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Ingyen ebéd
Nem győzök csodálkozni, hogy ezek az amerikai nagykövetek milyen
pletykásak! Történt ugyanis, hogy a világ legnagyobb kiszivárogtató-
ja, a Wikileaks közzétett pár ezret az amerikai diplomáciai táviratok
közül, és az egyiken April Foley, az USA egykori budapesti nagyköve-
te elfecsegi feletteseinek, hogy Simor András, magyar jegybankelnök,
szerint nem lenne helyes megmenteni a devizahiteleseket.
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a dolog csaknem három éve történt,
(de ez a lényegen mit sem változtat, pedig hol volt akkor még a 270
forintos frankárfolyam?!), és az inkriminált mondat egy magánbeszél-
getés keretében hangzott el, de hát egy jó nagykövet mindenről beszá-
mol feletteseinek, amit fontosnak talál, és egy jegybankelnök kijelen-
tései elég fontosak ugyebár.
Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, miről is szólhatott egyébként
ez a csevej, meg hát mi közöm is lenne ahhoz, hogy két ember miről
diskurál meghitt magányában, csakhogy az a beszélgetés, aminek
tartalmáról később hivatalos dokumentum készül, és ez a huncut
Wikileaks még világgá is kürtöli, az már nem marad a két ember
magánügye. Pláne akkor, ha még a nagytekintélyű bankvezér olyan
kinyilatkoztatása is napvilágra kerül belőle, hogy „(Nekünk, magya-
roknak) meg kell végre tanulnunk, hogy nincs ingyen ebéd!”
Hát, nálam főleg ez az utóbbi kijelentés verte ki a biztosítékot. Egy-
részt, mert egy olyan ember szájából hangzott el, akinek a havi fizeté-
séből néhány szabolcsi falu teljes lakossága a mostani életszínvonalá-
hoz képest dúskálhatna a javakban, másrészt, mert úgy tűnik, a
Magyar Nemzeti Bank elnökének el kell magyarázni bizonyos alapve-
tő dolgokat, hogy felfogja, mi is folyik valójában ebben az országban.
Először is tájékoztatom a Tisztelt Elnök Urat, hogy a devizahitelesek
döntő többsége nem a villája kertjében lévő úszómedence felújításá-
ra vett fel hitelt, még csak nem is a megunt egyéves luxus terepjáró-
ját akarta újra cserélni. Legtöbbjük nem hisz a lélekvándorlásban, és
ezt az egy életét szeretné emberhez méltó körülmények közt leélni,
aminek egyik feltétele, hogy legalább fedél legyen a feje fölött. És
bizony sokan voltak, akiknek még olyan bűnös gondolatok is meg-
fordultak a fejükben, hogy nem igazán jó, ha három nemzedék tagjai
zsúfolódnak egy másfél szobás panellakásban, vagy, ha a gyerek aszt-
mát kap a penészes vályogfalak miatt. Továbbá arra is szeretném fel-
hívni a figyelmét, hogy az a bizonyos ingyen ebéd az érdekelteknek
már eddig is annyiba került, mintha mindennap a Gundelnél étkez-
tek volna, köszönhetően bankjaink önfeláldozó, már-már karitatív
üzletpolitikájának.
És még valami, Tisztelt Elnök Úr! Valószínűleg az elegáns dolgozó-
szobája ablakából nem látszik, de attól még igaz, hogy a fél ország ott
áll sorban az ingyen konyha előtt, de amit ott kapnak, az ehetetlen
moslék, nemhogy jól nem laknak vele, de még éhesebbek lesznek
tőle. Most látom, hogy megint egy bankelnök számára idegen kifeje-
zést használtam, de, hogy mit is jelent az a szó, hogy „éhes”, meg sem
próbálom elmagyarázni Önnek.

Szabó Antal
főszerkesztő
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A wellness hhootteell 118 erkélyes, klimatizált, a
Feng-shui elvei alapján berendezett szobával,
apartmannal és családi szobával rendelkezik.
A vveennddééggllááttááss széles palettájáról választhat-
nak vendégeink: elegáns étterem, kávézó,
panorámateraszos grillbüfé, söröző és borozó
teszi teljessé a kínálatot. A sszzaabbaaddiiddőőss  aajjáánnllaa--
ttookk közül fallabda- és bowlingpálya és aero-
bicterem biztosítja az aktív kikapcsolódást.

LLaazzíítt--hhaatt  aakkcciióó
2011. 09. 09. és 12. 20. között:

Superior kétágyas szoba:
7722..000000..--FFtt//ffeellnnőőtttt//66 ééjj
Pótágy (4–14 éves korig):
2244..000000..--FFtt//ggyyeerrmmeekk//66  ééjj

A 6 éjszakás csomagár a következő szolgáltatáso-
kat tartalmazza:
sszzáállllááss 6 éjre kényelmes superior kategóriájú szo-
bában,
ffééllppaannzziióós ellátás (gazdag büféreggeli és büféva-
csora),
a wweellllnneessss  rréésszzlleegg teljes körű használata (nyitva-
tartási időben),
beltéri élménymedence napozóterasszal,
finn szaunák, infraszauna, gőzkabin,
merülő medence, jégbarlang,
caldarium, gyermekjátszószoba, konditerem.

Hotel Wellamarin
8621 Zamárdi, Eötvös u. 15/1.
Tel.:+36/84 545 800
Internet: www.wellamarin.hu
E-mail: info@wellamarin.hu

A Balaton Szívében,
Zamárdiban
várjuk Önt

új wellness szállodánkban,
a Hotel Wellamarinban
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� A közönség igazi, belevaló rock énekesnő-
ként ismer, ehhez képest tavaly az X Faktor
alatt többször is láthattuk, mennyire elérzéke-
nyülsz, a könnyeidet törölgeted egy-egy emlé-
kezetes produkció láttán. Ez nem ártott a „roc-
kos imidzsednek”?
� Ezt a megközelítést sohasem értettem. Attól,
hogy valaki szereti és műveli is a rock zenét,
miért ne lehetnének érzései, miért ne hatód-
hatna meg bármitől, ami komoly hatást gyako-
rol rá? Én úgy vagyok vele, hogy az igazi tehet-
ség előtt leborulok, átadom magam annak a
varázsnak, amit teremt, és nem érdekel, hogy a
reakcióimról ki mit gondol. Az X Faktorban jó
néhány olyan produkcióval találkoztam – és
szerencsére a nézők milliói is velem együtt –,
amelyek egyszerűen fantasztikusak voltak.
Kezdtem volna el fanyalogni, meg „szakmázni”,
hogy hát, ott a közepén gondok voltak a dina-
mikával, meg a hajlításaid sem mindig ponto-
sak, satöbbi, csak, hogy a közönség felé jelez-
zem, mennyivel jobban értek hozzá? Szó sincs
róla! Ha valami tetszett, ha igazán megérintett,
azt én ország-világ előtt vállaltam, és vállalom
is mindig.
� Egyáltalán hogy lesz valakiből mentor egy
ilyen nagyszabású tehetségkutatón?
� Ugyanolyan komoly casting sorozat után,
mint amilyen egy fontosabb filmszerep vagy
egy nagy nézettségű show műsorvezetői megbí-
zásának elnyeréséhez kell. Számtalan szem-
pontnak kell megfelelni, a nézők nem is gon-
dolják, milyen alapos munka folyik egy ilyen
kiválasztás során. Annak idején gondolkoztam
rajta, hogy megmérettessem-e magam, és most
már nagyon örülök, hogy belevágtam.
� Elnézve a mentorok „munkakörét”, nem
csodálom, hogy alapos a válogatás, hiszen az
csak egy dolog, hogy szakmailag megkérdője-
lezhetetlen legyen az illető, de emellett tanár-
nak, pszichológusnak, barátnak, szülőnek,
meg még ki tudja, minek kell lennie egy sze-
mélyben, ha jól akarja végezni, amit vállalt.
� Ez így igaz. Amikor elkezdtem, azt gondol-
tam, hogy majd elücsörgök ott a zsűri asztal-
nál, meg igyekszem okosakat mondani, ha kell,
és közben élem a kis életemet, koncertezek,

Ha nem tudtam volna,
hogy egy többszörös
aranylemezes énekesnővel
van találkozóm,

aki nemcsak koncerteken, stúdiókban
bizonyította tehetségét, hanem
komoly színházi alakításokkal is
fűszerezte immár közel huszonöt
éves pályafutását,
azt hihettem volna, hogy egy
megrögzött Király L. Norbi, Takács
Nikolas vagy Vastag Tamás
rajongóval hozott össze a sors.
Mert, hogy Keresztes Ildikót nehéz
volt „leállítani”, mikor egykori
mentoráltjairól kezdett beszélni.
Igazság szerint az ősszel megjelenő
új lemezéről, meg a szeptember 3-án
induló második X Faktorról kérdez-
tem, de valahogy mindig
visszakanyarodtunk az említett
úriemberekhez, hogy milyen tehet-
ségesek, mekkora jövő áll előttük,
és milyen jó volt velük dolgozni.
Az ember azt gondolná, hogy ha
egy befutott sztárt egy újságíró
faggat a dolgairól, az még csak
véletlenül sem fogja a feltörekvő
új nemzedék tagjait „fényezni”,
hiszen potenciális konkurensekről
van szó, akik talán az ő sikereit
halványítják el valamikor.
Ám Ildikó esetében ez nem állja
meg a helyét. Az új lemeze kapcsán
is a dalszerzőket, közreműködőket
dicsérte, az X Faktorbeli munkáját
pedig egyfajta küldetésként
értékelte. Szóval nem véletlen,
hogy amikor a beszélgetés után
hazaindultam, vele kapcsolatban
valahogy mindig az jutott eszembe,
amit Hofi Géza mondott Papp Lász-
lóról: „…Ja kérem, ő már megteheti,
hogy szerény legyen.”

HH
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dolgozom a lemezemen. Hát ebből aztán sem-
mi sem lett. Mentornak lenni napi 24 órás
elfoglaltság. Mindennap reggel 8-kor elkezd-
jük, és ameddig mozdulni tudunk, csináljuk a
próbákat, interjúkat, forgatásokat, hogy aztán
szombat este odaülhessünk a zsűri asztalhoz,
és okosakat mondjunk, ha kell. De ezeket nem
panaszként mondom, mert hihetetlenül élve-
zem a dolgot. Már önmagában az nagyon jó,
hogy egy csomó tehetséges fiatal között lehetsz
nap mint nap, hogy segítheted őket, hogy
egyengetheted az útjukat, hogy látod, amint
fejlődnek, egyre jobban beérnek. Az a legfonto-
sabb, hogy az ember ne a saját elképzelését
próbálja ráerőszakolni a gyerekekre, hanem
lássa meg és hozza elő, ami bennük van. Király
L Norbival például nem egyszer jártam úgy,
hogy próba közben otthagytuk a koreográfus-
sal, mert nem volt mit mondanunk neki, hiszen
olyan kreatív, annyi ötlete van, hogy azon csak
ronthattunk volna. Egyszer reggel kitalálta,
hogy égő buzogányokat dobál éneklés közben.
Megszervezett egy találkozót egy artistával, aki
megmutatta neki, hogy kell égő buzogányokat
dobálni. Délután négykor szólt, hogy mutatna
valamit, és kicibált az erkélyre, ahol meggyúj-
totta a buzogányokat, és egy tökéletes artista
számot mutatott be. Én hosszú éveken keresz-
tül ritmikus sportgimnasztikáztam, és tudom,
hogy egy buzogány gyakorlatot hónapok alatt
tanul be az ember. Norbinak erre pár óra is
elég volt. De mondhatnám a többieket is, per-
sze szerencsém van, mert egy ország tapasztal-
ta meg, milyen ragyogó előadó Takács Nikolas,
vagy micsoda ideális popsztár alkat Vastag
Tomi. És ez nagy boldogság számomra, hiszen
az ő sikereikhez egy kicsit én is hozzájárulhat-
tam.
� Ha számodra a tavalyi X Faktor féléves
iszonyúan kimerítő, állandó rohanást, pör-
gést, testi és szellemi kimerülést hozott, miért
vállaltad az idei sorozatot is?
� Ezek a negatív oldalai az ilyen munkának, de
én a pozitívumokra is emlékszem. Számomra
olyan ez, mint amikor az ember megy az úton,
a porban arrébb rúg egy kavicsot, és amikor
lehajol és megnézi, akkor látja, hogy az a kavics

egy gyémánt. Igaz, hogy poros, hogy még nincs
megcsiszolva, de gyémánt. Hát a mi munkánk
az, hogy a porban, a sok értéktelen kavics
között megtaláljuk a gyémántokat. Hogy aztán
mi lesz belőlük, ipari gyémánt egy fúrófejben
vagy briliáns, az már rajtuk, meg a szerencsé-
jükön múlik, mi mindenesetre elkezdjük a csi-
szolásukat, és ez nagyszerű dolog. Hát ezért
vállaltam újra ezt a kemény félévet.
� A válogatásokon már túl vagytok. Milyen
volt a „felhozatal”, vannak hasonló tehetségek,
mint tavaly voltak?
� Mielőtt elkezdtük, egy kicsit féltem, hogy
gyengébbek lesznek az idei jelentkezők, hiszen
egy ilyen kicsi országban nem létezik, hogy
évről évre ennyi tehetség teremjen. Hát igen
nagyot csalódtam pozitív értelemben, mert
ismét találtunk egy csomó igazi gyémántot.
Szóval előre szólok, hogy a közönségnek egy-
szer-kétszer leesik az álla, ha majd adásba
kerül ez az új generáció.
� És mi lesz a lemezeddel, hiszen úgy tudom,
hogy ősszel a boltokban kell lennie?
� Hát, egy kis csúszásban vagyok vele, abajgat
is érte a kiadóm, de gyakorlatilag kész van,
csak pár apróságot kell még elvégeznünk rajta.
� Ez az ötödik albumod. Miben lesz ez más,
mint az előzőek?
� A legutóbbi két lemezemen a dalok túlnyomó
része feldolgozás volt. Most csak új számok
lesznek rajta, ezek közül a legtöbbet egy svéd
zenész barátom, Björn Lodin írta. Vele már
elég régóta szakmai kapcsolatban vagyok, köl-
csönösen tiszteljük és elismerjük egymás mun-
káját, arról is szó volt, hogy egy duettet énekel-
jünk, de az nem jött össze, viszont kaptam tőle
12 dalt „szíves felhasználásra”. Ahogy meghall-
gattam őket, egyből éreztem, hogy igen, ez kell
nekem. Lehet, hogy azért, mert Björn egy más
kultúrkörből származik, más zenéken nevelke-
dett, más vérmérsékletű, mint azok, akikkel
eddig dolgoztam, de annyira új, friss, izgalmas
dalokat írt, hogy élvezet volt elénekelni őket.
� Mikor eldől, hogy belevágsz egy új lemez-
be, ki dönti el, hogy milyen számok lesznek
rajta, a kiadó, a menedzser, vagy szabad
kezet kapsz?

DélUtán magazin_sztárinterjú DélUtán magazin_sztárinterjú

� Nekem nincs menedzserem, azt a munkát
jórészt a férjem segítségével magam végzem.
Nincs semmi bajom a menedzserekkel, csak én
még nem találtam meg azt az embert, akiben
tökéletesen megbízom, és még ért is hozzá. A
kiadóval természetesen egyeztetni kell a leme-
zen megjelenő dalokat, de olyat biztosan nem
énekelnék el, ami valamilyen okból szerintem
nem oda való, tehát a végeredmény gyakorlati-
lag az én ízlésemet tükrözi.
� Említetted, hogy a férjeddel, Kicska László-
val közösen végzitek a menedzseri teendőket,
de ő szakmailag is
komoly segítség lehet, hi -
szen szintén kiváló rock
zenész, az EDDA Művek
basszusgitárosa.
� Természetesen nem
hagyok ki egy ilyen lehe-
tőséget, hiszen többször
dolgoztunk már együtt,
Laci volt szinte mind-
egyik lemezem produce-
re, de a mi kapcsolatunk
nem arról szól, hogy rá -
telepszünk egymás éle -
tére, hanem két szuverén
ember csinálja, amit jó -
nak gondol, és, ha vala-
melyikünknek szüksége
van a másik tanácsára,
segítségére, akkor szó-
lunk, és a dolgok vala-
hogy mindig a helyükre
kerülnek.
� Úgy tudom, a lemezen
lesz egy dal, amelyet a
három mentoráltaddal
együtt énekelsz?
� Így van. Eredetileg
arra gondoltam, hogy
külön külön mind a hár-
mukkal elénekelek egy
dalt, hiszen annyira kü -
lönböző stílusúak, meg
az egyéniségük is ég és
föld, tehát együtt lehetet-

len megszólaltatni őket. Aztán jött Horváth
Attila, és írt egy olyan szöveget, amely tényleg
alkalmas arra, hogy négyen együtt énekeljük el.
� Jövő ilyenkor, ha találkozunk, megint lesz
három „új arc”, akivel közös dalra készülsz?
� Természetesen még nem tudhatom, de
magamnak is, meg annak a milliónyi tévénéző-
nek, akik majd hétről hétre végignézik az X
Faktort, azt kívánom, hogy találjunk minél
több olyan „új arcot”, akikkel szívesen énekel-
nék együtt.

Szabó Antal
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NNaattuurrMMeedd  HHootteell  CCaarrbboonnaa
a tökéletes helyszín pihenésre, kikapcsolódásra

A valódi szabadság legalább két hetes, de jobb, ha
három hétig tart – az eszünkkel tudjuk, a szívünk is
vágyik rá, de nagyon kevesen vagyunk, akik ezt
megengedhetjük maguknak. Olyanok is akadnak
szép számmal, akiknél nem anyagi okok gátolják a
hosszas és valóban üdítő pihenést: egyszerűen a
munkahelyükről nem tudnak ennyi ideig távol
maradni, bármilyen magasan is állnak a ranglétrán. 
Ám 2 éjszakás pihenésre sokkal gyakrabban nyílik
lehetőségünk, legyen az hétvégén, vagy – szaba-
dabb időbeosztással dolgozók ezt megtehetik – a
hétköznapok valamelyikén. Ilyenkor érdemes
olyan úti célt választanunk, amelyiket autóval
könnyen elérhetünk, és ahol a pihenésre szánt idő
minden pillanatát élvezhetjük. A NaturMed Hotel
Carbona Hévízen ideális helyszín akkor is, amikor
rövid idő alatt szeretnénk feltöltődni, és legalább
erre az időre tökéletesen kikapcsolódni.

A NaturMed Hotel Carbonában a gyógyvíz előnyeit
azok is élvezhetik, akik ugyan nem szenvednek
mozgásszervi betegségekben, de a sok stressz, az
állandó ülőmunka, a szükségesnél kevesebb mozgás
miatt gerinctáji fájdalmak, hátfájás, a feszes, gör-
csös izmok okozta kellemetlen érzés nehezíti a min-
dennapjaikat.
Az impozáns méretű termálfürdő medencéinek
egyikében pihenve az izmok és az ízületek már rövid
idő múltán enyhülést hozóan ellazulnak. A Hévízen
egyedülálló fedett sportuszoda remek lehetőséget
nyújt, hogy testet, lelket egyaránt felszabadító
úszással kezdjük a napot, vagy azzal fejezzük be. Az
élménymedencékben jól esik a lazítás, amit jó idő
esetén a szabadban, míg máskor fedett területen
élvezhetünk.
A professzionálisan kialakított szaunavilág a gőz, a
finn vagy az infraszauna szerelmeseinek az igényeit

egyaránt kielégíti, és a sóbarlang vagy az aroma-
kamra jótékony hatását is megtapasztalhatjuk.
A tucatnyi gyógy- és wellness masszázs, a vízben rej-
lő erőt kihasználó (algák és ásványi anyagok) Tha-
lasso rituálék, valamint a felüdülést nyújtó aloe
verás testkezelések között biztosan mindenki talál
számára megfelelőt. Egyéni konzultáció keretében
jól képzett szakemberek tanácsát is kikérhetjük a
döntésünk előtt.
Akik rendszeresen sportolnak, azok nem szívesen
mondanak le erről még a szabadnapjaikon sem. Ám a
Carbonában nem csak ők találnak sportolási lehetősé-
get, azok is részt vehetnek az egyéni és csoportos tré-
ningeken, akik csak most keresik a számukra ideális
mozgásformát: kipróbálhatjuk a vízi és a kondicióná-
ló tornák vagy a keleti mozgásterápiák valamelyikét.
Azoknak, akik a hétköznapjaikat többnyire zárt térben
töltik, remek lehetőséget nyújtanak a környéken tett
kisebb nagyobb kirándulások, a szakember által fel-
ügyelt nordic walking vagy power walking progra-
mok, így élvezhetjük a friss, oxigéndús levegő üdítő és
regeneráló hatását.
Egy igazi kényeztető kikapcsolódás elképzelhetetlen
kozmetikai kezelés nélkül, és szó nincs arról, hogy
erre csak a hölgyek vágynának, az Esteticum szép-
ségszalonban a férfiakat is – az ő igényeik figyelem-
bevételével kifejlesztett – arc- és hátkezelésekkel
várják.
A kikapcsolódással töltött napok még feledhetetle-
nebbek, ha kulináris élmények is gazdagítják. A
NaturMed Hotel Carbonában a hagyományos ízeket
kedvelők mellett a reformkonyha hívei is ínycsik-
landozó finomságokat kóstolhatnak meg. Még a
súlyukra különös gondot fordító, vagy diétázó ven-
dégek is könnyedén választhatnak a finomságoktól
roskadozó asztaloktól, hiszen könnyen értelmezhe-
tő, színkódolt jelölő rendszer segíti az eligazodást
köztük.
Akár a jövőbeni, otthoni étkezésünk átalakítását is
megalapozhatjuk ebben a pár napban, hiszen a szál-
loda dietetikusa ingyenes tanácsadására is bejelent-
kezhetünk.
A Naturmed Hotel Carbona mindig is élen járt a fej-
lesztések terén. Különös gondot fordítanak arra,
hogy a vendégek igényei  nek és az új trendeknek
megfelelően alakítsák kínálatukat. 2011-es évben is
egy pályázatnak köszönhetően több új szolgáltatás
felkerült a szálloda palettájára. Ennek köszönhető-
en helyet kapott egy textil-szauna a szálloda sza-
una-szigetén, valamint a nyáron átadtak egy sza-
badtéri kamaszmedencét is, ahogy a tinédzserek
szabadon kielégíthetik hatalmas mozgásigényüket
úgy, hogy ezzel sem a kicsik pancsolását, sem a fel-
nőttek nyugalmát nem zavarják.



Baba- és gyerekbarát szállodát szép számmal talál
hatnak az utazást tervező családok, ám mostantól
gondtalanul választhatunk akkor is, ha tizenéves
csemeténkkel együtt akarunk elutazni. Hányszor
kellett néznünk kamaszunk szenvedéssel teli arcát,
amikor lelkünket és pénztárcánkat nem kímélve
megszerveztünk egy-egy hosszú hétvégét, közös csa-
ládi kikapcsolódást, ám a szülők számára oly kelle-
mes pihenés, az esti séta kis idő után számára
egyenlő volt az unalommal. A NaturMed Hotel Car-
bona mostantól erre is megoldást nyújt, hiszen
izgalmas programokkal igyekszik felkelteni a fiata-
labb korosztályok érdekelődését, ezáltal még az
iskolakezdés „traumáját” is elfeledhetik a Carboná-
ban a tizenévesek.

Fürdés ugrálva és labdázva
Az eddig is meglévő 300 négyzetméteres élményfürdő mel-
lett tavaly kialakításra került egy tinédzser medence. A 8–16
éves korosztály számára épített medence lehetővé teszi az
ilyen korú gyermekekkel utazó családok gondtalan kikapcso-
lódását. Az újításnak köszönhetően a fiatalok a hatalmas
mozgásigényüket úgy elégíthetik ki, hogy közben ezzel sem a
pihenni vágyó vendégeket, sem a pancsoló kisgyerekeket
nem zavarják. Itt, a fokozatosan mélyülő vízben szabad lab-
dázni, fröcskölni és akár ugrálni is.

Szépségápolás – stílusos kezdet
A kamaszkorral együtt járó hormonális változások a fiatalok
bőrén és haján többnyire szembetűnő nyomokat hagynak.
Mivel egyre többet foglalkoznak a testükkel, számukra ezek
a változások különösen nagy jelentőséggel bírnak. Életkori
sajátosság, hogy szüleikkel nem szívesen osztják meg a
gondjaikat, ám fiatal szakértők irányításával és kötetlen
beszélgetések keretében jóval könnyebben szembeszállhat-
nak a zavaró külsőségekkel.

A NaturMed Hotel Carbonában egyéni vagy kiscsoportos
konzultációk keretében megismerhetik a helyes bőrápolás
alapvető lépéseit, ennek segítségével jelentősen javulhat a
bőrük állapota, és ezzel oldódnak a gátlásaik is. A számukra
összeállított junior-arckezelés – drasztikus mechanikai
behatások nélkül – frissíti és tisztítja a bőrüket, miközben a
kozmetikusok személyre szóló tanácsokkal látják el őket. A
lányok megismerkedhetnek a nemkívánatos szőrszálak eltá-
volításának lehetőségeivel, amit szükség esetén igénybe is
vehetnek. A tinédzserkorra jellemző kísérletezésekhez sok
segítséget kaphatnak a sminkelési tanácsadáson, ahol a kor-
osztályuknak szóló trendeket is kipróbálhatják. Szakembe-
rek segítségével megtanulhatják a helyes kéz- és lábápolás
szabályait, hogy valóban jól nézzenek ki a divatos szandálok-
ban és a kezüket se kelljen zavartan rejtegetniük.

Formás alak, koplalás nélkül
A kamaszok körében egyre elterjedtebbek a testképzavarok-
kal együtt járó táplálkozási rendellenességek. Míg a lányok
számára a képzelt vagy valós súlyfelesleg, addig a fiúknak a
férfias izomzat hiánya jelent problémát. A NaturMed Hotel
Carbona dietetikusa fiatalos, könnyed, ám igen hasznos kon-
zultációra várja az érdeklődőket, ahol az egészséges táplál-
kozás minden csínját-bínját elsajátíthatják. 

Sport és egészséges mozdulatok szakértő irányítással
A NaturMed Hotel Carbonában a tinédzserek kedvük sze-
rint bekapcsolódhatnak a szálloda megannyi csoportos
sportprogramjába, legyen az Fit-Ball, Soft-Ball,
DISC’O’SIT, gerinctorna, vagy valamelyik vízi torna, de élve
a hotel adottságaival, teniszezhetnek és úszhatnak, és mos-
tantól őket várja a tinédzser medence is. A ping-pong, a tol-
laslabda vagy a streetball még a legmozgékonyabb fiúkat is
kellően kifárasztja. A szervezett gyalogos- vagy kerékpártú-
rák során (szülőkkel vagy nélkülük) izgalmas kalandok
egész sorát átélve ismerhetik meg a környéket. Rossz idő-

ben, illetve esténként remek kikapcsolódás a
biliárd és a darts.
A NaturMed Hotel Carbonában nem csak a
tiniket várják speciális sport lehetőségek: a
picik mozgásigényét figyelembevevő játékos
gyerektornát nem véletlenül kedvelik az apró-
ságok. Jól tudjuk, hogy az egészségmegőrzés, a
tudatosan alakított egészséges életmód a leg-
jobb módszer a betegségek elkerülésére, és ezt
nem lehet elég korán kezdeni. A NaturMed
Hotel Carbonában gyógytornász és pedagógus
vezetésével, felügyeletével tartott „Csipet-csa-
pat” foglalkozásokon az óvodáskorú gyerekek
játékos módon ismerkednek meg az egészség-
megőrzéssel.

(X)
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NNAATTUURRMMEEDD  HHOOTTEELL    CCAARRBBOONNAA********ssuuppeerriioorr

H-8380 Hévíz, Attila u. 1.
Tel.: +36/83 501 500, +36/83 501 501

Fax: +36/83 340 468
E-mail: hotel@carbona.hu

WEB: www.carbona.hu

OOKKTTÓÓBBEERRIIGG  NNYYÁÁRR……
A NaturMed Hotel Carbona**** nyárvégi ajánlatával
azokra is gondolt, akik szívesen élveznék még egy kicsit
a fürdés, a gyógyító víz, a pihenés és felüdülés valódi
élményeit.
Vegye igénybe Ön is az szálloda „Indián Nyár” ajánlatát
és élvezze ki az aktív feltöltődés minden örömét!
„Indián Nyár” 48.900.- Ft/fő/2 éj ártól
Érvényes: 2011.09.01 – 10.23

„„CCaarrbboonnaa--eesssszzeenncciiaa””
Az egyetlen Magyar Termék Nagydíjas szálloda � 261 klimatizált
szoba és lakosztályok � 4 hektáros arborétumszerű park és Feng
Shui kert � fedett uszoda és wellness medence � profi szau na -
park � hatalmas szabadtéri élményfürdő, amit télen befednek �
kamaszmedence az élményfürdő mellett � saját gyógyvizű forrás
által táplált termálfürdő 2 medencével, pezsgőfürdőkkel, taposó-
medencével, pihenő szobával � Sensolite sejtműködést regene-
ráló polarizált fényterápiás rendszer � Ayurvédikus kezelések �
komplex hévízi gyógykúra kimagaslóan képzett és elkötelezett
szakemberek felügyelete és irányítása mellett � wellness kezelé-
sek teljes köre, kiegészítve Thalasso terápiával � mozgáslehető-
ségek széles skálája: szárazföldi és vízi tréningek, kondicionáló
tornák, szervezett gyalogtúrák, nordic walking és power walking,
teniszpályák oktatóval, fitneszterem �Tai chi, jóga és tibeti alap-
gyakorlatok mellett meditáció és aromamasszázsok biztosítják a
relaxációt � teljes körű kozmetikai arc- és testkezeléseket nyúj-
tó szépségszalon, valamint manikűr, pedikűr és fodrász áll a ven-
dégek rendelkezésére � magyar és nemzetközi konyha, tájjelle-
gű specialitásokkal, reform és diétás ételekkel 
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Vidéken jártam a minap. Fecskék ültek szép sorjában
a villanydrótokon. Kicsit korainak éreztem gyüleke-
zésüket. Eszembe jutottak gyermekéveim, amikor
őszi óvoda-, és iskolakezdéskor fogadott ugyanez az
utcakép; szívszorongva, de annál nagyobb kíváncsi-
sággal léptem át az intézmény küszöbét. Jól emlék-
szem az elsős könyveimre, amit nagymamám kézzel
hímzett borítója fedett: a környezetismeret könyvön
fa, a matematikán korongok, az olvasón pedig betűk
voltak. Néhány, vékony munkafüzet és kisfüzet, rajz-
felszerelés, testnevelés egyenruha egészítette ki az
indulási csomagot. A tanító néni beszedte és szek-
rénybe zárta az otthon szükségtelen iskolai eszköze-
inket, így táskánk könnyű,
áttekinthető volt. Ahogy nőt-
tem, változott az iskolapad: az
alsó osztályosok bútorait a fel-
sősök nagyobb padjai, a gim-
náziumi székek, majd az egye-
temi előadó színházteremre
ha son lító, ívelt ülései váltot-
ták fel.
Néhány év, és én vittem ké -
zen fogva gyermekeimet az
óvodába: szívemben még lázasabb izgalommal és
aggdalommal, mint ahogy visszaemlékeztem saját
gyermekkoromra, majd kísértem iskolába őket.
Gyermekeim is felnőttek már.
Mit is mondhatnék az olvasónak mást, mint amit
magam is megtapasztaltam szülőként és hosszú
évek gyermekpszichiátriai munkája során, mint
amit Vekerdy Tamás is üzen előadásaiban:
Ebben a versenyszellemű társadalomban, nagyon
nehéz eldöntenünk, hol húzzuk meg a határt, legyen
az óvoda-, iskolaválasztás, vagy az ezekhez szüksé-
ges kellékek megvásárolása. A szülők sokszor erőn
felül – komoly áldozatokat hozva – döntenek költ-
séges intézmények mellett, vesznek mindenféle
szépnek, jónak tűnő tanszert gyermeküknek drága
pénzért. Felsorolok néhány csapdát, amivel praxi-
som során a leggyakrabban találkozom, amit mint-
ha egy gonosz manó ültetne – gondolatok formájá-
ban – a szülők fejébe:
Nekem nem adatott meg, ezért a gyermekemnek a
legjobbat akarom megvásárolni.
Nehogy szégyenkezzen a többi gyermek előtt, hogy
neki egyszerűek a füzetei.

Szegényen élünk, de ez magánügy, ezért még
inkább kiteszünk magunkért.
Jó társaságban szeretnénk tudni gyermekünket,
amihez tartanunk kell a szintet.
Ebben a társadalomban csak az a gyerek boldogul,
akit a kezdetektől munkára fognak az iskolában,
elvégre nem szórakozni jár be.
Én is kibírtam, a gyermekemnek is hozni kell a szin-
tet – az élet kemény.
Majd a munkavállalásnál hálás lesz nekünk, hogy
naponta edzésekre is vittük – fontos a megnyerő
külső.
Ebben az ingerkavalkádban valóban nehéz dönteni,

a tyúk, vagy a tojás volt
előbb?! Honnan ered ez az
ördögi kör? A szülőket a tár-
sadalmi elvárások, az oktatá-
si intézményeket pedig a szü-
lők késztetik arra, hogy a
nevelést, oktatást „mened-
zserképzés” váltsa fel. Így
eshet meg, hogy a bölcsődétől
kezdve – ahol már zenei,
nyelvi „képzést”, úszást reklá-

moznak – elkezdődik gyermekeink trenírozása. Ez
oda vezet, hogy érettségükhöz képest túl sok inger-
rel árasztjuk el gyermekeinket. Csoda-e, hogy már
egészen kicsi kortól jelentkezik alvászavar, étvágy-
talanság, fáradtság, dührohamok? Az óvodásoknál
egyre gyakoribb a körömrágás, hajhullás, éjszakai
rémálmok, bepisilés, hiperaktív „túlpörgött” álla-
pot. Nem egyszer, iskolába menet addig nem
tapasztalt rituálék (kézmosás, ajtó ellenőrzése, hogy
bezárták-e, táska ellenőrzése, hogy jól pakolt-e
be...) készteti a kétségbeesett szülőket, hogy szak-
emberhez forduljanak.
„Hol van a határ?” „Ki mondja meg a „tutit” akkor,

amikor a szakembereknek sem egységes a vélemé-
nyük a gyermekneveléssel kapcsolatban?” „Mi az
egészséges?!” Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel
bombáznak a szülők a rendelőben.
„Az atomizált embernek nincs ideje…A szeretet és
az idő összetartozik.
A szerető ember megáll a másik ember és a dolgok
előtt és időt szán rájuk.”

Max Picard

JJááttsszzaannii  iiss  eennggeedddd......!!
i szülők – mivel rossz

a lelkiismeretünk,

mert kevés az időnk,

mert nem tudjuk fáradságunkban

és idegességünkben,

hogyha egyáltalán volna időnk,

mit is csináljunk a gyerekkel!?,

befizetjük: 

„Mindent meg akarok adni

a gyermekemnek”, ezzel egyben 

neurotizálom. Réges rég tudjuk,

hogy nem az lesz sikeres felnőtt, 

aki már kisgyermek korában

felnőtt módon élt és teljesített,

hanem az, aki teljes értékű

kisgyermek életet élt…” 

Vekerdy Tamás

M
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Kedves Anyukák és Apukák! A legegyszerűbb dolgo-
kat sokszor a legnehezebb teljesíteni, mégis, egy
ilyen tanáccsal állok most elő: azt kívánom Önök-
nek, próbáljanak kicsit lelassítani, figyelni és meg is
hallani, mit mond, vagy kér gyermekük. Saját, ben-
ső mértékük szerint adjanak, és bátran húzzanak
határt a túlzó, divat diktálta igényekkel szemben!
Legfontosabb a gyermek fejlődése szempontjából a
szerető, biztonságot nyújtó légkör. Az a gyermek,
aki ebben a szellemben nevelkedik, hosszú távon jól
teljesítő, az akadályokat venni képes, kreatív, elége-
dett felnőtté válik. Gyakran mondom – amiért van,
hogy megmosolyognak egyes szülők – a gyermekek-
nek napi 15 ölelés, és egy –  fürdés után, időben ágy-
ba bújva – szülő által, könyvből felolvasott esti
mese jár.
A versenyszellemben nevelt gyermekek folyton
célokat tűznek maguk elé, erre trenírozzuk őket.
Úgy érzik, a produktumért – amit elérnek – és
nem önmagukért szeretik szüleik; kevesen képe-
sek élvezni az adott pillanatok szépségét, varázsát,
melegét. Gyors, látványos, nagy erőbedobással,
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, mégis több-
ségük a magánéletben boldogtalan. Felnőttként,
amikor rendelésemen megjelennek, idegességről,
„kiégésről” számolnak be. Türelmetlenek, nem
egyszer durván kommunikálnak közvetlen környe-
zetükkel, családtagjaikkal. Ekkor az idős szülő
értelmetlenül áll és szomorúan találgatja: „Kire
ütött ez a gyerek?” 
Kedves Szülők! Bízzanak magukban, hogy jól dön-
tenek akkor, amikor a kevesebbet, a költségtakaré-
kos megoldást választják a többnek tűnő ingerára-
dattal, aktuális divathullámmal és iskolakezdéskor
drága, évzárásra értékét vesztett
tárgyakkal (füzet, táska, tollak,
radír…) szemben, ahogyan tette
ezt egyik anyuka is. Íme az ő és
kislánya esete:
Néhány éve történt. Kedves arcú,
bizonytalan nő állt a rendelőnk
folyosóján. Kislányával jött. Azért
keresett fel, mert a gyerek viselke-
dése megváltozott – alig ismert
lányára: a korábban jókedvű,
játékos, energikus gyermek nap-
ról napra hervatagabbá vált. Úgy-

nevezett elit iskolába járt, egy vagyont költöttek a
beiskolázására. A kislánnyal négyszemközt marad-
tunk; bementünk a mesebirodalmamba (a rendelő
mesesarka), ahol az elvarázsolt királylányt kellett
megmenteni. A kislány elkezdett mesélni: „Azért
bús a királylány, mert a szomszéd királyság her-
cegkisasszonyai gúnyt űztek vele: kicsúfolják öltö-
zéke miatt, megeszik a tízóraiját és nem engedik be
palotájukba gyermekzsúrra. Ennél is na gyobb
bánatot okozott az elvarázsolt királylánynak,
hogy a birodalom egyik tanítója – rettentően szi-
gorú asszonyság – megszégyenítette és folyton
fekete pontokkal bűntette, mert bizonytalan volt
matematika órán. Minél többször rászóltak, ő
annál jobban félt, és a végén meg sem szólalt már,
mígnem egyszer jött egy kedves énektanár, aki fel-
figyelt a királylány csengő hangjára – énekórákon
boldognak érezte magát…”
Az édesanyának elmondtam kislánya meséjét, ami-
ből megértette – neki kell választania: a környék
leghíresebb és legszigorúbb iskolájában hagyja
gyermekét (amit azért választottak, hogy „biztos
legyen a továbbtanulása egy neves középiskolába”),
vagy átíratja abba a „kevésbé erős suli”-ba, amelyik
zenetagozatos, így teljesülhet kislánya vágya: furu-
lyázni is tanulhat. Sok vívódás után ez utóbbi mel-
lett döntött. Azóta gyermeke boldog, mert zenélhet
és a matematikai jegyét is kijavította 2-esről 4-esre.
Érdemes figyelnünk a máig értékes, örök igaz
sorokra:

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat.”

József Attila

Aki a Tisztelt Olvasók
leveleire válaszol:

Skultéti-Szabó Katalin
klinikai szakpszichológus
E-mail:
skultetiszabo@yahoo.com
Tel.: +36/20 2241 225

B. Lipták Csilla, Csősz Tímea:
Színes kérdések és válaszok angol nyelvből
CD-melléklettel (B2 szintű)

A kiadvány 20 fejezetének mindegyike egy-egy témakört dolgoz fel. A szóbeli
vizsgára való felkészülést segítik a beszélgetést, vitát, vélemény kifejezést kez-
deményező kérdések, illetve az ezeket követő mintaválaszok. A kérdések meg-
egyeznek az érettségin és a nyelvvizsgákon előforduló leggyakoribb kérdések-
kel, a válaszok pedig felölelik a vizsgákon előforduló összes témát. Minden kér-
déssort angol–magyar szószedet követ. A fejezeteket szövegértést fejlesztő fel-
adatok zárják le.

Mestra Ágota, Páli Éva:
8 próbanyelvvizsga angol nyelvből B2 szintű (TELC és ECL) nyelvvizs-
gára készülőknek (MX-302)

A kiadvány célja, hogy átfogó segítséget nyújtson a B2-es szintű angol nyelvvizs-
gára készülőknek. A kötetben 4-4 teljes TELC és ECL feladatsor található dupla
CD-melléklettel, amely anyanyelvi beszélők közreműködésével készült. Az egyes
feladatlapokat TELC és ECL szakértők lektorálták, a feladatok szerzői maguk is
gyakorlott vizsgáztatói az adott nyelvvizsgatípusoknak. A könyvet nyelvtanárok
is eredményesen használhatják az egyes nyelvvizsgatípusokra való felkészítés
során.

Erwin Tschirner:
Angol szókincs (MX-308)

A könyv nélkülözhetetlen segítője minden olyan nyelvtanulónak, aki szókincsét
célirányosan szeretné bővíteni. A kétnyelvű szótár az angol nyelv legújabb
tudományos kutatási eredményeit veszi alapul. A szavak átláthatóan, témák
szerint vannak csoportosítva. Tartalmazza a hatékony tanuláshoz szükséges alap-
és kiegészítő szókincset, a szavak alkalmazását szemléltető példamondatokat, a
kulcsszavak magyar fordítását és a gyors visszakeresést segítő szójegyzéket.

Bukta Katalin, Sulyok Andrea:
Plusz 7 próbaérettségi angol nyelvből – középszint
(CD-melléklettel, MX-184)

A kötetben hét középszintű angol nyelvi feladatsor található. Az érettségi vizsgák
tapasztalatait felhasználva, a kétszintű érettségiben jártas középiskolai tanárok állí-
tották össze a feladatsorokat. Ezek az érettségi feladatsoraival megegyező minta-
sorok, amelyekkel az írásbeli és szóbeli vizsgát modellezhetjük, hiszen a kiadvány-
ban minden pontosan úgy szerepel, ahogyan az érettségi napján is fog. A kötet végén
szerepel az összes nyelvhelyességet, olvasott és hallott szöveg értését mérő feladat
megoldása. A CD-melléklet tartalmazza a hallott szöveg értését mérő feladatok
hanganyagát, amely anyanyelvi beszélők közreműködésével készült.

Angolul Maxim(álisan)

Maxim Kiadó   ◊   www.olvas.hu
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Vendéglátóm szenvedélye a

házépítés, átalakítás. Míg mások

a sok negatív élmény miatt ódz-

kodnak az építkezéstől, ottho-

nuk felújításától, addig ő szíve-

sen vág bele ilyen munkálatok-

ba. Az évek során sok tapasztala-

tot gyűjtött össze, amelyek segít-

ségével már el tudja kerülni a

buktatókat, ezért koncentrálhat

az ingatlan saját igényeihez iga-

zítására, az enteriőrök berende-

zésére. S ekkor már nem kín,

hanem inkább egy jó kaland,

önkifejezési eszköz az építkezés.

Legújabb otthona is tobzódik a

megszívlelendő ötletekben.

25_ 2011. ősz

DélUtán magazin_lakberendezés
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Óbuda egyik csendes utcájában járunk. Házigazdánk
jó érzékkel választotta ki a háromszintes mediterrán
stílusú épülettel és nagy kerttel bíró ingatlant, amely
egyszerre jó befektetés, és kényelmes otthon is szá-
mára. A közelben lakik a lánya, így bármikor köny-
nyen megoldható, hogy az unokáira vigyázzon. Az
emeletről belátható az egész környék.
Az előző tulajdonosok kissé lelakták a házat, ezért
vendéglátónk felújította, kicsinosította. Az átalakítás
során a beltér és az udvar is teljesen átformálódott.
Az épület mögé és elé is terasz került. A hatalmas
nyílászáróknak köszönhetően a helyiségekből is lát-
ható a kert. A növények és a kerítés elrejtik az udvar
nagy részét, ezáltal a jacuzzi és az első terasz is intim
zuggá vált. Praktikusan a földszintre egy térbe került
a konyha (innen nyílik kamra), az étkező és a nappa-
li, így az enteriőrök még nagyobbnak tűnnek a való-
di méretüknél. A különböző funkciókat falrészek
határolják el. A nappalit az étkezőtől például egy
derékig érő épített szekrény és egy lépcső választja
le. A konyha megbújik a fal mögött, így belépve a
házba, először az emeletre és az alagsorba vezető
impozáns lépcsők, a kényelmes étkezőgarnitúra és
az exkluzív nappali berendezése állítja meg a tekin-
tetünket. Vendéglátónk a minőséget tartja minden-
ben szem előtt, ezért a modern tárgyakat értékes régi
bútorokkal társította, amelyeket szobrok, festmé-
nyek és porcelánok egészítenek ki. S mivel az eszté-

tikum mellett fontos a kényelem, így ezen a szinten
még egy fürdő és egy gardrób is helyet kapott. Az
alagsorba pedig egy hatalmas újabb gardrób készült,
mellette mosókonyha, fürdőszoba. Itt van a garázs
is, ahol még egy cipőmosó is rendelkezésre áll, nem
is beszélve a gombnyomásra működő garázs-és kert-
kapuról. A biztonságot a korszerű riasztóberendezés
garantálja.
A legfelső emeleten van a vendégszoba egy fürdővel
és házigazdánk hálószobája a hozzá tartozó fürdő-
helyiséggel, gardróbbal, valamint az unokák szobá-
ja. A szobákhoz erkély kapcsolódik, ahonnan mesés
a kilátás.
A helyiségeket használók ízléséhez igazodva a gye-
rekek enteriőre modern stílusú, art deco felütések-
kel, vendéglátónk hatalmas hálószobája pedig
barokk összhatású. A különböző tereket és stíluso-
kat vendéglátónk kifinomult esztétikai érzéke hozza
összhangba. Az átgondolt térrendezésnek köszön-
hetően a ház vendégmarasztaló, mi is a fotózás
alkalmával vonakodva köszöntünk el a házigazdá-
tól, hiszen például a terasz egyetlen mozdulatra láb-
tartóval kiegészülő foteljában, az árnyékban hűsöl-
ve kényeztettük magunkat, s innen nehéz elindulni
a forróságba, a zajos belvárosba, a lökdösődő
embertömegbe. Nem csoda, hogy itt házigazdánkat
gyakran meglátogatják a barátai.

Balogh Andrea
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A lépcsőforduló a négy-
zet alakú kis ablakoktól
galéraiszerű, a földszint
ocelot mintás szőnyege
a lépcsőkön folytatódik

A teraszról az étkezőbe lépünk, majd innen lépcső vezet le a nappaliba. A napfényes helyiségek
hívogatóak. Az épített pult zárt polcai a tálaláshoz szükséges edényeket rejtik el, fa és homokfúvott
üveg ajtajai elegánsak, s egyben harmonizálnak a fa, üveg, bőr dominnaciájú bútorokkal

A társasági élet központja a bejátattal szemben kialakított étkezős nappali a falrész mögött megbújó
konyhával. Az egy tér miatt a berendezésük egymáshoz hangolt
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A földszinti fürdő beépített bútorai
a víz mozgását, hajlékonyságát szimbolzálják

Vendéglátónk hálószobája lakosztály méretű

A háziasszony kedvence a fürdőszobája.
Színeiben az unokák enteriőre köszön vissza

Még az előző tulajdonos házaspár
a vendégfürdőszoba berendezésekor
visszafogottan földszíneket választott
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Az enteriőr bútorzata vendéglátónk előző otthonából
került ide. A házigazda reggelente a legszívesebben

itt fogyasztja el  a kávéját, itt rendezi  a gondolataiat

A vendégszoba kék fehér koloritú.
A falakon családi fotók láthatóak,
a szekrényeken értékes ólomüveg

és porcelán tárgyak pihennek

A bejárat is tetőt kapott, így a „kisház”,
no meg az itt a bejutásra várakozók is védve vannak
az időjárás viszontagságaitól

A jacuzzi az unokák egyik kedvenc helye. Az emelvény
miatt belátni ide nem lehet, viszont az itt tartózkodók

élvezhetik a kert és a környék látványát

A festői panoráma 

Az unokák szobája vörös-fekete-fehér dominanciájú.
A csíkokból álló sötétítő függönyök remekül illenek
a bútorzat formanyelvéhez



cét, köztük egy élménymedencét,
egy 20 méteres úszómedencét, egy
gyermekpancsolót és egy kültéri me -
dencét foglal magába szaunákkal,
gőzfürdővel, herbáriumfürdővel, só -
barlanggal, aromaterápiával, tepidá-
riummal, frigidáriummal, fittness és
aerobic teremmel kiegészítve.
Spavilágunk közel 80-fajta egészség-
megőrző, testkezelési, és szépség-
ápolási terápiát kínál, melyekhez a
prémium kategóriás Germani de
Capuccini termékcsalád produktuma-
it használja. A kezelések – melyek
közül kiemelkedő jelentőségűek a
távolkeletiek, illetve az ayurvediku-
sok – rituáléi 10 ősi kultúra csodás
világába repítik el a vendéget. Masz-
százs részlegünknek már a színvilága,
hangulata is magával ragadja a ven-
déget, nem is szólva masszőreink
szakszerűen mozgó, fürge ujjairól,
melyek pár perc elteltével egy más
világba varázsolják az embert.
Az aktívabb életformát kultiváló ven-
dégek animációs és sport programo-
kon (mint például jóga, streching)
próbálhatják ki magukat, vagy éppen
a Techno Gym kardio- és erősítő
gépekkel felszerelt fittnessteremben,

Főszerepben
a golf és a

wellness
A Greenfield Hotel
Golf & SPA****superior

szálloda a gyógyító forrásairól híres
nyugat-magyarországi termálrégió szí-
vében, Bükfürdőn található. Az új arcu-
lattal és image-dzsel rendelkező hotelt
a szállodaiparban méltán elismert
Accent Hotel Management Kft. üze-
melteti ez év májusa óta. A szálloda-
üzemeltető Kft. megjelenésével egy
dinamikusan növekvő, innovatív cég-
csoport érkezett Bükfürdőre, mely az
egyik legelismertebb a hazai piacon.
A szálloda és az azt körülölelő 18 lyu-
kú championship minősítésű golfpá-
lya közel 1 millió négyzetméteren
fekszik. A Greenfield Hotel a well-
ness és a golf szállodák egyedi kom-
binációját kínálja, hogy Ön idilli kör-
nyezetben töltődjön fel.
A régió egyik legjobb szállodájába
érkezhetünk párunkkal, szingliként,
népes családdal vagy éppen baráti
társasággal, senki nem fog csalódni.
3500 négyzetméter nagyságú spa
részlegünk sokszínűségének köszön-
hetően a passzív pihenés kedvelői
önfeledten relaxálhatnak nálunk. A
wellnesscentrum összesen 6 meden-



esetleg a golfpályán mulathatják az
időt. Nálunk nem unatkoznak a tenisz,
a görkorcsolya vagy a nordic walking
kedvelői sem, a kerékpárosok pedig a
hetedik mennyországban érezhetik
magukat, mert egészen az osztrák
határig eljuthatnak kétkeréken.
A szálloda közel 200 igényesen beren-
dezett szobával és 15 lakosztállyal vár-
ja vendégeit. A komfortos és tágas szo-
bák jellegzetes vonása a három helyi-
leg kialakított stílus: classic, retro, chili.
A szálloda szolgáltatásai közül kiemel-
kedik a Seasons étterem, amelynek
ablakaiból lélegzetelállító kilátás nyílik
a golfpályára. Reggelente bő választé-
kú büféreggelivel ébresztjük vendége-
inket, frissen sütött tojásételekkel, tel-
jes kiörlésű péksüteményekkel ideális
kezdetét biztosítjuk a napnak. Estén-
ként ínycsiklandozó svéd asztalos
vacsorával kápráztatjuk el szállóven-
dégeinket, éttermünkben a nemzetkö-
zi és magyar konyha legjobb fogásai
kerülnek terítékre. Külön figyelmet
fordítunk vegetáriánus és ételallergiás
vendégeinkre, hogy ők is maradékta-
lanul élvezhessék ízletes fogásainkat.
A Lobbyban található Piano bárban
estéről estére hangulatos zene szól,
itt könnyű ételeket, különböző kávé-
specialitásokat és természetesen
koktélokat is felszolgálnak bartende-
reink. A Wellness Bár frissen préselt
gyümölcslevekkel, zöldségalapú well-
nessitalokkal, friss salátákkal és
szendvicsekkel várja vendégeit. 
A szálloda konferenciatermeinek
együttes alapterülete 360 négyzet-
méter. Ezen belül a legnagyobb a Fla-
mingo bálterem, amely minden igényt
kielégítő technikával felszerelt és ter-
mészetes megvilágítással rendelke-
zik. Plenáris termünk mellett 5 kisebb
szekcióterem áll konferenciavendége-
ink rendelkezésére. A Greenfield
Hotel kiválóan alkalmas felsővezetői

meetingek, workshopok, üzleti talál-
kozok, tréningek, szemináriumok,
különböző képzések lebonyolítására.
A szálloda közvetlen szomszédságá-
ban üzemelő Birdland Golf & Country
Club idén ünnepli megalakulásának
20. évfordulóját. A pannon klíma és az
idillikus táj remek feltételeket biztosít
az élvezetes golfjátékhoz, a szabadidő
kellemes és aktív eltöltéséhez. A több
mint 100 hektáros terület központi
részén Magyarország első nemzetközi,
18 lyukú „Championship” golfpályája
található. A már 10 éve is az év golf-
klubjának választott egyesület csapata
bajnoki címet ünnepelhetett pár évvel
ezelőtt, emellett számos nívós rendez-
vény rendszeres házigazdája. Ennek
ékes példája az idén már 11. alkalom-
mal megrendezésre kerülő Univer
Business Golf Championship, valamint
a Magyar Amatőr Golfbajnokság júniu-
si versenye.
Bükfürdőn nemcsak a szálloda, hanem
a városi élet is pezseg, színes kulturá-
lis programkavalkád várja az ideláto-
gató vendégeket. A Büki Gyógy-
Élmény és Strandfürdő is sokat tesz
annak érdekében, hogy minden kor-
osztályt és nemzetet kiszolgálhas-
sunk, Bükfürdőre invitáljunk, ennek
ékes bizonyítéka a három ütemben
megvalósult fürdőfejlesztés. 
Legyen szó tehát aktív vagy passzív
pihenésről, családi vagy üzleti hét-
végéről, szingli vagy páros vakáció-
ról, a bükfürdői Greenfield Hotel
kitűnő választás, mert ne feledjék, mi
ezen a területen valami mást, valami
kiemelkedőt nyújtunk…

(X)





2011. szeptember

Nemzeti Táncszínház 
– Színházterem
Budapest, I., Színház u. 1–3.

szeptember 23. péntek, 19.00 óra
Sakk
Botafogo Táncegyüttes
szeptember 24. szombat, 19.00 óra
Variációk
Varidance – Vári Bertalan
Társulata
szeptember 30. péntek, 19.00 óra
Bemutató
Bábel
ARTUS - Goda Gábor társulata

Nemzeti Táncszínház 
– Refektórium
Budapest, I., Színház u. 1–3.

szeptember 27. kedd, 19.00 óra
Egy kiállítás képei
M. Kecskés András
Beavató Táncszínházi Program
Kezdő I/3.
szeptember 28. szerda, 19.00 óra
Egy kiállítás képei
M. Kecskés András
Beavató Táncszínházi Program
Kezdő II/3.

Művészetek Palotája
– Fesztiválszínház
Művészetek Palotája
Budapest, IX.,
Korom Marcell u. 1.

szeptember 16. péntek, 19.00 óra
Szikrák és szilánkok
Néptáncnovellák

a 80 éves Galambos Tibor
koreográfiáiból
szeptember 17. szombat, 19.00 óra
Seven
Frenák Pál Társulat
szeptember 21. szerda, 19.00 óra
Örökkön-örökké
Duna Művészegyüttes
szeptember 22. csütörtök, 19.00 óra
Dózsa 
Tánckrónika Dózsa György
tetteiről
Honvéd Táncszínház
szeptember 23. péntek, 19.00 óra
Giselle
Pécsi Balett
szeptember 27. kedd, 19.00 óra
Carmina Burana
Szegedi Kortárs Balett
szeptember 28. szerda, 19.00 óra
Naplegenda
Magyar Állami Népi Együttes

2011. október

Nemzeti Táncszínház 
– Színházterem
Budapest, I., Színház u. 1–3.

október 1. szombat, 19.00 óra
20 éves a Budapest Táncszínház
Mediterrán
Budapest Táncszínház
október 2. vasárnap, 10.30 óra
Állatok Világnapja
Lúdas Matyi (gyermekelőadás)
Honvéd Táncszínház
október 4. kedd, 19.00 óra
a Francia Intézet és a Nemzeti
Táncszínház bemutatja: NYA
Compagnie La Baraka
október 5. szerda, 10.30 és 15.00 óra
Csipkerózsika (gyermekelőadás)
Honvéd Táncszínház
október 8. szombat, 19.00 óra
Felújítás 

2011. ősz www.nemzetitancszinhaz.hu
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Bál, avagy a táncos mulatság
Bozsik Yvette Társulat
október 9. vasárnap, 10.30 óra
Hamupipőke (gyermekelőadás)
Duna Művészegyüttes
október 9. vasárnap, 19.00 óra
Feketetó
Duna Művészegyüttes
október 11. kedd, 19.00 óra
Homo Hungaricus
Szegedi Kortárs Balett
október 12. szerda, 19.00 óra
Bábel
Artus – Goda Gábor társulata
október 13. csütörtök, 19.00 óra
Tánc, tánc, tánc
Magyar Táncművészeti Főiskola
október 14. péntek, 19.00 óra
InTimE – Frenák Pál Társulat
október 15. szombat, 15.00 óra
20 éves a Táncpedagógusok
Országos Szövetsége
október 16. vasárnap, 19.00 óra
Variációk
Varidance – Vári Bertalan
Társulata
október 19. szerda, 19.00 óra
bemutató
Gyimes
Élő Martin Archívum VI.
Honvéd Táncszínház
október 20. csütörtök, 19.00 óra
Tánc-csinálók
Budapest Tánciskola
Beavató Táncszínházi Program
H I-II/3 csoport
október 21. péntek, 19.00 óra
BailAmor
Lippai Andrea, Bánhidi Petra és
Josip Bartulovic
október 26. szerda, 10.30 és 15.00 óra
bemutató

október 27. csütörtök, 10.30 óra
Vackor kalandjai (gyermekelőadás)
Inversedance – Fodor Zoltán
Társulata
KINCSKERESŐ ÉS PINOKKIÓ
BÉRLET (1)
október 29. szombat, 15.00 és
19.00 óra
Botafogo 25 év – 25 koreográfia
Jubileumi műsor
Botafogo Táncegyüttes
október 30. vasárnap, 10.30 óra
Vackor kalandjai (gyermekelőadás)
Inversedance – Fodor Zoltán
Társulata

Nemzeti Táncszínház 
– Refektórium
Budapest, I., Színház u. 1–3.

október 3. hétfő, 10.30 óra
Karnevál – Az állatok farsangja
(gyermekelőadás)
Magyar Mozdulatművészeti
Társulat
Beavató Táncszínházi Program –
Témanap 4. 
Ágoston Művészeti Óvoda
október 11. kedd, 19.00 óra
Egy kiállítás képei
M. Kecskés András
Beavató Táncszínházi Program K
III/3.
október 18. kedd, 19.30 óra
Csitrakárí
Sivasakti Kalánanda Táncszín-
ház
október 25. kedd, 19.30 óra
Idők folyamán
Az órák című film nyomán
Feledi János

Művészetek Palotája
– Fesztiválszínház
Művészetek Palotája
Budapest, IX.,
Korom Marcell u. 1.

október 20. csütörtök, 10.30 és
15.00 óra
A hattyúk tava (gyermekelőadás)
Szegedi Kortárs Balett
október 21. péntek, 19.00 óra
Carmina Burana
Szegedi Kortárs Balett
október 25. kedd, 15.00 óra
Varázscirkusz (gyermekelőadás)
Bozsik Yvette Társulat
október 26. szerda, 19.00 óra
Stravinsky-est
Menyegző / Tűzmadár
Bozsik Yvette Társulat
október 27. csütörtök, 19.00 óra
Dózsa – Tánckrónika Dózsa
György tetteiről
Honvéd Táncszínház
október 31. hétfő, 19.00 óra
Budapesti bemutató
Magyar rapszódia
Győri Balett
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Magyar rapszódia

Fotó: Jekli Zoltán

Bábel
Fotó: Téry Gáspár



Meg ren de lő szel vény
Elő fi ze tem a DélUtán cí mű ma ga zint ......  pél dány ban:

ne gyed év re (3 alkalom) 900 Ft

fél év re (6 alkalom)1800 Ft

egy év re (10 alkalom) 3000 Ft

Meg ren de lő ne ve: 

Pon tos cí me: 

Telefonszám/
e-mail:

A megrendelés összegét postai úton a szerkesztőség címére (1132 Budapest, Kresz Géza u.
17.) kérjük elküldeni vagy a 10404072-50485353-53491012-es számú bankszámla számra 
befizetni/utalni. Kérjük, hogy a banki okmányokon a teljes nevét és címét tüntesse fel!

Újratemetik Joseph Haydn-t?

1954-et írunk, Kismartonban, az Ester-
házy-család birtokán temetés zajlik, a csa-
lád valahai világhírű zeneszerzőjét, az
1809-ben elhunyt Joseph Haydnt temetik
újra – merthogy kalandos epizódok után ez
az a pillanat, amikor a zseni feje és teste
végre egy koporsóba kerül… Megtörténhet-
ne, hogy az Esterházy-család sarja, a maj-
dani zseniális író, Esterházy Péter ott serte-
pertél a koporsó körül, két zseni sajátos
találkozása!, a történelem persze másféle
történetet ír…
A találkozásra 2009-ben került sor, a zene-
szerző halálának 200. évfordulóján, ami-
kor Esterházy Péter darabot írt a budapes-
ti Bárka Színház számára. Drámát írt a szo-
kásos önreflektív, fájdalmasan groteszk
módon, hogyan is találkozik a fej és a test,
hogyan is viszonyul a világhírű író ehhez a
nagyon is személyes, mégis távoli történés-
hez, hogyan is viszonyulunk a derű zene-
szerzőjének morbid történetéhez – és per-
sze zenéjéhez, hiszen a legizgalmasabb
Esterházy szövegének és Haydn zenéjének
találkozása ez az előadás, ami két éve siker-
rel megy a Bárka Színházban Lázár Katival
és Benedek Miklóssal a főszerepekben.

Esterházy Péter:
HARMINCHÁROM VÁLTOZAT
HAYDN-KOPONYÁRA

Haydn – Benedek Miklós mv.
Herceg – Kálid Artúr
Polzelli – Szilágyi Csenge e.h.
Angyal – Ilyés Róbert
Antonio – Gados Béla
Mozart – Pásztor Tiborr
Bernhard – Dévai Balázs
Rosenbaum – Kardos Róbert

Therese – Parti Nóra
Haydn anyja – Lázár Kati mv.

Továbbá az énekesnők: 
Dobos Kata, Farsang Emese, Gavaldi Vivi-
en, Kovács Zsuzsanna, Tóth Zsófia, Mórocz
Adrienn e.h., és Dinyés Dániel vezényleté-
vel: a zenekar.

RENDEZŐ: GÖTTINGER PÁL
Mozgás: Katona Gábor
Zenei vezető: Dinyés Dániel
Díszlet: Csík György
Jelmez: Kovalcsik Anikó
Dramaturg: Szabó Borbála
Rendezőasszisztens: Ivánovics Beatrix,
Gábos Katalin

Cím: 1082 Üllői út 82.
(a Nagyvárad tértől 333 lépésre)
Bárka jegypénztár:
+36/1 303 6505
Bárka Kikötő jegyiroda (Ráday utca):
+36/1 4831325
www.barka.hu
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Potiche
Született feleség

A „potiche” franciául olyan csecsebecsét, nippet
jelent, amit az ember a polcon vagy az üveges szek-
rényben tart. A hétköznapi nyelvben olyan nőket
hívnak így, akiket csak dekorációként tartanak, akik
férjeik árnyékában élnek, és jóformán nincs is saját
egyéniségük. Gyakran használják például politikus-
feleségekre, vagy akár olyan női politikusokra is,
mint Madame Chirac, vagy Ségolène Royal.
A film Észak-Franciaországban, Sainte-Gudule-ben
játszódik, 1977-ben A háztartásbeli Suzanne engedel-
mes felesége a gazdag iparosnak, Robert Pujolnak,
aki ugyanolyan kemény kézzel irányítja esernyőgyá-
rát, mint gyerekeit és „reprezentatív” feleségét.
Amikor azonban a munkások egy sztrájk során
túszul ejtik Robertet, Suzanne veszi át a szerepét a
vállalatban – mindenki legnagyobb meglepetésére
ügyes és magabiztos vezetőnek bizonyul.
Robert azonban csúcsformában tér vissza pihentető
kis kalandjából, és a dolgok innentől egyre bonyolul-
tabbá válnak...



www.delutan.com

DélUtán
Fő szer kesz tő: 

Szabó Antal

szaboantal@delutan.com

Lap igaz ga tó:

Ba logh And rea

baloghandrea@delutan.com

Mun ka tár sak:

Dr. Lampérth Melitta

Címlapfo tó:

RTL Klub

Fo tó:

Patyi Árpád, Patyi Gábor

Fe le lős ki adó:

Anszikre Kft.

A kiadó cí me:

1132 Bu da pest, Kresz Géza u. 17.

Te le fon/fax: 

+36 1 321 4629

E-mail: 

delu tan@delutan.com

Web: 

www.delutan.com

Ter jesz tés: 

Lap ker Rt., Hírk er Rt.

HU ISSN 1785-4059

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vál-

lal. A kiadó minden jogot fenntart. A lapot után-

nyomni, sokszorosítani a törvényesen engedélyezett

eseteken kívül csak a kiadó hozzájárulásával lehet. A

lapban megjelent cikkek és illusztrációk szerzői jog-

védelem alatt állnak. Bármilyen – részben vagy egész-

ben történő – felhasz ná lá sá hoz a kiadó írásbeli enge-

délye szükséges.

magazin

„A jó idő ki -

szabadítja a

vi rágo kat, hogy

színesre fessék a

nevető földet. Sza-

badítsa fel Ön is tes-

tét-lelkét wellness szál-

lodáinkban.”

Nyár
varázs

Egerszalókon

Az akció érvényes 2011. október 30-ig a szállodá-

val előre egyeztetett időpontban, kivétel kiemelt és

ünnepi időszakokban.

A csomag ára: 28.600.-Ft/fő/2 éj

Csomagajánlatunk tartalma: 

2 éjszaka szállás, félpanziós ellátás (reggeli és vacsora), 1-1

kávé különlegesség, Édenkert íze, hölgyeknek egy kényeztető

mézmasszázs, az uraknak egy aromaolajos frissítő masszázs, őrzött

parkoló, ÁFA, WIFI használat.

Az idegenforgalmi adó külön fizetendő, mértéke 300.-Ft/fő (18 év felett).

Felnőtt pótágy: 21 600.-Ft/fő/2 éj,

gyermek pótágy (4-14 év): 15 600.Ft /fő/2 éj.

Élmény minden téren – hegyen, völgyben, vízközelben
www.park-klub.hu
2011-ben megalakult a park-klub.hu csoport, ahol szállodáinkat egy egységbe gyűjtöttük össze, hogy a hoz-
zánk érkező vendég kéréseknek, igényeknek a legmegfelelőbbet tudjuk ajánlani. Hegyeken, völgyeken,
víz közelben kínálnak szállodáink színes programokkal változatos akciókat. Borkóstolók, gyógyvizek,
extrém sportok, kirándulások, családbarát programok, játszótér, játszóház, városnézés, szivar- és
kávészalon, élőzenés estek, főzőverseny, repülés…
Álmodja meg, írja meg és mi személyre szabjuk ajánlatunkat Önnek, barátainak, családjának!

Hotel Eger***&Park****
Konferencia és Wellness szálloda – Eger
www.hotelegerpark.hu
Belvárosi környezetben, wellness-; reumatológiai- és gyógy szolgáltatásokat, valamint
közel 1 600 fős konferenciaközpontot kínál Eger legnagyobb  szálloda komplexuma.

Thermál Park aparthotel ***
superior és karaván kemping – Egerszalók
www.egerszalok.eu
Egerszalók első thermálvizes aparthotelje és karaván kempingje. Üditő termé-
szeti környezetben, tágas hotelszobák, apartmanok és saját gyógyvizes fürdő-
ház várja a pihenni vágyókat. Konferenciateremmel rendelkezik.

A Hotel Narád & Park**** Mátraszentimre
www.hotelnaradpark.hu
A szálloda páratlan erdei környezetben kibővült wellness és konferen-
ciaszolgáltatásokkal áll régi és leendő Vendégei rendelkezésére.

Invest Apartmanok és Sportcentrumok – Eger
www.investapartmanok.hu
Fallabdapályák, teniszcsarnok, teniszpályák, konditerem, ping-
pong terem, szolárium, 2 infraszauna, futópálya és nyitott
teraszos büfé várja a sportolni vágyókat. A sportkomplexu-
mokat 24 db, egyenként 6 személyes apartman és egy 6
szobás vendégház teszi teljessé. 

Tardosi Ifjúsági és Sporttábor, Szabadidő
centrum – Szarvaskő – Tardos
www.tardosi-sporttabor.hu
Egertől 10 percre gyönyörű erdei környezetben
várja a szabadidős sportrendezvények, edzőtá-
borok, erdei iskolák, céges rendezvények,
szabadtéri hobby kiállítások, diáktalálko-
zók résztvevőit. A hatalmas fenyőfák
között csörgedező patak mentén el te -
rülő tábor a látnivalókban bővelkedő
környezettel a gyerekeknek új él -
ményeket kínál a felnőttekben
pedig szép emlékeket idézhet fel.

Vörös Ökör Történelmi
Pinceétterem
www.vorosokor.hu
Eger belvárosának legna-
gyobb pincéje kiválóan
alkalmas cigányzené-
vel és borkóstolóval
egybekötött va-
csorák lebonyo-
lítására.




