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A csatorna Farkas Laurával reklámozza magát 

Szentesi szépség 
a TV 2 egyik arca 

A ságvárís lány spanyolos sikere az országos versenyen 

Timi már egyetemista 

A makói Tapasztó Éva rendőr vagy katona lesz 

Elsőként mehet át a gyémánthídon 

A kereskedelmi csatorna a szen-
tesi Farkas Laurát választotta: 
az ifjú nő arca folyamatosan 
feltűnik a műsorok közötti rö-
vidfilmbetétekben. A Miss 
Hungary szépségverseny máso-
dik helyezettje örömmel vett 
részt a forgatásokon, modell-
ként pedig Milánóról álmodik. 

A kereskedelmi és közszolgálati 
tévék is a műsorok között meg-
különböztető rövidfilmeket hasz-
nálnak, mellyel emlékeztetik a 
nézőket arra, éppen melyik csa-
torna adását élvezik. Az egyik 
ilyen rövidfilmben naponta több 
alkalommal is feltűnik egy külö-
nösen szép nő. A szentesi Farkas 
Laura kerékpárral jelenik meg 
egy fiú társaságában, mászókáz-
nak és vattacukrot esznek - a je-
lenet vidám, diákos hangulatú. 
Laura élvezte a forgatást, hiszen 
itt nemcsak a szépségét mutat-
hatta meg, hanem játékban is 
részt vehetett. A Miss Hungary 
második helyezettje nemrégiben 
tért haza Kínából, ahol a Miss 
Modell of the World elnevezésű 
versenyen tizedik lett a világ leg-
szebb lányai között. A modell úgy 
véli, a szépségversenyen szakmai 
szempontok szerint elsősorban 
az emberre kíváncsiak az ítészek, 

míg a modellkedés kreativitást, 
lendületet, fantáziát igényel. A 
modell szereplésében mindig 
fontos a cél: csodálatos ruhákat 
tehet még vonzóbbá a közönség 
számára a divatbemutatókon. 
Fotózások, filmezések alkalmá-
val pedig az üzenet szempontjá-
ból legtetszetősebb képi megfo-
galmazás közvetítője a modell. 
Ilyen szerepben pedig Laura min-
dig szívesen bontakozik ki. 

Hétköznapokon, otthoni és ba-
ráti környezetben a számára leg-
kényelmesebb viseletben jár, 
olyan holmiban, amiben jól érzi 
magát. A farmert és egyszerű pu-
lóvert viselő tizenkilenc eszten-
dős, a napokban érettségizik - a 
kínai világverseny miatt halasz-
tott egy évet. Keveset alszik és 
sokat tanul, ám a fáradtságnak 
nyomai sem látszanak rajta. To-
vábbtanulni Esztergomban vagy 
Egerben szeretne, kommuniká-
ció és művelődésszervező sza-
kon. „Az esélytelenek nyugalmá-
val készülök" - mondta magáról, 
finom iróniával Laura, akit ál-
mai távoli országokba hívnak. A 
sorban természetesen szerepel a 
divat fővárosa, Párizs, de úgy ér-
zi, boldog lehetne Milánóban 
vagy Londonban is... 

B. G. 

Egyetemi felvételit és ötös 
érettségit nyert spanyolból az 
országos döntő szegcdi gimna-
zista harmadik és hetedik he-
lyezettje. A hetedik Radó Tí-
mea a nyelv és kultúra elvá-
laszthatatlan szeretetét fejte-
gette. 

- Kemény küzdelmet vívtunk az 
országos tanulmányi verseny 
spanyolos szekciójában. Érdekes, 
hogy lányokból álló mezőny 
gyűlt össze a pesti döntőben. 
Spanyolt viszonylag kevesen ta-
nulunk az ország különböző 
gimnáziumaiban - mesélte Radó 
Tímea, a szegedi Ságvári gimná-
zium végzőse. - Ettől függetlenül 
igen nehéz feladatokat kaptunk. 
A biztos nyelvtudásunk mellett 
ugyanis történelmi, természet-
rajzi jártasságunkat mérték, sőt 
közéleti tájékozottságunkat is 
megmutathattuk. 

Az iskolai fordulóban például 
az újságírásról, annak is bulvár 
oldaláról fogalmazták meg véle-
ményüket a harmadikosok és 
negyedikesek. Az országos dön-
tőben a magyar zsűri egy spanyol 
tengeri akváriumot ismertető 
cikkről faggatta a résztvevőket, a 
spanyol ajkú bizottsággal pedig 
egy argentin képregény kapcsán 
még a hatvanas évek ameri-
kai-kubai konfliktusáról és a 
Kennedy-gyilkosságról is szót 
váltottak. 

Radó Timi nem tesz különbséget ősi és modern latin kultúra kö-
zött. Mindkettőt kedveli Fotó: Schmidt Andrea 

Timi hetedik helyezést ért el, azt jelenti, hogy spanyolból már 
míg a karolinás Maróti Szilvia egyetemi helyet választhattak 
bronzérmes lett. Számukra ez maguknak. Ezenkívül huszon-

négy plusz vizsgapontot szerez-
tek a felvételijükhöz, és nem 
utolsósorban ötös emelt szintű 
nyelvi érettségit könyvelhetnek 
el. 

- Az ELTE-n használom fel a 
lehetőséget, és magyarból ké-
szülök a kommunikáció szakos 
felvételimre. Nem maradok 
Szegeden, mert a fővárosból ta-
lán több lehetőségem nyílik a 
spanyolos irány folytatására -
magyarázta döntését Tímea. -
Mindenképpen az idegenforga-
lom vonzásában igyekszem he-
lyet keresni magamnak, ez je-
lenthet akár külföldi munkavál-
lalást is. Rettentően érdekel a 
latin kultúra, és ez magába fog-
lalja a spanyolt, az észak- és 
dél-amerikait egyaránt. Még ab-
ban sem tennék különbséget, 
hogy a modern életvitel vagy az 
ősi hagyományok fognak meg 
leginkább. Úgy, gondolom, 
hogy ezek összefonódva jelentik 
egy nép és kultúrája jellemzőit. 
Szimpatikusnak találom a latin 
emberek mentalitását, a zené-
jüket, és nagyra értékelem iro-
dalmukat: Gábriel Garcia Mar-
quez és Mario Vargas Llosa regé-
nyei lenyűgözőek. A nyelvtanu-
láson keresztül és spanyoltaná-
rom, Anderléné Kasza Mónika 
segítségével kerültem ennyire 
szoros kapcsolatba a világuk-
kal. 

D.T. 

Egy számítógépet és hozzá egyéves inter-
net-előfizetést kapott az idén alapított ma-
kói Gyémánthíd-díj első kitüntetettje, a 
Szikszai György Református Iskolában ta-
nuló Tapasztó Éva. A szerény körülmények 
között élő nyolcadikos diáklány álma a jogi 
diploma. 

A Gyémánthíd-díj nevében József Attila Érik 
a fény című, 1925-ben írt versének egyik so-
rára utal. A makói önkormányzat - éppen a 
szegény sorban nevelkedett, ám ragyogó te-
hetségű költőre gondolva - azért alapította az 
elismerést, hogy a hozzá hasonló helyzetben 
lévő mai makói fiatalok felemelkedését segít-
se. Elsó kitüntetettje, Tapasztó Éva a hétvégi 
centenáriumi ünnepségen vehette át - jelké-
pesen - a díjat az oktatási bizottság elnöké-
től, Martinusz Lászlótól. A nyolcadikos lány 
az újvárosi Szikszai György Református Isko-
la tanulója, és mint igazgatója, Kotormán Ist-
ván büszkén mondja: azért éppen ő nyerte el 
a díjat a makói iskolából jelölt diákok közül, 
mert 6 tanul a legjobban. 

Csakugyan: Éva majdhogynem kitűnő. 

mert igen szerény körülmények között él. 
Rokkantnyugdíjas édesanyjával egy paraszt-
házban lakik, édesapjával sosem találkozott 
- a hetven évesnél idősebb nagymama igyek-
szik gondoskodni róla, segíteni neki. Van egy 
huszonkét éves bátyja is, ő katona. Egyéb-
ként ugyanolyan, mint a többi tinilány: sze-
reti az állatokat, kutyája és macskája is van, 
szeret a barátaival együtt lógni, zenét hallgat-
ni, kedvence a Green Day és a Hooligans 
együttes. Verseket is szívesen olvas - például 
Aranyt, Petőfit, de azt is rögtön tudta, hogy a 
Gyémánthíd-díj elnevezése lózsef Attilához 
köthető. 

Tapasztó Éva nagyon örül a kitüntetésnek. 
Abban bízik, hogy a megnyert számítógép a 
továbbtanulásban is segítségére lesz: a Ju-
hász Gyula Református Gimnázium rendvé-
delmi szakára jelentkezik, jövőjét a rendőr-
ség vagy a fegyveres erők soraiban tudja el-
képzelni, álma ezenkívül a jogi diploma. Szá-
mítógépről, internet-előfizetésről másként 
nem is álmodhatott volna - pedig az infor-
matikát is nagyon szereti. 

SZ. I. M. Az ifjú nő a Széchenyi ligetben 

Kedvence a matematika és a testnevelés, ver-
senyeken is részt vesz rendszeresen, ám amit 
kevésbé szeret - például a fizikát - , abból is 
négyes. A szerény, mosolygós lány jeles ered-
ménye azért különösen figyelemreméltó, 

Tapasztó Éva a díjátadó ünnepségen, a 
H a g y m a h á z b a n Fotó: Schmidt Andrea Fotó: Tésik Attila 

Gregus Dezső lakatlan szigetet kapott Fidzsin 
„Gyermekkoromban édesapám renge-
teget mesélte Szindbád utazásait. Any-
nyira megragadott, hogy úgy gondol-
tam: bejárom álmaim helyszíneit." 
Gregus Dezső operatőr eljutott a világ 
legszebb részeire. Forgatott többek kö-
zött a nepáli kolostorokban és Óce-
ániában, ahol ajándékba kapott egy 
lakatlan szigetet. 

A tizenhárom éve operatőr szegedi 
Gregus Dezső úgy jár Brazíliába, mint 
más Dorozsmára. Évente két-három 
hónapot tölt az egzotikus országban. A 
brazil kulturális minisztérium az első 
kinti alkotását dokumentációs termé-
szetfilmnek minősítette, ezért jogosult 
a dél-amerikai ország minden nemzeti 
parkjában díjmentesen forgatni. 
Egyébként egy-egy alkalommal több 
ezer dollárt fizetne a jogért. A legutób-
bi útjáról nemrégiben tért haza: Fórizs 
István kollégájával összesen 8500 kilo-
métert utazott a keleti parton. Forgat-
tak az olindai és a recifei karneválon 
is, amelyek nagyobbak, mint a riói. 

- Még tavaly történt a riói karneválon, 
hogy a mellénk rendelt testőr egyszer 
csak eltűnt. A következő pillanatban le-
tépték rólam az operatőri mellényt. Ek-
kor a többmilliós kamerával, mint a ka-

ratefilmekben lehet látni, elkezdtem fo-
rogni. így sikerült megmenekülnöm, 
míg a segítségemre nem siettek - meséli 
a Telin Televízió operatőre. 

Dezsőnek rengeteg története van, hi-
szen filmet készített Malajziában, az 
oroszlánok városában, az ausztráliai Ku-
randa őserdőben és krokodilok között. 
Forgatott az USA-ban és Hawaii-on. 
Új-Zélandon bejárta a fjordok vidékét és 
a gejzírek hazáját. A Fidzsi-szigeteken 
találkozott olyan bennszülött dobfara-
góval, aki két évig kereste a dzsungelben 
az alapanyagot, majd ugyanennyi ideig 
faragta a fát és hangolta a hangszert. 
Harmincöt évvel ezelőtt hasonló dobbal 
űzték el a szellemet a vacsorától ember-
evő társaival. 

- Fidzsin köztudottan nincs „idő". A 
szigetek között közlekedő hajó akkor 
indul, ha megtelik. Van, amikor várni 
kell egy hetet. Wayasewa szigeten tör-
tént: a falu gitárosának kificamodott a 
csuklója, amit egy mozdulattal helyre 
raktam. Ezért hálából nekem ajándé-
kozták a szemközti Kuata lakatlan szi-
getet. Ha rendszeresen visszatérnék, 
bejegyeznék a nevemre. Mennék is, ha 
nem 16 ezér kilométert kellene repülni 
- vakarja a feje búbját a világjáró, ezo-
teriával is foglalkozó tévés, akit ottho-

nában már meglátogatott a Tampai 
Ringboche, a nepáli Királyi Fehér Ko-
lostor főpapja is. A főpap - aki négy 
évig meditált egy kőbarlangban míg a 
megvilágosodásig eljutott - olyan pozi-

tív rezgéseket fedezett fel Újszentivá-
non, hogy kijelentette: burmai meste-
rekkel kegyhelyet, stupát építtet a tele-
pülésen. Tervét végül Sopronban való-
sítja meg, mert ott ingyen telket ka-

A világjáró operatőr jelenleg a braziloknak forgat Fotó: Frank Yvette 

pott. Ringboche, Gregus Dezsőt azon-
ban meghívta katmandui kolostorába, 
ahol az operatőr az éjszakai meditáció-
hoz megkapta a főszentély kulcsát . Ez 
nagyon nagy kiváltság. 

Dezső hálából különleges masszíro-
zást mutatott a főpapnak és a szerzete-
seknek, akik eddig csak lelki meditáció-
val végeztek öngyógyítást. Majd beavat-
ta őket a csángó magyarok révén ismert 
gyertyázásba, aminek lényege, hogy a 
tűz segítségével „harmóniát teremtsünk 
az ember energia mezejében". 

- A főpap szeretett volna meglepni, 
ezért meghívta az élő Buddhát Burmá-
ból egy különleges szertartásra. Sajnos 
nem találkoztunk, mert éppen a maois-
ta csoportok által uralt robbantásoktól 
sem mentes hétezer méteres hegyek kö-
zött forgattunk. Visszatérve Tampai 
Ringboche azt mondta: úgy látszik még 
nem érdemlem meg, hogy hosszú élet 
áldást kapjak. Erre azt válaszoltam, 
hogy nekem a legnagyobb áldás, ha a fi-
am vagy a szerelmem átölel. A főpap 
annyira meglepődött ezen az egy mon-
daton, hogy két hétig meditált, majd 
meglepetésemre ezt mondta: „Dezső, 
lehet, hogy szakítok a tradícióval és 
megházasodom." 

CS. GÁT LÁSZLÓ 


