a városnak krónikásaként végzett állhatatos
munkájáért. Ma éli 89. életévét.” Itt adja át neki a díjat Pásztor István mérnök, Komárom
akkori polgármestere. Akkor már nagyon rosszul látott az édesapám, már én kísértem el, és
fogtam a kezét, mikor aláírta a díj átvételét.
Édesapám presbiterként a templomudvaron lévő kis házban emlékszobát rendezett be a
gyülekezet és Komárom történetéről. Sok látogatója volt az emlékszobának, még külföldről
is, akiket édesapám szívesen kalauzolt a városban, a temetőben és az egyház berkein belül is.
Mikor Komáromban bontották a régi utcákat, nagyon sok helyen fényképezett. Trugly Sándor
barátjával jártak esténként, vitték a létrát, mert akkor még a régi házakon rajta voltak az
utcanév táblák és a házszámok, és mielőtt lebontották, ők leszerelték ezeket, és hozták
mihozzánk. Utána az édesapám beadta a múzeumba sok más holmival együtt. Édesapám a
Múzeumbarátok Körének is alapító tagja volt, előadásokat is tartott. A régi Komárom (egy
borbély emlékiratai) címmel jelent meg a könyve, és amikor nyugdíjba ment, hosszú évekig
írt visszaemlékezéseket a Dunatáj hetilapba.

26

Adományozó neve
A fénykép címe
A fénykép készítésének helye
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1995. május 31.
Bihary Mihály

Édesapám 1995. május 31-én volt 90 éves. Akkor köszöntötte őt a Múzeumbarátok Köre és a
város. A fényképen balról jobbra én vagyok az első, mellettem édesapám és édesanyám.
Akik köszöntötték a Múzeumbarátok Köréből: Mácza Mihály történész baloldalon áll
mögöttem, mellette a férjem, Koronczi Dezső. Őmellette jobbra id. Trugly Sándor, Stubendek
László mérnök, Komárom jelenlegi polgármestere és a kulturális osztály vezetője. Ez a kép a
Jókai utcai házban készült.
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1995. május 31.
Bihary Mihály

Édesapám 90 születésnapja családi körben. A szüleim vannak középen, és mi vagyunk
mögöttük a férjemmel.
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1997
Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán

Az 50 éves konfirmandus találkozó 1997-ben volt. Középen Fazekas László, a Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház jelenlegi püspöke, és a felsége, Fazekas Zsuzsanna. Jobb
oldalról a harmadik sorban az első vagyok. A negyedik sorban jobbról a második Veres Ottó.
Kocsis Imre az álló sorban jobbról a negyedik. Nemrég halt meg, 2015. február közepén
temették. Az ülő sorban balról az első Bátyai Erzsébet (ő volt a Prágában élő társunk. 2014.
decemberében halt meg). Mellette ül Kopócs Gabika, Mészáros László gondnok, a másik
oldalon pedig Kerekes József gondnok, Kerekes Júlia és Cséplő Bálint gondnok.
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A fénykép készítésének éve

1998

Ez a komáromi református temetőben a családi sírhelyünk. Itt vannak eltemetve a szüleim, a
középső sírkövön van az ő nevük. A dédszüleim és a nagyszüleim sírkövét is ide hozattam.
Úgy volt, hogy majd én is meg a férjem is ide leszünk temetve, de a férjem az édesapám
halála után másfél évre meghalt, így nem lehetett kibontani a sírt. Mi most már másik helyen
leszünk.

30

Adományozó neve
A fénykép címe
A fénykép készítésének helye
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2000
Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán

Ez a fénykép a kollégium előtt készült 2000-ben. Közülük bizony már sokan a temetőben
vannak. A legfelső sorban, balról a harmadik vagyok. Fent jobbról az első Cséplő Bálint, a
gyülekezet gondnoka, mellette Fazekas Zsuzsanna tiszteletes asszony. A kislány Fazekas
püspök úrék kislánya, Zsuzsika.
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Nőegyleti kirándulás
Izsa
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2014
Rácz Ilona

2014-ben voltunk egy kiránduláson, mert a Nőegylet tagjai sokat járnak kirándulni. Izsa,
Dunamocs, Búcs, Hetény volt az útvonal. A fénykép az izsai Művelődési Központ előtt
készült. A második sorban balról a harmadik vagyok, de csak félig látszom.
Az első sorban jobbról a harmadik Rácz Ilike, aki a fogyatékos gyerekekkel foglalkozott
éveken keresztül. Ő egészségügyi dolgozó volt, de már nyugdíjas; sokszor és sokat segített
máshol is beteget ápolni. Ugyanazzal a három-négy kisgyerekkel foglalkozott hosszú évekig,
de most már mi vettük át Ilike szolgálatát, vagyis a Nőegylet vállal felettük patronálást.
Segítjük őket anyagilag is, és minden évben kétszer rendezünk nekik összejövetelt: egy kis
szeretetvendégséget, egy kis műsort...
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Komárom
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2015
özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán

Áldom Istent, Aki olyan csodálatosan vezetett és vezet az utamon. Köszönöm a sok
meghallgatott imádságot, az apró örömöket, a gondok és nehézségek között nyújtott
útmutatást, bölcsességet, kegyelmet. Mindenért az Ő nagy nevére szálljon áldás!
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