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EEggéésszzsséégg
Sokáig vártunk rá, de most igazán megvalósulni látszik. Végre van egy kor-
mányunk, amely nemcsak a lózungok szintjén foglalkozik azzal, hogy egy
nagyra hivatott nemzetet egészséges polgárok sokasága alkosson, hanem
tesz is érte, és nem is keveset! Igen, a tervezett „hamburger” adóra gondo-
lok, amelynek ötlete azon a teljesen logikus érvrendszeren alapul, misze-
rint, aki szándékosan rombolja az egészségét, vagy kockáztatja a testi épsé-
gét, az ne várja el, hogy az ebből eredő betegségeit, sérüléseit az adófizetők
pénzén gyógyítsák.
Nem hiszem, hogy a tervezet egyetlen mondatába is bele lehetne kötni,
hiszen egy ország igazságérzetét sérti, hogy ha valaki rendszeresen csülkös
pacallal tömi tele a hasát, vagy iszik mint egy gödény, füstöl, mint a gyár-
kémény, netán megszállott bázisugró, és emiatt – egy idő után törvénysze-
rűen – ágynak dől, kórházba kerül, az ugyanolyan (ingyenes?) ellátásban
részesüljön, mintha mondjuk Schobert Norbi gyengélkedne. Hát egy frászt!
Fizessenek a felelőtlenek! És pont erre találták ki a „hamburger” adót.
Azokra az élelmiszerekre, italokra, élvezeti cikkekre, amelyek ártalmasak az
egészségre, jogosan kerül a büntető tized. És akit még ez sem tántorít el
tőlük, vagy életveszélyes hobbijától, az, ha megbetegszik, fizesse ki a keze-
lést, de utolsó fillérig!
Persze, mint minden tervezeten, ezen is lehetne még bőven finomítani,
hiszen – megitélésem szerint – jónéhány fontos dolog kimaradt belőle. Az
csak jelentéktelen apróság, hogy a tradicionális magyar ételek legnagyobb
része fekete listára kerülne, nem beszélve a pálinkáról, amely igazi hunga-
rikumként, köszönhetően az előrelátó kormányzati döntésnek, végre ott-
hon, átalakított kuktafazékban is lepárolható.
A nagyobb problémát abban látom, hogy a tervezet megalkotói egy sor iga-
zi rizikófaktorról mintha megfeledkeztek volna. Mert jó, hogy száműzni
akarják mindennapjainkból a gyorséttermek szinte teljes kínálatát, a chip-
seket, a cukrozott üdítőitalaokat, az alkoholt, a dohánytermékekről nem is
beszélve, de egy szót sem ejtenek például a csirke farhátról! Pedig érdemes
lenne megvizsgálni, hányan szopogatják nap mint nap a gusztustalan, zsí-
ros bőrdarabokat a csontról, ahelyett, hogy primőröket, üde salátákat,
fehérjében gazdag tengeri halakat ennének. Hát ők nem étkeznek legalább
olyan egészségtelenül, mint azok, akik hamburgert esznek és colát isznak
rá? Vagy ott vannak a munkamániások, akik végig keccsölik a napot, aztán
rohannak valami másodállásba szombaton és vasárnap is, azzal a nevetsé-
ges indokkal, hogy csak így tudják eltartani a családot. Ez nem rombolja
annyira az egészséget, mintha valaki elszív napi két doboz cigarettát és
vedeli a kannás bort? De említhetném azokat a felelőtleneket is, akik
naponta többször is megpróbálnak átkelni a zebrán, vagy éjszaka egyedül
hazamenni valahonnan. Ezek a meggondolatlanok elvárnák, hogy szeren-
csétlen autós megálljon, és átengedje őket, vagy hogy úgy hazaérjenek,
hogy még csak ki sem rabolják őket. Ezekhez képest az a bázisugrás nem is
olyan veszélyes!
Szóval vannak még hiányosságok, de bízom benne, hogy ez a tervezet az
általam javasoltakkal kiegészítve tényleg teljes lesz. És, ha e mellett megva-
lósul a másik kormányzati elképzelés, miszerint drasztikusan csökkentik a
gyógyszerek ártámogatását, akkor elmondhatjuk, megérte a hosszú évekig
tartó várakozás: kevesen maradunk, de majd kicsattanunk az egészségtől!

Szabó Antal
főszerkesztő
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A bennünket körülvevő világ
sokszínű, változatos, mint ahogy
sokszínűek és változatosak va -
gyunk mi, a benne élő emberek.
Mindannyiunknak megvan a
saját személyisége, amely tük-
röződik megjelenésünkben,
öltözködésünkben is. Ezért is
nagyon fontos, hogy a szem-
üveg kiválasztásakor az arcfor-
mánkhoz legjobban illeszkedő
modellt találjuk meg, hiszen
nem mindegy, hogy ez a fontos
kiegészítő mennyire emeli ki
pozitivumainkat vagy torzítja a
rólunk másokban kialakuló
képet.
Többek között ebben segít
nekünk a világhírű Silhouette
szemüveggyártócég egy exkluzív
esztétikai programmal, amely

megkülönböztetett figyelmet for-
dít a szemüveg viselőjének egyé-

niségére.
A világhírű sminkmester Mary

Greenwell segítségével kifejlesztett
egyedi stílusprogram fókuszában a

harmonikus megjelenés mellett első-

rendű cél, hogy minél
jobban kihangsúlyoz-
za a szemüveg viselő-
jének egyéniségét.
A Silhouette keret
nélküli szemüvegek
korlátlan szín- és for-
maválasztékban érhe-
tőek el. Bárki, megta-
lálhatja a habitusának
legmegfelelőbb, bőr-
és hajszínéhez, vala-
mint arcformájához
legjobban illő mo dellt. 
Ismerje meg a világ
legkönnyebb szem-
üvegét készítő Silhou-
ette cég esztétikai prog-
ramját és találja meg az
Ön személyiségéhez leg-
jobban illeszkedő szem-
üveget, amely tükrözi
életstílusát és kiemeli egyé-
niségét.

Tel.: +36 1 359 5414
WEB: www.optiris.hu

Találjon rá az Ön személyre   szabott szemüvegére!
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� Az egész média tele van az életmód változ-
tatásoddal, a látványos fogyásoddal. Egész-
ségügyi okai vannak ennek az elhatározás-
nak, vagy egy komolyabb stílusváltás előtt
állsz – gondolok itt a jól bevált Pa Dö Dö
imázs átalakítására?
� Ha arra gondolsz, hogy valamilyen betegség
miatt kell fogyókúráznom, arról hála istennek
nincs szó, mindössze annyi történt, hogy volt
egy kisebb rosszullétem, illetve az évek múlá-
sával egyre nehezebb volt cipelni magamon a
fölösleges kilókat, és amikor megkeresett egy
zsírégető klub, hogy vegyek részt a program-
jukban, amely az egészséges táplálkozásról, a
zsírégetésről szól, igent mondtam, és bevált.
Hamar megszabadultam vagy húsz kilótól, és
sokkal jobban érzem magam a bőrömben, úgy-
hogy addig folytatom, ameddig érzem, hogy
szükségem van rá. Köszönettel tartozom a klub
szakembereinek, hiszen mindig odafigyelnek
arra, hogy a számomra legmegfelelőbb menü-
sort állítsák össze. Korábban sosem kaptam
ennyire profi és hathatós segítséget. Ami a Pa
Dö Dö imázst illeti, szó sincs stílusváltásról. A
szokásostól eltérő külső nálunk nem valami-
lyen show elem, hanem mi így érezzük jól
magunkat, nekünk ez tetszik, a változás legfel-
jebb annyi lesz, hogy a koncerteken rajtam 2-3
számmal kisebb ruha lesz. Szóval megnyugod-
hat mindenki, akinek fontos, a Pa Dö Dö
marad, amilyennek az elmúlt 22 évben megis-
merték.
� Több mint két évtizede, hogy Lang Györgyi-
vel megalakítottátok Pa Dö Dö-t, ezalatt a hazai
könnyű   zenei élet egyik meghatározó elemévé
váltatok, és a közönség mindent megtudhatott
a csapatról, de a személyes pályafutásotokról
sokkal kevesebb szó esett. Egyáltalán hogyan
lett belőled énekesnő?
� Barcson születtem, mert édesapám munkája
miatt ott éltünk, és hatéves koromban költöz-
tünk Budapestre. Csak később derült ki, hogy,
az iskola, amelybe beírattak, egy zenei általá-
nos iskola volt. Ott első perctől kezdve remekül
éreztem magam. Kiváló tanárok, nagyszerű
kórus, komoly közösségi élet, szóval nem volt
nehéz megfertőződnöm az énekléssel. Mivel a

napokban találkoztam

egy több évtizedes amerikai

kitérő után nemrég

hazatelepült ismerősömmel,

és amikor kérdeztem, hogy érzi

magát ebben a régi-új közegben,

elhúzta a száját és csak annyit

mondott: nem lenne semmi baj,

csak ezt az általános rosszkedvet,

az emberekből áradó pesszimizmust

nehéz megszokni.

És, ha belegondolok, teljesen

érthető, hogyha valaki a pozitív gon-

dolkodás, a keep smiling

hazájából érkezik hozzánk, bizony

értetlenül áll a magukba forduló,

kilátástalanságról, jövőkép

nélküliségről panaszkodó milliók

láttán. Mert, hát így, a 21. század

elején ez jellemző honfitársaink jó

részére, és – sajnos hozzá kell

tenni – nem minden alap nélkül.

Éppen ezért hat üdítően az emberre,

ha olyasvalakivel van alkalma

találkozni, aki kifejezetten jól érzi

magát a bőrében, és ennek még han-

got is ad. Nekem megadatott, hogy

Falusi Mariann személyében egy

vidám, elégedett, komoly terveket

szövögető magyarral beszélgessek

egy jót, és lehet, hogy ez a pozitív

életszemlélet ragadós, mert azóta

szinte tökéletesen biztos vagyok

benne, hogy ebből csakis egy kiváló

cikk születhet…

A

Egy jókedvű
magyar
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családban soha senki nem foglalkozott zenével,
nagy meglepetés volt számukra, amikor legna-
gyobb vágyamként egy zongorát jelöltem meg.
Mindenesetre nem akartak művészi ambícióim
útjába állni, így béreltek nekem egy pianínót,
amit később megvettünk, és a mai napig is
azon játszom, ha zongorázni támad kedvem.
Ilyen előzmények után természetes volt, hogy a
tanulást, zenei gimnáziumban, majd a Zene-
művészeti Főiskolán folytatom. Aztán 1983-
ban jött a Ki Mit Tud?, amelyet megnyertem, és
tulajdonképpen akkor dőlt el véglegesen, hogy
a további életemet énekesnőként élem le.
� Akkoriban egy Ki Mit Tud? győzelem egyet
jelentett egy sikeres karrier indulásával?
� Szó sincs róla! Elvittek minket
két hétre Kubába, ami fantaszti-
kus volt, de amikor hazajöttünk, a
kutyát nem érdekelte, hogy mi
van velünk. Így aztán a következő
két évet Nyugat Európában töl-
töttem, ahol hatalmas élőzenés
diszkókban, úgynevezett Dancin-
gekben léptem fel. Sokan legyin-
tenek a vendéglátós zenészek
kapcsán, pedig az akkor nagy
lehetőség volt egy kezdő számára.
Arról nem beszélve, hogy olyan
emberekkel jártam a világot, mint
Szulák Andrea, Horváth Charlie,
Gerendás Péter vagy Cserháti
Zsuzsa. Jó szívvel gondolok ezek-
re az időkre, hiszen mindenhol
nagy sikerem volt. Legtöbbször az
előzetesen egy pár hétre szóló
szerződésből több hónap, sőt volt,
amikor egy év lett.
� Az ausztriai és norvégiai, szó-
rakozóhelyek után elég meredek
váltásnak tűnik, hogy hirtelen a
Vígszínház színpadán találtad
magad?
� Akkoriban nem igazán gondol-
koztam színházi karrierben,
hiszen éppen egy Kanári-szigeteki
szerződés lapult a zsebemben,
amikor Presser Gábor hívott,

hogy lenne-e kedvem szerepelni egy új musi-
cal-ben? Naná, hogy volt! Így aztán a Kanári-
szigetek ugrott, de egyáltalán nem bántam.
Elkezdtük a Rémségek kicsiny boltja próbáit,
ahova megérkeztem abszolút tépett hajjal, jel-
vényekkel teleaggatott dzsekiben, és a szerep-
lők között találkoztam egy ugyanilyen extrém
külsejű lánnyal, bizonyos Lang Györgyivel, aki
akkor a Pécsi Nemzeti Színház oszlopos tagja
volt. Az egyik próba után elmentünk együtt
ebédelni, és az ebédből egy hosszú beszélgetés
lett, amiből nemcsak az derült ki, hogy mind-
ketten szeretjük a szokásostól eltérő öltözetet,
hanem az is, hogy mennyire hasonlóan látjuk a
világot, mennyire egyezik a véleményünk az
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igazán fontos dolgokról. Ezt a beszélgetést
aztán még sokszor megismételtük, és egy
nagyon mély, őszinte barátság alakult ki közöt-
tünk.
� Aztán ez a barátság egy legalább olyan
mély szakmai kapcsolatot is eredményezett.
Azt szokták mondani, ha két nő együtt dolgo-
zik, abból vagy állandó veszekedés, rivalizálás
lesz, vagy valami nagyon jó sül ki belőle. Ese-
tetekben azt hiszem, ez utóbbi valósult meg.
� Ebben nincs semmi rendkívüli, hiszen mind-
ketten a végletekig toleránsak vagyunk, és
alapelvünk, hogy soha semmilyen problémát
nem söprünk a szőnyeg alá, hanem azon mele-
gében megbeszéljük, és megoldást találunk rá.
Ennek köszönhető, hogy 22 év után is ugyan-
olyan felhőtlen a kapcsolatunk, és nemcsak
egymással, hanem a csapat többi tagjával is.
Elég, ha csak annyit mondok, hogy a Pa Dö Dö
stábjának legkésőbb érkezett tagja is már 9 éve
dolgozik velünk. Egyébként sokan közülük már
ott voltak, amikor 1988-ban indultunk az
Interpop Fesztiválon. Az volt a Pa Dö Dö tény-
leges debütálása. Utána készült egy lemezünk
is, de nem mondhatnám, hogy alapjaiban ren-
gette volna meg a hazai pop életet. Az igazi
áttörés a második album volt, a Bye-bye Szása
című számmal, amely már meghozta az orszá-
gos népszerűséget. Számtalan koncert, feszti-
válok, szóval beindult a gépezet, de emellett
színházi felkéréseink is voltak, nem egyszer
prózai szerepekre is. Nem gondoltam volna,
hogy egy komoly társulattal egyszer majd Sha-
kespeare-t játszom, pedig ilyen is volt.
� Az elmúlt huszonkét év folyamatos pörgést
jelentett a számodra. Nem fáradtál el, nem
érzed úgy, hogy lassítani kéne?
� Egyáltalán nem vagyok fáradt. A folyamatos
teljesítmény kényszer fiatalon tart, nem hagyja
ellustulni a szervezetet. Nekünk soha nem volt
menedzserünk, ami rengeteg többletmunkával
járt, de megőrizhettük a szabadságunkat, a füg-
getlenségünket, ami számunkra a legfonto-
sabb, hiszen nem igazán viselné el egyikünk
sem, ha valaki beleszólna a dolgainkba, meg-
mondaná, mit kell csinálnunk. Szépen leosz-
tottuk egymás között a szerepeket. Györgyi

tudja, hogy én jobban értek a zenéhez, ezért ez
az én asztalom, én tisztában vagyok vele, hogy
ő jobb színésznő, meg lényegesen ügyesebben
eligazodik a csapat működtetésével kapcsola-
tos napi ügyekben, ezért az az ő reszortja, így
mindenki tudja, mi a dolga, és azért vállalja is
a felelősséget. És ez így tökéletesen működik is.
� Pedig egyre nagyobb a konkurencia, hiszen
a különböző televíziós tehetségkutatók töme-
gesen „termelik ki” az énekeseket, akik aztán
koncertezni akarnak, meg lemezeket kiadni.
Ez nem rontja a ti „üzleteteket”?
� Nem, hiszem, hogy bármit elvennének
tőlünk. Azt látni kell, hogy ezek a tehetségkuta-
tók elsősorban televízió műsorok, hihetetlenül
profi módon felvezetve, elkészítve és mened-
zselve. A szereplő, a zsűri, a közönség csak sta-
tiszta ezekben a megaprodukciókban. A lénye-
get tekintve teljesen mindegy, hogy ki nyer,
hiszen a közönség érzelmi alapon, szimpátia
szerint szavaz, és ennek a legtöbb esetben sem-
mi köze sincs a szakmaisághoz. Az már csak
jóval a verseny után dől el, hogy valaki elég jó-
e ahhoz, hogy komoly karriert fusson be, vagy
egy életre eltűnik a süllyesztőben. Mert a tehet-
ség nemcsak azt jelenti, hogy valaki képes szé-
pen elénekelni egy dalt, sokkal inkább arról,
hogy akkor is tud-e magával kezdeni valamit,
amikor a győzelmi mámor elmúlik, amikor egy
vidéki művelődési ház színpadán minden pom-
pa és csillogás nélkül kell ugyanúgy elvarázsol-
ni a közönséget. Hát erre bizony csak nagyon
kevesen képesek. Az ilyen műsorok addig fog-
nak menni, amíg megfelelő nézettséget produ-
kálnak, és a tendencia az, hogy ma a nézők
többsége kevésbé kíváncsi egy komoly, felké-
szült színész kimunkált alakítására, mint arra,
hogy egy postás vagy egy könyvelőnő énekel.
Ez van, és bárhogy ágál is ellene a kultúrszom-
junk, amíg ez nem változik, addig fő műsoridő-
ben postások és könyvelőnők fognak énekelni.
� Meg remélhetőleg a Pa Dö Dö, mert hogy a
ti rajongó táborotok nem csökkent az évek
folyamán, ami azt jelzi hogy van igény a pro-
dukciótokra. Hogy éled meg azt, hogy népsze-
rű vagy, hogy felismernek az utcán, autóg-
rammot kérnek?

� A népszerűség jó dolog. Komoly támaszt,
biztos hátországot jelent, ha azt látod, hogy
ismeretlenek mosolyognak rád. A zene egyéb-
ként is összehozza az embereket. Nemrég édes-
anyámmal elmentünk egy tengeri hajóútra,
ahol karaoke estet rendeztek. Én is énekeltem,
és utána azok az emberek, akik addig észre sem
vettek, a vállamat veregették és a nevemen szó-
lítottak, szóval attól kezdve az egész utazás egy
nagy barátkozássá vált.
� Azt hiszem, hogy veled a barátkozás nem
volt túl nehéz, hiszen alapvetően nyílt, befoga-
dó, barátságos ember vagy. Hogy éled meg,
hogy szerte e hazában a habitusodtól teljesen
idegen tendenciák érvényesülnek: az emberek
mogorvák, befelé fordultak, rosszkedvűek?
� Egyáltalán nem tesz boldoggá, hogy így van,
de azt hiszem, hogy nagyrészt azok a hibásak
benne, akik így élnek. Az emberekben itt is
győz a lustaság. Sokkal kényelmesebb egy vezér
mögé felsorakozni, és hagyni, hogy ő gondol-
kodjon helyettünk, ő hozza meg azokat a dön-
téseket, amelyeket nekünk kellene meghoz-
nunk, mint tenni valamit, aktivizálni a szürke-
állományunkat. Aztán, amikor kiderül, hogy a
vezér tévedett vagy egyszerűen csak nem ért
hozzá, tehát még rosszabb lesz, mint eddig
volt, akkor befelé fordulunk, sajnáljuk magun-
kat és egymást vádoljuk, ahelyett, hogy össze-
fognánk és egyesítenénk erőinket. Nem akarok
politizálni, de gyűlölöm a megosztottságot, a
kirekesztést, az igazságtalanságot, és most nap,
mint nap kénytelen vagyok szembesülni mind-
ezzel, ami nagyon nincs jól.
� Ezek alapján logikusnak tűnik, ha megkér-
dezem, milyen a jövőképed, mit szeretnél csi-
nálni 1-2 vagy 10-20 év múlva?
� Az a szerencsém, hogy amióta az eszemet
tudom, azt csinálom, amit a legjobban szere-
tek. A vágyaim is ezzel kapcsolatosak, hiszen
csak annyit szeretnék, hogy mindig legyen előt-
tem új cél, mindig képes legyek eggyel maga-
sabbra tenni magam előtt a lécet, és örülni
neki, ha átugrom. Szóval dolgozni szeretnék,
ameddig csak lehet, amíg bírom, utána meg
már olyan mindegy, nem?

Szabó Antal



GERI NCJÓGA
A Gerincjóga mo dern

mozgásrendszer, melynek célja a
fizikai test és az idegrendszer egészsé-
gének helyreállítása biztonságos, az
anatómiai alapmozgásokra épülő gya-
korlatsorokkal. A modern ember olyan
életmódból fakadó mozgásszervi prob-
lémákkal küzd, amelyeket csak célzott,
tudatos mozgással lehet kezelni. Ahhoz,
hogy a hatha jóga erős energetikai gya-
korlatait képes legyen kivitelezni, ame-
lyek kihívást jelentenek még az egészsé-
ges testtel rendelkező gyakorlók számá-
ra is, szükség van megfelelő felkészítés-
re, preventív jellegű, biztonságos és
hatékony mozgásterápiára. A Gerincjó-
ga felvállaltan leszűkíti a tradicionális
hatha jógát egy könnyen, biztonságo-
san gyakorolható eszköztárra azzal a
céllal, hogy befogadhatóvá tegye azok
számára is, akik még nem rendelkez-
nek megfelelő fizikummal és kon-

centrációs készséggel.

A Gerincjóga célja a szervezet egészségé-
nek helyreállítása, elsősorban a testtartás
javításával: a helyes tartás nem csupán a
mozgásszervi problémák gyógyításának
alapfeltétele, de a megfelelő légzés elsajátítá-
sának is. A helyes légzés kiemelt szerepet kap
a jógában, mivel azonnali, közvetlen hatással
van mind a hormonrendszerre és az emész-
tésre, mind az energiatestre. A harmadik fő
terület a stresszoldás, a relaxációra való
képesség javítása.

A Gerincjóga
élettani hatásai:

• erősíti, lazítja és nyújtja
az izomzatot

• javítja a tartást
• oldja a stresszt
• javítja az  emésztést
• növeli a fizikai és pszichikai

teherbírást
• javítja az  általános közérzetet

• vitalizál

A modern ember figyelme a fizikai síkra irányul, ezért a Gerincjóga is itt kezdi a
gyakorlást. Első lépésként az  extrovertált, felgyorsult világból érkező ember figyelmét saját tes-

tére irányítja. Az elmélyült önvizsgálat számos jótékony hatással bír: lassul a légzés, az idegrend-
szer megnyugszik, a vérnyomás csökken, oldódnak a feszültségek és elindul a testtudat eddig nem
tapasztalt intenzitású fejlődése.
A Gerincjóga feladata a megelőzés (prevenció), illetve utókezelés (rekreáció). Harmonikusan
erősíti és nyújtja az  izomzatot, precíz, anatómiai szempontból átgondolt gyakorlatokkal biztonsá-
gosan, mégis eredményesen alakítja a fizikai testet, és ezen keresztül hatással van az emberi élet
egészére. Az egészség elérése és megőrzése az elsődleges cél, a már kialakult elváltozásokat szakor-
vos segítségével kell kezelni. A Gerincjóga, mint csoportos mozgásterápia, a teljes fizikumot kezeli
módszeresen, támogatja és kiegészíti a személyre szabott, célirányos gyógyító eljárásokat, de nem
helyettesíti azokat!

A foglalkozások felépítése: ráhangolódás – átmozgatás, bemelegítés – légzőgyakorlatok –
tartásjavító gyakorlatok –erősítő gyakorlatok –nyújtó gyakorlatok –relaxáció.

Mandala Jógastúdiók

Advaita Jógaközpont Bp., XIII. ker., Kresz Géza u. 27. 
Gerincjóga Központ Bp., VII. ker., Nefelejcs u. 58. 
Nőijóga Stúdió Bp., VI. ker., Szalmás Piroska u. 11.

www.mandalajoga.hu

mmooddeerrnn  mmoozzggáásstteerrááppiiaa  hhaatthhaa  jjóóggáávvaall



Héjja nász-
és egyéb ruhaköltemények

Héjja János, a szalon tulajdonosa 1990. óta tervez és készít alkalmi, esküvői ruhákat
és férfiöltönyöket. Örömére a legújabb kollekcióját közösen tervezte asszisztensével,
aki nem más, mint a lánya, Héjja Bernadett. Munkájuk folyamán jól kiegészítette
egymást a tapasztalat és a fiatalos intuíció.
A kollekció összeállítását a tavaszi virágok és színek kavalkádja mellett a 70-es évek
divatja inspirálta. A felvonuló ruhákra elsősorban a könnyedség, lágyság, hordható-
ság, illetve a nőies vonalvezetés jellemző. Az anyagoknál előszeretettel használták a
lágy selymeket, muszlinokat, különféle szaténokat és csipkéket. A felvonuló modellek
között láthatóak voltak utcai öltözékek, koktélruhák, business kosztümök, és estélyi
ruhák. 

Herendi kollekció
A Herendi Porcelánmanufaktúrával 2006-ban kezdődött a közös munka. Azóta már
több mint 50 ruhakölteményen pompáznak a híres Herendi minták. Héjja Jánossal
közösen választják ki azon dekorációkat, melyeket alkalmasnak találnak arra, hogy
ruhán is megjelenjenek. Alapanyagként kizárólag természetes szálú matériákat,
selyemsantungot, muszlint, organzát, zsorzsettet használnak. A Héjja János által meg-
álmodott modellek a tervező szalonjában manufakturális módon készülnek, majd a
herendi mesterfestők a kiválasztott motívumokat speciális technikával viszik fel az
anyagra. Ezek az exkluzív, egyedi öltözetek a mintakollekción kívül, limitált szériá-
ban, egyénre szabottan is készülhetnek.

Menyasszonyi ruhák
Egy esküvő szervezésénél nagyon fontos a megfelelő ruhaválasztás, hiszen az ara
öltözékét a fotókon egy életen át csodálhatják, míg a ceremónia apróbb részletei már
feledésbe merülhetnek.
A Héjja Szalonban nagy szakértelemmel segítenek megtalálni a menyasszony szemé-
lyiségéhez legközelebb álló öltözéket. Fontos, hogy ne érezze feszélyezve magát
élete legszebb napján, hiszen anélkül is van éppen elég izgulnivalója. 
Héjja János a modellek készítésénél vonalvezetésben és anyagválasztásban is törek-
szik a változatosságra, kezdve a rövid koktélruhától, egészen a nagy romantikus, swa-
rovskival díszített uszályos ruhakölteményekig.
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TTaavvaasszzii  bbőőrrmmeeggúújjííttááss Milyen eredményt várhatunk a környe-
zeti ártalmak következtében fellépő téli
bőröregedési tüneteket mérséklő hatá-
sú otthoni, tavaszi bőrápolástól?
Ahhoz, hogy a bőrápolás során a bőr mélyebb
rétegeibe, a hajszáleres mikrokeringésbe
olyan hatóanyagokat juttassunk be, amelyek a
bőr felépítő, bőrmegújító folyamatait stimu-
lálják, a télen felhalmozódott és elöregedett,
elhalt bőrhámsejteket el kell távolítanunk a
bőrünk felszínéről. Tavasszal a peelingezés
megalapozza a hatóanyagok bőrbe jutásának
lehetőségét így a gondosan elvégzett otthoni
bőrápolási, táplálási program jelentős és
szemmel látható bőrállapot „visszafiatalo-
dást” eredményez.
A BIOLA BIO Mandulás peeling és maszk nem-
csak minden bőrtípusra alkalmas hámoldó
bőrradír, hanem egyben zöldségfélékből
származó vitaminokkal is táplálja a bőrt a
10-15 perces hatóidő alatt, amely után
lemosandó, ily módon a következő két
hétben a bőrünkre felvitt kozmetikumok
hatóanyagai sokkal eredményesebben
szívódnak fel, tápláló és bőrvédő hatásuk
látványosabban nyilvánul meg. A kezelés
folytatásához a NATURISSIMO Mélyhid-
ratáló nappali arckérmet és a Méhpempős
éjszakai tápláló arckrémet ajánljuk, ame-
lyek hatékonyan tápláló, regeneráló
natúrkozmetikumok.
Igényes nappali bőrápolás céljaira, a BIO-
LA BIO Birs-jázminpakócás arckrémet
alkalmazhatja a bőrfeszesítő, hidratáló és
vitalizáló nappali bőrápolásra. Ez a krém
fitoszterines hatású, biodinamikus ható-
anyagokkal készülő, tanúsított biokozme-
tikum. A szemkörnyék ápolására a
NATURISSIMO Bíbor kasvirág szemkör-
nyékápoló natúrkozmetikumot javasol-
juk, vagy a BIOLA BIO Ligetszépe-bíbor-
kasvirág szemkörnyékápolót, ami a rend-
kívül érzékeny szemkörnyék táplálására is
kiválóan alkalmas.

Tavaszi testápolási tippek:
A környezeti ártalmaknak kitett száraz és érzé-
keny érett bőr tisztítására, SLS-, és SLES-men-
tes tusfürdőkrémeket, például a Sárgabarack
fürdőbalzsam, vagy BIO Rózsa fürdőkrémet
alkalmazzunk, amely kíméletes tisztító hatását
a tusolás során kifejti, és vitalizáló hatóanyago-
kat is tartalmaz. Normál és zsíros bőrre a
NATURISSIMO hámregenerációt támogató
Cédrus és Tündérrózsa tusfürdőket, valamint a
BIOLA Teafaolajos tusfürdő és sampont java-
soljuk. Ezek után a regeneráló hatású Görög-
széna-birs rejuvenáló testápolót, vagy a vitali-
záló és rendkívül komplexen tápláló BIOLA
Bio Hárs kéz- és testápoló balzsamot használ-
juk, amely bársonyos bőrt eredményez, és még
az apiterápiás készítményekre érzékenyek is
alkalmazhatják.

avasszal, ahogy egyre több ruha

lekerül rólunk, különösen fon-

tos, hogy az öltözékekből kilátszó

bőrfelületünk milyen állapotban

van. Célszerű ilyenkor jobban odafi-

gyelnünk a bőrápolásra.

Elsőként az elöregedett hámréteget

eltávolító, méregtelenítő,

bőrtápláló, hidratáló bőrápolási

programot javaslunk, amelyben

fontos, hogy a mélyebb bőrrétegek-

be is rendszeresen bejuttassuk

a hatóanyagokat.

Tavasszal a hatékony bőrhám

megújító kezelés érdekében is

célszerű a natúr és biokozmetikumok

alkalmazása, mivel ezek természetes

úton stimulálják a vitális,

kiegyensúlyozott bőrfelépítő

folyamatokat.

T

DélUtán magazin_egészség

Dr. Gyovai Viola
okl. biológus,

a MTA kandidátusa
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Az egészségükre figyelők körében a gyakran felmerülő

kérdések közé tartozik, hogy vajon a manufakturáli-

san készülő kozmetikumok előállítása megfelel a bio-

kozmetikumokra vonatkozó feltételrendszernek? A

vadon termő növények felhasználásával készülő koz-

metikumok milyen esetben számítanak biokozmeti-

kumnak?

A biokozmetikumok előállítása során számos olyan

készítés-technológiai ajánlás van, amelyet be kell tar-

tani. A gyártási eljárások megfelelőségét Magyaror-

szágon a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a felté-

telrendszerének megfelelően rendszeresen ellenőrzi.

Emellett vizsgálja azt is, hogy a biokozmetikumokból

kitiltott anyagok valóban ne kerülhessenek be a ter-

mékekbe. Azokat az ellenőrzött ökológiai termelésből

származó mezőgazdasági alkotókat tartalmazó egész-

ségvédő és szépségápolási kozmetikumokat, amelyek-

re a bio, ökológiai, organic biológiai kozmetikum jelö-

lést a gyártó alkalmazni kívánja, mindig tanúsíttatni

kell. Ezért az ilyen termékeken mindig van a címkén a

tanúsító céget azonosító logo (szimbólum) és annak

akkreditációját (jogosultságát) igazoló kódszám.

Tehát még, ha egészséges természetes flórából is szár-

mazik a bedolgozásra kerülő gyógynövény, akkor is

tanúsíttatni kell az eredetét és az feldolgozási körül-

ményeket, mert ez ad a vásárlóknak megfelelő szak-

mai- egészségügyi garanciát.

A biokozmetikumok gyártásakor az egészségügyi biz-

tonság szempontjából fontos, hogy a termék a kozme-

tikumokra vonatkozó EU szabályozásnak megfelelő-

en, forgalomba hozható módon, stabilan konzerválva

legyen. Ehhez azonban csak azokat a konzerváló

anyagokat lehet alkalmazni önállóan, vagy kombiná-

cióban, amelyek a feltételrendszerben megengedettek.

Magyarországon az egyetlen tanúsított arc- és testá-

poló biokozmetikumokat gyártó cég a BIOLA Natúr-

kozmetikai Kft., melynek 2006. óta vannak ökológiai

kozmetikumai a lakosság és a professzionális felhasz-

nálók felé is a hazai bioboltokban és kozmetikusoknál,

kozmetikai nagykereskedőknél.

A BIOLA ORGANIC SKIN CARE biokozmetikumaik és

NATURISSIMO natúrkozmetikumaik összetett, nagy

természetes hatóanyagtartalmú termékek, amelyek

kőolajszármazékoktól, szintetikus molekulájú konzer-

válószerektől, szintetikus fényvédőktől és színezékek-

től, a fürdőkészítményeink is SLS (Sodium Laureth

Szulfát) mentesek. A termékek GMO-mentesek. Nem

tartalmaznak propilén-glikolt, butilén-glikolt hidratá-

lási célból sem. A növényi hatóanyagok kivonatolásá-

ra szintetikus oldószereket nem használnak. A termé-

kek csak természetes illóolajokkal és kismértékben illa-

tosítottak, parfümöt nem tartalmaznak. Ionizáló

besugárzást a termékek tartósítására nem végeznek.

Parabéneket és izotiazolin típusú konzerváló szereket

nem alkalmaznak. Tanúsított biokozmetikumaik több

mint 95% ellenőrzött ökológiai termesztésből szárma-

zó mezőgazdasági alkotót tartalmaznak és a termékek

tanúsítása (lásd: www.biola.hu ) évente kerül megújí-

tásra. Emiatt akár nyolcszor több bio minősítésű ható-

anyagot tartalmaznak, mint más külföldi biokozmeti-

kumok.

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a tartósítószer mentes

kozmetikumokat például besugárzással „konzervál-

ják” amely valójában csak addig biztosít megfelelő

mikrobiológiai állapotot, amíg a termék felbontásra

nem kerül. Ezt követően, ha nem adtak hozzá a meg-

engedett konzerváló anyagok közül, akkor kiszámít-

hatatlan, hogy még hűtőben tartás mellett is, milyen

egészségre, vagy a termék alkalmazhatóságára is

káros mikroorganizmus tenyészik a kozmetikumban.

Általánosságban mondhatjuk, hogy az ellenőrzött bio-

kozmetikumok készítésének szabályozása minden

olyan eljárást tilt, amelyek a bőrre egészségügyi koc-

kázatnövelő lehet termékek rendszeres használata

során. Továbbá a begyűjtött növényi anyagok bioter-

melőit rendszeresen ellenőrzik, évente legalább két

alkalommal, hogy növényvédőszer-maradvány men-

tesen termesztenek a tanúsított földterületükön és

betartják-e a tanúsítási feltételeket.

A cukorbetegségben szenvedők és dohányosok bőr-

anyagcseréjét és hámregenerációját javítja, rejuvená-

lási folyamatait tartósan stimulálja a kozmetikusánál

kérhető, természetes hatóanyagokkal készülő bőrrege-

neráló- méregtelenítő natúrkozmetikum, a HERBAL

Detox maszk alkalmazásával végzett natúr vagy BIO-

LA biokozmetikai bőrápolási program.

A natúr és biokozmetikumok a bőr anyagcseréjének

terhelése nélkül rendkívül hatékonyan támogatják a

vitális antioxidánsokkal és tápanyagokkal tartósan

feltöltött, megújult, üde bőrállapot kialakulását.



Fehér György (1939-2002) rendező, operatőr, színész és producer volt. Sok nagyszerű,
fesztivál-díjas TV-film fűződik anevéhez, dolgozott színházakban, az Operában is.
Készített dokumentum,- és kisfilmet, de nagyjátékfilmet is. Mindegyik műfajban
ugyanaz a zsenialitás köszön vissza, az őt ismerőkben pedig ugyanaz az elegáns,
pimasz mosolyú ember él. A díjat barátai alapították,
akikkel anno létrehozták a Fiatal Művészek Stúdió-
ját. Céljuk az volt, hogy legyen egy olyan esemény,
amely a fiatal, értéket teremtő művészekre irányítja
a figyelmet. Az idén 7. alkalommal fiatal színészek
közül választottak díjazottat, olyan személyt, akivel
feltehetőleg Fehér alkotásaiban találkozhattunk vol-
na. Az ünnepségre a Nemzeti Színházban a közönség
nyilvánossága előtt a „Lear király” című előadást
követő performanszon került sor.
A Fehér György-díjat az idén Rába Roland színmű-
vész-rendezőnek ítélte oda a neves szakemberekből
álló zsűri. A Nemzeti Színház tagja egy Fehér György
szellemiségét felidéző festményt, Székely Beáta:
Szürkület című alkotását kapta.

FFeehhéérr  GGyyöörrggyy  ddííjj  22001111

Egy fogpiszkáló, egy lövés, egy megkeseredett orvos és
egy jókor érkező luxuskocsi - ennyi elég, hogy Lali meg-
hozza élete nagy döntését: mindent maga mögött hagy
és lelép. Az Üvegtigris váratlan vendége, Feri, a buda-
pesti sztárügyvéd – bár nem tervezte –, a büfénél
marad, míg Lali – bár nem tervezte –, az ügyvéd Bent-
ley kabriójában köt ki.
Elindul egy őrült nap, az álomautóra azonnal felfigyel
az álomnő, Lali játszani kezdi a nagymenőt, és elkezdő-
dik élete legnagyobb kalandja, élete talán legjobb nőjé-
vel..., sőt nőivel... De vajon mi történik, ha Laliról kide-
rül, hogy nem nagymenő és találkozik a feleség, a szere-
tő, a majdnem szerető és a majdnem vízvezeték-szere-
lő? Mi történik, ha barátai Lali után mennek, hogy meg-
mentsék Feritől, akit egy időre elnyelt a Tigris? Mire
számíthatnak, ha Feri mégis kiszabadul és kiderül,
hogy Lali – tudtán kívül – magával vitt valamit, ami sok-
kal fontosabb, mint a kocsija? Lali élete mindenképp
nehéz lesz, akár a Tigrisen innen, akár a Tigrisen túl... 

Üvegtigris 3
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Magyaros ízek

Az elmúlt évben gasztronómiai
rovatunkban főleg más országok
ételeivel, étkezési kulturájával
igyekeztünk megismertetni olva-
sóinkat. Reméljük, sokak számára
jelentett érdekes olvasmányt
kalandozásunk az idegen ízek vilá-
gában, és biztosak vagyunk benne,
hogy akadt, aki ki is próbálta az
itthon szokatlan fogásokat.
Ennyi kalandozás után azonban –
úgy gondoltuk – jó lesz hazatérni,
és újra barátkozni az itthoni ízek-
kel. Ehhez olyan kitűnő szakem-
bert hívtunk segítségül, mint
Fazekas László mesterszakácsot, a
patinás Nosztalgia étterem séfjét.

Hozzávalók:
40 dkg kacsamáj
5 dkg vöröshagyma
5 dkg póréhagyma
2 gerezd fokhagyma
10 dkg lilahagyma
1 kávéskanál balzsamecet
só, cukor, fehérbors, majoranna

A kacsamájat ujjnyi vastag dara-
bokra vágjuk, forró serpenyőben

kicsit lepirítjuk. A vöröshagymát
és a póréhagymát vékony szele-
tekre vágjuk és a lepirított máj-
hoz adjuk, majd összepirítjuk.
Hozzáadjuk a két gerezd fok-
hagymát, sózzuk, borsozzuk és
megszórjuk majorannával. Fóliá-
val kibélelt formába tesszük és
fóliával körbetekerjük. Tetejére
nehezéket teszünk és hűtőben 4-
5 órát dermesztjük. Kevés zsira-

dékban kávéskanálnyi cukrot
karamellizálunk. A lilahagymát
finomra vágjuk és hozzáadjuk a
cukorhoz, majd pár percig dinsz-
teljük, kissé megsózzuk és hozzá-
öntjük a balzsamecetet. Csipet
fehérborssal ízesítjük. Megvár-
juk, míg kihűl a préselt máj, majd
óvatosan leszedjük a fóliát, ujjnyi
vastag szeletekre vágjuk és hagy-
malekvárral tálaljuk.

Hagymás préselt kacsamáj
balzsamos lilahagyma lekvárral

Aperitif:
Vylyan Villányi Rizling
„Boszorkány” 2010
Gyümölcsösen gazdag reduk-
tív bor, friss, élénk savakkal, a
könnyebb műfaj kedvelőinek.
Olaszrizling és Rajnai Rizling
házasításával készül, illat- és
ízvilága a citrusféléket idézi.
Fogyaszthatjuk aperitifként,
valamint fehér húsokhoz,
halakhoz.
„A boszorkán aszonta az
ördögnek, hogy csak akkó adi
nekije a lёánt, ha mёgszánti a
harsányi hёgyet estétü rёgge-
lig, még a kakasok nem kuko-
rékúnak.”
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Hozzávalók:
1,5 kg hüvelyes zöldborsó
4 db friss sárgarépa
1 db nagy karfiol
2 db friss karalábé 
2 db hagyma 
1 fej fokhagyma
1 db tojás
2 dl tejföl 
1 db zellergumó
1 csokor újhagyma 

2 csokor petrezselyem 
2 csokor kapor
fehérbors só
30 dkg darált bárányhús

A hagymát megdinszteljük, hoz-
záadjuk a felaprított zöldségeket –
a karfiol kivételével – és kissé
megpirítjuk. Felöntjük 2 liter víz-
zel, belehelyezzük a karfiolt és
készre főzzük. Sózzuk, fehér bors-

sal ízesítjük. A tejfölt elkeverjük a
levesben, majd megszórjuk a fok-
hagyma, újhagyma, petrezselyem,
kapor keverékével. A darált
bárányhúst sóval, borssal ízesít-
jük, finomra vágott hagymát és
vágott petrezselymet adunk hoz-
zá. Egy egész tojással összegyúr-
juk, apró gombócokat formálunk
belőle és belefőzzük a levesbe. Kb.
10 perc alatt készre főzzük. 

Hozzávalók:
1 kg nyúlcomb 
1 dl olaj 
1 teáskanál mustár 
2 db sárgarépa
1 db fehérrépa 
1 db zeller
2 db vöröshagyma
1 dl fehérbor 
3 dl tejföl 
20 dkg liszt 
1 evőkanál cukor 
1 db citrom
2 db zsemle 
2 tojás 
1 cs. petrezselyemzöld 
só 
babérlevél 

őrölt bors
kakukkfű

A zsemléket felkockáz-
zuk, és egy tepsiben
arany barnára pirítjuk.
Olajban karamellizáljuk
a cukrot. Közben felda-
raboljuk a hagymát, a
sárgarépát, a gyökeret,
és a zellert. A nyúlcom-
bot befűszerezzük sóval,
borssal, kakukkfűvel, és
egy serpenyőben elősüt-
jük. A karamellben
meg  pirítjuk a zöldsége-
ket, majd hozzáadjuk az
elősütött nyúlcombot,

1-2 babérlevelet, és víz-
zel felöntjük. Lassú
tűzön főzzük. A rotyogó
fazékból kiemeljük a
megfőtt húst, és félre-
tesszük. Kivesszük a
babérlevelet is, a levest
pedig összemixeljük, és
tovább főzzük. Felte-
szünk vizet forrni. A
tojásokat szétválaszt-
juk, a sárgáját fűszerez-
zük sóval, borssal. Lisz-
tet, apróra vá gott petre-
zselymet és kevés vizet
adunk hozzá, majd ösz -
szedolgozzuk a pirított
zsemlekockákkal. A to -

jásfehérjét ke mény hab-
bá verjük, és a masszá-
hoz keverjük. Gombó-
cokat gyúrunk a zsemle-
masszából, és for rásban
lévő vízbe dobjuk. A
vadas mártásba mustárt
te szünk, és meglocsol-
juk fehérborral. Össze-
forraljuk, és lisztből, tej-
fölből, meg egy kevés
vízből készített habarás-
sal sű rítjük. Pár csepp
citromlével pikánssá
tesszük. Tálaláskor a
húst bevonjuk a mártás-
sal, és a gombócokat
melléhelyezzük.

Kapros tejfölös tavaszi zöldségleves
bárányhús labdácskákkal

Házi nyúl vadas mártásban hagymás,
szalonnás szalvétagombóc szeletekkel

TOKAJI KEDVES 2008

Töppedt szőlőből készült édes
desszertbor. Ez a bor 60% Fur-
mint, 30 % Hárslevelű és 10%
Sárgamuskotály harmonikus
találkozása. Fehérhúsú gyü-
mölcsök (birs, körte, golden-
delicious alma, ananász) ízei
párosulnak a szőlő frissességé-
vel. A két ízvilág szépen kiegé-
szíti egymást. Ajánljuk önma-
gában „beszélgető borként”,
illetve libamáj és kacsamáj
mellé, 9 °C-on.

Vylyan Villányi
Montenuovo 2007
A házasítást meghatározó
Cabernet franc, Syrah és Mer-
lot alkotta szép összhang érett
gyümölcsös, fűszeres világban
teljesedik ki. Karaktere kon-
centrált, telt, ízgazdag, arany
középutat húz a fajsúlyos-
nehéz és a lendületes-gyümöl-
csös világ között. Sokféle étel-
lel párosítható, hiszen nagyon
sokrétű ő maga is.
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Hozzávalók:

0,5 liter tej
10 db tojás
10 dkg cukor
6 dkg vaníliás cukor

A tejet, valamint 10 tojássárgáját, 8
dkg cukorral és 4 dkg vaníliás cukor-
ral egy fém edényben összekeverjük és
vízgőzre tesszük. Gyakori kevergetés
mellet sűrűre főzzük, majd kihűtjük. A
tojásfehérjét a maradék cukrokkal
kemény habbá verjük. A kihűlt már-
tást pohárba öntjük, tetejére szaggat-
juk kanállal a felvert habját. A tetejét
lángszóróval karamellizáljuk.

Madártej
karamellizált
tojáshabbal

Chateau Megyer Tokaji Aszú
5 puttonyos 2005

A Chateau Megyer 5 puttonyos
Aszú egy klasszikus magyar
bor, melyet arany szín jellemez
némi vöröses árnyalással. Az
ital illatában kajszibarackra
emlékeztet. Desszertek, kéksaj-
tok tökéletes kísérője, ugyanak-
kor egy jól sikerült vacsora lezá-
rásaként is tökéletes.
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Balaton szinte kultikus helynek
számít hazánkban, hiszen sokan

va gyunk, akiknek a gyermekkoruk
legszebb élményei kötődnek a
„magyar tengerhez”. Nem csoda, ha
emiatt felnőtt korunkban is szívesen
látogatunk el a tóhoz. S ha a szeren-
csénk úgy hozza, hogy nyaralót is épít-
hetünk itt, akkor úgy hiszem, adottak
a feltételek az idillikus hétvégékhez.

Balatonszéplak egyik csendes utcájában
járunk. A kert hatalmas fái közt megbújó, prak-
tikusan az utcafront felé zárt, az udvar felé
viszont nyitó, mediterrán stílusú épület esztéti-
kus megjelenése, a zöldellő fű, a virágzó növé-
nyek látványa hívogató, a környezet vendég-
marasztaló. Ez annak az eredménye, hogy a
tulajdonosok igyekeztek átgondoltan cseleked-
ni, felmérték az igényeiket, s a telek adottsága-
ihoz igazították azokat.
A földszintre kerültek a kiszolgáló helyiségek, a
vendégszoba, a nappalival egybenyitott konyha
és az étkező, valamint egy fürdőszoba. Az eme-
let a felnőtt gyermekeik birodalma, így ők

külön és együtt is tudnak lenni a szüleikkel.
Mivel vendéglátóink Budapesten élnek, a váro-
si zajból, nyüzsgésből kiszabadulva felüdülés
számukra a kert, ezért, ha csak tehetik, a sza-
badban vannak, emiatt a nappali egybenyitha-
tó a terasszal, a nagy ajtók, ablakok okán a bel-
tér napos. A függönyök, festmények is a termé-
szetre utalnak, virágokat ábrázolnak.
A növények meghálálják a gondoskodást. Az
építkezés során a fákat megőrizték, így most az
árnyékukban hűsölhetnek a lakók. A mediter-
rán vidéket idéző stílusválasztás illik a tópart-
hoz. Az izgalmas elosztású ház vonzza a tekin-
tetet, mind a szinteltolásos tetőszerkezet, mind
az anyag-és színhasználat feleleveníti a tenger-
parti települések hangulatát.
A homlokzat terrakotta színeit, a fehér nyílá-
szárók, roletták és a vas teraszrácsok emelik ki.
A kültérbe élénkebb, míg a helyiségekbe visz-
szafogottabb koloritokat választottak. A búto-
rok fából, rattanból készültek, a szobákban
hajópadló van. A lámpák, gyertyák nemcsak a
fényről, de a hangulatvilágításról is a gondos-
kodnak.

Balogh Andrea
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A hatalmas fák árnyékában meg-
bújó terasz egyszerre kényelmes
és szép. A teakfa étkezőszett illik

a terrakotta színű homlokzathoz,
a napozóágyakról belátható szinte

az egész kert. Nem csoda, hogy a
lakók szívesen tartózkodnak itt

A kerti világítótestek mutatják az utat a bejáratokhoz

A
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Az emeleti szobákhoz nagy erkély csatlakozik. Ide is, akárcsak a kültér többi részébe, praktikusan
teakfa bútort választottak, mert ez bírja az időjárás viszontagságait

A fehér nyílászárók
és a kovácsoltvas
erkélyrácsok
kontrasztot alkotnak
a homlozattal

A felső szint a felnőtt gyerekeké.
A sötét koloritú hajópadló kiemeli

a többi tárgy színét

Az ablak mellé helyezett
fejtámlás rattan hintaágy
ideális pihenőhely
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Csendélet

A fényárban úszó közvetlen kertkapcsolatos
nappali a társasági élet központja

A beépített, ide tervezett ergonomikus konyhabútor megkönnyíti a sütés-főzést
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A nappalit az étkezőtől és a konyhától
csak egy munkapult határolja el

A hálók különböző színűek.
Az egyik piros-narancs, a

másik bordó-zöld, a harmadik
pedig kék-fehér dominanciájú
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Burjánzó növények mindenütt.
Az építkezés során igyekeztek
megtartani a fákat, bokrokat
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A meséhez mennyi bizalom kell,
hogy kavics-mód sok legyen a kincs,
és a mondott rózsa illatozzék,
és nyisson az álmodott kilincs.

Weöres Sándor

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy… kez-
dődtek gyermekmeséink, amelyekkel az üres dél-
utánokat és a téli, magányos estéket töltötték ki szü-
leim, nagyszüleim. Sok történet azonban dédim
koránál is előbb született, amikor még regélők jár-
ták a világot, és vitték a híreket faluról, falura, s
igyekeztek minél több emberhez eljuttatni azokat a
bölcsességeket is, amelyeket régről megtapasztaltak
az emberek, és tanításokként érdemesnek találták
szájról, szájra tovább adni. E sok tanács – akár inte-
lem formájában – elsősorban a felnőtteket szolgál-
ta. A gyermekeknek valójában csak a 19. századtól
íródtak mesék.
Jelenleg egy száz ágyas pszichiátriai osztályon dol-
gozom, ahol kollégáimmal ambulánsan is ellátunk
betegeket. A hozzánk fordulók problémái szerteága-
zóak: első sorban függő (alkohol, nikotin, kóros
vásárlás-, munkamánia) páciensekkel foglalkozunk,
azonban egyéb tünetek (krízis, depresszió, pánik,
szorongás) jelentkezésekor is nyújtunk szakmai
segítséget.
A ma embere tele van félelemmel, gátlással, bűntu-
dattal, sokszor magunk által felnagyított problémá-
val. A gondolkodó ember világa már csak ilyen:
folyton célok, tervek, eredmények, pótcselekvések
kattognak az agyunkban, amelyet elérve újabb és
újabb kihívásokat keresünk. A valódi boldogság,
egység érzése, a jóság, szeretetteliség várat magára;
ott áll a küszöbünkön, kopogtat, de nem halljuk a
rohanó külvilág zakatolásától és saját, belső zaja-
inktól. Nincs időnk önmagunkra figyelni. A kapcso-
latok láncolata rég elszakadt,
elidegenedtünk egymástól. A
közösség formáló ereje a múlté,
azonban bármikor újjá építhető!
Ezért választottam a meséket
terápiás eszközömül. Népmesé-
inkben megvan az az erő, ami
által átérzi a páciens a segítő
szándékot, így könnyebben len-
dül túl az élet nehezebb szakasza-
in. Adott esetben visszajelzést
kaphat bizonytalanságában arról,
hogy jó úton jár-e? A mesehallga-
tás és az azt követő élmények,

tanulságok átbeszélése során egy közösség formáló-
dik, ami szintén nagy összetartó erő: később is bát-
ran fordulhatnak egymáshoz segítségért a csoport-
tagok.
A mese gyógyító, nevelő hatását bárki élvezheti –
nem kell hozzá semmilyen előképzettség: minden
csoporttag annyi információt vesz ki a mesekosár-
ból, amennyi saját épüléséhez szükséges, amennyit
megért az üzenetekből. A mese szerkezete segít egy-
ben újra élni különböző korszakainkat is: gyermek-
korunk kíváncsiságától, a felnőttek szabályainak
eltanulásáig, fiatalkori próbatételeinket, saját
helyünk megtalálását a világban, felnőttként, elfo-
gadni magunkat hibáinkkal, használni tudni képes-
ségeinket, mindezt úgy, hogy magunkat és másokat
is tiszteletben tartunk! A mesemondó hangjának
dallamával, ritmusával segít eljutni a páciensnek
egy különös, varázslatos világba; kirekesztődik a
kemény valóság.
A mese sok esetben az egyik legfontosabb, kapasz-
kodó a kétségbeesettnek, aki választ vár a számára
rideg, elfogadhatatlan történésekre. A meseterápia
népmesei elemei visszanyúlnak az ősökig. A szim-
bólumok rendszere népünk régről kódolt és ma is
értelmezhető elemekből épül fel. A mese sodrásá-
ban felnyílnak kapuk, láthatóvá válnak addig meg
nem értett ok-okozati összefüggések, küzdési stra-
tégiák, hárítások, amelyekkel aztán tovább lehet
dolgozni a csoporton belül, vagy egyéni terápiában.
A mesékben benne van minden, amire szüksé-
günk van ahhoz, hogy érzelmileg, szellemileg táp-
lálkozzunk: „Boldogan élnek, amíg…, tehát az
idők végezetéig.”

Dr. Lampérth Melitta
pszichiáter

E-mail: lamperthmelitta@gmail.com
Tel.:+36/30 112 890

MMeesseetteerrááppiiaa
lyan időket élünk, amikor

az emberek nagy többségére

azelőtt soha nem tapasztalt pszichés

teher nehezedik. Az állandó stressz,

a bizonytalanság, a jövőkép hiánya

egyenesen vezet a depresszióhoz,

vagy egyéb súlyos lelki problémák-

hoz. Nincs időnk semmire,

„erőltetett menetben” kell

megélnünk még az élet – egyébként

kellemes – szakaszait is.

A nagy rohanás, a lelki szétesés

közepette nosztalgiával gondolunk

nagyapáink korára, amikor volt

mindenre idő, és mindennek meg

tudták, tehát meg is adták a módját.

Most induló sorozatunkban

kiváló szakemberek igyekeznek

útmutatást adni a ma emberének,

hogyan lehet kezelni a problémákat,

hogyan találhatjuk meg a kiutat még

olyan helyzetekből is, amelyek első

látásra megoldhatatlannak tűnnek.

És természetesen szívesen

válaszolnak olyan kérdésekre is,

amelyeket Önök, Tisztelt Olvasóink

tesznek fel saját problémájukkal

kapcsolatban.

Aki a Tisztel Olvasók leve-
leire válaszol:

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

O





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

2011. március
1. kedd, 19.00 óra
Faun
Duda Éva Társulat
2. szerda, 19.00 óra
Esszencia
ExperiDance – Román Sán-
dor Tánctársulata
3. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Péter és a farkas
Bozsik Yvette Társulat
4. péntek, 19.00 óra
Farsangi mulatság
Carneval
Közép-Európa Táncszínház
5. szombat, 19.00 óra
A fekete malom
Fitos Dezső
(Az előadást követően farsan-
gi táncház.
6. vasárnap, 10.30 és 15.00 óra 
Farsangi mulatság
Csipkerózsika
Honvéd Táncszínház
8. kedd, 10.30 és 15.00 óra
Hófehérke
A 20 éves Budapest Táncszín-
ház előadása gyermekeknek
9. szerda, 19.00 óra
Nagyidai cigányok
ExperiDance – Román Sán-
dor Tánctársulata
10. csütörtök, 19.00 óra
Tánc, tánc, tánc
Magyar Táncművészeti
Főiskola – néptánc szakirány
11. péntek, 19.00 óra
Sakk-játék
Gyulai Várszínház – Forte
Társulat
12. szombat, 19.00 óra
Tavaszi szél
Duna Művészegyüttes
13. vasárnap, 10.30 óra
Hamupipőke
Duna Művészegyüttes
14. hétfő, 19.00 óra
Colores del Tango
Kulik Johanna, Santiago
Maciel, Josip Bartulovic,
valamint a Pesti
Tangózenekar

(az előadást követően
táncház)
16. szerda, 19.00 óra
Évszakok
Magyar Mozdulatművészeti
Társulat
17. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Zene-Bona, Szana-Szét
Honvéd Táncszínház
18. péntek, 19.00 óra
Csipkerózsika
Szegedi Kortárs Balett
LŐRINC GYÖRGY BÉRLET (3)
19. szombat, 19.00 óra

Ballada
Honvéd Táncszínház
MOLNÁR ISTVÁN BÉRLET
(3)
20. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra
Ezeregyév
ExperiDance – Román Sán-
dor Tánctársulata
22. kedd, 19.00 óra
20 éves a Budapest Tánc-
színház
Egy kiállítás képei / Bolero
23. szerda, 19.00 óra
Twins – Ikrek
Frenák Pál Társulat
Beavató Táncszínházi
Program H I-II/1.
24. csütörtök, 19.00 óra
Nagyidai cigányok
ExperiDance – Román Sán-
dor Tánctársulata
25. péntek, 19.00 óra
Traviata
Bozsik Yvette Társulat
26. szombat, 19.00 óra
Mit akar ez az egy
ember…
Köszöntő Mesterünk, Novák
Ferenc 80. születésnapján
27. vasárnap, 10.30 óra
Hamupipőke
Duna Művészegyüttes
NAPSUGÁR BÉRLET (3)
27. vasárnap, 19.00 óra
Rómeó és Júlia
Jeruzsálemben
Magyar Fesztivál Balett
30. szerda, 19.00 óra
Bemutató
Titok…
Inversedance – Fodor Zoltán
Társulata

31. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Tündérmese
Honvéd Táncszínház
VARÁZSCERUZA ÉS
KEREKERDŐ BÉRLET (3)

2011. április
1. péntek, 19.00 óra
Tangó Pillanatok
Budai László és vendégei
(az előadást követően táncta-
nítás – Milonga)
2. szombat, 19.00 óra
Testek filozófiája
Szegedi Kortárs Balett
3. vasárnap, 10.30 óra
Péter és a farkas (gyer-
mekelőadás)
Bozsik Yvette Társulat
(az előadást követően
játszóház)
5. kedd, 19.00 óra 
Szentivánéji álom
Szegedi Kortárs Balett
Beavató Táncszínházi Prog-
ram K I-II/2., K III/1.
6. szerda, 10.30 és 15.00 óra
KINCSKERESŐ BÉRLET (4)
A suszter álma (gyermek-
előadás)
Fitos Dezső Társulat 
8. péntek, 19.00 óra
A tánczmester
Honvéd Táncszínház
9. szombat, 19.00 óra 
Sakk
Botafogo Táncegyüttes
10. vasárnap 10.30 óra
A suszter álma
Fitos Dezső Társulat
12. kedd, 10.30 és 15.00 óra
Zene-Bona, Szana-Szét
(gyermekelőadás)
Honvéd Táncszínház
14. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
PITYPANG BÉRLET (3)
La Fontaine Állatmesék
(gyermekelőadás)
Badora Társulat
15. péntek, 19.00 óra
Rómeó és Júlia
Jeruzsálemben
Magyar Fesztivál Balett

16. szombat, 19.00 óra
Tavaszi szél
Duna Művészegyüttes
17. vasárnap, 10.30 óra
NAPSUGÁR BÉRLET (4)
La Fontaine Állatmesék
(gyermekelőadás)
Badora Társulat
20. szerda, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
BEMUTATÓ
A 20 éveseké a világ
(Test-táj-kép) / InTimE
A 20 éves Budapest Táncszín-
ház előadása / Frenák Pál
Társulat
21. csütörtök, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Sakk-játék
Hang és háború
Gyulai Várszínház – Forte
Társulat
23. szombat, 19.00 óra Buda-
pest Táncfesztivál
Days of Disco
Karttunen Kollektiv
24. vasárnap, 19.00 óra Buda-
pest Táncfesztivál
Still Life for Four Dan-
cers / And the Line
Begins to Blur
Tommi Kitti & Co. / Susanna
Leinonen Company
26. kedd, 19.00 óra Budapest
Táncfesztivál
BEMUTATÓ
Credo / F2
Duda Éva Társulat / Inverse-
dance – Fodor Zoltán Társu-
lata
27. szerda, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Kalotaszeg 
Élő Martin Archívum
Honvéd Táncszínház
30. szombat, 19.00 óra
Traviata
Bozsik Yvette Társulat

2011. tavasz www.nemzetitancszinhaz.hu
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Nemzeti Táncszínház 
– Refektórium

2011. március
16. szerda, 15.00 óra
Bemutató
A suszter álma
Fitos Dezső Társulat
21. hétfő, 10.30 óra
A suszter álma
Fitos Dezső Társulat
Beavató Táncszínházi
Program Témanap 2.
Ágoston Művészeti Óvoda
24. csütörtök, 19.30 óra
Budapesti bemutató
4Nő Dunaújvárosi Bartók
Táncszínház

2011. április
5. kedd, 19.30 óra
Csitrakárí
Sivasakti Kalánanda Tánc-
színház
7. csütörtök, 19.30 óra
Budapesti bemutató
Szigorúan ellenőrzött
vágyak
Grecsó Zoltán
12. kedd, 10.30 óra
A suszter álma
(gyermekelőadás)
Fitos Dezső Társulat

Művészetek Palotája
– Fesztiválszínház

2011. március
4. péntek, 19.00 óra
Bemutató
Dózsa
Tánckrónika Dózsa György
tetteiről
Honvéd Táncszínház
7. hétfő, 19.00 óra
Carmina Burana
Szegedi Kortárs Balett
9. szerda, 10.30 és 15.00 óra
Varázscirkusz
Bozsik Yvette Társulat
10. csütörtök, 19.00 óra
Stravinsky-est
Menyegző / Tűzmadár
Bozsik Yvette Társulat
AJÁNDÉK BÉRLET III.

13. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra
Boldogság 69:09
ExperiDance – Román Sán-
dor Tánctársulata

2011. április
5. kedd, 19.00 óra
Álomidő 
Magyar Állami Népi Együttes
7. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
A hattyúk tava
(gyermekelőadás)
Szegedi Kortárs Balett
8. péntek, 19.00 óra
Beethoven IX. szimfónia
Szegedi Kortárs Balett
12. kedd, 19.00 óra
Naplegenda
Magyar Állami Népi Együttes
13. szerda, 19.00 óra
A Jó és a Rossz kertjében
Pécsi Balett
14. csütörtök, 15. péntek,
19.00 óra
Dózsa
Tánckrónika Dózsa György
tetteiről
Honvéd Táncszínház
16. szombat, 14.30 és 18.00 óra
Bogármese (gyermekelőadás)
KFKI Kamarabalett –
Madách Musical Tánciskola
20. szerda, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Tánc, tánc, tánc… –
immár 60 éve
Nemzetközi gálaest a Magyar
Táncművészeti Főiskola és
vendégei közreműködésével
21. csütörtök, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Budapesti bemutató
Töredék / A belső pokol /
Kakas
Badora Társulat / Szegedi
Kortárs Balett / Győri Balett
27. szerda, 28. csütörtök,
19.00 óra Budapest Táncfesztivál
Map (Térkép)/Re- (II. rész)
Shen Wei Dance Arts
29. péntek, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Gálaest a Tánc Világnapja
tiszteletére
A Magyar Táncművészek Szö-
vetsége szervezésében

Budapest Táncfesztivál
2011. április 20 – 29.

A Nemzeti Táncszínház idén
tizenegyedik évébe lépő, ko -
rábban Táncfórum néven is -
mert rendezvénye megújulva,
Budapest Táncfesztivál
néven várja április 20-tól a
közönségét kilenc napon ke -
resztül, több helyszínen. A
programban fellelhető stílu-
sok között van balett, modern
és kortárs tánc valamint nép-
tánc produkció, nagyközön-
ségnek szóló és kísérletezőbb
hangvétel is. A fesztivál azt
mutatja be, hol is tart ma a
táncművészet Magyarorszá-
gon, hogyan illeszkedünk a
nemzetközi kontextusba, illet-
ve ezen belül miként szólalha-
tunk meg mégis a saját han-
gunkon.
A Tánc Világnapját – az
UNESCO Nemzetközi Táncta-
nácsának kezdeményezésére
– 1983 óta a klasszikus balett
óriásának tartott Jean-Geor-
ges Noverre születés-
napján, április 29-én
táncelőadásokkal ün -
neplik szerte a vilá-
gon. Ez a táncművé-
szet legnagyobb ünne-
pe, amelyhez kapcso-
lódóan a Nemzeti
Táncszínház – új név-
vel – immár tizen-
egyedik alkalommal
rendez fesztivált.
A fesztivál nemcsak
nevében újul meg, szí-
nesebb programok és
új helyszínek is fém-
jelzik a változást. Ne -
ves hazai együttesek
előadásai mellett a
New York Times által
lélegzetelállítóan lát-
ványos” jelzőkkel ille-
tett Shen Wei Dan-
ce Arts előadásai is
láthatók, ízelítőt kap-
hatunk a kortárs finn
táncművészetből há -

rom társulat, a Karttunen
Kollektív, a Tommi Kitti &
Co és a Susanna Leinonen
Company vendégszereplésé-
vel. A fesztivál ideje alatt a
világhírű koreográfus, Willi-
am Forsythe installációit
lehet megtekinteni, és helyet
kapott a programban egy
szakmai konferencia is. A
fesztivál záróeseménye a Tánc
Világnapi gálaest lesz, ame-
lyen az évad legjobbjainak
ítélt művészek veheti át a
Magyar Táncművészek Szö-
vetségének szakmai díjait: Az
évad legjobb férfi és női tán-
cosa”, „Az évad legjobb al ko -
tója”, „Az évad legjobb végzős
növendéke” díjakat, valamint
az „Életmű-díjat” és a „Tánc -
művészetért-díjat”.
Helyszínek: Nemzeti Tánc-
színház, Művészetek Palotája
– Fesztivál Színház, Magyar
Nemzeti Galéria, Magyar
Tudományos Akadémia
info:
www.budapesttancfesztival.hu
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Dózsa – Honvéd Táncszínház
Fotó: Szegedi Szabadtéri

Játékok archivuma

A suszter álma
Fitos Dezső Társulat
Fotó: Baranyai Edina
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Meseopera nem csak nagymamáknak!

Szabó Borbála – Dinyés Dániel:

PÁRKÁK
Cseh Tamás terem 

Egy jó Szabó Bori mese, amiben égiek, földiek és
alvilágiak a szereplők, párkák szövik és gubancolják
a történet szálait, amiből természetesen jónéhány:
szerelmi. Tizenegy jó hangú színész és élő zenekar
gondoskodik róla, hogy végigizgulhassuk a szép
Grüllé, az öreg Haplusz, a fiatal Küón és a hatalmas-
kodó, nemtörődöm istenek: Zeusz Zoli bácsi, Hádész
Henrik, Héra Hédike és a többiek történetét.

Égiek: Zeusz Zoli bácsi (főisten): Seress Zoltán
Héra Hédike (Zoli bácsi felesége): Szorcsik
Kriszta
A három párka: Klárika: Varjú Olga, Lenke:
Varga Anikó, Andika: Spolarics Andrea
Földiek: Küón (fiatal nemes fiú): Telekes
Péter, Grüllé (öreg tehenésznő): Réti Adrienn,
Haplusz (Grüllé öreg barátja): Kardos Róbert,
Lainosz (szobrász): Ilyés Róbert, Károly: Hof-
fer Károly
Alvilágiak: Hádész Henrik (az Alvilág ura):
Gados Béla, Abu (Henrik szolgája, bérgyil-
kos): Kálid Artúr és a zenekar.
Díszlet: Csík György, jelmez: Kovalcsik Anikó,
karmester: Dinyés Dániel és Cser Ádám, rendez-
őasszisztens: Ivánovics Beatrix, mozgás: Kato-
na Gábor, rendező: GÖTTINGER PÁL

A történet szerint az égben három párka (Klárika,
Lenke, Andika) szövi az emberi életek fonalát. Klá-
rika, a boldog végkifejlet megszállottja, ezért szeret-
ne végre szép feleséget találni Küónnak, a jóképű
nőcsábász nemes úrfinak. Az arra járó öreg tehe-
nésznőt, Grüllét gyönyörű fiatal lánnyá változtatja,
hogy méltó párja lehessen a fiúnak. Küónnak azon-
ban szörnyű titka van: valójában ő már meghalt
egyszer (párbajban szúrták le), és az alvilág istene,
Hádész Henrik azzal a feltétellel engedte csak vissza
a földre, hogy egy szép lányt leküld maga helyett,
azaz: hogy megöli. A jóságos Klárika tehát akaratla-
nul is a halálba küldi a megszépült Grüllét, hacsak...
Hacsak számtalan képtelen félreértés után az iste-
nek meg nem tapasztalják saját bőrükön, hogy nem
szabad a földiek sorsával játszadozniuk.

Dinyés Dániel és Szabó Borbála meseoperá-
ja gyerekeknek készült, és tízéves kortól
ajánljuk.

„...Az nagyon jó lenne, ha ennek a meseoperának a
végén a gyerekek úgy jönnének ki, hogy a komoly-
zene, az igazából nem olyan bonyolult dolog. Ját-
szom egy rock zenekarban, és ott a zenészek úgy
beszélnek a komolyzenéről, hogy „szomorúzene”.
Hogy voltunk egy „szomorúzenei” koncerten. Ezt én
nagyon nem így gondolom. Az lenne jó, ha azok a
gyerekek, akik itt jártak, megértenék, meghallanák,
hogy a dallam az operában személyiséget mutat
meg, hogy a jellem, az hallható a dallamból, meg a
vita, amiben kitörünk, az is hallható a dallamból,
hogy az érzés, ami engem átjár, az visszatér két jele-
net múlva, amikor ugyanaz a konfliktus megint
megjelenik. Hogy ezeket majd felismerik, és lesz
„aha-élményük”. Mert a zenét meg lehet érteni....”
(Göttinger Pál, rendező – részlet a Hajónapló
következő számából.)

Bárka Színház 
www.barka.hu

Bárka Színház jegypénztár (1082, Bp., Üllői u. 82.)
Nyitva: h-p: 16-19 óráig, 
hétvégén előadás előtt két órával.
Tel.: +36 1 303 6505, e-mail: jegy@barka.hu

Bárka Kikötő Szervezés és Jegyiroda
(1097, Bp., Ráday u. 37.)
Nyitva: h-p.: 10-18 óráig, hétvégén zárva.
Tel.: +36 1 323 1979, +36 1 483 1325
E-mail: jegyiroda@barka.hu

7.800.-Ft/fő reggelivel, standard szobai
elhelyezéssel, wellness használattal.
30% gyermekkedvezmény!

8.900.-Ft/fő félpanziós ellátással,
standard szobai elhelyezéssel, wellness
használattal. 50% gyermekkedvezmény!

Szobafoglalás, 
információ:
H-2870 Kisbér,
Kossuth Lajos u. 69-71.
Tel./fax: +36/34 352 207; +30/278 9328
Web: www.kincsemwellnesshotel.com
E-mail: sales@kincsemhotel.hu

WELLNESS AKCIÓ A BAKONY KAPUJÁBAN!

LEGYEN A VENDÉGÜNK,
GYŐZŐDJÖN MEG VENDÉGSZERETETÜNKRŐL!

Elegáns 
és barátságos
1055 Budapest,
Szent István krt. 7-9.
Telefon/fax: 06 1 312 2362
E-mail: 
europa@europakavehaz.axelero.net
Web: www.europakavehaz.hu
Nyitva tartás:
november 1-től április 30-ig 09.00-22.00

május 1-től október 31-ig 09.00-23.00



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!
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Tavaszi előfizetői játékunk négy szerencsés nyertese HUNGARYCARD PLUS kártyát kap ajándékba.
A nyerteseket írásban értesítjük.



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. Lampért Melitta, Dr. Skultéti-Szabó

Katalin, Sz. Binder Gabriella

Fe le lős ki adó:

Anszikre Kft.
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1132 Bu da pest, Kresz Géza u. 17.
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Poremba Nyomda
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Poremba Krisztián
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HU ISSN 1785-4059

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vál-

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

ni, sokszorosítani a törvényesen engedélyezett esete-

ken kívül csak a kiadó hozzájárulásával lehet. A lapban

megjelent cikkek és illusztrációk szerzői jogvédelem

alatt állnak. Bármilyen – részben vagy egészben törté-

nő – felhasz ná lá sá hoz a kiadó írásbeli engedélye szük-

séges.
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érvényes: 2010. 09. 01 – 2011. 03. 31.

Ár: 34.500,- Ft- tól/fő/5 éj
A szobaár tartalmazza: 5 éj szállás, svéd -

asztalos büféreggeli, 3 fogásos házias
menü vacsora, fitnesz szoba , billiárd hasz-

nálat, internet csatlakozás, Áfa, + fejenként
1 × 15 perc infra szauna használat + fejen-

ként 1 db fürdőbelépő a Zalakarosi Gránit
Gyógy- és élményfürdőbe (gyógy- és termálvi-

zes medencék különböző vízi attrakciókkal: pezsgő-
fürdő, nyakzuhatag, vadvízáram, kamikáze csúszda,

szaunák, gőzkabin).
Az árak kétágyas szobára értendők.

Egyágyas felár 3.000,- Ft/éj.
Gyerekárak: 0-6,99 éves korig szállás, ellá-

tás gratis,
7-12,99 éves korig 5.500,- Ft/fő/éj

Ingyenes parkolás!
Idegenforgalmi adó: 150,- Ft/éj (18–70 éves korig)

8747 Garabonc, Csobogó köz 066/7.
Tel.: +36/93 540 145.

E-mail: info@villanatura.hu, web: www.villanatura.hu

Akció nyugdíjasoknak
Érvényes: 2011.03.31.-ig
(kivétel karácsony és szilveszter).

* Elhelyezés a szálloda Superior szobáiban,
bőséges svédasztalos büféreggelivel.
* Félpanzió keretében vacsora
(választás félpanziós étlapról).
* A Wellness Centrum alapszolgáltatásainak
használata (medence, pezsgőfürdő, finn szauna,
infraszauna, gőzkabin
és fitness-terem, fürdőköntös használat).
* Belépőjegy biztosítása a Cifrapalotába.

Áraink:
Superior főtéri egyágyas szobában: 26 200,-Ft/1 fő/2 éj
Superior főtéri kétágyas szobában: 37 900,-Ft/2 fő/2 éj
Áraink a helyszínen fizetendő idegenforgalmi adót nem,
az ÁFÁt viszont tartalmazzák (18 év fölött 250.- Ft/fő/éj).

Pihenjen féláron Kecskeméten
a Hírös városban!

Téli előfizetői játékunk szerencsés nyertesei: Bodnár Lajosné (Sopron) és
Pári Ferenc (Budapest) másodmagukkal félpanziós ellátással három napot
tölthetnek el a 4 csillagos Aranyhomok Hotelban Kecskeméten.
A nyerteseket írásban értesítjük.

NYERTESEINK
Téli rejtvé nyünk megfejtése: Pihenés varázslatos természeti környezetben.
A he lyes meg fej tést beküldő olvasóink közül Forró Jánosné (Budapest), Nagy
Sarolta (Budapest) és Földi Istvánné (Szeged) félpanziós ellátással, három éjsza-
kát tölthet el a Natura Aktív ajándékcsomag felhasználásával
a HOTEL VILLA NATURA*** szállodában Zalakaros-Garaboncon.

,,,,NNaattuurraa  PPiihheennééss””



Novotel Szeged��������

6721 Szeged, Maros utca 1., tel.: +36 (62) 562 200
E-mail: h2996-sl@accor.com, www.novotel.com/2996

TÖLTŐDJÖN FEL SZEGEDEN!
NOVOTEL SZEGED – A CSALÁDBARÁT SZÁLLODA
A Tisza partján álló szálloda minden szobájából csodálatos kilátás
nyílik a folyóra és a városra. Szobáink erkélyesek és légkondicionál-
tak. Ingyenes WIFI, Internet sarok, szauna, pezsgőfürdő és gyerek-
sarok áll vendégeink rendelkezésére. Café Tisza éttermünkben
magyaros és nemzetközi ételekkel várjuk vendégeinket, a Lobby
bárban biliárdozási lehetőséget is kínálunk.

CSALÁDI ÜDÜLÉS A DÉL-ALFÖLDÖN
Két éjszakás tartózkodás: 39.000,- Ft
Három éjszakás tartózkodás: 51.000,- Ft
Két felnőtt és maximum két 16 éven aluli gyermek részére kétágyas,
pótágyazható szobában, bőséges svédasztalos reggelivel és adókkal.
Egyszeri alkalommal fejenként fél liter szegedi halászlé.
Érvényes: 2011.01.01. és 2011.12.28.között.

HÚSVÉTI AJÁNLAT FÜRDŐBELÉPŐVEL
A Családi üdülés ajánlat árán, annak tartalmát megtoldva egy egésznapos
belépővel a család részére az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdőbe
Érvényes: 2011.04.22. és 2011.04.26. között

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Egyágyas = Kétágyas elhelyezés: 21.900,- Ft/szoba/éj
Bőséges svédasztalos reggeli, adók. Egyszeri alkalommal fejenként fél liter sze-
gedi halászlé.
Érvényes: 2010.07.01. és 2010.08.31. között.

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!
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