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Szabolcs megyei az év ügyeletvezetője
Már diákként is kitűnő volt.
Szakterületén nyújtott kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréséül Az 
év Tevékenység-irányítási Központ 
Ügyeletvezetője díjat 2018-ban Hajas  
Zoltán őrnagy, a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Rendőr-főkapitányság mun-
katársa kapta meg. A kitüntető elismerést 
dr. Halmosi Zsolt vezérőrnagy, országos 
rendőrfőkapitány-helyettestől vehette át.
Hajas Zoltán rendőri pályafutása 1995-
ben kezdődött a Miskolci Rendőr 
Szakközépiskolában, ahol kitűnő ered-
ménnyel szerzett bizonyítványt. Hiva-
tásos szolgálati viszonyát 1997-ben a 
Nyíregyházi Rendőrkapitányság állo-
mányában kezdte meg. Munka mellett 
végzett szakirányú főiskolai tanulmá-
nyait a 2001/2002-es tanévben kitűnő 
eredménnyel zárta. Bűnügyi szakon 
szerezett diplomát a Rendőrtiszti Főis-
kolán, és megkapta első, tiszti rendfo-
kozatát rendőr hadnagyként. 2007-ben 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ren-
dőr-főkapitányság főügyeletesi beosztá-
sára sikeresen pályázott, majd 2011-ben 
ügyeletvezetőnek nevezték ki. Időköz-
ben az ügyeleti szaktanfolyamot is kivá-
ló eredménnyel abszolválta. Példaértékű 
elhivatottsággal, teherbírással és fegye-
lemmel végzett munkájáért pályafutása 
során számos alkalommal kitüntető el-
ismerésben részesült.

Van bőr a képén!
Már látható a Nyíregyházi Állatpark külső 
kifutójában az ország egyetlen indiai orr-
szarvúbébije. A féléves „apróság” rekord 
gyorsasággal növekszik; míg 2018 szep-
temberében 56 kilós testsúllyal látta meg 
a napvilágot, most több mint 2 má-zsát 
nyom. Jelenleg anyjával él; a látogatók – jó 
idő esetén – 11 és 14 óra között a külső 
kifutóban is megtekinthetik. A ritka orr-
szarvúborjú napi egy-két kiló gyarapszik, 
köszönhetően a napi 20-30 liter anyatej-
nek, de már elkezdte a lédús gyümölcsök 
és zöldségek fogyasztását is. 
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A legtöbben csak álmodozunk arról, 
hogy szép, hosszú életünk lesz. Ám ez 
keveseknek adatik meg. A Nyíregy-
házán élő Balogh Istvánné, Hermina 
néni februárban ünnepelte 100. szü-
letésnapját. Az élet nem volt bőkezű 
vele. Fiatalon, a háború miatt 
lett özvegy; négy gyerme-
ket nevelt fel egyedül. 
A megpróbáltatá-
sok azonban nem 
gyengítették, ha-
nem megerősí-
tették.
Az emlékezete 
már kicsit meg-
kopott, így unoká-
ja, Dorogi Lászlóné 
Gizella segít összerak-
ni száz év történetét. Míg 
vele beszélgetünk, Hermina 
néni kihúzott háttal ül a kanapén, és 
néha közbeszól vagy kiegészít. Amit 
a leggyakrabban ismétel, felér egy vá-
dirattal: „a háborútól özvegy vagyok.”

Sugárzó, fiatal lány volt Klusóczky 
Hermina. Amikor húgával, aki-
vel annyira hasonlítottak egymásra, 
mintha ikrek lennének, megjelentek a 
sajóládi templomban, minden szem-
pár feléjük fordult. A lányok szépsé-
ge és karcsúsága mellett a rajtuk lévő 
ruha is vonzotta a tekinteteket. – Így 
mondták, ha szóltak hozzám: „csinos 
Hermina” – meséli. A szálfatermetű 
asszony azt is elárulta, sosem volt kö-
vér. De mitől is lett volna, hisz egész 
életében keményen dolgozott. Pedig 
jómódban éltek Klusóczkyék, bol-

dog gyerekkoruk volt. Öten voltak 
lányok: az 1919. február 15-én szüle-
tett Hermina a középső. Édesapja az 
1930-as években, mint sokan mások 
abban az időben, elindult szerencsét 
próbálni Kanadába, majd küldte haza 
a dollárt. Úgy tervezték, hogy az egész 
család megy majd utána. A lányok 
édesanyja nagyon szeretett volna ki-
vándorolni, de az édesapának honvá-
gya támadt, így a nagy utazásból nem 
lett semmi; a családfő hazatért.
A lányok közül a legnagyobb zárdába 
vonult, a második, Emerence varrónő 
lett. Hermina volt a középső: okos, jó 
tanuló. Hat elemit végzett, és szívesen 
tanult volna tovább, de nem tehette. 
Nem volt fiú a családban, aki segíthe-
tett volna a gazdaságban, így nekik, 
lányoknak kellett helytállniuk a föl-
deken. Hermina és nagyobbik húga 
művelte a földet, segítettek apjuknak 
művelni a birtokot. A Klusóczky lá-
nyok mindig nagyon szépen jártak, a 

legfinomabb kelmékből készül-
tek a ruháik – a miskolci 

zsidó kereskedő nekik 
tette félre a legszebb 

anyagokat. Nővé-
re és közte mind-
össze egy év volt 
a korkülönbség. 
Mint az ikrek, 
úgy öltöztek; 

az emberek már 
várták a templom-

ba érkező nővéreket 
a szép ruhákban. Var-

rónő testvére, Emerence 
külföldi divatlapokból választotta a 
fazonokat.
A gyönyörű Herminának volt egy 
titkos hódolója, de akkoriban még 
nem a fiatalok döntöttek a sorsuk-
ról. Őt is összekommendálták egy 
fiatalemberrel, Balogh Istvánnal, aki 
korán megözvegyült, magára maradt 
egy három- és egy ötéves kisfiúval. 
A férfinak feleségre, a gyerekeknek 
anyára volt szükségük. A fiatalok kö-
zött kölcsönös volt a szimpátia, így 
1939-ben egybe is keltek, Hermina a 
Borsod megyei Golopra költözött, új 
családjához.
– Két mostohagyerekre mentem – 
magyarázza Hermina néni. Anyó-
sával nagyon jól kijöttek, az asszony 
szerette az új menyét, akiért rajongtak 

100 év: 
Hermina néni 

gyalog járt 
Szerencsre 

mokkát  
préselni

A nyíregyházi asszony  
26 évesen lett özvegy.  

Négy gyermekét temette el, 
11 ükunokája van,  

tavaly még gyomlált.  
És kétszer olvasta  

A Gyűrűk Urát.



5SzabolcsiCafé PORTRÉ

a kisfiúk is. Édes mostohájuk lett. A só-
gornője viszont valamiért nagyon nem 
szívlelte az új asszonyt.
Baloghék első lánya, Gizike 1942-ben 
született, a kisebbik, Anci, 1945-ben. 
Gizikét imádta az apja.
Hogy milyen volt a szerelem, arra már 
nem emlékszik Hermina néni, de arra 
igen, hogy nagyon jó ember volt Balogh 
István. Ha nincs a háború, az ő életük is 
másként alakul. Az unokák a nagymama 
elbeszéléséből tudják, hogy a nagypapa 
sütött, főzött, segített, amíg és amiben 
tudott. Szépen tudott énekelni. Gizike, 
babuka! – így köszönt el utoljára kislá-
nyától, akit rajongásig imádott. Azt pe-
dig már sohasem tudta meg, hogy úton 
van a kisebbik lánya is… Balogh István 
orosz fogságba esett, a felszabadulás előtt 
egy hónappal halt meg. Ezt azonban a 
felesége csak jóval később tudta meg. So-
káig reménykedett, hogy hazatér a párja, 
annak ellenére, hogy az utolsó időkben 
már nem kapott választ a leveleire. Há-
rom kisgyerekkel, 4 hónapos terhesen 
deportálni akarták. Lengyel zsidónak 
hitték lánykori neve miatt. Egy orosz ka-
tona mentette meg, aki a szomszédban 
lakott, és az első világháború alatt került 
Golopra. Beleszeretett egy magyar asz-
szonyba, feleségül vette, és itt is maradt. 
Ismerte Baloghékat, és szólt az oroszok-
nak, hogy ezt az asszonyt, Balogh István-
nét ne vigyék el. Addig beszélt a lelkükre, 
míg Balogh Istvánné megmenekült.
„A háborútól özvegy vagyok” – ismétli 
Hermina néni, és úgy koppan a mondat, 
mint egy bírósági ítélet.
Mikor véget ért a háború, Hermina néni 
még mindig reménykedett, hogy visz-
szajön az ura. Júniusban megszületett 
a kisebbik lány, Anci, miközben egyre 
fogyott a remény, hogy valaha is hazatér 
az édesapa.
Aztán megérkezett a halálhír. A közeli 
Abaújszántóra hazatért hadifogságból 
egy férfi, ő mesélte el, hogy együtt feküdt 
a kórházban a golopi Balogh Istvánnal, 
akit már ne is várjanak vissza, mert be-
tegségben meghalt. Azzal próbálta nyug-
tatni a fiatal özvegyet, hogy urát, akivel 
alig öt közös év adatott meg, szépen el-
temették.
Hermina néni 26 évesen özvegyen ma-
radt. A gyászoló asszonyt a sógornője, 
akivel azután sem javult a kapcsolata, 
kitúrta a házból: „meghalt a bátyám, ta-
karodj”. A fiatal nő fogta két kislányát, és 

visszament Sajóládra. A két kisfiú ma-
radt a nagymamánál. De csak egy da-
rabig, mert annyira megszerették mos-
tohájukat, hogy utána szöktek. Vissza 
kellett vinni őket, de a kapcsolat nem 
szakadt meg, gyakran meglátogatták 
nevelőanyjukat, és mindig elmondták, 
szeretnék, ha ő nevelné őket.
Egy váratlan fordulatnak köszönhetően 
a gyerekek vágya valóra vált. A sógornő 
ugyanis egy év múlva meghalt. A nagy-
mama, a szerető anyós pedig visszahívta 
menyét, még a házat is a nevére íratta. 
Újra együtt volt a négy gyerek.
Hermina néni a szerencsi cukorgyárban 
helyezkedett el. Golopról naponta gya-
logolt a 15 kilométerre fekvő településre: 
műszakba járt, nem volt vonat. Oda-visz-
sza 30 kilométer volt az út, de neki meg 
sem kottyant, sőt még Kassára is elment 
gyalog, ahogy Szomolyára, Egerbe.  
– Azért ilyen egészséges – mondja az uno-
kája. Mokkát préseltünk a cukorgyárban – 
magyarázza Hermina néni, és mutatja két 
vékony, csontos kezét. Szép, ápolt kezei 
vannak. Hosszú ujjai, ívelt körmei.
Az asszony két fogadott fiát, Pistát és Fe-
rit is taníttatta, szakmát adott a kezükbe.  
A fiúk imádták anyukámat, hogy a húgu-
kat. Szép ruhákat vásároltak neki, hogy ő 
legyen a legszebb az iskolában – meséli 
Gizike, aki édesanyjától tudja, színésznő 
szeretett volna lenni. – Anyukám volt a 
legjobb tanuló a faluban, Golopon. Kö-
nyörgött az iskolaigazgató nagymamám-
nak, hogy hadd tanuljon tovább. Nagyma-
mám azonban nem engedte tanulni, mert 
nagyon szegények voltak – árulja el az 
unoka, Gizike. Hermina néni nagyobbik 
lánya, Gizella első házasságából két gyer-

mek született, de a boldogság elkerülte a 
családot. Az asszony elvált, majd újra férj-
hez ment. Szerencsen építkeztek, eladták a 
golopi házat, s vitték magukkal a nagyma-
mát is. Szerencsen már azt kérte a lánya, 
ne dolgozzon a gyárban, vezesse inkább a 
háztartást, segítsen a gyermekek körül.
Fiatalon temette el mind a négy gyerme-
két özvegy Balogh Istvánné. Egyik fia mo-
torbalesetben halt meg 38 évesen. Gizike 
52 évesen ment el, 25 éve. A kisebbik lány, 
Anci 65 évet élt.
Mikor Gizella lánya is meghalt, ő még 
maradt a szerencsi házban. Hermina 
néni másfél évvel ezelőtt még ellátta ma-
gát, bevásárolni a szerencsi a Tescóba is 
elgyalogolt, falta a könyveket, karácsony-
ra mindenki regény vett neki. A gyűrűk 
urát kétszer is elolvasta. Tavalyelőtt még 
hat sor krumplit ő szedett fel, tavaly már 
„csak” gyomlált a kertben. 2018 karácso-
nyán azonban combnyaktörést szenve-
dett, kórházba került. Az ő korában ez 
a betegség legtöbbször végzetes, ám az 
erős asszony januárban már otthon volt. 
Unokája azt mondja, a kórházban imád-
ták. Rehabilitációra azonban már nem 
fogadták, mert nem bíztak a felépülésé-
ben. – Itt két nap után már kikísértem a 
mosdóba – mondja az unokája.
Nehezen viseli a tétlenséget egy olyan 
asszony, aki egész életében kemény fizi-
kai munkát végzett. A tavalyi combnyak-
törés leszámítva soha beteg nem volt. 
Gyógyszert nem szedett, csak Kalmo-
pyrint, ha fájt valamije. Boldogságot az 
jelent számára, hogy két nevelt és két sa-
ját gyermeke mellett 4 unokája, 9 dédu-
nokája és eddig 11 ükunokája született.

Cservenyák katalin
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Brokkolipüré, vegán fasírttal
Hozzávalók a brokkolipüréhez: 1 nagyobb krumpli, 1 kisebb répa (kb. 6 dkg),  
240 g brokkoli (ez a fagyasztott súlya), ízlés szerint só, bors, sómentes delikát,   
kb. 3-4 dl víz. Hozzávalók a fasírthoz: 100 g Szafi Free vegán proteines fasírtalappor,  
1 g fokhagymapor, 30 g reszelt sárgarépa, 35 g reszelt cukkini, 2 nagyobb csipet  
sómentes delikát, 10 g frissen facsart citromlé, 80 g víz, kókuszolaj a sütéshez.

Elkészítése: A felkockázott krumplit, 
répát feltesszük főni annyi vízben, ami 
éppen ellepi. Ha felforr, sóval, borssal, só-
mentes delikáttal ízesítjük. Amikor kezd 

puhulni, hozzáadjuk a brokkolit (Aki friss 
brokkolit használ, egyszerre is fel tehet 
főni minden zöldséget). Öntünk még hoz-
zá kevés vizet. Mire kiolvad a brokkoli, 

és újra felfő a víz, meg is puhul minden 
zöldség. A végén botmixerrel pürésítjük 
az egészet. A fasírthoz én most Szafi Free 
vegán proteines fasírtalapport használ-
tam. A csomagolás hátoldalán található 
recepttel dolgoztam, annyi eltéréssel, 
hogy a répának kb. felét cukkinivel he-
lyettesítettem, és petrezselyem helyett  
2 nagyobb csipet sómentes delikátot  
tettem bele. 
 Jó étvágyat kíván: Rózsa Éva

http://izutazas.blogspot.com/

Tönkölykiflik
Hozzávalók: 140 g tk. tönkölyliszt,  
45 g sima tönkölyliszt, 3 g só, 8 g eritrit, 
15 g élesztő , 110 ml langyos (házi)  
növényi tej, csipetnyi cukor, 14 g kissé 
megolvasztott margarin.

Elkészítése: Langyos tejben pici cu-
korral felfuttatjuk az élesztőt, majd a kissé 
megolvasztott margarinnal és a többi hoz-
závalóval tésztát gyúrunk. Letakarva kb. 
45 percig kelesztjük olajjal kikent tálban. 
Ezt követően három egyenlő részre vágjuk 
a tésztát, és lazán gömbölyítjük. Letakar-
va további 10 percig pihentetjük. Ezután 
olajjal lekent felületen nagyon vékonyra, 
háromszög alakúra nyújtjuk, szélesebb vé-
génél feltekerjük, és kiflit formázunk. Míg 
a sütő előmelegszik, 10-15 perc, addig is 
lefedve pihentetjük a kifliket. Mielőtt be-
raknánk sülni, vízzel lekenjük. 230 fokon 
kb. 14 percig sütjük.
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BABAVÁRÓ 
TÁMOGATÁST KAPNAK 

A FIATAL HÁZASOK

Családvédelmi Akcióterv
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Az egyik debreceni  lottózóba beszéltük meg a találkozót. Amikor beléptem, 
éppen a monitor előtt ült, az aktuális meccseket böngészte, mint mondta, 
ha van pénze, nem telik el úgy nap, hogy ne töltene ki legalább egy Tipp-
mix-szelvényt. Aztán átsétáltunk a szomszédos kávézóba, ahol a csinos és 
mosolygós pincérlány már messziről előre köszönt neki. A felszolgáló hely-
lyel kínált bennünket, és pontosan tudta, hogy Árpád egy presszókávét kér 
tejszínnel és kevés cukorral. Csatlakoztam hozzá, miközben megjegyeztem: 
talán nem véletlen, hogy ez lett a törzshelye, szerencsés ember, akit egy ilyen 
bájos teremtés ekkora örömmel fogad… A szája sarkában megjelenő mo-
soly sok mindent elárult, leginkább azt, hogy aki annyi mindenen átment, 
mint ő, az képes értékelni igazán az élet valóban legapróbb örömeit is.

A 65 éves Lieb Árpád mélyről indult,  
de még annál is mélyebbről kellett visszakapaszkodnia.
A tét az élete volt, de megugrotta azt a lécet, amit csak nagyon kevesek-
nek sikerül.
Sváb faluban, Vállajon nőtt fel egy szegény családban. Apja fogatos volt 
a helyi tsz-ben, anyja ugyanott kapálással jutott némi pénzhez. A tanu-
lás volt a mindene, és ahogy telt az idő, egyre inkább érezte, csak akkor 
tud kitörni ebből a közegből, ha folyamatosan képzi magát. A szülők 
komoly áldozatvállalásának köszönhetően Miskolcra vezetett az útja, 
ahol felsőfokú technikumban gépésznek tanult. Ahogy mondja, surmó 
parasztgyerekként bekerült a művelt városiak közé, gyárigazgatók fiaival 
járt egy osztályba. Az első évek nem is mentek neki valami jól. Kitartása, 
akaratossága, hogy „majd ő megmutatja ezeknek” a harmadik év végére 
azonban meghozta az eredményt: a legjobb tanulók közé került, és ott is 
maradt az iskola befejezéséig.
– A gépiparban akkor még nem volt főiskolai képzés – emlékszik vissza. 
– A technikusi végzettség a mai üzemmérnöki diplomának felelt meg, 
de pont, amikor végeztünk, jött egy oktatási reform, és nem kaptunk 
diplomát. A szüleim és az osztályfőnököm szerette volna, ha egyetemre 
megyek, azonban úgy döntöttem, nem terhelem tovább a családi kasszát, 
inkább elmentem dolgozni.
Árpád első munkahelye a debreceni műanyaggyár volt, ahol művezető-
ként dolgozott, de a három műszak valahogy nem nyerte el a tetszését, 
így hamar továbbállt, a Hortobágyi Állami Gazdasághoz került.
– Jó beosztás, jó pénz, szolgálati lakás – sorolta új munkahelye előnyeit. 
– A katonaság közbejött, ám utána persze, hogy visszamentem Horto-
bágyra, de már a barátnőmmel, aki akkor terhes volt, és akit el is vettem 
feleségül. Aztán jött a második gyerek is, az asszony meg egyre inkább 
hazavágyott Mátészalkára. Nem volt mit tenni, visszamentünk, és a szal-
kai állami gazdaságban lettem termelésirányító. Megvolt mindenünk, új 
autó, új ház, de a házasságom nem működött. Nem voltam se jó férj, se jó 
apa. Sokszor részegen mentem haza, és bizony nem egyszer a gyerekek 
szeme láttára pofoztam fel a feleségemet.
Pia, nők, teljes összeomlás
Aztán jött a rendszerváltás, az állami gazdaságot fel kellett számolni, így 
a munkahelye megszűnt, a felesége pedig 1990-ben elvált tőle. Innentől 
pedig egyenes út vezetett a teljes züllés, a lecsúszás, összeomlás felé. Nők, 
szeszes ital minden mennyiségben. Eleinte még volt pénze bőven, albér-
letben lakott, feketén dolgozott. A pénz azonban hamar elfogyott, ma-
radt a koldulás, a padon alvás előbb Nyíregyházán, majd Debrecenben.
– Vagy nyolc évig éltem így, állandóan részeg voltam, és egyre betegebb 
lettem – mondja. – Volt, hogy már járni sem tudtam, egy idő után többet 
voltam a klinikán, mint az utcán, egyszer géppel hoztak vissza az élők 
közé. Ott ismerkedtem meg egy nővérkével, Hajnikával, aki rengeteget 
segített, sőt segít még mindig, pedig igazából semmi oka nem volt rá. Ha 
kellett, pelenkázott, és állandóan biztatott, hogy hagyjam abba az ivást, 

Vállajról indult 
a hajléktalanból 

lett boldog ember 
Lieb Árpád új esélyt kapott  

az élettől, és ezt már  
nem szeretné eljátszani.
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mert szerinte sokkal többet érek annál, 
mint hogy alkoholistaként idő előtt meg-
haljak. Pontosan emlékszem a dátumra: 
2017. július 6-án az utcán feküdtem egy 
padon, amikor azt mondtam a közterü-
let-felügyelőknek, hogy szóljanak a Re-
fomixnak, jöjjenek ki értem, mert nem 
bírom már tovább.
Vigyázz, Árpi!
A hajléktalanszállón eltöltött éjszaka az-
tán valamit elindított Árpád lelkében. 
Az ott látott nyomorúságos sorsok rá-
döbbentették, hogy ez így nem mehet 
tovább, változtatni kell eddigi életén. 
Másnap reggel már úgy hagyta el a szál-
lót, hogy napközben többé nem akar ott 
tölteni egy percet sem, csak aludni ment 
vissza esténként. Az ivást abbahagyta, 
lassan két éve egy korty alkoholt sem 
ivott. Egyre erősebbnek érezte magát, és 
közben eszébe jutott, hogy ő már elérte a 
nyugdíjkorhatárt.
– Utánajártam a dolognak, és kiderült, 
hogy 84 ezer forint nyugdíjra vagyok jo-
gosult – magyarázta. – Azt hittem, örö-
mömben leesek a székről. Nem akartam 
elhinni; úgy voltam vele, biztos tévedtek 
a hivatalban. Nem sokkal később kaptam 

is egy újabb levelet. Na, gondoltam, rá-
jöttek, hogy elszámolták az összeget, ami 
igaz is volt, csakhogy nem kevesebb, ha-
nem több lett a nyugdíjam. Arról értesí-
tettek, hogy havonta 124 ezer forintot ka-
pok. Örömömben kiabáltam, ugráltam, 
olyan volt ez, mintha csoda történt volna.
Az igazi csoda azonban még csak ez után 
következett. Árpád ugyanis egy barátja 
unszolására szociális bérlakásra adott be 
igényt Debrecenben. Talán nem nehéz 
kitalálni: nyert a pályázaton! Egy Dobozi 
utcai egyszobás lakást kapott meg, amit 
egy kedves barátja, a törzshelyeként szol-
gáló lottózó alkalmazottja újíttatott fel, és 
berendezte bútorokkal is.
– Nagyon sokat, szinte mindent ennek a 
hölgynek köszönhetek – hálálkodott. – 
Tavaly november végén költöztem be, az 
ablakomból rálátok a hajléktalanszállóra. 
Amikor kinézek, mindig mondom is ma-
gamnak: vigyázz, Árpi, mert ha nem jól 
csinálod a dolgaidat, ide kerülsz vissza! 
Sokat köszönhetek a barátaimnak, akik, 
ha nincs pénzem, kisegítenek. Volt, aki-
től egy új tévét kaptam! Vallásos ember 
vagyok, ha nyerek a Tippmixen, mindig 
viszek Szent Antalnak is, egy ötszázast 

olyankor bedobok a perselybe. Lehet, 
hogy furcsa, amit mondok, de életemben 
most érzem magam a legboldogabbnak, 
főleg annak tudatában, hogy honnan si-
került visszakapaszkodnom.
Mondja ezt annak ellenére, hogy a most 
41 és 38 éves gyermekeit évtizedek óta 
nem látta. Próbálta felvenni velük a kap-
csolatot, de hiába. Azok után, amit annak 
idején otthon láttak, nem is csodálkozik 
rajta, hogy nem kíváncsiak rá.
Árpád napi rutinja szinte mindig ugyan-
az. Korán kel, aztán a tévében megnézi 
a híreket, utána a zenecsatornákon ször-
fözik egy darabig. A hajléktalanszállón 
leadja az ételhordót, amit délután fel-
vesz, így a vacsora kipipálva. A Piac ut-
cai lottózó egyetlen nap sem maradhat 
ki. Van úgy, hogy 10 nap alatt nyer 120 
ezret, de olyan is előfordul, hogy három 
hétig semmi sem jön össze. Ha kedve 
van, kisétál a Békás-tóhoz, ahol mindig 
van valaki, akivel szóba lehet elegyedni. 
A lottózó közelében lévő kávéház is ál-
landó program, ott jókat lehet beszélget-
ni a haverokkal. Na, meg persze ott van a 
csinos, mosolygós pincérlány is…

takáCs tibor

2019. ÁPRILIS 27-28.

és

FÓRUM Debrecen

 Életmód- 
  szépség-
         kiállítás
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Hazudj még!
Ez van: kellenek az Apró mesék. Mindenkinek.

Aki különösebben nincs odáig a 
történelemért, mert idő előtt képes elve-
szíteni az érdeklődését a dolgok szövevé-
nyes szárazsága – mint politikai érdekek 
és túlerő, muníció és unásig megrajzolt 
bajtársiasság, térképek és poros csizma-
szárak – közepette, annak számára is 
értékes képeket vonultat fel a második 
világháborúban szétbombázott ország-
ról az Apró mesék nyitánya. A legtöb-
bünknek erről az időszakról még van el-
beszélt „hozománya”: (déd)nagyapáink 
ott lehettek a Don-kanyarban, hullott ki 
foguk, és csontos ujjaik között folyt ki az 
élet a rézbányákban, általuk generációk 
homlokára véste rá az emlékezet a szót: 
munkaszolgálat.
Nyomasztó örökséget támaszt tehát fel a 
Balázs Béla-díjas Szász Attila (A berni 
követ, Fél világ, Örök tél) rendezte mozi: 
a romok között éhezik a nép, üresek a 
csemegepultok, hiánycikk a hús, csak 
a remény eladó. Azt viszont mindenki 
megveszi. Az orosz frontról hazatérő 
Hankó Balázs (Szabó Kimmel Tamás) 
a még meleg, bűzlő pesti törmelékre 
gyöngyből épít virágzó üzletet: (ál)hírt 
hoz elveszett fiakról és rokonokról. Mi-
vel elegáns és jól beszél, bármit elhisznek 
neki. A korabeli unokázós csalónak egy 
ideig jól is megy a bolt, aztán rajtakapják, 
szétverik a képét, így hát vidékre rohan. 
Még meg sem szárad a vér a szája szélén, 
amikor az erdei házikóban menedékre 
talál, és egy nőre lel.
A bárányfoki vadonban szinte kínos, 
ahogy a János vitéz sztorija jön velünk 
szembe: csak itt Iluska a hétfői nagymo-
sás ürügyén nem szennyest hozott a víz 
partjára, hanem egy egycsövűt. A vadász 

felesége (Kerekes Vica) akár vígözvegy 
is lehetne, ha biztosan tudnánk, hogy a 
vadász meghalt a keleti hadszíntéren. De 
nem tudjuk, mert akkor vége is lehet-
ne a filmnek: Judit szívfájdalom nélkül 
megpihenhetne a sármos idegen mell-
kasán, de így marad egy kis izgalom. A 
hóba fagyott Oroszország borzalmairól 
életszerűen mesélő Hankó ettől fogva 
tesz róla, hogy a háború csak elnagyolt 
háttere legyen a filmnek: előtérbe lép a 
szerelmi szál, és az utolsó kockáig uralni 
is tudja azt.
Kerekes Vica és Szabó Kimmel Tamás 
úgy találkozik az erdőben, hogy szinte 
csak egy amatőr hiszi róluk, először lát-
ják egymást. A nő első nap a vacsora-
asztalhoz engedi a vadidegent, másnap-
ra meg már… máshova is. Való igaz: a 
nagy dolgok nem az idő függvényében 
dőlnek el, de a két főszereplő között va-
lahogy minden túl gyors – Judit nem 
sokat dilemmázik, hiszen vagy a vele 
és a közös fiukkal is brutális férjét csal-
ja meg, vagy a halottat. Mindkettő elég 
távol áll a bűntől. Hankó viszont olyan 
jó tróger maradhatna, ha nem szeretne 
bele ebbe a friss szépségbe, de beleszeret. 
Szóval egy kicsit még elnéztük volna a 
vívódást és a lelkiismereti tusát kettejük 

között és önmagukkal, de ezen a ponton 
a rendező sietősre veszi, hogy hangsú-
lyosabb legyen az ezt követő akció. A férj 
ugyanis hazatér. Hát persze, hogy haza. 
Csak már nem szarvasra megy, hanem 
a családjára.
A vadászt alakító Molnár Levente 
kifogástalan gonosz. Az a fajta, aki a 
nyers agressziót nem a harctérről hoz-
ta, hanem már eleve azzal ment oda. 
Tipikus hatalommániás: akkor él, ha 
bánt, s miközben kizárólag nadrágszíjjal 
kommunikál, még nem tudja, hogy az 
ilyen emberek kivétel nélkül eltiport lel-
kek, akiknek csak csúnyán érhet véget a  
snittje. Bárhol is vannak. Bárhogy is hív-
ják őket. Bárkit is szolgálnak.
A Junior Prima-díjas Szabó Kimmel Ta-
más még mindig csak 35 éves, lehet be-
lőle bármi, még egy új Cserhalmi is, de 
ha nem, akkor is a legjobb választás, ha 
valamilyen rámenős fa**fejet kell játsza-
ni, s ez nem volt másképp már a Társas 
játék című sorozat idején (2013) sem. 
Öntudatos alakítását csak az képes meg-
nyirbálni, hogy gyengéi a nők, közülük 
is leginkább a Kerekes Vicák, akiknek 
jelenlétében mintha egy kissé bambává 
válna a tekintete.
És ezzel Kerekes Vicát meg is koronáz-
tuk: az Apró mesék miatta jó film. Végig 
azt üzeni, hogy az elgyötört nő is nő, ami 
végül győzelmet arat majd a világ, de fő-
ként a saját körülményei felett. A férfiak 
nagy és magasztos küzdelmei ellenére a 
háborút végül ő nyeri.   
Az Apró mesék fordulatos, élvezhető 
mozi, amiben azzal együtt páratlanul 
szépek a képek, hogy szarvaszsigerelés is 
van benne. De a mondanivaló sem épp 
vértelen: a hazugságok természetének 
sokféleségén nem árt elgondolkodni, 
hiszen van, ami egyenesen életet ment. 

bereCzki-Csák Helga

további érdekességek:
WWW.SZABOLCSIHIR.HU
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Legalább nulláról kezdeni:  
amatőr színészek az adósságcsapda ellen
A való életben is működő megoldásokat keresnek.
A fórumszínház merőben más, mint a ha-
gyományos színház. Részben azért, mert 
a kőkemény valóságról szól. Ezúttal roma 
és nem roma fiatalok meséltek az adós-
ságcsapda problémájáról és tettek kísérle-
tet annak megoldására a színház nyelvén, 
profi szakemberek és a közönség aktív 
részvételével. A People 2 People Hunga-
ry projektet a British Council támogatta.

– Itt nincs happy end, helyette egy kér-
dőjel marad az előadás végén. Ebben a 
színházban most az a legfontosabb kér-
dés, hogyan tudunk egy valós problémá-
ra tényleges megoldást találni – amatőr 
színészek, profi színházi szakemberek és 
a közönség aktív együttműködésével – 
mondja Makula Réka. A XXI. század 
Roma Nők Egyesületének vezetőjeként 
nemrég egy művészeknek, szociális szak-
embereknek, helyi közösségi vezetőknek 
és a társadalom peremén élőkkel foglal-
kozó drámaoktatóknak tartott fórum- 
színházi képzésen vett részt Budapesten. 
Március elején kezdték az intenzív mun-
kát 18 és 30 év közötti fiatalokkal, a Par-
forum Részvételi Kutatóműhely és a Káva 
Kulturális műhely szakembereivel.
A fórumszínházi foglalkozáson amatőr 
színészek mutatnak be kisebb, egymással 
nem feltétlenül összefüggő jeleneteket 
olyan társadalmi problémákról, melyek-
ben közvetlenül vagy közvetetten érin-
tettek. – Minden szereplő ismeri ezeket a 
gondokat nagyon közelről, de azzal soha 
nem szembesítünk senkit, hogy az általa 
javasolt jelenet az ő személyes történe-
te-e. Az előadást megelőző próbafolyamat 
alatt mindenkinek van szűrési lehetősége, 
hogy mi az, amit a nyilvánosság elé akar 
tárni, és felkészült-e arra, hogy erről vi-
tatkozzon-e bárkivel is – emeli ki Oblath 
Márton, a Parforum munkatársa, a prog-
ram vezetője. A cél az, hogy a közönség 
aktív részvételével alakítsák át egy-egy 
jelenet bizonyos elemeit, így oldva fel a 
benne kifejezett problémát – olyan meg-
oldásokat dolgozva ki, melyek aztán a 
való életben is működhetnek.
A nyíregyházi előadás alaptörténetének 
kijelöléséhez a szervezők kutatómun-
kát folytattak arról, hogy melyek azok a 

legégetőbb problémák, amik a helyi kö-
zösségben előfordulnak. „A csoportban 
egyaránt találunk roma és nem roma 
középiskolás diákokat és házas, gyerekes 
fiatalokat is. Őket kérdeztük meg, hogy 
milyen mindennapos problémával talál-
koztak rokonságuk és a barátaik körében, 
mivel küszködnek az emberek, így jött ez 
az adósságcsapda és annak rengeteg for-
mája, mint az uzsorakamat vagy a banki 
hitel.” – meséli Réka.
Az előadás egyetlen család történetét 
mesélte el, de több, kisebb jelenetsorra 
bontva azt. Milyen az, amikor egy egész 
család eladósodik? Mit jelent egy érin-
tettnek és környezetének a munkake-
rülés? Hogyan gyűrűzik be mindebbe a 
prostitúció problémája, vagy épp hogyan 
küzd meg egy roma származású ember 
a diszkriminációval. „Problémát problé-
mára halmoztunk, de nem adtuk meg azt 
az utat, hogy hogy van lehetőség a javu-
lásra – ezt a közönséggel együtt akartuk 
megtalálni. Egyfajta érzékenyítés ez, kö-
zelebb hozzuk az embereket egymáshoz 
és ahhoz, hogy a problémát meg lehet 
oldani – meséli Kokas Bálint, a darab 
egyik szereplője.
– Alapjában véve mindenhol ugyanaz 
jelenti a nehézséget: a társadalmi mo-
bilitás lezárt és bizonyos helyzetekben 
rendkívül determinált, ami az összes 
hátrányos helyzetű csoportot áthatja. 
Azok az emberek, akik több generáció 
óta élnek olyan területeken, ahonnan 
szinte képtelenség kitörni, és már az óvo-
dában eldöntik róluk, hogy melyik isko-

lába fognak kerülni, ott nagyjából min-
dig ugyanazok a problémák. A fórum- 
színház egy remek módszer arra, hogy 
meglássuk, mi a módja annak, hogy eze-
ket a falakat legalább egy-két ember át 
tudja törni – meséli a darab rendezője, 
Sereglei András, a Káva Kulturális 
Műhely színész-drámatanára.
Az egyesület megalakításával Rékának és 
alapítótársainak nagy álma vált valóra, és 
mára az egyik olyan jelentős roma civil 
szervezetté nőtte ki magát a közösségük 
– roma és nem roma származású tagok-
kal –, ami aktív és sikeres is egyben. Te-
vékenységük szerves része – az érdekér-
vényesítés mellett – a tehetséggondozás 
is; a zene, a tánc és ének mellett egyre 
inkább nyitnak a színészet felé is.
– Az elmúlt évben és részben a fórum- 
színházi foglalkozás alatt tudatosult 
igazán bennünk, hogy micsoda tehet-
ség bújik meg egy-egy itteni fiatalban, 
mennyire megnyílnak a színpadon – 
különösen szembetűnő ez a roma kö-
zösségekben; fantasztikusan hat rájuk 
a színház. Célunk, hogy az egyesület 
munkájába szervesen beleépítsük ezt a 
színházi módszert. Úgy látjuk, hogy ez 
valódi szemléletváltást okozhat a romák 
körében – kifejezhetik önmagukat, a 
problémáikat és összehozzák a közössé-
get is, amiben élnek.”
A People 2 People Hungary program ke-
retében számos művészeti projekt valósul 
meg az ország északkeleti térségében, me-
lyek célja az összetartozás, illetve a társa-
dalom megújulási képességének erősítése.
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Az ország legnagyobb turisztikai seregszemléjére a szatmári tele-
pülés úgy bérelt standot méregdrágán, hogy igazából nem is volt 
mit eladnia. Még. – Semmink nem volt, de azt mondtuk, menjünk 
el, hogy megismerjék, megjegyezzék Cégénydányád nevét – em-
lékszik vissza Kelemen Róbert polgármester. – Vittük magukkal 
a mátészalkai Szatmár Néptáncegyüttest, a hajdú-bihari Bakator 
zenekart és Kádár Ferkó vándorfotográfust, Békésből. Egy hét alatt 
olyan hangulatot, szatmári életképet varázsoltak a cégénydányádi 
sátor elé, hogy ami díjat lehetett, besöpörték. Adj’ Isten Szatmár-
ban! – mondta a polgármester, kalapját megemelve.

Próba volt, elfogyott
A marketinget a háttérből segítette egy tehetséges nyíregyházi 
csapat, amelyiknek – egyebek között – az volt a feladata, hogy az 
internetre tegyen fel mindent, amiről úgy gondolja, amiatt Cé-
génydányádot majd keresni fogják. Úgy is tettek. Keresték is.
A Koca Csokiért. Nagyot is nézett Kelemen Róbert, amikor egy 
illető azzal állt elé a kiállításon, hogy nagyon sok Koca Csokit ven-
ne. Jó, vegyetek. De mi az? – kérdezett vissza a polgármester, aki 
hamar kivágta magát: „persze, mi gyártjuk, de még csak próba-
gyártás volt; elfogyott.” Kiderült: a roppant szellemes és tehetséges 
marketinges csapat addig ötletelt, míg kitalálta a Koca Csokit. Az 
ő fejükből pattant ki a véreshurka-chips is. Az egész „Adj’ Isten 
Szatmárban!” – ami viszont a polgármester ötlete – grafikai meg-
jelenítése is az ő munkájuk volt.
Kézműves, helyi termék
– Azok a szakemberek, akikkel mi dolgozunk, pörgős tempót dik-
tálnak, amihez fel kell zárkózni – mondja a 650 lelkes település 
polgármestere. Azért az okozott némi fejtörést Kelemen Róbert-
nek, hogy úgy kezdték el reklámozni a Koca Csokit, hogy nem 
is létezett. De nem sokáig. Régi jó barátja egy élelmiszermérnök 
hölgy, akit megkeresett, segítsen megoldani a problémát. Ő pedig 
megtervezte a Koca Csokit. Elkészült a teljesen kézzel gyártott 
termék: apró tepertődarabkák, étcsokoládéban. Egyedi, malackás 
csomagolásban. Ez a felnőtteknek szóló verzió. A gyerekeknek 
Pulya Csoki dukál: étcsokoládéba töltött szatmári szilvalekvár. A 
csoki marketingje annyira szárnyal, hogy a cégénydányádiak nem 
tudnak annyit gyártani, amennyi elég lenne. Először a kíváncsiság 
vezeti az embereket, hogy vajon miként fér meg egymással a teper-
tő és a csoki, aztán „kérek még”, merthogy ízlett. Egyik ötlet szüli 
a másikat – nemsokára fagyi is lesz, tepertődarabokkal a koca-, 
szilvalekvárral és a pulyaváltozat.
Adj’ Isten Szatmárban!
Hogy mit jelent az „Adj’ Isten Szatmárban!”? Mindent! Köszön-
tést, szlogent, egyesületet. Az egyesület finanszírozásában adták 
ki például Kölcsey és Kende levelezését, ami irodalmi csemegének 
számít. A polgármester, mint mondja: Szatmár az első. Meggyő-
ződése, hogy ez a vidék ma Magyarországon az első három között 
van, amit látni kell. Szatmár az egyenes gerincű emberek hazája. 
Ha rájuk lenne bízva minden, ez a terület ma vetekedne Győr-Mo-
son-Sopron megyével – állítja határozottan.
Menedzser
Kelemen Róbert 2010-ben lett Cégénydányád polgármestere. 
Amikor átvette a kasszát, 18 millió forint volt a hiány. A követ-
kező évet már 20 millió plusszal zárták. Önerőből, segítség nél-
kül. – Úgy építettük fel a falu működését, hogy minden termelő 
legyen. Mindent leépítettünk, ami felesleges volt, azaz teljesen más 
szemlélettel láttunk munkához. Elkezdtünk gazdálkodni, utána 

Koca Csoki,  
amit nem sertés… 

– bocs: sértés – 
ajándékba kapni

Ütősre sikerült  
Cégénydányád belépője  

a 2011-es Utazás Kiállításon.
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jöttek a felújítások – magyarázta. A kér-
désre, szerinte mi a polgármester legfon-
tosabb feladata, úgy felel: menedzselni a 
települést. Ő maga nem főállású, hanem 
vállalkozó, és szerinte ezért is vezeti más 
szemlélettel a falut.
–  Én nem értek semmihez – állítja Ke-
lemen Róbert. – Kereskedő vagyok, nem 
tudok például pályázatot írni – teszi hoz-
zá. Viszont megtalálja azokat az embere-
ket, akik tudnak. Olyan munkatársakkal 
veszi körül magát, akik értenek egy-egy 
területhez. Szomorúan mondja, hogy 
az értelmiség, az értelmesen gondolko-
dó emberek elmentek a környékről, s a 
fiatalok sem maradnak itt, hiszen ide 
nem jöttek munkahelyek. Mégis: – Szép 
lassan felépítettük ezt a települést, és be-
bizonyítottuk, hogy vidéken is meg lehet 
ma élni, ha vannak olyan emberek, akik-
nek vannak ötleteik. Cégénydányád ma 
a legnagyobb foglalkoztató a környéken 
– 40 főállású munkatárssal és közmun-
kásokkal. Itt van a legtöbb új munkahely, 
melyet az önkormányzat hozott létre, 
pedig nem is feladata. Jelentkeznek ide 
dolgozni más falvakból is, mert megéri 
– mondta.

– Pályázunk, nyertünk is, de megpróbá-
lunk mindent önerőből megoldani. Most 
építjük az önfenntartó, profi szociális 
ellátórendszert, amiért az ország másik 
végéből is szívesen jönnének majd ide 
– mesélte büszkén. Olyanok vagyunk, 
mint a csillag: ma világítunk, holnap 
nem lát senki – hozta a szép gondolatot, 
és ők azért dolgoznak, hogy Cégénydá-
nyád csillaga sokáig ragyogjon.
Szüpürcsöljünk!
A közösségi hálóra feltöltött 
képeket nézegetve nem talál-
tunk igazi „polgármesteres” 
– öltönyös, nyakkendős 
– képet Kelemen Ró-
bertről. Jobban is illik 
ahhoz, amit képvisel, 
a patyolatfehér vászo-
ning és a mellény, amit 
szívesebben visel. Eb-
ben könnyebb dolgozni. 
Ha kell, a pajtában helyet 
foglaló vendégeknek ebé-
det felszolgálni, közben a 
helyi termékekről, a faluról 
mesélni, Adj’ Isten!-t kurjantva 
kalapot emelni. Vagy éppen pálin-

kás butykossal a kézben Szatmár folyé-
kony aranyát kínálni. Mint azon a képen, 
ahol a háttérben, a molinón a felirat arra 
buzdít, hogy: „Szüpürcsöljél velünk!” 
Hogy mit jelent?
Hát mi mást, mint pálinkakóstolást! Az-
tán – neveti el magát Kelemen Róbert – 
eljön a pillanat, amikor már csak szüpür-
csölünk.

Cservenyák katalin

#az adót megspórolhatod, 
a következményeket nem 

Európai Szociális
Alap
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Nyíregyházi 21-es:  

Borika, a babakészítő
Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és 
odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi 
közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan 
címszavakban, amit maguk választanak. Mi csak kér-
dezünk. Huszonegyet.

A babái, akiknek az arcát, a fejét, a testét, ru-
háját, de még a haját és cipőcskéjét is ő ké-
szíti, szinte élnek. Kávéházi asztal mellett 
üldögélnek, sétálnak, kacagnak, 
babakocsit tolnak vagy ép-
pen fennhéjázó arckife-
jezéssel figyelik a kör-
nyezetüket. Két-három 
hét, de akár év is elte-
lik, mire minden apró 
részlet, ékszer és dísz 
a helyére kerül egy-
egy figurán. Készítőjük 
elképesztő türelemmel 
és precizitással mutat be 
általuk egy-egy letűnt kort, fáj-
dalmat, szerelmet, szeretetet. Szatmári 
Istvánné Borika aranykoszorús babakészítő 
mestertől kérdeztünk 21-et.

1. Mérnöki diplomát szereztél.  
 Meddig dolgoztál a szakmádban?

Magasépítő mérnök vagyok. Nem egy ro-
mantikus szakma, ráadásul ipari épületeket 
terveztem, és szerettem nagyon. De azért 
vágytam másra is. A szakmámban 20-24 
évig dolgoztam.

2.  A váltást mi indokolta?
 Egyrészt a harmadik gyerekünk – 

három fiunk van – születése után nem 
mentem vissza a pályára; a családi 

dolgok úgy hozták. Közben, a 
szintén mérnök férjemmel 

közösen, magántervező-
ként házakat, családi há-
zakat terveztünk. Mikor 
a legkisebb gyerekünk 
felcseperedett, úgy gon-
doltam, valamit kellene 

csinálni, kellett egy saját 
gondolat. Volt egy ajándék-

boltom, amelyben porcelánba-
bákat is árultam. Kíváncsi voltam, 

hogyan készülnek.

3.  Miért pont babák?
 A gyerekkoromból indult. Szüleim 

nagyon-nagyon féltett, egy szem gyereke 
voltam, és ők minden babát, bababútort 
odahordtak nekem, hogy ne menjek seho-
vá. Nagyon sokat babáztam. A fiúk mellett 
pedig hiányoztak a babák. Persze, most már 
vannak lányok is a családban: a két kis me-
nyem, és a négy unokánkból kettő kislány, 
így már nekik is csinálok babákat. Géppel 

varrni a babák kedvéért tanultam meg, 
egyébként magamra vagy a gyerekekre 
nem tudnék elkészíteni egy szoknyát sem.

4.  Komoly tanulmányokat is végeztél,  
 mielőtt babákat kezdtél varrni.

Két évig jártam Tóth Éva iparművészhez, 
akivel papírmasé babákat készítettünk.  
Ő szobrászművész, de textilekkel is foglal-
kozik. Fontosnak tartom, hogy bármibe is 
kezd az ember, mindig felkészült legyen.  
A babakészítés is folyamatos tanulást igé-
nyel. Én a textil mellett maradtam, úgy ér-
zem, lágyabb, nőiesebb.

5.  Száz közül is felismerni, melyik  
 a te babád. Mennyi időbe telt  

megtalálni az egyéni stílust?
Viszonylag hamar. Mikor eldöntöttem, hogy 
textilbabákat fogok készíteni, és egyedi 
arcvonásokat, tekintetet fogok nekik feste-
ni, elég gyorsan kialakult az a stílus. Sokan 
mondják, hogy rám hasonlítanak, de én in-
kább azt gondolom, a belső érzés, gondo-
lat, ami indítja az arcot, és jelenik meg az 
arcvonásokon.

6.  Mi a munka menete?
 Először a téma. Nagyon sokszor pá-

lyázatra, versenyre dolgozom; szeretek 
tematikus dolgokkal is foglalkozni. Nagyon 
sok utánajárás kell ahhoz, hogy a kornak 
megfelelő munka készüljön. Sokszor kérde-
zik, lerajzolom-e, mit szeretnék. Nem. Addig 
járok utána, míg teljesen körvonalazódik a 
fejemben, hogy milyen lesz. Vannak régi 
divatlapjaim, könyveim. Nagyon szeretem 
a középkori nemesi viseletet, illetve a szá-
zadforduló, az 1800-as évek vége, 1900-as 
évek eleje érdekes számomra.

7.  Nincs két egyforma arcú babád. 
 Amikor eldöntöm, milyen kort és mi-

lyen ruhaanyagot fogok használni, rögtön 
hozzágondolom az arcot. Amikor az Arany 
János-pályázatra babával neveztem (tema-
tikája szerint bármelyik balladája lehetett az 
alap), Szilágyi Erzsébetet formáztam meg. 
Elolvastam a balladát, ami tele van fájda-
lommal. Mátyás anyja siratja Lászlót, akit 
lefejeztek, másik fiát elvitték tőle Prágába. 
Azt a fájdalmat akartam megörökíteni. A 
betlehemes pályázatra készült munkában, 
melyben Józsefet, Máriát és a kisdedet 
ábrázoltam, az örömöt és a büszkeséget 
akartam kifejezni. Itt egy gyönyörű gyer-
mek; tudtam, az arc ilyen lesz. Belső dolgok, 
amik megjelennek az arcokon.

8. Mikor dől el, hogy egy baba milyen 
 ruhát fog viselni, ülni, állni  

vagy táncolni fog?
Tulajdonképpen egyszerre formálódik. Mi-
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kor a szecessziós pályázatra babapárt ké-
szítettem, rögtön tudtam, hogy ők sétálni 
fognak az erdőben. Ők csak állni tudnak, 
ülni nem. Amelyek ötletszerűen készülnek, 
a hangulatom szerint, azok többnyire ülő 
vagy ültethető babák. A póz, a testtartás attól 
függ, milyen fotelbe vagy székbe képzelem 
el őket – a test, a kezek, lábak arányát is úgy 
alakítom. A kiegészítőkhöz kutakodom régi-
ségpiacokon, összeszedegetek babakocsit, 
fotelt, hintát, asztalokat, székeket.

9.  Fiúnak vagy lánynak könnyebb 
 ruhát varrni?

Nekem a lányoknak, mert alapvetően a női-
séget akarom megmutatni a lányokkal. A 
szépségüket, a női mivoltukat szeretném lát-
tatni. Néha kell hozzájuk fiú, hogy érződjön a 
kontraszt, erősítse a nőiességet. Egyébként 
nagyon szeretek férfiakat készíteni, mert ott 
kell igazán koncentrálni. A férfiarc karakte-
resebb forma – szélesebb arcél, nagyobb orr 
–; ezt varrással lehet hangsúlyozni. Szere-
tem ezeket a kihívásokat.

10.  Vannak kedvenceid,  
 amiktől nem válnál meg?

A díjnyertes babáimat biztos nem adnám 
senkinek. Az idős házaspártól a világért 
nem tudnék megválni. Párommal 50 éve va-
gyunk együtt épp az idén; diákkori szerelem 
a miénk. Mikor ez a babapár született, az 
volt a gondolatom: milyen jó lenne szépen 
megöregedni, fogni egymás kezét, megma-
radni egymásnak. A cigány párt sem adnám 
semmiért. Az öreg férfi  alakja évekig ké-
szült. Tudtam, hogy lesz egy cigányzené-
szem, de nem találtam meg hozzá a hege-
dűt. Aztán egyszer Prágában rátaláltam. Ez 
egy 7-8 centis hegedűtest. Megvan a tokja 
is, minden alkatrésze; nagyon hercig darab.

11.  Szoktál nekik nevet adni?
 Nem. Viszont van két degenerált 

arisztokrata fejű babám, akiket a magam 
szórakoztatására alkottam meg, hogy le-
gyen valami, ami polgárpukkasztó. Az 
egyikük Anasztázia de Genere, a másiknak 
nincs neve. Jobban élvezem, ha odajönnek 
az emberek, és azt mondják valamelyikre: 
Jé, ez pont olyan, mint Bözsi néni! Jó, ha 
látnak bennük valakit.

12.  Sorra nyered a díjakat.  
 Eddig mennyit is?

Nem biztos, hogy fel tudom sorolni a díjakat. 
Négy éve versenyzek komolyabban, azóta 
minden évben volt 2-3 első díjas munkám. 
Ezek nagyon sikeres évek az életemben. 
De a siker kötelez, és nehezebb megfelelni 
a saját elvárásomnak is ezáltal. Viszonylag 
gyorsan elértem az aranykoszorús mester 

címet, ami további még alaposabb, még 
precízebb munkára sarkall. A Magyar Kéz-
művességért Alapítvány három díját meg-
kaptam, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat díját is két alkalommal. Ta-
valy Norvégiában a babám arany fokozatot 
kapott, idén szeptemberben Walesben lesz 
ugyanennek a szervezetnek a versenye. 
Idén még Németországba is készülök.

13.  Az anyagokat honnan  
 szerzed be?

Nehéz szép anyagokat találni, nem divat 
ma a ruhavarratás, kevés különleges és 
szép anyag kerül be az országba. Sajnos, 
Nyíregyházán keveset lelek, de bárhol is 
járok, mindenütt a textilboltot célzom meg. 
Mikor meglátok egy anyagot, abban a pil-
lanatban megszületik a gondolataimban a 
baba. Nem mindig varrom meg azonnal; 
előfordul, hogy egy-két évet is pihen a 
szekrényben az anyag.

14.  Hány babád van?
 A legutóbbi nyíregyházi kiállításon 

a férjem 80 figurát számolt meg. Az a kiál-
lítási anyag 15 év gyűjteményes munkája. 
Pár évvel ezelőtt Fehérvárcsurgóra 50 babát 
vittem. Nem sok maradt belőlük; azokból 
elég sok elfogyott. Művészbabát úgy 150-et 
készítettem eddig. Míg elkészül egy figura, 
mindenképp kell 2-3 hét. A férjem nagyon to-
leráns velem, és ez borzasztó jó érzéssel tölt 
el engem. Nélküle ez az egész nem jött volna 
létre. Jön velem minden versenyre, kísér, és 
nem úgy fogja fel, hogy ez az én mániám, 
hanem hogy a párja ebben teljesül ki.

15.  Ha utazás, akkor észak, 
 dél, kelet, vagy nyugat?

Magyarországon szeretek utazni, mindegy, 
melyik égtáj felé. Bármerre járunk, újra és 
újra rácsodálkozom, milyen gyönyörűségek 
vannak itt. Nagyon vágyom az Őrségbe, te-
hát most nyugatra fogunk menni. Szeretnék 
ismét eljutni Szarvas környékére. Kőszegre 
is visszavágyom.

16.  Autó, bicikli vagy  
 tömegközlekedés?

Többnyire autóval megyünk. Biciklim van, 
de elég nehéz rávenni a kerékpározásra. 
Habár megfogadtam, hogy az idén többet 
kerekezem.

17.  Szabolcsi töltött káposzta  
 vagy gombapaprikás?

Ha csak egyet lehet választani, akkor min-
denképp az apró, beregi töltött káposzta. 
Amiből egy töltelék egy falat, és természe-
tesen nem rizzsel, hanem málékásával.

18.  Sör, bor vagy pálinka?
 A hegyaljai borokat szeretem 

megkóstolni, de nagyon jóféle szilvapálin-
kákat is főznek mifelénk – természetesen 
csak mértékkel fogyasztva.

19.  Mi a legjobb Nyíregyházában?
 Élhető város; itt nyugalom van. 

Volt idő, fiatalabb koromban, amikor nagyon 
szerettem volna elmenni innen, de már nem 
vágyom. Egyik fiam Budapesten, a másik 
Debrecenben él a családjával. A fővárosba 
semmiért nem költöznék. A Bujtost imádom; 
a házunkból látom a tavat…

20.  Mi a legrosszabb  
 Nyíregyházában?

Nem szeretem, hogy a belvárosba olyan 
épületek kerültek, amelyek építészként 
nekem nem tetszenek. Kicsit túlmoderni-
zálták a várost, de azért nem tudnék má-
sutt élni.

21.  Mit jelent számodra  
 Nyíregyháza?

Lokálpatrióta voltam mindig. Ez a szülővá-
rosom; nagyon szeretek hazajönni. Örülünk, 
ha néhány napi távollét után végre itthon 
vagyunk. Mindenestül szeretem: a Sóstóval, 
az állatparkkal, színházzal, parkokkal ezt a 
szép szőke várost. Vannak benne nagyon 
igyekvő, jó emberek. Nagyon sok lehetőség, 
adottság van Nyíregyházán ahhoz, hogy itt 
jól tudjanak élni az emberek.
 Cservenyák katalin
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