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Leltár
Így év vége felé az ember késztetést érez arra, hogy visszatekintsen az elmúlt hónapokra, számba vegye, mi
minden történt, hogy alakult az élete 2011-ben. Én is elkészítettem a magam kis leltárát, és elhatároztam,
hogy, mivel egész évben épp eleget búslakodtam az ország és saját magam sanyarú helyzetén, sopánkod-
tam a rengeteg gond miatt, ezúttal csak a jó, pozitív, előre mutató dolgokkal foglalkozom.
Vegyük például a minden férfikeblet dagasztó, nemzeti büszkeségünket az egekig emelő eseményt: meg-
vertük a svédeket fociban. Sokan mondhatják, hogy milyen csekélység ez azokhoz a nagyszerű eredmé-
nyekhez képest, amit például a magyar gazdaság produkált az elmúlt évben, és igazuk is van. Mert mikor
voltak ilyen jók a makrogazdasági mutatóink, a GDP, az államháztartás számai? Na, jó, a nemzetközi kar-
valytőke megint megtámadta szegény, ezer sebből vérző hazánkat, és kénytelenek vagyunk újra némi ala-
mizsnáért kuncsorogni a néhány hónapja elzavart, megátkozott IMF-től, úgy, hogy ezt inkább hagyjuk.
Azt viszont senki sem vitathatja, hogy a demokrácia soha nem látott módon kiteljesedett kis hazánkban. Itt
aztán mindenki egyenlő, főleg, ha elég gazdag, és egy bizonyos politikai vonal elkötelezett támogatója. Az
Országgyűlés szinte ontja magából a hazai és nemzetközi közvélemény által is komoly elismerést kiváltó, a
nemzet és polgárai felemelkedését szolgáló törvényeket. Hogy csak néhányat említsek ezek közül: Média
törvény, Munka törvénykönyve, Választójogi törvény… stb., szóval inkább hagyjuk ezt is.
Lehet, hogy az eddig említettek nem jó példák arra, miért is gondoljunk vissza jó szívvel 2011-re, de az már
tényleg nagyszerű dolog volt, hogy kormányunk nem hagyta magára deviza adósságuk terhei alatt nyögő
polgárait, akik (a nemzetközi karvalytőke alantas támadásai következtében elszabadult árfolyamok miatt)
az eredeti törlesztő részleteik dupláját kénytelenek fizetni. A végtörlesztés intézménye tényleg nagyszerű
dolog, kár, hogy azon a néhány ezer amúgy sem igazán nélkülöző adóson kívül senki sem képes rá pénzt
szerezni, úgy, hogy inkább ezt is hagyjuk.
Azért van olyan terület, amelyre tényleg jó szívvel mondhatjuk, hogy szép emlékeket hagy bennünk 2011-
ről, és ez a kultúra. Nagyszerű színházi bemutatók, filmpremierek, kiállítások, új könyvek fémjelzik az
elmúlt év kulturális színvonalát. Kár, hogy a színházak nagy többsége a csőd szélén áll, hogy soha ilyen
kevés könyvet nem vásároltunk, hogy a közmédiumok élére kinevezett pártkatonák szisztematikusan verik
szét az alkotó gárdákat, a kereskedelmi csatornák egyes műsorai pedig képesek voltak színvonalban olyan
mélyre menni, amiről azt hittük, hogy olyan már nincs is, szóval sajnálom, de inkább ezt is hagyjuk.
Most akkor jogosan kérdezheti a Tisztelt Olvasó, hogy melyek is voltak az általam beígért pozitívumok, a jó
dolgok, amelyekre meleg szívvel gondolhatunk vissza, ha a 2011-es év történéseit vizsgáljuk, minek tudtunk
igazán örülni a mögöttünk hagyott esztendőben? Hát azért ne legyünk teljesen pesszimisták, mert volt
ilyen: megvertük a svédeket…

Szabó Antal
főszerkesztő
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� A premier sikeres volt, vastaps zárta az elő-
adást. Azóta is telt házzal játsszák a darabot. Szá-
mítottak ekkora sikerre?
� V.L.: Csak reménykedtünk benne, hogy nem
járunk rossz úton. Jó érzés, hogy a közönségtől és a
szakmától is pozitív visszajelzéseket kapunk. Bár az
meglepő számunkra, hogy annak ellenére, hogy
kétszereplős darab, és szerintünk egységben érde-
mes értékelni a produkciót, vannak kritikusok, akik
összevetnek bennünket, s hol Csabát, hol meg
engem tartanak jobbnak egy-egy jelenetben.
� Nem zavaró az összehasonlítgatás, nem hat ki a
magánéletükre?
� V.L.: Mindketten örülünk, ha a másikat dicsérik,
amúgy pedig jól tűrjük a kritikát, főleg, ha lehet
építkezni belőle. 
� Az önhöz közelállóktól is jól viseli a nem mindig
pozitív véleményt? 
� Általában igen, de a férjemtől nem esik jól, ha
negatív dolgokat mond a színészi teljesítményem-
ről. De megegyeztünk abban, hogy nem fogunk
mellébeszélni, őszinték leszünk egymáshoz, még,
ha ez olykor nem is egyszerű feladat. Ezért, ha vala-
melyikünknek nem tetszik a másik a színpadon,
akkor nem mondjuk, hogy rossz voltál, csupán
annyit, hogy szeretlek.
� És ez működik?
� V.L.: Nem mindig. Amikor Csabi először mondta
egy premier után a „szeretlek” szót, akkor az retten-
tően rosszul esett. Viszont az is igaz, ha nem is rög-
tön, de mindig megszívlelem a mondatait.
� P.Cs.: Ahogy én is Linda tanácsait. Viszont pél-
dául egy próbafolyamatban én kérdezek többet Lin-
dától.
� A mostani próbákat, hogy vészelték át?
� P.Cs.: Gördülékenyen. Annyira intenzív volt a
munka, hogy „másra már nem maradt energiánk”,
hiszen nekünk kellett a szponzoroktól kezdve a jel-
mezekig mindenről gondoskodnunk. A próbafolya-
mat megerősített bennünket, a kapcsolatukat, s a
darabnak is jót tett, hogy a magánéletben egy pár
vagyunk. A nehézségek ellenére nagyon élveztük az
egészet.
� Már felkérték önöket közös munkára, de azt
nem vállalták el, ezért adódik a kérdés, hogy miért
pont most, és miért saját készítésű produkcióval
rukkoltak elő?

premier minden színész

életében fontos állomás.

A várakozást csak fokozza,

ha saját vállalkozásban

létrejött produkcióról van szó,

hiszen ilyenkor a színészi

teljesítmény mellett producerként is

vizsgáznak a színpadra lépők.

Mr. és Mrs., azaz Verebes Linda –

Pindroch Csaba színészházaspár

első közös színpadi munkáját

szeptemberben mutatták be

a Budapesti Kamara Színház Tivoli

színpadán. A kétszemélyes darab

Peter Quilter angol kortárs író

Duettek (Duets) című komédiája.

Az előadás pikantériája, hogy itt

a színészek nemcsak a darabban,

de a magánéletben is párt

alkotnak. A magyarországi

produkció különlegességét fokozza,

hogy az öt különböző jelenet

összeállításában öt rendező és öt

neves divattervező vett részt.

A darab néhol felhőtlenül

szórakoztató, másutt

szívbemarkoló, de mindig mélyen

emberi és őszinte, a történetek

férfi és nő kapcsolatának örök

dilemmáit járják körül.
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� P.Cs.: Régóta terveztük, hogy együtt játsszunk, de
erre az idő most jött el, megértünk a feladatra. Lin-
da is most tért vissza a szülés után a színpadra.
Olyan sokat hallgattuk a kollégáimktól, barátaink-
tól, hogy miért nem csinálunk egy közös darabot,
hogy bennünket is elkezdett izgatni, hogy kipróbál-
juk magunkat együtt színpadon is. Egy más jellegű
játékban már egy kereskedelemi csatorna házaspár-
baj műsorában jól debütáltunk együtt, a visszajelzé-
sek szerint sokan megszerettek bennünket.
� V.L.: De a darab címe csak véletlenül utal erre a
tv-műsorra, hiszen a Mr. és Mrs. a két nem kapcso-
latáról szól. Sokaknak például a mozifilm, Angelina
Jolie és Brad Pitt párosa ugrik be a cím hallatán.
Viszont szerintünk jó, ha a címből több dologra is
asszociálnak az emberek, így a sok ötletelés után az
íróval való egyeztetés végeredményeként a Mr. és
Mrs. cím mellett voksoltunk.
� Tudatosan kizárják az életükből a bulvársajtót,
de egy közös tévés szereplést mégis bevállaltak. Mi
ennek az oka?
� P.Cs.: Elgondolkodtatott egy szegedi eset, ahol egy
színészkollégámmal ellentétben, aki sokat szerepel a
médiában, engem is felismertek ugyan, de a nevemet
nem tudták. Ezért arra a következtetésre  jutottam,
hogy el lehet vállalni néhány TV-s szereplést, persze
csak az igényesebb, értelmesebb műsorokban.
Nagyon sok tabut állítottunk fel magunkkal kapcso-
latban a műsor szerkesztőinek, és nagy meglepeté-
sünkre maximálisan betartottak minden ígéretet.
� Miért egy angol szerző darabját választották?
� P.Cs.: Igényesen akartunk szórakoztatni, és, hogy
ne csak arról szóljon az előadás, hogy egy házaspár
együtt játszik a színpadon. Aztán elkezdtük keres-
gélni darabot,  eltartott pár évig, amíg erre a kortárs
műre ráleltünk. Linda lefordította, az előkészítő
munkát is ő végezte, én pedig a későbbiekben vál-
laltam magamra a döntéshozó szerepét. Megosztot-
tuk a feladatokat. Linda nem szeret konfrontálódni,
így ez a „szerep” rám hárult, én meg nem bírom az
aprólékos, sok időt igénylő feladatokat, így ideáli-
san kiegészítettük egymást. Nem akartunk állami
pénzre pályázni, és, mivel mi vagyunk a producerek
is, a személyes kapcsolatainkra építettünk. Elis-
mert, hozzánk közel álló szakembereket kértünk fel
minden posztra, a munka során csapattá, szinte
családdá kovácsolódtunk. A jeleneteket összekötő

és összhangba hozó, a díszleteket is átrendező ötle-
tes mozgásokért például Badora táncművész, kore-
ográfus felelt, a látvány kialakításában Linda testvé-
re, a filmrendező és látványtervező Pater Sparrow
volt a segítségünkre.
� Öt rendező jegyzi az öt felvonást. Miért nem egy
személyre bízták a feladatot?
� V.L.: Először egy rendezőt szerettünk volna, de
aztán nem tudtunk dűlőre jutni a személyével kap-
csolatban, így Csabának támadt az a rendkívüli ötle-
te, hogy minden jelenetet más rendezzen. Az erede-
ti öt rendezőből különféle egyeztetési és más prob-
lémák miatt végül csak ketten maradtak. Sajnos
még a próbafolyamat megkezdése után is meg kel-
lett válnunk emberektől és helyükre új rendezőket
kellett keresnünk. A  végső rendezőcsapatot Megye-
ri Zoltán, Dolmány Attila, Nagy Viktor színművé-
szek mellett, Herendi Gábor és Fonyó Gergő film-
rendezők alkották. Mellettük a magyar divatterve-
zők világának öt kiemelkedő tagja képviseltette
magát: Náray Tamás, Zoób Katti, Németh Anikó-
MANIER, Herczeg Zoltán és az ARTISTA tervező
gárdája. 

� Nem volt nagy vita, arról, hogy az egyes jelene-
tekhez ki rendezze, vagy hogy ki álmodja meg a
ruhákat?
� P.Cs.: Meglepő, de mindenki azt a jelenetet
választotta ki, amit amúgy is neki szántunk. Elgon-
dolkodtató, hogy a darab színrevitele során minden
ilyen sorsszerűen alakult. Az sem lehet véletlen,
hogy egy angol szerző művét adjuk elő, s mostaná-
ban két filmben is angolul játszottam. Vagy például
a bemutató előtt válságstábbá alakultunk, mert a
bútorok még hiányoztak. Erre kiderült, hogy a tár-
sulat egyik tagjának házastársa tud nekünk segíteni.
Az én mániám az volt, hogy egy nagy nemzetközi
bútorgyártó céget kérünk fel a díszletfalak és búto-
rok legyártására, hiszen ez nekik egy jó reklám lehe-
tőség lehetne, mivel az öt jelenetben ötféle különbö-
ző stílus jelenik meg, így bemutathatnánk a sokol-
dalúságukat. De visszautasítottak, azzal az indok-
kal, hogy nekik nem feladatuk a kultúra támogatá-

sa. Ezután a fiaskó után elképesztő volt a szeren-
csénk, hogy volt valaki, aki mindenféle ellenszolgál-
tatás nélkül pillanatok alatt leszállította az ötféle
berendezést.
� Kiket hívtak meg a premierre? Kiknek a vélemé-
nyére voltak kíváncsiak?
� V.L.: A barátainkat, családtagjainkat, a szponzo-
rokat, a kollégáinkat. Nagyon fontos számunkra
mindenkinek a véleménye. Sokszor a kollégákénál
előrevivőbb egy civil néző kritikája. A célunk az,
hogy egyre jobbak legyünk, a premierrel nem ért
véget az alkotói folyamat. Apukám, Verebes István
például nemcsak szakmabeliként néz engem,
hanem a lányaként is, de azért nagyon fontos szá-
momra a véleménye. A karakterek megformálásá-
hoz legtöbb külső segítséget és támogatást a beszéd-
tanárunk, Fehérné Kovács Zsuzsától kaptuk. A
meglátásai fontosak voltak a számunkra. Azt
hiszem, személyében megtaláltam azt a mentort,
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akinek a véleménye – a beszédemen túl is – mindig
fontos lesz a számomra. Csabi még Szabó István
filmrendezőt hívta meg a premierre, mert ad a véle-
ményére.
� P.Cs.: Amellett, hogy Oscar-díjas, elismert szak-
ember, egyfajta nagypapa is a számomra. Szabó Ist-
vánnal már kétszer dogoztam együtt. Először A
rokonokban, majd most a Szabó Magda művéből
készült Az ajtó című filmben. Sokat tanultam a
közös munkákból.
� Két különböző színház tagjai. A közös munka
sikere miatt akarnak változtatni ezen?
� V.L.: Nekem a gyerek miatti két év kihagyás után
a Mr. és Mrs. a második bemutatóm a Budapesti
Kamara Színházba. Én az anyagi és szakmai bizton-
ságon túl is hiszek a társulati létben, de sokkal jobb
lenne, ha a színházak nem lennének annyira zártak
egymás felé, szabadabb lenne az átjárás egymás
között egy-egy produkció erejéig, hiszen inspiráló új
emberekkel dolgozni, új impulzusokat kapni.
� Mennyire változtatta meg az anyaság?
� V.L.: Amellett, hogy nagyon nehéz a munkámat

és a magánéletemet összeegyeztetni, úgy érzem,
hogy nálam is beigazolódott: az anyák jobb színész-
nők lesznek, mert az értékrendjük megváltozik. Az
első helyre a család kerül, s már nem a munka, a
görcsös akarás, a minél jobb színésszé válás hajt, és
ettől  könnyebb játszani.
� P.Cs.: Én öt év szabadúszás után ismét a Vígszín-
ház tagja vagyok. Játszottam Békéscsabán, Szege-
den, Veszprémben, és szerettem ezeket a munkákat,
csak a sok utazás volt gond. Vidéken építenek az
adott színész ismertségére, Pesten viszont sajnos
jóval kevésbé.
� Mi lesz a következő közös munkájuk?
� P.Cs.: Feldob a munkánk fogadtatása, szárnyakat
ad, így óvatosan, de tervezzük a folytatást. Isteni
érzés így alkotni, hiszen az előadás minden mozza-
natához közünk van, Lindával közösen álmodtunk
meg mindent. Vannak már darabötleteink, de babo-
nából még nem árulhatjuk el. Biztosan szórakoztató
darab lesz, mély tartalommal.

Balogh Andrea
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Télen bőrünket számos olyan kör-

nyezeti hatás éri, ami annak anyag-

cseréjére és szerkezetére is rossz

hatással van, emiatt célszerű foko-

zottan védenünk. A téli időszakban

az alacsonyabb hőmérséklet miatt a

bőr anyagcseréje lassul. Ezért rend-

kívül fontos, hogy a hideg, az UV-

sugárzás és a szél kiszárító hatásai-

tól az alkalmazott kozmetikumaink

ne csak a bőr hámrétegét, hanem a

mélyebben fekvő irharétegbe beha-

tolva is táplálást és védelmet nyújt-

sanak.

A bőr legfelső rétege a bőrhám véd a nap és a mik-
roorganizmusok okozta káros hatásoktól, hozzájá-
rul a testhőmérséklet szabályozásához és védi a bőrt
a vízveszteségtől. Az alatta lévő irharéteg biztosítja
és tárolja a nedvességtartalmat, illetve ott terme-
lődnek a bőr rugalmasságát biztosító kollagén és
elasztin rostok, valamint olyan zsiradék anyagok,
amelyek rugalmassá és a vízmegtartásra alkalma-
sabbá teszik a bőrt. Így mélyrétegi hidratálás és a
bőrünk rugalmasságáért felelős rostok működésé-
nek támogatása érdekében a hatékony kozmetiku-
mok értékes tápláló anyagokkal töltik föl a bőr ezen
rétegét. Az irha alatti bőralja rétege mintegy
támasztja a bőr két felette lévő rétegét. Ebbe a
rétegbe nyúlnak be arcunk mimikai izomrostjai és a
vénás és artériás keringés hajszálerecskéi is.
A natúrkozmetikumok közül a nappali arcápolás-
hoz, például a NATURISSIMO MÉLYHIDRATÁ-

LÓ NAPPALI ARCKRÉM nemcsak a hámréteget a
vízveszteségtől megóvó értékes olajokat és a napsu-
gárzás ártalmaiból származó szabadgyököket lekötő
zöldtea és kövirózsa kivonatot, valamint és A-vita-
mint (retinil-palmitátot) tartalmaz, hanem az irharé-
teg táplálását, hidratálását és természetes védekező
képességét fokozó növényi hatóanyagokkal is táplálja
a bőrt. Így a bíbor kasvirág és a rozmaring illóolaja
számos vitaminnal és más hatóanyaggal kiegészítve
az érzékeny extra száraz bőrtípus ápolására kiválóan
alkalmas, Szentkirályi ásványvízzel készülő termék.
Az extra száraz érett bőrt hyaluronsavval és az ubor-
ka kivonatából származó kis molekulájú poliszacha-
ridokkal feltöltve tartósan hidratált, feszesebb bőrál-
lapotot eredményez ez a krém.
A natúrkozmetikai összetételű dermatológiailag
tesztelten hipoallergén ZÖLD TEA HIDRATÁLÓ
NAPPALI ARCKRÉM SPF 12 fényvédelemmel

óvja bőrét a napfény UV-A/UV-B sugárzásától. A
nagymennyiségű antioxidánst és a tartós hidratáci-
ót elősegítő bioaktív hatóanyagtartalma miatt a
peeling-ezést követően különösen előnyös az alkal-
mazása annak érdekében, hogy csökkentsük a pig-
mentációs zavarok fellépésének kockázatát. Termé-
szetes pigmentekkel színezett és az ásványi eredetű
fényvédő anyaga kismértékben fedő (make up)
hatást is biztosít a bőrön. Nedves bőrre vékony,
egyenletes rétegben alkalmazzuk.
A NATURISSIMO JÁZMIN ANTI-AGEING
ARCKRÉM dermatológiailag tesztelten hipoaller-
gén, és a harminctól negyvenöt éves korosztály
bőröregedés-gátló arcápolásához komplex kezelést
biztosító bioaktív hatóanyagok tár-
háza. A kevert bőrtípus és a száraz
bőrtípus könnyen felszívódó köny-
nyű, üde, természetes illóolajokkal
készülő arcápoló terméke. Az éret-
tebb bőr nemcsak víz, hanem az ese-
tek nagy részében zsírhiányos is. Az
erősen tápanyaghiányos és dehidra-
tált bőr anyagcseréjének vitalizálá-
sára és a bőr öregedési folyamatok
visszafordítására, rejuvenálására
kiváló eredményeket mutat a BIO-
LA BIO GRÁNÁTALMA-AR -
GÁN RÁNCTALANÍTÓ KRÉM.
Ezt a krémet a 45 év feletti korosz-
tály részére fejlesztettük magas bio
hibiszkuszvirág és bio orvosi ziliz
kivonattal, a bőr rugalmasságának
fokozása érdekében, valamint nagy
mennyiségű argán-, gránátalma-
mag- és ligetszépeolaj tartalommal
készül a bőrhám lipidrétegének
regenerálása céljából. A különlege-
sen érzékeny szemkörnyék ápolásá-
ra már 30 év felett érdemes gondot
fordítani, hogy megfelelően hidra-
tált és táplált bőrállapotot biztosít-
sunk, és a bőr rugalmasságát is
megőrizzük a szem környékén. A
Szentkirályi ásványvízzel készülő
BIOLA BIO LIGETSZÉPE-
BÍBOR KASVIRÁG SZEMKÖR-
NYÉKÁPOLÓ még az illatanyagra
érzékeny szemkörnyékre is kiválóan
alkalmazható, és szemmel látható
ránckisimulást eredményez 4-6 hét
utáni rendszeres alkalmazáskor.

A férfiak részére a borotválkozás utáni balzsam-
nak szerepe van a téli bőrvédelemben is. A NATU-
RISSIMO ANTI-AGEING AFTER SHAVE
BALZSAM bőrnyugtató hatású natúrkozmetikum,
amely a szélsőséges időjárásnak kitett bőr öregedé-
si folyamatai ellen komplex védelmet biztosít: Hya-
luronsav tartalma feltölti az apróbb ráncokat, míg a
gyógynövények hatóanyagai és a vitamin komplex
az arc és nyak bőrén az irharétegben is támogatja a
bőrt rugalmassá tévő kollagén és elasztin rostok
bioszintézisét a Szentkirályi ásványvíz különlegesen
hatékony hidratációt támogató összetétele mellett.
A téli hidegnek és szélnek kitett kéz bőrének esti
ápolására is fokozottabb gondot kell fordítani. Így

TTééllii  bbőőrrááppoollááss
nnaattúúrr--  ééss  bbiiookkoozzmmeettiikkuummookkkkaall

dr.Gyovai Viola
okleveles biológus,

az MTA kandidátusa
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télen fontos, hogy bőrtípusunknak megfelelő, de
kissé magasabb zsíradékanyag tartalmú termékek-
kel védjük a felhámot. A téli kézápoláshoz komplex
bőrtápláló és védő hatásánál fogva kimagasló haté-
konyságot mutat a BIOLA BIO HÁRS KÉZ ÉS
TESTÁPOLÓ BALZSAM, amely esszenciális zsír-
savakat tartalmazó olajokat és antioxidáns perilla
kivonatot, valamint a tartósa hidratáló hatású bio
csicsóka és bio hárs kivonatát is tartalmazza.

A gyermekek bőre is sokkal érzékenyebb a téli
időszakban, ezért nem csak a bőr hámrétegében
lévő színanyag termelő melanocitákat kell védeni az
UV-sugárzás ártalmaitól, hanem bőrük hámrétegét
a vízveszteségtől is meg kell óvni. A HERBAL
BABABALZSAM natúrkozmetikai összetételénél
fogva komplex védelmet nyújt a kisgyermekeknek
az időjárás ártalmai ellen.
A plasztikai sebészeti beavatkozások után a

hegzáródást követően ajánljuk a BIOLA BÍBOR
KASVIRÁG-KÖVIRÓZSA KRÉM alkalmazását.
Ez a kiváló bőrregenerációt elősegítő biokozmeti-
kum professzionális módon segíti a bíbor kasvirág,
ruta-, körömvirág és cickafarkfű kivonatokkal és
értékes jojoba, ligetszépe, kakaóvaj segítségével és a
B

3
-, B

5
-, E- és A-vitamin tartalmánál fogva a hámre-

generációt.
Különösen fontos, hogy a bőr számára rendkívül
kíméletes tisztító hatású samponokat és tusfürdő-
ket használjunk a műtéti hegzáródást követően.
Ilyen esetekben ajánlatos SLS mentes sampon vagy
tusfürdő használata, mint például a BIOLA BOJ-
TORJÁN-KOMLÓ SAMPON (71 % öko) és a
hidratáló MANGÓ TUSFÜRDŐ (75 % öko),
amely cukortenzidekkel tisztít.
A fényvédelemről a dermatológiailag tesztelten
hipoallergén SPF 50 + HOMOKTÖVIS FÉNY-
VÉDŐ KRÉM segítségével gondoskodhatunk a

különösen fényérzékeny bőr-
felület védelme érdekében. Ez
a természetes fényvédő pig-
mentekkel készülő krém nagy-
mennyiségű gyulladáscsök-
kentő hatásáról ismert gyógy-
növény kivonatokat, például
orvosi somkóró-, körömvirág,
valamint kakaóvaj és jojoba
olajokkal ápolja a bőrét. 
A nedves megtisztított bőrfelü-
leten egyenletes rétegben osz-
latjuk el a krémet, amely alá
extra száraz bőrre hidratáló
nappali arckrém felvitelét java-
soljuk.
A nagymennyiségű természe-
tes gyógynövénytartalommal
rendelkező biokozmetikumok
ökológiai termelésből szárma-
zó vegyszermaradványmentes
gyógynövények kivonatai,
illetve növényi bőrtápláló ola-
jokkal készülnek. Ezáltal a
bőrápolás természetes a bőr-
ben hasznosulni képes ható-
anyagokkal és nagy egészség-
ügyi biztonsággal alkalmazha-
tó adalékanyagaival készülő
kozmetikai termékkel valósul-
hat meg.
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Így jött évre év; gyermekeim felnőttek, de várakozá-
suk a régi. Hiszem, mert számtalanszor tapaszta-
lom, hogy mindenkiben benne él a Gyermek, aki –
még, ha nehéz sors is adatik neki – kitekint lelke
mélyéről csodavárón, Karácsony idején. Így esett
meg ez korábban egy páciensemmel:
A délután sáros hónyomokon kanyarodott be az
autó a kórház udvarára. Pályakezdő orvosként az
ügyeleti szobában múlattam az időt: lábamat feltet-
tem a kanapéra; Vivaldi taktusára kortyolgatta a
forró teát, majd feláll-
tam, s az ablakon át
néztem a hópihék tán-
cát, s vártam a beígért
mentőt. Lent, az udva-
ron egy pár vitatko-
zott. Kisvártatva a fér-
fi elrohant, a köntösös
nő pedig egy díszes
csomagot feldúltan, az
ajtó melletti kukába
hajított, majd besie-
tett az épületbe.
Csengett a telefon – a
nővér szólt, hogy
menjek le az osztályra,
segítsek tisztázni egy
félreértést, mert az
egyik hajléktalan be -
tegnél találtak vala-
mit, de nem hitték,
hogy lett volna rá pén-
ze. Nem sok kedvem
volt a „nyomozáshoz”,
de eleget kellett ten-
nem az ügyeleti fel-
adatomnak. A vizsgá-
lóból kiküldtem a
nővért és négyszem-
közt – a még megmaradt morzsányi emberi méltó-
ságát tiszteletben tartva –, végighallgattam a páci-
ens kacskaringós életútjáról szóló beszámolót.
– Nekem volt gyermekszobám, doktornő kérem! –
mentegetőzött szemlesütve a sovány férfi. Zavará-
ban köntöse szélét morzsolgatta. Életének néhány
mozaikja került elő, amiből kiderült, hogy a diplo-
más, nyelvvizsgával rendelkező, zongorázni tudó,
csodabogár külsejű hajléktalan a lakásmaffia áldo-
zata.
Először a lakását veszítette el, utána az állását, a
feleségével együtt a családját, aztán a hitét, végül a

kiállását, férfiasságát. Nylon zacskóban szorongatta
szerzeményét.
Unszolásomra óvatosan kinyitotta a zacskó száját.
Nem bízott senkiben, annyian hagyták már cserben
épp akkor, amikor szeretetre, figyelemre, segítő
kézre lett volna szüksége.
– Esküszöm, hogy a kukában találtam!
– Elhiszem Önnek, tartsa meg nyugodtan! – vála-
szoltam.
A meggyanúsított páciens nem hitt a fülének – nem

számított semmi jóra
az ügy kapcsán. Zavar-
tan topogott, majd
elhagyta a vizsgálót.
A csoda puha lábon
jár, váratlanul érkezik,
és megesik olykor,
nagyon ritkán, hogy
betoppan a hívó szóra.
Nem volt ez másképp e
betegnél sem. Az ápo-
lónő értetlenül hallgat-
ta döntésemet. A haj-
léktalan hóna alá csap-
ta a szerzeményét,
amit a sors a kezére
játszott. A csomag ér -
tékét felismerte. A nő -
vérre sandított, majd
gyorsan bement a kór-
terembe, mintha attól
tartott volna, hogy
visszavonom a dönté-
semet.
A minap az egyik plá-
zán keresztül vitt az
utam. Néhány kirakat
már üzent a Kará-
csonynak: rénszarvas,

hófehér szánon, rajta kötött pulóver. Kíváncsisá-
gom bevitt a butikba. Sok volt a vásárló a hétvégi
forgatagban; kényelmetlenül éreztem magamat.
Akadt köztük olyan is, aki 15 pulóvert akart felpró-
bálni. A fülke előtt álló eladó többszöri nekifutás-
sal tudta csak elmagyarázni neki, hogy a táblán is
kiírták, egyszerre maximum 6 ruha vihető be fel-
próbálásra. A fülledt levegőtől kialakuló tompasá-
gomat, a tolongás, a hatalmas árukínálat – kontra
romló minőség –, a rádióból kiabáló divatzene
csak fokozta, de kíváncsiságom tovább vitt. A
műszaki áruházban sem volt jobb a helyzet: szinte

ÁÁDDVVEENNTT
ekem az év a legszentebb

ünnepe a Karácsony.

Egyben a legkedvesebb is,

mert akkor van a születésnapom.

A Karácsonyhoz vezető út – Ádvent,

azaz várakozás – évről évre

megmelengeti a szívemet.

Régmúlt idők reggelein,

már november derekán,

gyakran azon kaptam magam,

hogy az ajándékozás körül

keringenek gondolataim:

törtem a fejem, mivel lephetném

meg szeretteimet? Ajándékaim

többsége figyelmességből,

szeretetből, kisebb tárgyak

megalkotásából állt:

„Hand made” – lenne ma rajta az

uniós címke.

N

Dr. Lampérth Melitta pszichiáter
E-mail:lamperthmelitta@gmail.com

Tel.:+36/70 450 8467
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licitáltak a nagyobb és még nagyobb, akciós készü-
lékekre, természetesen LCD minőségben. S hogy
hitelt kell felvenni? „Az mellékes, elvégre egyszer
élünk, még, ha végül sírva vigad is a magyar” je -
gyezte meg az egyik vásárló.
Szomjasan betértem a korábban ABC-nek nevezett
boltba, ásványvízért, ami napjainkban számos elne-
vezéssel és némi árukülönbséggel ontja élelmiszer
és vegyi áru készletét az útjába eső polgárokra. Em -
lékszem, amikor gyermekkoromban szüleim több
órát álltak sorba
 1 kiló baná n ért;
most akár egy lá -
dával is vásárol-
hatunk. De vajon
van-e olyan ízle-
tes, mint az a ba -
nán, amit testvé-
remmel megfelez-
tünk gyermek-
ként!?
A bevásárló kosa-
rak dugig, egész-
ségtelennél egész-
ségtelenebb enni-
valóval, miközben
egyes országré-
szeinkben és a vi -
lágon is sok em -
ber, köztük gyer-
mekek éheznek. A
tele-kocsik tartal-
mát autók cso-
magtartója nyeli
el; vezetőjük kigu-
rul a mélygarázs-
ból, s a kígyózó
kocsisorhoz csat-
lakozva viszi haza
rakományát. A
pá ra alatt szétte-
rülő szmog miatt
a városban riadót rendeltek el. Az autósok dudálnak
és öklüket rázva hangosan káromkodnak. A kocsi-
sor lassan halad, nincs türelem várni a dugóban.
Emberek! Ádvent van – várakozás. Mire?!! Úgy
tűnik, sok helyütt az otthon ülésre, fekvésre, evésre,
drága ajándékokra...a lélek táplálása helyett. Aztán
jön a nagy felismerés: a vásárlási lázban nem csak a
pénztárcák ürülnek ki, hanem a hitelkártyák – sze-
mélyenként akár több hitelkártya! – magas kamato-

zású adósság hányada is emelkedik. A szeretet így
kopik ki az ádventi hetekben sok emberből. A
fogyasztók vásárlás „mániáját” sok esetben szoron-
gás, depresszió, az örömre való képesség hiánya kísé-
ri...vagy a szomorú ember próbálkozik ál-jutalmazás-
sal kis örömöt lopni szürke napjaiba!? A szeretet
ünnepe a szeretetlenség, szerethetetlenség „ünnepé-
vé” válik – emelkedik az öngyilkossági kísérletek szá-
ma. Kisiettem a plázából és gyalogosan nyakamba
vettem a várost; hazafelé tartottam. Egyik mellék-

utcába becsalo-
gatott  a fahéjas-
mé zes aro ma.
Sok emberből hi -
ányzik az elfoga-
dás bizalma, az
önmaga és mások
iránti tisztelet –
amit az idő érlel
meg. A pénz, mun -
ka, díszes fogadá-
sok, üzleti megbe-
szélések, mellékál-
lások haj szolása
közben elfelejtjük
elvenni az Igaz
adományt, ami
gaz  daságunk for-
rása – az őszinte,
tiszta kapcsolatot
egy másik, érző
emberrel.
Merjünk Igazan
élni! Nem egysze-
rű, de megéri. Aki
nem hisz az ád -
venti várakozás
alatt érkező „aján-
dékokban”, járjon
utána bátran –
kérdezze meg ma -
gától, mit tud kez-

deni egy váratlan ajándékkal, váratlan pillanatban
kapott öleléssel, váratlanul fellobbanó elmés gon-
dolattal, váratlanul feltoluló érzéssel? Emlékezzen a
hajléktalan ember „csomagjára”:
A Szeretet áruba nem bocsátható, így meg nem
vásárolható; titkos „csomagocskák” formájában
teszi elénk az Úr. Hajoljunk le bátran, és vegyük fel
bizalommal azt az ajándékot, ami szívből adatik,
ami nem forintosítható.

GGaallllaa  MMiikkllóóss::  KKöönnnnyyűű  mműűhhaajj
„Ön bizonyára ezzel a gondolattal lépett be a könyvesboltba: „Bárcsak lenne egy
könyv, amelyben magyar nyelvi leleményekre épülő minivígjátékok fenomenális
képregényváltozatai, briliáns humorú, rajzos, fotós tréfák garmadája, sziporkázóan
szellemes mesék, okfejtések és ismertetők miriádja, és vicces rejtvények özöne sze-
repelne. Meg egy rövid novella. Jó lenne, ha az egészet az a szimpatikus Galla Mik-
lós írta volna. Itt az örömhír: Ön éppen ezt a könyvet tartja a kezében.
A zöld kobra lassan, alattomosan kúszott a dzsungel aljnövényzetében. Ő már látta
leendő áldozatát. A fehér kisegér ijedtében megdermedt, amikor a kígyó tekinteté-
vel találkozott. Ösztönösen érezte: itt a vég, nincs számára kiút. Vagy elszalad, és
akkor nem lesz semmi baja, vagy így, dermedten bámulja tovább a kígyót. Veszté-
re az utóbbit választotta. A kobra először nyelvével bénító mérget lövellt a kisegér
testébe, biztos, ami biztos. Amikor a kis rágcsáló már nemcsak pszichésen, hanem
kémiailag is bénult volt, a kígyó rettenetes száját óriásira kitátva egészben lenyelte.
Borzalmas belső izomzatával darabokra törte az egér csontozatát, majd savas gyo-
mornedveivel emésztette meg a valaha jobb napokat látott egérkét.
A fenti történet nincs benne a könyvben; éppen azért tettük ide, a hátsó borítóra. A
Vásárló becsapása lenne, ha ugyanazt a szöveget kétszer nyomtatnánk ki. Sőt, nem-
csak hogy ez a dél-amerikai kalandnovella nincs benne a kötetben, de megígérjük,
hogy ezen kívül semmilyen más, védtelen, kedves állatot sem eszik meg senki a könyv egyetlen oldalán sem. Ja, kivéve azt a
szörnyű vérengzést a 61. oldalon, melynek során Donald kacsát idegen bolygóról érkezett, sárkányszerű, bőségesen nyáladzó
mutánsok tépik szét, majd darabjait arányosan elosztva egymás között, lenyelik. De ezen kívül már tényleg semmi ilyesmi
nincs a könyvben. Esküszünk! Annál inkább sok száz, sőt ezer szenzációs poén található meg a belső lapok tetején, közepén,
alján és szélein.”

Kim McCosker - Rachael Bermingham:

4 HOZZÁVALÓ
Több mint 340 gyors, könnyű és ízletes családi recept
– mindössze 4 hozzávalóból!

Atyaég, mit fogok főzni ma vacsorára? Hogy tudnék keve-
sebb pénzt költeni a boltban, kevesebb időt tölteni a kony-
hában és több időt a gyerekeimmel? Hogyan lehet kevésbé
stresszes és jobban szervezett az életem? Ez a szakács-
könyv azoknak szól, akikben valaha felmerültek már ezek a
kérdések.
A tévéműsorukból is jól ismert két ausztrál anyuka, Rachael
és Kim bebizonyítja: mindössze 4 hozzávalóból is remek-
műveket lehet készíteni!
Rohanó világunk léptékére összeállított szakácsköny-
vükben minden recepthez 4 vagy annál kevesebb hozzá-
való kell, amelyeket akár a magyar hipermarketekből és

piacokról is be lehet szerezni. A csak Ausztráliában és Új-Zélandon több mint 1 millió
példányban elkelt könyv szerzői számos ausztrál különlegességgel ismertetik meg
olvasóikat.

Jó főzést mindenkinek!



Decemberben felkerülnek az utcai fákra a világítótestek, kipakolnak

az árusok. A mindennapi rohanásban is érezhetjük, hogy ünnep vár ránk.

Ilyenkor már az érzékszerveim sokszor önkéntelenül is a karácsonyra

fókuszálnak, ezért örültem annak, hogy vendéglátóinknál ünnepi díszítés

fogadott. Az erkélyre égősor, a nappaliba macik, díszdobozok,

a konyhaasztalra télapócsizmák, a hatalmas virágtartókba aranyszínű

apróságok kerültek. A krémszínű épület visszafogottan elegáns ünnepi

köntöst öltött. De a kifinomult stílusérzék nemcsak ebben nyilvánul meg, a

ház arányai, formanyelve, a belsőépítészeti megoldások, a lakberendezési

ötletek is ezt igazolják.

Ünnepi
hangulat
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Sokan költöznek ki Budapestről a nyugalmat, bé két keresve kisebb
településekre, ahonnan még gyorsan elérhető a főváros. A régi nyaraló öve -
zetek lassan teljesen betelepülnek, az ingatlanok gazdát cserélnek.
Házigazdáink is egy nagy, 270 négyszögöles telket vásároltak, kis házzal.
Ennek a helyére épült egy háromszintes épület.
Egyik barátjuk tanácsára Kékediné Tóth Éva és Kékei Gábor építészek tervező-
kivitelező csapa tát bízták meg a munkával, így olyan partnereket kaptak, akik
minden akadályt igyekeztek fel fogni, elhárítani a megrendelők feje fölül, s ráa -
dásul öt hónap alatt kulcsrakészen adták át a há zat. A háziasszony ezáltal kon-
centrálhatott a lak be rendezésre, kerttervezésre. A kert kialakítása során egy
kényelmes, sü tésre-főzésre, pihenésre, no és sportolásra alkalmas udvart
akart. Így került ide úszómedence, kismedence a teknősnek, sziklakert,
sütőpult. A régi fákat megőrizték. A diófa és a mogyoróbokor ezt meghálálva
ontja a termést. Az új növények főleg örökzöldek, így télen is zöldben pom-
pázik a kert.
A lejtős telek adottságait felhasználó, az udvar felé nyitott, két lakrészes
otthon legalsó szintje a garázstér. Ide került a mosókonyha és egy kamra is.
Az utcával egy szintben, a bejárattal egy emeleten a szülők hálója és fürdős-
zobája, valamint a tolóajtóval az előszobától elválasztható nappali, étkező és
a konyha található. A legfelső emeleten a felnőtt fiuk lakik. Egy hálószoba,
egy gardrób, egy fürdő, és egy erkélyes nappali a birodalma. Berendezése har-
monizál a földszinttel. A fürdőbe ugyanolyan szaniterek, csaptelepek,
világítótestek és burkolat került, mint a többi enteriőrbe. Az ő szenvedélye a
fotózás, filmezés, emiatt rengeteg technikai eszköz kapott he lyet a nappali-
jában, ezért a vezetékeket gipszkartonfal rejti el. De praktikus megoldásokkal
nemcsak itt találkozhatunk. Padlófűtés gondoskodik a kel lemes melegről. A
ház méretéből adódó robusztusságát oldja a homlokzat tagolása. A krémszínű
vakolat viss zafogott megjelenést ad az épületnek. A kerítés magassága, a
lécek vízszintes elhelyezése részekre osztja a házat. A hatalmas ablakok, az
üveg tolóajtó (csak a kerete fa), a transzparencia miatt a terek tágasabbnak
tűnnek, mint a valós méretük. Mindenütt jól átgondolt, bensőséges hangulat
megalapozására alkalmas világítótestek vannak. A kert sem marad ki ebből.
A terasz és a sziklakert külön világítást kapott. Este izgalmas fénybe
burkolózik a ház.
Minden részeltre ügyeltek. Mivel a berendezés többségét ide tervezték, ezért
megoldható volt, hogy a belső nyílászárók és a bútorok ugyanolyan fából
készüljenek, és egyforma kávészínűek legyenek. A háziasszony kényelmes,
egyszerűen rendben tartható otthont akart, ezért Csenki János és fia,
Krisztián, lábazatos, ezáltal könnyebben takarítható kony habútort készített
rengeteg rakodófelülettel. Az étkezőasztal lábtartót kapott, a székek pont az
asztal alá férnek. Precíz, pontos munkájukkal vendéglátóink maximálisan
elége dettek. A nappaliba került organikus diófa bútorok Venclik György keze
nyomát dicsérik.  A berendezéshez igazította a textileket, kiegészítőket a házi-
asszony. A puffok bőr huzata a függönyök tetején végigfutó bőrcsíkban és a
virágtartók borításában köszön vissza. A szaniterek, lámpák modern stílusa,
geometrikus formái meg állásra késztetnek. Ezekkel alkot pikáns egységet a
kényelmes rattan bútorok sora. Este, a hangulatvilágításban úszó kertben nem
csoda, hogy szívesen tartózkodnak a házigazdák és a vendégek is. Nyaranta
szinte minden nap a szabadban készülnek az ételek is. A forró ságban a fák
árnyékában meghúzódó terasz ideális pihenőhely.

Balogh Andrea 
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Bede Róbert – Serényi Zsolt:
Receptdaráló
A szerzőpáros azonos című műsora hónapok óta
fut nagy sikerrel a TV Paprika műsorán. A népsze-
rűségük oka abban keresendő, hogy a receptjeik
ötletesek, egyszerűen elkészíthetőek. A könyvben
majd hatvan olyan receptet olvashatunk, melyek
nagy része a műsorból kimaradt finomság.

Bereznay Tamás:
Németország ízei
A közismert szakács harmadik könyve a német
konyhát veszi górcső alá. Tartományonkénti fel-
osztásban, tizenhat fejezeten keresztül mutatja be
az adott régió kulináris jellegzetességeit, majd
receptekkel illusztrálja a mondandóját. E kiadvány
sajátosságát ez a kettősség adja, hiszen egyszerre
kultúrtörténeti utazás és szakácskönyv.

Ernyey Béla – Balaton Dóra:
Ünnepek és hétköznapok
Ernyey Béla közismerten ínyenc, aki nemcsak enni, de főzni is
imád. Első szakácskönyvével nagyanyjának, egy erdélyi nagy-
asszonynak állít emléket. A tőle örökölt, féltve őrzött családi
recepteket teszi közzé a pazar, ünnepi ételsorokban. De persze
a hétköznapokról sem feledkezett meg. A feleségével közösen
írt könyvben számos jól használható receptet olvashatunk, sőt
borral készült különlegességeket, rafinált desszerteket is ajánl
– saját bevallásuk szerint – a haspók páros.

www.boook.hu





2011. december

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

1. csütörtök
10 éves a Nemzeti Táncszínház
Zártkörű gálaműsor
2. péntek, 19.00 óra
Bál, avagy a táncos mulatság
Bozsik Yvette Társulat
(Az előadás után beszélgetés Maro-
zsán Erikával és Bozsik Yvette-tel.)
4. vasárnap, 10.30 óra
Tititá (gy)
Foltin Jolán – Novák Péter
(Az előadás után játékos táncház
és kézműves foglalkozások várják
a gyerekeket.)
5. hétfő, 10.30 óra
Péter és a farkas (gy)
Bozsik Yvette Társulat
Beavató Táncszínházi Program –
Témanap 5. 
5. hétfő, 19.00 óra
Bábel
Artus – Goda Gábor társulata
8. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Bemutató
Az Ezeregyéjszaka legszebb
meséi (gy)
Bozsik Yvette Társulat
9. péntek, 10.30 óra
Tititá (gy)
Foltin Jolán – Novák Péter
10. szombat, 19.00 óra
Budapesti bemutató
Bosszúállók
– Élektra, Médeia, Trakhiszi nők
Szegedi Kortárs Balett
11. vasárnap, 10.30 óra
Holle anyó (gy)
Budapest Táncszínház
11. vasárnap, 19.00 óra
Sakk
Botafogo Táncegyüttes

12. hétfő, 10.30 óra
Holle anyó (gy)
Budapest Táncszínház
13. kedd, 19.00 óra
Carneval
Közép-Európa Táncszínház
Beavató Táncszínházi Program
K I-II-III/4.
14. szerda, 10.30 és 15.00 óra
Holle anyó (gy)
Budapest Táncszínház
KINCSKERESŐ ÉS PINOKKIÓ
BÉRLET (2)
15. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Diótörő (gy)
Budapest Táncszínház
16. péntek, 19.00 óra
Rouge
Magyar Balett Színház
– South Bohemian Ballet
17. szombat, 19.00 óra 
60 év
A Magyar Állami Népi Együttes
jubileumi műsora
MOLNÁR ISTVÁN BÉRLET
AJÁNDÉK ELŐADÁSA
18. vasárnap, 10.30 óra
Diótörő (gy)
Budapest Táncszínház
19. hétfő, 10.30 óra

Diótörő (gy)
Budapest Táncszínház
Beavató Táncszínházi Program –
Témanap 6. 
Ágoston Művészeti Óvoda
21. szerda, 19.00 óra
Bemutató
Rómeó és Júlia
Badora Társulat
27. kedd, 10.30 és 15.00 óra
Diótörő (gy)
Budapest Táncszínház
28. szerda, 19.00 óra
Colores del Tango
Kulik Johanna, Josip Bartulovic,
Santiago Maciel, valamint a Pesti
Tangózenekar
(az előadást követően táncház)
30. péntek, 31. szombat, 19.00 óra
Bemutató
A varázslat
Varidance – Vári Bertalan Társulata

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

15. csütörtök, 19.30 óra
Csakramálá
Sivasakti Kalánanda Táncszínház

2011. december – 2012. január www.nemzetitancszinhaz.hu
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Művészetek Palotája
– Fesztiválszínház
Művészetek Palotája
Budapest, IX.,
Korom Marcell u. 1.

6. kedd, 19.00 óra
Álomidő
Magyar Állami Népi Együttes
7. szerda, 19.00 óra
Inferno
Szegedi Kortárs Balett
8. csütörtök, 19.00 óra
Monarchia – Népek tánczai
Honvéd Táncszínház
9. péntek, 19.00 óra
Mózes, avagy a Tízparancsolat
Magyar Fesztivál Balett
11. vasárnap, 11.00 és 15.00 óra
Bogármese (gy)
KFKI Kamarabalett
– Madách Musical Tánciskola
14. szerda, 19.00 óra
Naplegenda
Magyar Állami Népi Együttes
15. csütörtök, 19.00 óra
Dózsa
Tánckrónika Dózsa György tetteiről
Honvéd Táncszínház
16. péntek, 19.00 óra
Carmina Burana
Szegedi Kortárs Balett
20. kedd, 19.00 óra
Rózsaszínház (La vie en rose)
Győri Balett
27. kedd, 19.00 óra
Mózes, avagy a Tízparancsolat
Magyar Fesztivál Balett
28. szerda, 19.00 óra
Örökkön-örökké
Duna Művészegyüttes
29. csütörtök, 15.00 óra
Varázscirkusz (gy)
Bozsik Yvette Társulat
30. péntek, 19.00 óra
Stravinsky-est
Bozsik Yvette Társulat

2012. január

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

15. vasárnap, 19.00 óra
Bemutató
Liliomfi
ExperiDance
– Román Sándor Tánctársulata
16. hétfő, 19.00 óra
Bosszúállók – Élektra, Médeia,
Trakhiszi nők
Szegedi Kortárs Balett
17. kedd, 10.30 és 15.00 óra
Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi
(gyermekelőadás)
Bozsik Yvette Társulat
18. szerda, 19.00 óra
Gördeszkák
Frenák Pál Társulat
19. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Vackor kalandjai
(gyermekelőadás)
Inversedance
– Fodor Zoltán Társulata
20. péntek, 19.00 óra
Bál, avagy a táncos mulatság
Bozsik Yvette Társulat
21. szombat, 19.00 óra
Sakk
Botafogo Táncegyüttes
22. vasárnap, 15.00 óra
A Magyar Kultúra Napja
Tititá (gyermekelőadás)
Foltin Jolán – Novák Péter
23. hétfő, 19.00 óra
Rómeó és Júlia
Badora Társulat
24. kedd, 10.30 és 15.00 óra
(délelőtt a rajzpályázat
résztvevőinek díjádató ünnepsége)
Vackor kalandjai
(gyermekelőadás)
Inversedance
– Fodor Zoltán Társulata

25. szerda, 19.00 óra
Gyimes
Élő Martin Archívum VI.
Honvéd Táncszínház
26. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
A Zsiványtanya (gyermekelőadás)
Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
PITYPANG BÉRLET (2)
27. péntek, 19.00 óra
Testek filozófiája
Szegedi Kortárs Balett
LŐRINC GYÖRGY BÉRLET (2)
28. szombat, 19.00 óra
A varázslat
Varidance
MOLNÁR ISTVÁN BÉRLET (2)
29. vasárnap, 10.30 óra
Holle anyó (gyermekelőadás)
Budapest Táncszínház
NAPSUGÁR BÉRLET (2)
31. kedd, 10.30 és 15.00 óra
Tititá (gyermekelőadás)
Foltin Jolán – Novák Péter

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

18. szerda, 19.00 óra
Táncváltozások
Duna Művészegyüttes
19. csütörtök, 19.00 óra
Carmina Burana
Szegedi Kortárs Balett
AJÁNDÉK BÉRLET (1)
20. péntek, 19.00 óra
Budapesti bemutató
Otello
Pécsi Balett
30. hétfő, 19.00 óra
Örvényben
Magyar Nemzeti Balett
31. kedd, 19.00 óra
Rózsaszínház (La vie en rose)
Győri Balett
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Álomidő – Magyar Állami Népi Együttes

Fotó: Dusa Gábor

Rómeó és Júlia – Barta Dóra társulat
Fotó: Dömölky Dániel
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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 
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BBeellssőő  NNóórraa::
UUTTAAKK  EEGGYYMMÁÁSSHHOOZZ
Vajon mennyire meghatározóak nemi szerepeink a mindennapi érintkezések
során? Melyek a kiegyensúlyozott és örömteli párkapcsolatok kialakulásának
alapkövei? Mitől tud hatékonyan működni a kommunikáció két ember között?
A szerző kérdésfelvetései, gondolatai,
pszichiátriai praxisából hozott történetei,
illetve a hétköznapi társas helyzeteket
elemző sorai új megvilágításba helyezik a
problémákat, és mindenkinek segítenek
eligazodni a párkapcsolati érintkezés út -
vesztőiben.
Napjainkban az emberi kapcsolatok –
amelyek talán a legfontosabb erőforrást
jelentik az életünkben – mind gyakrabban

mondanak csődöt… A válások száma folyamatosan nő, és a hosszútávú
párkapcsolatok működtetésébe is sokan buknak bele. E könyv alaposan,
ugyanakkor kellő érzékenységgel járja körül a témát, és rámutat arra,
hogy a legtöbb embernek az érzelmi kapcsolatok kezelése jelenti a fő
problémát. Férfiak és nők élnek egymás mellett, gyermekeik vannak,
dolgoznak, pénzt keresnek – de nem képesek egymásra odafigyelni,
nem érzik és nem értik egymást. A rossz kérdések rossz válaszokat szül-
nek, és ezt gyakran már ők maguk sem veszik észre.

Jaffa kiadó
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magazin20 éves a Magyar Hospice Alapítvány
1991-ben Polcz Alaine irányításával jött létre hazánkban a gyógyíthatatlan
rákbetegségben szenvedőkről gondoskodó hospice szemléletű ellátás. A
palliatív, azaz fájdalomcsillapító egészségügyi hospice szolgáltatás iránt
egyre nagyobb a társadalom igénye, azonban sokak számára még mindig
idegen és félelmetes a téma. Ezért is kiemelt cél, hogy a jubileumi évben
a nemzetközi és hazai szakmai képzések mellett a társadalom minél több
tagja megismerhesse a szervezet szolgáltatását és tevékenységét. A 20. év
alkalmából a szervezet neves művészekkel, civil szervezetekkel és isko-

lákkal karöltve több ren-
dezvénnyel kívánja felhív-
ni a figyelmet arra, hogy
közös felelősségünk a rák-
ban szenvedők orvosi és
lelki támogatása.
Az esemé nyek nek négy
fővédnöke is van, a volt és
a jelenlegi köztársasági
elnökök fe leségei: Göncz
Zsu zsa, Mádl Dalma, Só -
lyom Erzsébet valamint
Schmittné Makray Ka talin.
A születésnap alkalmából
2011. október 27-én a
Budapest Bár jótékonysági
koncertet adott a Művésze-
tek Palotájában. A zenekar
fellépői a koncertből befo-
lyó teljes összeget a Ma -
gyar Hospice Alapítvány-
nak ajánlották fel, így min-

den megvásárolt koncertjegy egy szenvedő beteg egyheti otthonápolásá-
nak költségét fedezi. „Szerencsére most az életem többnyire vidám, szép
pillanatokkal van tele, ritkán gondolok betegségre vagy halálra. Tudom
viszont, hogy egy családtag, közeli barát betegsége, eltávozása milyen fáj-
dalmas, mindent megváltoztat. Nagy tisztelettel tekintek azokra, akik
szembenéznek a rettegett betegséggel, segítenek a reménytelenséget elvi-
selhetőbbé tenni. Megtisztelő számomra, hogy zenémmel egy kicsit segít-
hetek a betegek és családjaik fájdalmát enyhíteni.” – mondta Farkas
Róbert, az együttes alapítója.

Folytatódik a Nárcisz program
Idén az alapítvány egy másik kezdeményezése is kerek évfordulóhoz
érkezett. Öt éves a 2007 óta működő Nárcisz program, amelynek keretén
belül október 7-én a Magyar Hospice Ház kertjében (III. kerület, Kenye-
res utca 18–22.) a szervezet önkéntesei kisiskolásokkal közösen nárcisz-
hagymákat ültettek. 
Az esemény célja, hogy a rák világszerte ismert szimbóluma segítségével
a gyermekekben és a társadalomban is tudatosuljon, hogy a betegség és az
elmúlás az élet örök körforgásának természetes része.




