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A söröző bevételének jelentős részét a fogyatékkal élők vízi terápiás foglalkozásaira fordítják

Víz alatti sörözés Dálnokon

Az ország egyetlen búvártavá-
ban rendeztek be egy kocsmát, 
amely az ötletgazdák szerint 

egyedülálló a világon. Szabó Kolos 
búvároktató a háromszéki Dálnokon 
található búvártóban adott helyet a 
kocsmának, és családi vállalkozás-
ként működteti. Három méter mélyen 
helyezték el a négyszáz kilogrammos 
bárpultot, a sörcsapot, a sörrel te-
le hűtőt és egy bokszzsákot. A kocs-
mában a víz alatt egy kilométerkő 
jelzi, hány méterre van a felszín, és 
hány kilométerre a sörkészítő ma-
nufaktúra. Szabó Kolos lapunknak 
elmondta, nemcsak a tapasztalt bú-
várokat várják a kocsmába, hanem 
azokat is, akik csak belekóstolnának 
a merülés izgalmaiba, ismerkedné-
nek a víz alatti világgal. A kezdők 
oktatóval lemerülnek, megkeresik a 
„kincsesládába” rejtett sört, felhoz-
zák, majd a tó partján isszák meg. 
A tapasztaltabb búvárok bevállalhat-
ják, hogy a víz alatt söröznek. Szabó 
Kolos szerint nem bonyolult a tech-

nika, a búvár felemeli a fejét, levegőt 
fúj a sörösüvegbe, így a sört a levegő 
benyomja a szájába, és az nem keve-
redik a tó vizével. Ezzel a módszer-
rel néhány deci sört lehet meginni. 
A sörcsaphoz is csatlakoztattak egy 
csövet, így abból is kortyolhatnak a 
búvárok.

A víz alatti szórakozás nemcsak 
ennyiből áll, hiszen a kezdemé-
nyezők azt is megoldották, hogy a 
víz alatt zenét lehessen hallgatni. 
A kocsmát azok is biztonságosan 
látogathatják, akik még soha nem 
merültek. A búvároktató arról is be-

számolt, hogy a kocsma bevételének 
jelentős részét a fogyatékkal élők ví-
zi terápiás foglalkozásainak fenntar-
tására fordítják.

A háromszéki Dálnokon a nemzet-
közi búvártapasztalattal rendelkező 
Szabó Jenő – Kolos édesapja – öt év-
vel ezelőtt hozta létre az ország első 
búvártavát. Az ezer négyzetméteres 
tó fokozatosan kilenc méterig mé-
lyül, halakat, vízi növényeket telepí-
tettek bele, így a merülés rendkívül 
látványos. A tóban fogyatékkal élő 
gyerekeknek tartanak vízi terápiát, 
valamint búvártanfolyamokat szer-

veznek, az ott megszerzett oklevéllel 
a világon bárhol lehet búvár-idegen-
vezetőként dolgozni, de a készenléti 
felügyelőségnél is elismerik. A kocs-
ma az időjárás függvényében október 
végéig tart nyitva, majd tavasszal újra 
üzemel. A hírére már több csapat be-
jelentkezett, sőt magyarországi bú-
váriskola is szervez túrát Dálnokra. 
A kezdeményezők abban bíznak, 
hogy a tó és a búvárkocsma turisz-
tikai vonzereje fellendíti a dálnoki, a 
háromszéki idegenforgalmat.

BÍRÓ BLANKA

Megnyílt a víz alatti bú-

várkocsma a háromszé-

ki Dálnokon, ahol három 

méter mélyen kínálják a 

behűtött sört, a bátrabb, 

tapasztalt búvárok a víz 

alatt is kortyolhatnak 

belőle.

A fiatal lovasok is 
vonulnak a vágtán
Újra rajtol a Nemzeti Vágta, a ren-
dezvényre 11. alkalommal gyűlnek 
össze Magyarország és a határon 
túli települések versenyző lovasai 
a budapesti Hősök terén, hogy 
kiderüljön, ki viszi haza a győztes-
nek járó aranysarkantyút – közölte 
az MTI. A Nemzeti Vágta futamai 
szombaton indulnak, a döntőt 
vasárnap délután a Duna Televí-
zió közvetíti. Az eseményen idén 
először a legfiatalabb lovasok is 
bemutatkozhatnak a jövő vágtája 
nevű felvonuláson, a hagyományos 
programok között pedig idén is 
díszmenettel, lovas bemutatók-
kal és döntő futamokkal várják az 
érdeklődőket. A jövő vágtáján 110, 
nyolc és tizenkét év közötti ifjú lo-
vas vonul majd fel – mondta Meskó 
Zsolt, a Nemzeti Vágta főrendező-
je. Hozzátette, az elmúlt években 
felnőtt egy új generáció, akik közül 
sokan a vágta hatására kezdtek el 
lovagolni. Egy-egy nemzeti vágta 
után minden évben gyarapszik a 
lovagolni vágyók száma, és renge-
tegen jelentkeznek a lovardákba 
– részletezte. Az elmúlt tíz évben 
16 település csaknem háromezer 
lovasa, köztük négy határon túli 
térség, Erdély, Felvidék, Délvidék 
és Muraköz versenyzői csatlakoz-
tak a nemzeti vágta programjához. 
Meskó Zsolt kifejtette, ezeken a 
településeken pályákat építettek, 
hogy a Nemzeti Vágta elődöntőjét 
befogadhassák, körülöttük pedig 
lovas élet alakul majd ki. Hozzá-
tette, ezzel tulajdonképpen a 21. 
században valóra válik Széchenyi 
korabeli álma a lóversenyzésről. 
A Hősök terén kialakított verseny-
pálya mellett idén a Fölszállott a 
páva versenyzői egy élő lovas táj-
házat mutatnak be, ahol a korabeli 
falusi élet ünnepi hangulatát idézik 
fel a műsor döntősei.

Tarolt a hazai és külföldi mozikban Az apácaFesztivál Váradon vásárral, 
Süsüvel, Hobóval, a Hoolingasszel

A kasszasikerlista élén debütált a 
hazai és külföldi mozikban az an-
gol Corin Hardy által rendezett, 
teljes egészében Romániában for-
gatott Az apáca (The Nun) című hor-
rorfilm: 53,5 millió dollár bevételt 
hozott a bemutató a hétvégén – kö-
zölte a Mediafax hírügynökség. Az 
apáca című film a Démonok között 
univerzumából nőtte ki magát, a 
történet 1952-ben játszódik egy kas-
télyokkal, temetőkkel, árnyakkal és 
köddel tarkított vidéken. „Románia 
és Erdély legsötétebb szegleteiben 
forgattuk a filmet. Demián Bichir 
alakítja a papot, Taissa Farminga 
pedig az apácanövendéket, őket a 
Vatikán küldte, hogy járjanak utá-

na egy romániai kolostor rejtélyes 
történéseinek: ki kell deríteniük, 
hogy milyen szentségtelen dolgok 
zajlanak ott. Az egész stábot elvit-
tük Romániába, és többek között 
a Vajdahunyad várkastélyában, a 
Belthen-kastélyban, a Mogoșoaia-
palotában és a Nép Házában fo-
gattunk” – mondta el Corin Hardy 
rendező. Hozzátette, a film sok 
egyéb mellett a jó és rossz harcá-
ról szól, és ennek a harcnak a val-
lás, a szent és szentségtelen dolgok 
is a részét képezik. „Maguk az ese-
mények is szent helyeken játszód-
nak, kastélyokban, kolostorokban, 
monostorokban, de még Románia 
rengetegeit is ezek közé sorolnám. 

Összességében törekedtünk a rea-
lizmusra, de a helyszínek szeren-
csére kellően rémisztőek voltak. 
Az árnyékok és a környezet jól iga-
zodtak a film hangulatához, ugyan-
is Az apáca cselekménye nagyrészt 
gyertya- és petróleumfényben ját-
szódik, amelyek megteremtik a 
szükséges atmoszférát” – részle-
tezte az alkotó. Corin Hardy szerin 
az ilyen filmek lényege, hogy féle-
lemben tartsák és a legváratlanabb 
pillanatokban megrémisszék a né-
zőt. A Warner Bros. stúdió filmjé-
ben egyébként hat román színésznő 
is játszik.

BEDE LAURA

Színes programokkal, zenével, 
tánccal, gyerekfoglalkozásokkal, 
kézművesvásárral várja az érdek-
lődőket az immár második alka-
lommal megszervezett nagyváradi 
Magyar Kulturális Napok – a Nagy-
várad és Környéke Turizmusát Nép-
szerűsítő Egyesület (APTOR) által 
a város polgármesteri hivatalával, 
a Nagyváradi Városi Múzeummal, 
illetve a Szent László Napokat is 
szervező Szent László Egyesülettel 
partnerségben tető alá hozott ren-
dezvénynek szeptember 15–16. kö-
zött ezúttal is a város középkori vára 
ad otthont. A részletes programot 
tegnapi sajtótájékoztatóján ismer-
tette Mihai Jurca, az APTOR elnöke 
és Zatykó Gyula, Ilie Bolojan polgár-
mester magyar ügyekben illetékes 
tanácsadója.

Mint elhangzott, a fesztivál két 
napja alatt az Érmelléki Gazdák 
Egyesületének szervezésében lesz 
kézművesvásár hagyományos ma-
gyar termékekkel, ugyanakkor lesz 
magyar zene és tánc, továbbá íz-
letes étkeket is megkóstolhatnak 
majd a várba betérők, a legkiseb-

beket pedig számos foglalkozással 
várják. A programkavalkád mindkét 
napon 10 órakor rajtol el. Az árusok 
egészen 22 óráig kínálják portékái-
kat, 19 óráig a gyerekeknek kézmű-
ves foglalkozásokat tartanak, illetve 
10 és 16 óra között hagyományos fa-
játékokat is ki lehet próbálni. Visz-
szatérő rendezvény szombaton és 
vasárnap is Süsü, a sárkány – a Fo-
gi gyermekszínház a várszínház-
ban mutatja be szombaton 14 órától, 
vasárnap pedig 10 órától a népszerű 
bábjátékot. Igazi fesztiváli hangula-
tot teremtenek ugyanakkor a meghí-
vott, bizonyára mindenki által ismert 
zenekarok és előadók. Szombaton 
19 órától a kolozsvári Operettissimo 
együttes szórakoztatja operettslá-
gerekkel a nagyérdeműt, majd 21 órá-
tól Hobo koncertezik. Vasárnap pedig 
már a déli órákban elkezdődik a ze-
nei program, 13 órától az Alma együt-
tes szórakoztatja a legkisebbeket – és 
nemcsak, majd 18 órától a Maros Mű-
vészegyüttes elődását lehet megte-
kinteni. 19 órától aztán a Rackajam, 
majd 21 órától a Hooligans együttes 
csap a húrok közé.

A kezdők oktatóval lemerülnek, és a parton isszák meg a sört, a tapasztaltabb búvárok a víz alatt is  elfogyaszthatják

Fényjáték. Az apácanövendéket alakító Taissa Farminga egy romániai kolostor rejtélyes történéseit fedi fel
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