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Egy új zenei cseme-
ge hangjai varázsol-
ták el az Örmény Kato-
likus Lelkészség június 
elsejei zeneagapé hall-
gatóságát. Nagy vára-
kozás előzte meg a ma-
gyarörmény 19 éves 
Várallyay Fülöp ven-
dégszereplését, aki a 
Bartók Béla Konzerva-
tórium negyedéves hall-
gatója, és a csíkszépvizi gyökerű Zakari-
ás Mária unokája. Műsorán elsőként Mo-
zart  a-moll szonátájának  I–II. tétele szó-
lalt meg, a mozarti zenei stílus ihletett tol-
mácsolásában.

Ezt követően játékosan szólaltatta meg 
Bartók Béla 3 Burlesqueskéből a I. Per-
patvar című művét. A szellemes zenei 
perpatvart briliáns technikai könnyedség-
gel és fiatalos lendülettel adta elő. A mű-
sor fénypontja Schu-
mann a-moll zongo-
raversenyének I. té-
tele volt. A merész 
zenei vállalkozás 
különlegességét az 
adta, hogy a zene-
kart Fülöp negyed-
éves konzervatóri-
umi társa, a szintén 
19 éves Oláh Krisz-
tián szólaltatta meg, 
egy remek  hangzá-
sú elektromos zon-
gorán. Krisztián ze-
nész családból szár-
mazik és két testvé-
re is zenei pályán ta-
nul. A zongoraver-

seny technikai megoldá-
sa igazi technikai bravúr 
volt, valóságos zongo-
raverseny hangulatot te-
remtett. 

A két fiatal pompás 
és hiteles játékát szűnni 
nem akaró, dübörgő vas-
taps jutalmazta. Nagy-
szerű volt fiúk! Ráadás-
ként a jazz világából 
egy lírai hangvételű Bill 

Evans: A time for love című szerzeményt 
adtak elő,  két zongorán egymásnak felel-
gető szellemes megoldásban. A nagysze-
rű produkciót a közönség újabb vastaps-
sal jutalmazta, amelyhez hozzájárult a fi-
atalok hallatlanul kedves személyisége. 
Nagyszerű játékukkal igazi zenei élményt 
szereztek.

Szeretnénk őket máskor is újból hallani!
Zakariás Antal Dirán 

Zeneagapé: új, fiatal művészek mutatkoztak be Elhunyt Dr. Bárányi Ildikó Mária
a Máltai Segélyszolgálat temesvári fiókszervezetének elnöke

A Máltai Segélyszolgálat temesvári fiókszervezetének vezető-
sége és munkakö zös sége megtört szívvel tudatja, hogy május 
31-én, szombaton, életének 77. évé ben el hunyt Dr. Bárányi Ildi-
kó Mária, a szervezet elnöke.

Dr. Bárányi Ildikó 1937. június 8-án született Csík csicsón 
(Hargita megye). A Marosvásárhelyi Or vosi és Gyógyszerésze-
ti Egyetemen általános orvosi szakon szerzett diplomát (1960). 
Ezt követően kör ze ti orvos Krassó-Szörény megyében, főorvos 
Vö rös csár dán. 1991-től a Máltai Segélyszolgálat önkéntes ve-
zetője, a temesvári fiókszervezet alapítója és 1991 óta elnöke. Gazdag írói munkássá-
ga ismert határon in nen és túl. Rend szeresen közölt egészségügyi szakcikkeket, karco-
latokat, novellákat, publicisztikai írásokat több folyóiratban (Szabad Szó, Heti Új Szó, 
Utunk, Előre, Lépcsők, Nyugati Jelen), továbbá számos könyv szerzője. Tagja volt a 
Romániai Írószö vet ségnek, a Magyar Orvosírók Szövetségének, a Ma gyar Egészség-
ügyi Társaságnak, a Segítő Jobb Egészségügyi Humanitárius Alapítvány Temes, Hu-
nyad és Krassó-Szörény megyei megbizottja (1993-2007).

Szakmai elismerései: Dank und Anerkennung Mal teser Hilfs dienst ezüst emlékérem 
(2000), arany- érdemérem (2006), Ro mániai Írószövetség Temes megyei fiókszerve-
zetének prózai díja, Apor Vilmos Bronz Érdemérem – A magyar Máltai Lova gok Szö-
vetségének kitüntetése (2006), Az Év Önkéntese elismerés (2012).

Dr. Bárányi Ildikó sokrétű tevékenysége, szakmai tudása, meleg embersége örökre 
beírta nevét munka társai, tisztelői és barátai szívébe.

Nyugodjék békében!
 Temesvár, 2014. május 31.

A Máltai Segélyszolgálat temesvári fiókszervezetének munkaközössége
*

Baráti részvét Bátyámnak és Családjának
Veletek együtt állunk a döbbenettől bénultan, s ne hezen hisszük el, hogy végleg elvesz-
tettük azt az EMBERT, akinek mindig volt ereje a csüggedők vi gasztalására, az eleset-
tek se gí té sére. Tehetetlen két ség be esésünkben szemrehányással is gondolunk Ildikóra, 
a Ked ves Doktornőre, mivel most sok száz vagy ezer embernek okozott fájdalmat Ő, 
akinek szin te életcélja volt, hogy mi nél kevesebb szomorú em ber legyen a Földön. Ta-
lán, ha tud ta volna, hogy tá vozásával ennyi embernek okoz mérhetetlen bánatot, akkor 
job ban vigyázott volna magára, s nemcsak mások, de saját egészségére is.

Dr. Bárányi Ferencnek és Családjának annak tu datában kívánunk részvétet és belenyug-
vást a ke gyet len sors akaratába, hogy tisztában vagyunk: soha semmivel nem pótolható 
DR. BÁRÁNYI ILDIKÓNAK, a szeretett feleségnek és szerető édesanyának az elvesztése.

A HETI ÚJ SZÓ Munkatársai és a HÚSZ Baráti Kör tagsága nevében
Graur János A júniusi zeneagapé közönsége 

Balról Várallyay Fülöp és Oláh Krisztián


