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„Ha beleszakadok is van tovább és még tovább – Ki , ha ÉN nem”
A véleményem:
Az ő életük más, mint a miénk. Mindent másképp néznek, de így is
tudnak élni.

A mondandómat szeretném egy mórahalmi történettel kezdeni.
A közelmúltban a magyar parasport napjához Mórahalom is
csatlakozott, felelevenítve Kószó Dezső életútját, akinek
köszönhetően az 1980-as években elindulhatott egy úszómedence
építése a városban, ahol én is élek. E történetet szüleim és a
városunkban élő emberek elmondása alapján gyűjtöttem.
Nagylelkű adomány az úszómedencéért
Volt egyszer egy haladó szellemű, 6 elemit végzett sikeres vállalkozó
Mórahalmon,

aki

bebizonyította,

hogy

sérült,

mozgásában
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korlátozott emberként is lehet jelentős eredményeket elérni és egy
közösség aktív tagjának lenni.
Kószó Dezső 2 millió forinttal járult hozzá, hogy 1986-ban
megkezdődhessen a mórahalmi tisztasági fürdőben az első
úszómedence építése. Az akkoriban kimagasló adománynak
számító összeggel azt szerette volna, hogy a mórahalmi diákok
meg tanulhassanak úszni, szavait idézve: „hogy evvel is segítsük
itt a falut és a hírnevet”.

„akkor…”

„és most…”

Az 1965. óta tisztasági fürdőként üzemelő intézményben az első
jelentős minőségi változás volt a Dezső bácsi és a település közös
anyagi befektetésével megvalósuló medence kialakítása.
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Kószó Dezső 1916-ban született, a mórahalmi Madarász-tó mellett
nőtt fel, 8 gyerekes földműves családban. 17 éves korában, éjszaka
halászott a Madarász-tóban, felfázott, hátgerincüreg-gyulladást
kapott, ezért mindkét lába lebénult.

1940-ben a családtól kapott kölcsönökből nyitotta vegyesboltját,
1970-ben műszaki cikkek kereskedésére állt át. Piaci rést látott a
főleg mezőgazdasággal foglalkozó településen a gépalkatrészek
pótlásában. Néhány év alatt híre ment az üzletének, az ország
minden pontjáról jártak hozzá alkatrészekért mezőgazdasági
gépekhez, traktorokhoz, autókhoz. Használt, vagy mások által
kidobásra ítélt gépalkatrészek felújításából és eladásából tett szert
vagyonára.

.
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Megfilmesített élet
Kószó Dezső üzleti és magánéletéről Csőke József, szegedi születésű
rendező

készített

dokumentumfilmet

1984-ben

a

MAFILM

gondozásában „Kószó Dezső milliói” címmel. A dokumentumfilmet
a hazai mozik mellett nemzetközi filmfesztiválokon is vetítették.
Így a 27. Nemzetközi Lipcsei Dokumentumfilm – Rövidfilm héten
1984. november 23–29. között, és az 1985. márciusi tamperei
filmfesztiválon is.

Ebben a filmben Dezső bácsi saját szavaival mondja el életét, a jó
üzleti érzékének köszönhető vagyoni gyarapodását. A filmben arról
is

mesél,

hogy

megmentéséért.

milyen
Az

erőfeszítéseket

akkori

tanácselnök,

tett

a

Madarász-tó

Murányi

György

is

megszólal a filmben és vall arról, hogy Kószó Dezső hogyan járult
hozzá a település feladatainak ellátásához, akár gépi munkákkal,
akár anyagilag.

4

Mórahalom ma is hálás Kószó Dezsőnek
Kószó Dezső nagy utat tett meg. A földműves család szegény
gyermekéből,

mozgáskorlátozottként

a

’80-as

évek

elejére

milliomossá vált. Vagyonát a közösség támogatására, a meglévő
értékek megóvására használta. Neve, a „Kupola Dezső” mai napig
ismert…
Mórahalom

hírneve

a

fürdőnek

nyújtott

támogatásának

is

köszönhető. A medence megépülése után köszönetként emléktáblát
állítottak az adományozónak. Kószó Dezső neve előtt ma is
tisztelettel adózik a város, így a parasportolók napja alkalmából
elevenítették fel tetteit és életét a helyi iskolában. A Kószó bácsi
milliói című filmet osztályfőnöki órákon láthatták az általános
iskoláskorú gyerekek, nagyrészük korábban még sosem hallotta ezt
a helyi történetet. A pedagógusok elmondása alapján a film alatti
és utáni néma csend a bizonyítéka annak, hogy Kószó Dezső a mai
gyerekeknek

is

példát

tudott

mutatni

kitartásával

és

önzetlenségével.

A képek Csőke József, Kószó Bácsi milliói című filmjéből származnak.
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E megható történet után nagyon nehéz bármit is írni.
Az a kitartás, küzdelem, élni akarás, ami ebben a kivételes
embereben van, ma is példa értékű az egészséges emberek számára.
Követendő gondolata ma is helytálló:
„Vallásos ember vagyok, így hiszem, hogy küldetésünk van ezen a
világon, valamit jobbá kell tennünk, valamin változtatnunk kell
ahhoz, hogy nyugodt szívvel majd „el tudjunk menni”.
Ez az ember hitt a jóban, a másokért való tenni akarásban, ami
átsegítette őt a mindennapok nehézségein. Napról-napra, percrőlpercre újra fel tudott állni a legmélyebb pontról is. Ezt kellene
nekünk is megtanulni, hogy tudjunk annak örülni, amink van,
van kezünk, amivel tudunk írni, zongorázni. A szemünkkel
csodálatos

színekben

látni

a

világot,

van

lábunk,

amivel

gyönyörűen tudunk táncolni, futni.
A

fogyatékkal

élők

számtalanszor

bebizonyították,

hogy

hiányosságokkal is lehetnek boldogok, lehet örülni és teljes életet
élni. Nincs akadály előttük, amit igazán akarnak, el tudják érni.
Mit tanultam ettől az embertől? Mi az Ő életének tanulsága?

„Egyfajta tükröt mutat nekünk, egészségeseknek. Közvetett módon
sugallja, nem az a fontos, mennyi pénzed van és megvehetsz
bármit, hanem az emberi értékek, a beszélgetések, az együtt
sportolás, táncolás, ölelés, kézfogás, az egymás felé közeledés és a
fontosság öröme mindennél többet ér”.
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“A bajnok az, aki feláll akkor is, amikor képtelen rá! “
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