
Lidike néni 100 esztendeje 

Szentes - A szentesi református idısotthonban ünnepelte 100. születésnapját 
Berényi Benjáminné. Lidike néni elmesélte, hiába volt városi gyerek, még a 
varrást sem tanulhatta ki az iskolában, mert 10 évesen már dolgoznia kellett. 

- Mindig gyenge és vérszegény voltam – mondta 
magáról 100. születésnapján Berényi Benjáminné, 
akit családja mellett Szirbik Imre polgármester és 
Kovách Péter református lelkész is felköszöntött 100. 
születésnapján. Lidike néni járókeret nélkül 
csoszogott a református otthon udvarán, amikor 
lefényképeztük. 
 
Lapunknak elmesélte, törékeny volt ugyan, de már 
kiskorában ki kellett vennie a részét a családi 
munkamegosztásból, mert édesapja, akinek – 
hármójuk közül – ı volt a legkedvesebb gyermeke, 
orosz fogságba került, és nem is tért haza az elsı világháborúból. Tízéves sem volt 
még, amikor már neki kellett dagasztania a kenyeret. Pedig városi lány volt, 
nagyapját, Kalmár Istvánt még városházi képviselınek is megválasztották. Volt házuk 
Szentesen, tanyájuk Dónáton, lábára pedig cipıt kapott, ami nagy szó volt, hiszen 
akkoriban mezítláb rótták a gyerekek a sáros utcákat. Bár szeretett volna, de nem 
tanulhatott, még varrónınek sem, mert édesanyja nem engedte – segítenie kellett a 
gazdaságban. 
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Berényi Benjáminné szeretett volna, de nem tanulhatott – dolgoznia kellett.  
A szerzı felvétele
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Lidike néni Derekegyházra házasodott, a D-oldalnak nevezett tanyavilágban élt két 
gyermekével és férjével. Legtöbbször otthon dolgozott, de bejárt a varrodába is némi 
munkáért. – Aki iparkodik, annak nehéz az élet. Nekem sem volt könnyő. Hogy hogyan 
bírtam ilyen sokáig, magam sem tudom – felelte, amikor a 100 esztendı titkáról 
kérdeztük. Két éve költözött be az otthonba, és úgy érzi, jó döntést hozott, mert 
Bacsó Béla utcai házánál már egyedül nem boldogult. A közösségben jól érzi magát, 
sokat beszélget, olykor tévézik, de már nem olvas. Kék szeme igazán akkor csillan 
fel, ha 3 unokája és 6 dédunokája meglátogatja.  
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