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EURODISNEYBE! 

Együd János családját szegedi 
panellakásában ötszáz bagoly 
veszi körül. A gyűjtő katego-
rizálja és katalogizálja is népes 
állatseregletét. 

- Addig-addig mondogattam a fe-
leségem éjszakai tanulásakor, 
hogy bagolykodik, míg végül én 
fertőződtem meg tizenhárom év-
vel ezelőtt - mesélte gyűjtőszen-
vedélye kezdetéről Együd János. 
A szegedi panellakás mára népes 
bagolycsapatnak nyújt menedé-
ket, a halk szavú gyűjtő szeré-
nyen ötszáz fősre becsüli raju-
kat. 

- A legelső madár üvegből ké-
szült, és egy észak-magyarorszá-
gi kirándulásunk emlékét őrzi -
emelte fel büszkén féltve a gazda. 
- Szépen szaporodnak azóta, és 
ismerőseimmel a világ legtávo-
labbi zugából is hozzám repül-
nek. Vásárláskor már óvatosan 
nézek körbe, nehogy ugyanazt a 
példány kétszer vegyem meg. A 
kilencvenes évek elején sokkalta 
nehezebben gyűltek a madarak, 
akkoriban nem kínáltak a boltok 
ennyiféle ajándéktárgyat. 

Bemutatásukra Együd János 
csupán a legérdekesebb darabo-
kat ültette asztalra. A dán, svéd, 
holland, német madarakat ő és 
családtagjai reptették a gyűjte-
ménybe. Hozzájuk más konti-
nensekről, például a távoli Viet-
namból, Indonéziából és Kínából 
költözött melléjük társ. Harry 
Potter baglya - karmaiban titkos 
üzenettel - ugyancsak némán 
gubbaszt közöttük, mögé Mici-
mackó higgadt, bölcs plüssbarát-
ja telepedett. 

- Katalogizáltam őket, hiszen 
mindegyikhez történet fűződik. 
Kategóriákba pedig úgy osztom a 
népes állatseregletet, hogy szá-
mon tartom a „csupán" szépe-
ket, amik dísznek valók porce-
lánból, papírból, kőből, fémből 
vagy fából - mutatta. Kedvence, 
a „fedélzeti", a kocsiban foglal 

helyet, mindenüvé elkíséri a csa-
ládot. „Multifunkcionális" bag-
lyai is színpompásak, János zse-
bében is lapul egy a kulcstartó-
ján, a kollekció különlegessége 
pedig egy görög egyeurós érme, 
hátoldalán fülessel. Gyönyör-
ködtet a polcokon bagolymintás 
sörnyitó és sószóró, felfedeztem 
füstölőt, szélcsengőt, naptárasat 
és tükröset. A gyerekjátékok to-
vább tarkítják a palettát: az ezer 
darabos puzzle vagy a kínai faba-
golyépítő összerakása jelent 
majd igazi élvezetet. 

Együd János harmincegy éves 
nagyvállalati munkáját maga 
mögött hagyta a napokban, most 
otthon dolgozik tovább műszaki 
szakfordításokkal. Több ideje 
marad kedvenceire. Ha netán 
baglyos olvasnivalóra támad 
kedve, csak leemeli polcáról Fe-
kete István Hu vagy Három ba-
goly című regényét. Gyerekválto-
zatban micimackós történetek és 
mesék gyarapítják a választékot. 
Végül bepillanthattam legféltet-
tebb kincsei közé a vitrinbe, a 
polcon kilenc csiszolt kristály-
madár lakik. Búcsúzóul - gyűjtő-
től meglepően gálánsán - baglyos 
hűtőmágnest kaptam útitársul. 

DOMBAI TÜNDE 

A BAGLYOSOK 
SASOLNAK 

lg Szegeden köztudatottan né-
pes bagolyraj a Körút Antik-
váriumban gyűlt össze. Cho-
vanecz Györgyéknek kilenc 
éve, az üzletnyitáskor a ján-
dékozták az első példányt, 
azóta 548 tollast vásároltak 
vagy kaptak. Legrégebbi da-
rabjuk egy 1835-ös kerámia-
madár. A két gyűjtő, Chova-
necz György és Együd János 
figyeli a másik szerzeményeit 
is, és persze a felbukkanó 
ritka madarakat. 

Tíz és tizennégy év közötti, sze-
gedi önkormányzati általános is-
kolában tanuló gyerekek számá-
ra, szervez tíznapos táborozást a 
Nevelési-oktatási Intézmények 
Gazdasági Szolgálata a balaton-
kenesei gyermek- és ifjúsági tá-
borban a résztvevőknek csak a 
napi négyszeri étkezésért kell fi-
zetni, amely tíz napra 15 ezer 
500 forint. Az utazást, a szállást, 
a tanári felügyeletet, valamint a 
tábori programokat - kirándulás, 
sétahajózás, sport- és szellemi 
vetélkedő, tábori színházi elő-
adás - a szervezők finanszíroz-
zák. Jelentkezni az iskolában le-
het. 

Tizenhárom esztendő alatt ötszázasra gyarapodott Együd János 
madárra ja Fotó: Schmidt Andrea 

Százezer kötetet kínálnak az olvasóknak 

Könyvtár és közösségi tér is 
A nehezedő körülmények között is működik 
még a szegedi Kálvária sugárúti bibliotéka. A 
volt szakszervezeti könyvtár régóta nyilvános, 
bárki látogathatja. Százezer kötetes gyűjte-
ménnyel, rendezvényekkel várják az érdeklődő-
ket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bár a szegedi bibliotéka a rendszerváltozás óta nyil-
vános, sokan még mindig „szakszervezeti könyv-
tárként" emlegetik az 1958-ban létrehozott Kálvá-
ria sugárúti gyűjteményt. Veres Gyuláné könyvtár-
vezető emlékeztetett rá, hogy a fénykorban 130 
megyei szakszervezeti könyvtár tartozott a közpon-
ti feladatokat ellátó intézményhez. Az idők válto-
zásával a szakszervezet megvonta támogatását. A 
bibliotéka fenntartási költségeinek mintegy felét 
pályázati támogatásból, a fönnmaradó részt pedig 
saját bevételeiből fedezi. 

Az intézmény a Területi Művelődési Intézmé-
nyek Egyesületének tagja. Nyilvános közkönyvtár, 
azaz bárki látogathatja. Nedelkovics László könyv-
táros kiemelte, hogy a mintegy 100 ezer kötetes 

gyűjtemény jól kiegészíti a Szegeden működő nagy 
könyvtárak (a Somogyi- és az egyetemi könyvtár) 
szolgáltatásait, az érdeklődök sokféle témában ta-
lálnak olvasnivalót. Különösen erős a humán tudo-
mányok (történelem, irodalomtörténet, filozófia, 
nyelvészet, stb.) anyaga, ezért sok felsőiskolás ke-
res itt a vizsgaidőszakban ajánlott és kötelező iro-
dalmat. Bőséges a szépirodalmi kínálat is - mondta 
a szakember. 

A bibliotékának ma három ezer olvasója van. A 
mutatószámok szerint tavaly 54 ezren látogatták a 
gyűjteményt, s 75 ezer dokumentumot kölcsönöz-
tek. A könyvek mellett folyóiratokat, hetilapokat is 
hazavihetnek az olvasók. A diákoknak rövid határ-
időre még a kézkönyveket is kiadják. 

A könyvtár közösségi térként is működik - emel-
te ki az igazgató. Veres Gyuláné elmondta, hogy sa-
ját rendezvényeik (a napokban járt itt író-olvasó ta-
lálkozón Lőrincz L. László, azaz Lesbe L. Lawrence) 
civil szervezetek is jelentkeznek különféle progra-
mokkal. A bibliotéka eMagyarország-pontként in-
gyenes internetes szolgáltatást is nyújt. Nyaranta 
változatlanul megtartják a nagy hagyománnyal bí-
ró olvasótáborokat. 
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Bobály Kati mesefüggönyök és akvarellek után nemezképeket készít 

Holdacska, harisnyában 
A feleség bagolykodott, a férj gyűjti a műtollasokat 

Ötszáz bagoly 
a házi kedvence 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
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A tanuló neve: 

elme: 

tel.: 

osztálya: 

osztályfőnöke: 

Az előfizető neve: 

Iskola neve: címe: 

A sorsolás időpontja: 2005. június 27. 

A sorsoláson voló részvétel feltétele, hogy legyen a csalódban 

érvényes Délmagyororszóg- vagy Délvilág-előfizetés. 

A Szin-5-ös tanulók fotóit ós adatait folyamatosan megjelentetjük lapunkban 

A nyeremények kézpénzre nem válthatók 
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Játékos figurák, foltszerű ábrázolások Bobály Kati gazdag színvilágú nemezképein Fotó: Karnok Csaba 
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Pedagógusként gyermekrajzokbúi rende-
zett kiállítást, később lakberendezőként 
dolgozott, akvarelleket és „mesefüggönyö-
ket" festett, plázák dekorációit tervezte a 
szegedi Bobály Kati. Mostanában a nemez 
érdekli: a színezett gyapjúból mángorolt 
alkotásokon játékos alakok és elvont for-
mák jelennek meg. 

A nemezkép-készítés vázlatos receptje: szí-
nes gyapjúval rakjuk ki a képet, és locsoljuk 
meg bőven forró vízzel. Ezután kézzel és 
mángorlóval préseljük ki belőle a vizet. Ha 
nagy (például egy jurta oldalára való) nemez-
felületen dolgozunk, célszerű, ha lovat fo-
gunk a mángorló elé, lévén a „gyúrás" igen 
nehéz munka. 

Miközben a szegedi Bobály Kati beavat 
minket a nemezkép-készítés titkaiba, sorra 
teríti műterme hatalmas asztalára a szebbnél 
szebb színekben pompázó alkotásokat. Me-

seház, álombeli madarak és manók, vízinö-
vények közt bujkáló halacskák, a háztetőkre 
boruló éjkék ég alatt zokniban sétálgató Hold 
képei tárulnak elénk. Másutt a korábban vá-
szonra festett absztrakt alakzatok jelennek 
meg. Szembetűnő, mennyire különböznek a 
nemezképek egymásba átfolyó, meleg szín-
foltjai az olajképek éles kontúrjaitól. 

- Szeretném a nemezt az önálló műalko-
tások rangjára emelni - mondja az alkotó. A 
lakberendezőként is sikeres Bobály Kati -
munkáit lakáskultúra-lapok mutat ták be -
már annyi mindent csinált, hogy neve mellé 
nem is lehet egyértelműen megfogalmazha-
tó „foglalkozást" írni. Rajzszakkört vezetett 
a tápéi általános iskola alsó tagozatosainak. 
A művek színvonalát jelzi, hogy a rajzokból 
és vízfestményekből kiállítást rendeztek a 
Kass Galériában. A textilipari szakközépis-
kolában művészet- és viselettörténet órákat 
adott. 

Egy kiállításának festett mesefüggönyei 
annyira megragadták az akkor épülő Szeged 
Plaza egyik vezető munkatársának képzele-
tét, hogy rábízták az üzletközpont teljes de-
korációjának elkészítését. Ez pedig a magyar-
országi plázák igazgatójának tetszett meg, 
így a szegedi után a szolnoki, székesfehérvá-
ri, majd legutóbb a veszprémi Balaton Plaza 
díszítése is Bobály Kati és munkatársai fantá-
ziáját dicséri. 

NY. P. 

IHLETŐ GYEREKEK 
Bobály Kati internetes honlapján (web.axele-
ro.hu/dekorart) így mutatkozik be: „Textiljeimet 
15 éve festem. Munkáim álomszerűsége a gyer-
meki gondolatvilág szülötte. Formáim, figuráim, 
színeim munka közben fogalmazódnak sajátos 
szürrealizmussá. Vonz az anyag fehérsége és 
végtelensége. Függönyeimet a fény élteti." 

Balatoni 
táborozás 


