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Halászlé
Végig olyan érzésem volt, mintha meghívtak volna vendégségbe, ahol lóhúsból főtt halászlét tálaltak fel, és miközben
megpróbáltam valahogy leerőltetni a torkomon a rettenetes kotyvalékot, vendéglátóim hihetetlen vehemenciával
győzködtek arról, hogy ilyen finomat még az életben nem ettem. Igen, az idei Megasztárról beszélek, amely eredeti-
leg egy tehetségkutató, és arra hivatott, hogy pódiumot adjon olyan kiváló képességű embereknek, akik addig csak
szűk baráti körben, vagy a rokonság előtt csillogtathatták meg talentumukat.
Szeretem a tehetségkutatókat, ezért ha csak tehettem, megnéztem, kik is lesznek a közeljövő hazai sztárjai. Végigrö-
högtem a válogatásokról készült összefoglalókat (azokat szeretem a legjobban, mert ott kiderül, hogy feltűnési visz-
ketegségben szenvedő idiótákból milyen jól állunk, és hát min viduljon az ember, ha nem azon, hogyan csinál hülyét
magából valaki ország-világ előtt?), és vártam, hogy jöjjenek az igazi tehetségek. De nem jöttek. A rendezőknek szá-
mot kellett vetni azzal a nem igazán boldogító ténnyel, hogy a sok ezer jelentkező közül kín keservesen kiválasztott
legjobb tizenkettőből is legfeljebb hárman-négyen jutottak volna be egy falunapi karaoke verseny döntőjébe. A leg-
nagyobb gond az volt, hogy sok-sok milliót már beleöltek a produkcióba, beígérték a hatalmas nyereményeket, tehát
a bulit meg kellett tartani, ha törik, ha szakad, így aztán elkezdtek halászlét főzni lóhúsból.
És ez még mindig nem lett volna baj, ha mindezt a körülményekhez illő szerénységgel csinálják, magyarul: minimá-
lisra csökkentik a veszteségeket, és gyorsan elfelejtik az egészet. Ám ők más utat választottak: Herendi-porcelánban
szervírozták az ehetetlen kaját, hátha akkor jobban ízlik a közönségnek. Olyan show-t rittyentettek hétről hétre, hogy
ahhoz képest a Grammy-díj gála egy szerény nőnapi ünnepség az Újpesti Cérnagyárban. A hatást fokozandó megta-
lálták a hazai média két legirritálóbb műsorvezetőjét, akik a silány produkciókat követően egymást túllicitálva puf-
fogtatták a bombasztikusnál bombasztikusabb jelzőket, és valami elképesztően tenyérbe mászó stílusban kuncsorog-
tak az emelt díjas telefon voksokért. És, ha mindez nem lett volna elég, ott volt a nagy tekintélyű zsűri, amelynek
egyébként ennél azért többre hivatott tagjai (meggyőződésem, hogy valamennyien zeneértő emberek) is kitettek
magukért. Valószínűleg benne volt a szerződésükben, hogy történjen bármi a színpadon, nekik áradozniuk kell róla.
És meg is tették. A szakmai önbecsülésükkel majd elszámolnak valahogy... A dolog akkor kezdett igazán kínossá vál-
ni, amikor az elvtelen dicséret átment ömlengésbe. Mester Tamás például odáig ment, hogy a feltűnően „kiszeltün-
dés” arckifejezésű kislány egyik igencsak felejthető produkciója után azt találta mondani, hogy „… hozzád fogható
énekesnő még nem volt Magyarországon!” A nevében is ezúton kérek elnézést Tóth Verától és Rúzsa Magditól, hogy
csak egykori megasztárosokat említsek. Vagy milyen nehéz helyzetben lehetett Falusi Mariann, amikor a műsorveze-
tők által szerényen csak „magyar Jon Bon Jovi”-ként, más néven „az év férfi hangja”-ként aposztrofált fiúka (aki mel-
lesleg egy középiskolai Ki Mit Tud? selejtezőjén is elvérzett volna) kritikán aluli visítozása kapcsán nem tudott mást
mondani, mint, hogy ugyan az illető egy árva hangot sem talált el az előadott opuszból, viszont a színpadi megjele-
nése fantasztikus volt.
Szóval így ment az erőlködés péntektől péntekig, mígnem elérkezett a döntő napja. Ott aztán bedobtak mindent, amit
lehet. Görögtűz, lézershow, nagy, benga néger rapper, régi Megasztár-hősök, szóval volt Zizi, Bambi, körhinta, hogy
kedvenc sportriporteremet idézzem. Csak színvonal nem volt továbbra sem. Megnéztem, de az eredményhirdetést már
nem vártam meg. Számomra tök mindegy, hogy ki győzött, nagy valószínűséggel egy szerencsétlen ember lesz belőle.
Mert az a baj, hogy ezek a gyerekek, akik hétről hétre kiálltak a színpadra, és a maguk szerény képessége szerint elő-
adták, amit tudtak, biztosan elhiszik, amit mondtak róluk. Komoly karrierről, nagy koncertekről, sok ezres rajongótá-
borokról ábrándoznak, hiszen hónapokon keresztül azt sulykolták beléjük, hogy milyen jók. Pedig nem azok. A Show-
biznisz jelentéktelen kellékei, akik addig érdekesek, ameddig pénzt lehet belőlük kivenni. Ugyan ki fog rájuk emlékez-
ni egy év múlva? Jönnek az új tehetségkutatók, az új arcok, akik talán többre hivatottak náluk, ők meg kulloghatnak
vissza oda, ahonnan jöttek, mert a kutya sem lesz kíváncsi a „művészetükre”. Szóval bárki nyert is, őszintén sajnálom,
de talán elég fiatal ahhoz, hogy legyen ideje megbékélni azzal, hogy van élet a Megasztáron túl is.
Ha már itt tartunk, hallottam, hogy nemsokára indul a másik csatornán az X-Faktor legújabb sorozata. Szóval megint
lesz egy meghívásom halászlé vacsorára. Ahogy magamat ismerem, az elejétől a végéig megnézem, legyen akármilyen
a színvonala, így aztán csak abban reménykedhetek, hogy annak a rendezői találnak halat is a piacon.

Szabó Antal
főszerkesztő

Több neves nyugat-európai kórházban már bizonyított a BIOMAG®
mágnesterápiás orvostechnikai eszköz, amellyel ma már kényelmesen,
otthonában is élvezheti a tudományosan igazolt pulzáló mágneses tér
kedvező hatásait. A csehországi orvoscsoportok által, az egyes beteg-
ségtípusokra (egészségi állapot javítására) kifejlesztett 32 program
egyikének kiválasztásával Ön a saját igényéhez szabhatja a
kezelést, ezáltal jelentősen fokozhatja a szervezete
számára legkedvezőbb hatást.

Mi a mágnes-terápia?
A megfelelően adagolt pulzáló mágnes-terápia,
mint modern terápia lépésenként növeli a sejt-
aktivitást. Ez az egész testben jobb vér- és oxi-
génellátáshoz vezet és elősegíti a fontos önrege-
neráló folyamatok hosszú távú mozgósítását.
A mágneses terápia már néhány kezelést követően
jobb közérzetet és egészségi állapotot eredményez,
használata javasolt vérkeringési panaszok, vérnyo-
más problémák, cukorbetegség, idegrendszeri és
mozgásszervi megbetegedések, reumatikus panaszok,
nőgyógyászati és emésztőszervi valamint szexuális
problémák esetén. Hatékonyabbá teszi a gyógyulási
folyamatokat, azaz segít megőrizni az egészséget, megelőzni
a civilizációs betegségeket, tartósabbá tenni a szervezet fiatalságát.

A 6 alkalmas (6 × 25 perc) DÍJMENTES
próbalehetőségért keresse fel
Budapesten a XIII. kerületi BIOMAG
centrumot!

Cím:
1134 Budapest, Csángó utca 8. (belső udvar)
Megközelíthetőség:
Dózsa György utcai „kék” metró megállótól
3 percre, Vác felé a 2. utca jobbra."
Telefon: +36/1 781 2540
E-mail: info@biomag.hu

www.biomag-hungary.hu

www.biomag-hungary.hu
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statisztikai adatok azt mutatják, hogy a magyarok többsége

hajlamos a depresszióra, sokat panaszkodunk, elégedetlenek

vagyunk az életünkkel. Hogy jobb legyen a közérzetünk,

hogy vidámabbak legyünk, sajnos ezt nem lehet

gombnyomásra előidézni, hiszen a szomorúság nem

a „génjeinkbe kódolt” örökség, azért általában nem ok nélkül

bosszankodunk. Szinte nekem sem telik el úgy egy napom sem,

hogy ne idegesíteném fel magam valamin, vagy ne mesélne el nekem

valaki például egy „horrorisztikus” ügyintézési történetet.

Ezért különösen örülök annak, ha olyan emberekkel találkozom,

akikről sugárzik a nyugalom, akik kedvesek, barátságosak.

Ilyenkor a „titkukat” szeretném megfejteni. Többek között erről

faggattam épp hajfestés közben egy népszerű műsorvezetőt,

Kovalcsik Ildikót.

KKeerreekk
aa  vviilláágg

7_ 2012. nyár

DélUtán magazin_sztárinterjú

AA



9_ 2012. nyár

DélUtán magazin_sztárinterjú

8_ 2012. nyár

DélUtán magazin_sztárinterjú

� Nem tudom, hogy olvasóink közül
hányan törik most a fejüket azon, hogy ki
is az a Kovalcsik Ildikó. Pedig a Csillag
Születik műsorvezetőjét, Lilut, biztosan
mindenki ismeri. Miért egy becenevet
használsz?
� Még kamasz koromban kaptam a baráta-
imtól, s amikor a VIVA tévéhez kerültem,
választanom kellett, milyen néven vezes-
sem a műsorokat, mivel ott minden képer-
nyősnek valamilyen fantázianevet kellett
választania. Mivel a Lilut már megszok-
tam, így egyértelmű volt, hogy ez lesz a
médianevem.
� Kívülállóként úgy látom, hogy a karrie-
red nyílegyenes, buktatók nélküli. A zene-
csatornától rögtön a legnézettebb kereske-

delmi csatornához, az RTL Klubhoz kerül-
tél, ahol rögtön álom feladatokat kaptál.
Valóban ennyire sima volt az utad?
� Szerencsés vagyok, mert általában jókor
vagyok jó helyen, hiszen egy véletlen
miatt kezdtem el tévézni, épp egy barát-
nőmet kísértem el egy próbafelvételre, és
ott ragadtam, sőt a férjemmel is egy mun-
ka kapcsán, a Rettegés Foka forgatásain
ismerkedtünk meg. De azért megküzdök
mindenért, minden feladatot teljes oda -
adással, felkészülten végzek el. Munkatár-
saim, főnökeim szerint fegyelmezett, ter-
helhető vagyok. Például a Való Világ, ami-
vel debütáltam az RTL Klubnál, napi 2 – 3
órás élő adást jelentett, de sorolhatnám a
többi embert próbáló, de nagyszerű fel-
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adatot, mint a Rettegés Foka, a Dominó
Day, vagy akár a Reggeli, s most pedig a
Csillag Születik. Állandóan testben és
lélekben is karban kell tartanom magam.
Ha fogyni kell, mint például a szülés után,
akkor betartom a diétát. De amúgy
magánemberként is ügyelek a külsőmre.
� A frizuráid legendásak, változatosak.
Mennyi időt szánsz a külsődre?
� Nem vagyok mániákus tükörbe néző, de
nemcsak a televíziózás miatt, hanem
nőként is fontos, hogy ápolt legyek. A
hajamra különösen érzékeny vagyok, ezért
örültem annak, hogy olyan profi csapatra
találtam, akikkel most már közös fodrász
szalont is működtetünk a belvároban. A
szakmai dolgokat a társam, Nagy Sándor és
fodrász csapata, a pénzügyeket a férjem
intézi. Persze én is gyakran bejárok, szere-
tem az ottani légkört, s nem titok, hogy a
fodrászat sikerességében sokat számít az
is, hogy nap mint nap látják a tévében,
hogy milyen hajakat varázsol nekem Sanyi.
� Emellett még pár termék reklámarca is
vagy, így több lábon állsz. Csak nem aka-
rod befejezni a médiakarriered?
� Á, dehogy. Imádom a munkámat, még
sokáig szeretnék a képernyőn lenni. Várom
az újabb kihívásokat. A Csillag Születik
után ismét egy érdekes feladatom lesz, egy
párkereső műsort vezethetek Házasodna a
gazda címmel. Mindössze hiszem azt, hogy
több lábon kell állni, és ezért más területen
is kipróbálom magam. A divat egy nagy
szerelem az életemben, amihez hozzátarto-
zik a frizura is, ezért a fodrász szalon, ahol
épp most beszélgetünk, nagyon fontos szá-
momra.
� Ennyi műsor után már biztosan mérle-
get tudsz vonni. Melyik állt a legközelebb
a szívedhez?
� Mindegyiket szerettem, remélem ez lát-

szott is rajtam. Szerintem csak akkor lehet
valaki jó műsorvezető, ha azonosulni tud
az adott műsorral. De én amúgy is imádom
a reality show-kat, mert kihívások, izgal-
mas feladatok, hiszen itt nem lehet egy pil-
lanatra sem kiengedni, koncentrálni kell
végig, de emellett mégis lazának, humoros-
nak kell lenni. Ennek ellenére a mostani
nagy kedvencem a Csillag Születik, ami egy
egészen más műfaj, ám nagyon élvezem.
Már most szomorú vagyok, hogy vége lesz.
Imádom, hogy gyönyörű ruhákban lehetek,
műsorvezető társammal, Ördög Nórival
nagyszerűen kijövök, megszerettem a sze-
replőket, minden héten én is izgatottan
várom, hogy éppen milyen produkcióik
lesznek.
� Mennyire kerültek közel hozzád a kis-
csillagok?
� Nagyon, így érzelmileg is érint, ha egy-
egy kedvencem kiesik. Az Immigrants
zenekart például nagyon sajnáltam.
� Folyamatosan dolgozol, mégis árad
belőled a derű, a nyugalom. Mi a titkod?
� Igyekszem harmonikusan élni, s nem
felhúzni magam apróságokon. Ügyelek
arra, hogy egy kis pihenést is beütemez-
zek. A férjemmel együtt nagyon szeretünk
utazni, moziba járni, sétálni, a szabadban
lenni, így valahogy mindig megoldjuk,
hogy ezekre szakítsunk időt. Szerencsém
van, mert kerek, teljes a világom, csodála-
tos a párom, van egy tüneményes gyerme -
kem, a szüleimmel is idilli a kapcsolatom,
a munkámban is elismernek, ezért vigyá-
zok arra, hogy megmaradjon az a sok pozi-
tív dolog, amiben részem lehet, és ezért
igyekszem tenni is. Kell ennél több? Na, jó,
talán még egy-két gyerek…

Balogh Andrea
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A nyár, a nyaralás a kedves

emlékeken túl hasonló krízis

helyzeteket szül, mint a Karácsony:

az előkészületek sokaknak épp úgy

terhesek, mint a rosszul kiválasztott

helyszín generálta viták, váratlanul

kialakuló anyagi problémák.

Az önfeledt pihenés, a párok

együvé tartozásának öröme helyett

a „Nem tudom, hogyan lehet

élvezetesen kikapcsolódni kérdés

merül fel többünkben. Nem könnyű

lazítani annak, aki napi tíz-tizenkét

óra munka után belecsöppen

az édes semmittevés lehetőségébe,

de megéri megtanulni.

Első lépésként ajánlom, hogy a nyaralást lehetőség-
nek és ne egy megoldandó feladatnak tekintsék!
Továbbá mesélek az ember négy, alapvető tempera-
mentumáról: segíthet eligazodni nagy vonalakban
saját és embertársaink szokásai között.
A SZANGVINIKUS: a játékos gyermek. Mit mond ő
a vakációról:
„Ah! Ámerikába! csak ott, túl a tengeren, ott van az
élet! Ott van az élet, a pénz, az öröm, s a kaland
tere…” / Babits Mihály
Felnőttként is belső, gyermeki énjét őszintén feltár-
va minden érdekli, ami színes, hangos, illatos, tar-
ka, édes.
Mire érdemes figyelnünk, ha ilyen a pá -
runk? Vegyük le az anyagi természetű dolgok ter-

hét a válláról: legyünk nagyvonalúak az étteremben,
álljunk sorba a jegypénztáraknál, ne figyelmeztes-
sük lépten-nyomon arra, hogy az apró ajándéktár-
gyak vásárlásával „anyagi csődbe” juttatja a csalá-
dot. Igyekezzünk lépést tartani vele, ha fáradhatat-
lanul rója az utcákat és ne figyelmeztessük a fagy-
laltozók előtt, hogy a szalmonella fertőzés veszélye
rejlik minden tölcséres, habos csodában. Nagy örö-
met szerezhetünk azzal, ha este türelmesen végig-
hallgatjuk, amint átszellemült arccal meséli, milyen
jó volt a szökőkút vizében lehűtenie magát, még, ha
színesebbre is sikerül a történet, mint ahogyan mi
megéltük. Egy szó, mint száz: ez a típus olyan, mint
a derült égből tavaszi zápor, amit beragyog a szivár-
vány. Megtanulhatjuk tőle az érzelmek széles palet-

táját és beleláthatunk, milyen művészien használja
hol a nevetést, hol a panaszos könnyeket.
Mire érdemes figyelnünk, ha ilyenek vagyunk?
Arra, hogy se magunkat, se környezetünket ne terhel-
jük túl azzal, hogy folyton a középpontban vagyunk.
Vegyük tekintetbe párunk igényeit is, érezzük bele
magunkat az ő helyzetébe, amikor választunk a kínál-
kozó szabadidős tevékenységek közül. A FLEGMATI-
KUS: a halálosan nyugodt ember, akinél nem csak a
kását nem eszik forrón, hanem az életet sem.
Ég veled, cselekvés, munka, harc!
Engem többet eztán nem zavarsz.” / Babits Mihály
Gyakran emlegetik így: a „Nekem mindegy! ember”.
Hová utazzunk, hol szálljunk meg, melyik bőröndbe
csomagoljak, milyen ruhát vegyek fel az útra kérdé-
sekre rendre a fenti választ adja. Neki tényleg nem
fontosak ezek a szempontok. Életfilozófiája: „Élni,
és élni hagyni másokat is.”
Mire érdemes figyelnünk, ha ilyen a pá -
runk? Ne terheljük a nyaralás apró részleteivel, ne
várjuk el, hogy kitalálja a gondolatainkat, azonban
bátran kérhetünk tőle konkrét segítséget! Adjunk
lehetőséget arra, hogy bizonyos programokat kihagy-
jon, ha nincs kedve velünk jönni egy számára unalmas
hegyi túrára, vagy a zajos városközpontba, hanem szí-
vesebben nézné otthon ülve a meccset, vagy horgolna
terítőt. Ha rátalál kényelmére, derűs nyugalmát sem-
miképp se rontsuk el családi vitákkal, amitől irtózik,
sérelmeinket tegyük félre erre az időszakra.
Mire érdemes figyelnünk, ha ilyenek vagyunk?
A nyaralás napjai térben és időben ne kizárólag a
szálloda és a sarki söröző közt, vagy a szépségsza-
lonban teljenek. A langyos semmittevést szakítsuk
meg párunk kedvéért olykor olyan programmal,
amihez, ha első hallásra nem is fűlik a fogunk, még
jól sülhet el, hiszen a puding próbája az evés.
A KOLERIKUS: Mint a nagy viharok, amelyek rövid
idő alatt átrendezik a terepet: Jön, lát, győz.
„Cukrot, virágot, gyöngyöt szerettem volna hozni
néked: nincs gyöngyöm, cukrom, virágom
Görnyedve hozom ahelyett s teszem a kezedbe,
nézzed, keserű életemet, egyetlen terhes gazdagsá-
gom.” / Babits Mihály
Ő a mi emberünk akkor, ha a nyaralás környéki teen-
dőket nyűgnek érezzük. Kitüntetve érzi magát, ha
összeállíthat egy széles spektrumú programot: intéz-
kedik, telefonál, bosszankodik, ha buta kérdésekkel

árasztja el az utazási iroda ügynöke, leteremti a taxist,
ha pár perc késéssel érkezik, a reptérre menet…
Mire érdemes figyelnünk, ha ilyen a pá -
runk? Dinamikus alkata folytonos mozgást igé-
nyel. Intézkedései mögött nemcsak az áll, hogy szí-
ve választottjának megmutassa, ő a Király, hanem
folytonos elismerésre való belső igénye is. Váratlan
helyzetben is azonnal tudja, mi a teendő és számít-
hatunk rá, hogy helyre teszi a dolgokat.
Mire érdemes figyelnünk, ha ilyenek vagyunk?
Ne erőltessük rá akaratunkat a másikra még akkor
sem, ha szent meggyőződésünk, hogy a javasolt
program sokkal szórakoztatóbb, vagy elegánsabb,
mint párunké. Konfliktusok abból adódhatnak, ha
nagy igyekezetünkben nem vesszük figyelembe a
másik óhaját: „Kiöntjük a gyereket is a kád vízzel
együtt”. Engedjük magunkat szeretgetni, kényeztet-
ni ahelyett, hogy csak adunk és adunk.
A MELANKOLIKUS: Érzékeny ember, mélységek-
kel, titkokkal; tökéletesre szabott külseje jól álcázza
sérülékeny lelkét.
„Bús donna barna balkonon
mereng a bíbor alkonyon.” / Babits Mihály
Mire érdemes figyelnünk, ha ilyen a pá -
runk? A tökéletesség embere: a nyaralást minden
apró részletét kidolgozza. Alternatívákat vázol fel a
teljesség érdekében. Vele a nyaralás egyben üzleti
útnak is betudható: pontosan felméri, mire érde-
mes költeni, legyen az ajándéktárgy, szolgáltatás
vagy kulturális program. Olykor már-már szőrszál-
hasogatásnak tűnik lexikális ismeretén alapuló
okoskodása – addig sem kell felfednie saját érzel-
meit. Hűvösen imponáló, tárgyilagos tudása érzé-
keny embert takar, jó, ha párja érzékeli a mondatai
mögött meghúzódó vágyait, amit tekintete is tük-
röz. Jól elvan egyedül anélkül, hogy magányosnak
érezné magát, órákat képes elidőzni egy perec tár-
saságában a múzeum lépcsőjén, letűnt korok hőse-
in merengve, vagy várfokon, a lába alatt elterülő
város apró mozzanatait némán fürkészve.
Mire érdemes figyelnünk, ha ilyenek vagyunk?
A nyaralás kikapcsolódás számos hibaforrással, oly-
kor kényelmetlenséggel, bosszúsággal, nem pedig pél-
dásan elkészítendő házi feladat. Meg kell tanulnunk
leszállni az álmok elefántcsonttornyából, félretéve egy
darabot a törékeny, porcelánfehér lelkünkből ,és részt
venni szívvel-lélekkel a való világban.

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

Tel.:+36/70 450 8467

Hogyan éljük túl helyett,
hogyan éljük meg a nyaralást?
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A sok kemikália, ételadalék, tartósítószer
miatt korunk népbetegsége az életünket
megkeserítő ételintolerancia, az allergia, 
az ekcéma. De nem kell beletörődnünk
abba, hogy a tünetek fejfájást, emésztési és
bőrproblémákat okoznak. Tehetünk ellene,
hiszen ha kiküszöböljük az életünkből
a problémákat okozó anyagokat, akkor
az életminőségünk jelentősen javul.
De hogy is fogjunk hozzá, hiszen sokszor
nem is tudjuk, hogy mire vagyunk
érzékenyek, a rosszulléteinket mi is
okozza? Az ételintolerancia vizsgálat
segít felderíteni a számunkra kerülendő
élelmiszereket. Kérdéseimre a ma
hazánkban ismert legátfogóbb vizsgálatot
nyújtó módszer, a FOODTEST vizsgálat
bevezetője, Dr. Schuman Ádám válaszolt.

� Mi a FOODTEST?
� A FOODTEST a laboratóriumunkban alkalma-
zott Genarrayt Microarray 200 + fehérjechip alapú
ételintolerancia mérés. Egyetlen, kis mennyiségű
vérmintából egyidejűleg 226-féle élelmiszer és élel-
miszer alapanyag ellen termelt IgG antitest mennyi-
ségét mutatja ki.
� Miért érdemes a vizsgálatot elvégezni?
� Az ételintolerancia általában a leggyakrabban
fogyasztott élelmiszereknél fordul elő. A legtöbben
nincsenek tudatában annak, ha olyan élelmiszert
fogyasztanak, mely megbetegíti őket. Az IgG reakci-
ók (ételintolerancia) sokkal gyakoribbak, mint az
IgE reakciók (ételallergia), minden harmadik
embert érintenek. Az ételintoleranciát okozó IgG
reakciók hosszú idő alatt fejlődnek ki, a FOODTEST
nélkül csak nagyon nehezen lehet azonosítani. Több
mint százféle betegség és életminőséget romboló
állapot van összefüggésben ételintoleranciákkal. A
krónikus egészségi állapotban szenvedő betegek
kétharmadának van ételintoleranciája.
� Mennyibe kerül a FOODTEST?
� A vizsgálatot társadalombiztosítási ellátás kere-
tein belül sajnos nem lehet igénybe venni, azonban
tagok számára egészségpénztáruknál elszámolható.

A FOODTEST kiemelt partnere, a Gyermekmentő
Alapítvány 3-18 éves korú gyermekek számára indo-
kolt esetben finanszírozza a vizsgálat árát. Részleges
támogatás esetén a vizsgálat ára csak 35.000 Ft, tel-
jes támogatásnál pedig a szülőknek csupán 1.500
Ft-os vérvételi/mintakezelési díjat kell fizetniük.
� Úgy tudom, hogy autista betegek számára is
hatékony a vizsgálatuk.
� Igen, meglepő, de az eredményeink azt igazolják,
hogy a dühkitöréseiket visszafogja, ha kerülik a szá-
mukra ételintoleranciát okozó anyagokat. De ez
persze mindenkire igaz, hiszen a test és a lélek
összefügg, csak az autizmus különböző szintjén lévő
egyének esetén ez különösen fontos eredmény.
� És mi a helyzet a súlyproblémákkal küzdőkkel?
Nekik is tudnak segíteni?
� Természetesen, hiszen az életmód, étrendváltás
súlyvesztéssel, vagy-növekedéssel jár, kinek éppen
mire van szüksége, hogy az egészséges állapot felé
haladjon. A FOODTEST-vizsgálat után, páciensein-
ket dietetikushoz irányítjuk, aki az új étrendjük
kialakításához támpontokat ad.
� Számomra meglepő, hogy az ekcémások számára
is megoldást adhat az ételintolerancia vizsgálat.
� A legtöbb gabonában meglévő gliadin sok ember
számára feldolgozhatatlan növényi összetevő.
Ennek kiküszöbölése az étkezéseinkből gyakran
megszünteti az ekcémás bőrkiütéseket. De a ma
divatos tönkölybúzára is tíz személyből legalább
nyolcan érzékenyek.

EEggyy  ccsseepppp  vvéérr

Dr. Schuman Ádám

Gyümölcsök,
gyógynövények
és fűszernövé-
nyek, zöldségfélék,
halak és a tenger
gyümölcsei 

alma
ananász
avokádó
banán
citrom
cseresznye
datolya
eper
faeper
fekete áfonya
fekete ribizli
füge
görögdinnye
gránátalma
grapefruit
gujava
kivi
körte
licsi
lime
málna
mandarin
mangó
mazsola
narancs
nektarin
olajbogyó
őszibarack
papaja
paradicsom
rebarbara
ribizli
sárgabarack
sárgadinnye
szeder
szilva
szőlő
vörösáfonya

Húsok
bárányhús

bivalyhús
borjúhús
csirkehús
disznóhús
fogolyhús
fürjhús
kacsahús
kecskehús
lóhús
marhahús
nyúlhús
osztriga
pulykahús
rőtvad (szarvas-, őz)
vaddisznóhús
aloe vera
ánizs
babérlevél
bazsalikom
bors (fekete / fehér)
borsmenta
cayenne-bors
csalán
curry
édesgyökér
fahéj
fokhagyma
gingek
ginzeng
gyömbér
kakukkfű
kamilla
kapor
komló
koriander (levél)
kömény
majoranna
menta
mustármag
petrezselyem
rozmaring
sáfrány
szegfűszeg
szerecsendió
tárkony
vanília
vörös chili
zsálya

Tej, tejkészítmé-
nyek
alfa- lactalbumin
béta-lactoglobulin
bivalytej
juhtej
kazein
kecsketej
tehéntej
tojásfehérje
tojássárgája

Olajos magvak
dió
fenyőmag
földimogyoró
kesudió
kókusz
makadámdió
mandula
mogyoró
paradió
pisztácia
tigrisdió / földiman-
dula amarantusz
articsóka
bors
brokkoli
burgonya
cékla
cikória
csicseriborsó
cukkíni
édesburgonya
édeskömény (levél)
fehér karóbab
fehérrépa
fejes saláta
hagyma
jucca
káposzta
vöröskáposzta
kapribogyó
karfiol
kelbimbó
kobaktök / futótők
lencse
mángold

mogyoróhagyma
padlizsán
paprika
póréhagyma
ruccola
sárgarépa
spárga
spenót
széles bab
szójabab
torma
uborka
vizitorma
vörös vesebab
zeller
zöldbab

Gabonafélék
répa
búza
búzakorkorpa
durumbúza
gliadin
gríz
köles
kukorica
kuszkusz
lenmag
maláta
pohánka
quinoa
rizs
rozsliszt
tönkölybúza
transzglutamináz
zab ajóka

Algák, halak,
kagylók
alga espaguette
alga spirulina
alga wakame
angolna
parti csiga
csuka
doradó
fekete sügér
fekete tőkehal

fésüs kagyló
foltos tőkehal
garnélarák
hering
homár
hüvelykagyló
kacsakagyló
kardhal
kaviár
kék kagyló
kemény- vagy pénz-
kagyló
lazac
lepényhal
makréla
naphal
osztriga
ördöghal
pisztráng
polip
ponty
rombuszhal
sügér
szardínia
szívkagyló
tarisznyarák
tintahal, kalamári
tintahal, szépia
tonhal
tőkehal

Egyebek
fekete tea
zöld tea
agar-agar
élesztő
gesztenye
gomba
kakaóbab
kávé
kóladió
méz
nádcukor
napraforgómag
repcemag
szentjánoskenyér
szezámmag
tápióka

A FOODTEST-tel kimutatható ételérzékenységek listája:
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mus ritka genetikai rendellenessé-
ge, melyet a glükózzá alakításban
részt vevő aldoláz B nevű enzim
hiánya okoz. Az élesztő intoler-
ancia tünetei lehetnek a fejfájás,
légzési nehézség, alhasi görcsök,
bőrproblémák és a hirtelen hangu-
latváltozások. Az irritábilis bél
szindróma szintén nagyon gyako-
ri ételintolerancia.
Az ételintolerancia kezelése:

Az ételintolerancia kezelése egysze-
rűen az érzékenységet okozó étel
elhagyása az étrendből. Azonban
ügyelni kell arra, hogy az elhagyott
élelmiszerben található fontos táp-
anyagokat más módon pótoljuk és
kerüljük el a hiányos táplálkozást.
Például laktóz intoleráns kisgyer-
mekeknél a tehéntej helyett szója
vagy hipoallergén tejet lehet adni. A
felnőttek kis mennyiségben még
tolerálhatják a problémás ételt,
tapasztalati úton tudják megállapí-
tani mit és mennyit ehetnek. Laktóz

intolerancia esetén megoldás lehet
a laktáz enzim külső bevitele csep-
pek vagy kapszulák formájában. Az
adott ételintolerancia nem feltétle-
nül tart a páciens élete végéig. Ha az
érzékenységet kiváltó ételt hosszabb
ideig nem fogyasztják, ak kor a szer-
vezet képes le het kisebb mennyiség-
ben ismét to le rálni azt. A diéta
átalakításánál minden esetben
érdemes dietetikus vagy más szak-
ember ta nácsát kérni.

Az ételintolerancia hagyomá-
nyos diagnózisa:
Az ételintolerancia hagyományos
diagnosztikája és kezelése az úgy-
nevezett eliminációs diétán alap-
szik. Az eliminációs diéta egy 4 – 6
hetes nagyon szigorú étrendet
jelent, amikor csak bizonyos húst,
rizst, zöldséget és némi gyümölcsöt
lehet enni. Ennek célja a szervezet
megtisztítása minden reaktív élel-
miszertől. Mivel ételek százai okoz-
hatnak intoleranciát, mást nem
szabad fogyasztani a diéta alatt,
illetve az éttermi étkezés is nagyon
nehézkessé válik. Az eliminációs
diéta egyhangú, nehéz maradékta-
lanul betartani, illetve a korlátozott
táplálkozás miatt vitaminok és
ásványi anyagok extra bevitele is
szükséges lehet. A gyanított érzé-
kenységet okozó élelmiszerek dié-
tában történő alkalmazásával és
elvonásával, illetve a tünetek több
héten keresztül tartó figyelésével

lehet az ételintoleranciát kiváltó
ételre következtetni. Ez egy hosszú
folyamat, mely a nem megfelelő
kontroll és a diéta meg szegése miatt
bi zony talan is lehet. Ezt he -
lyettesíti az egyszerűen elvégezhető
FOOD TEST laboratóriumi vizsgá-
lat, mely az ételek ellen termelt,
intoleranciát okozó IgG antiteste-
ket mu tatja ki.

Balogh Andrea

Ételintoleranciának nevez-
zük, mikor bizonyos ételek
nem teljesen képesek felszívó-
dó komponensekké lebomlani
az emésztés során, az emésztő
enzimek alacsony mennyisége
vagy hiánya miatt. Az emésztő-
rendszerben maradó, nem fel-
szívódó élelmiszerek okozzák
az ételintolerancia klasszikus
tü neteit (felfúvódás, görcs
stb.). Ételallergiája csupán az
emberek néhány százalékának
van, az ételintolerancia viszont
sokkal gyakrabban fordul elő.
Az ételintolerancia tünetei las-
sabban alakulnak ki és nem
annyira egyértelműek, mint az
allergiáé. A tünetek sokszor csak hosszú órákkal
vagy napokkal az étel elfogyasztása után mutatkoz-
nak meg, illetve sok esetben csak a rendszeres
fogyasztás hatására, kumuláltan jönnek elő.
Hagyományos módszerekkel nem könnyű rájönni,
hogy pontosan mely élelmiszerek okozzák a problé-
mákat. Bár az ételintolerancia hatásai nem veszé-
lyeztetik az életet, tünetei nagymértékben ronthat-
ják a beteg életminőségét.
Az ételallergia gyors és akár súlyos immunválasz
egy adott élelmiszerre. Ételallergia esetén az
immunrendszer IgE antitestjei az adott élelmiszert
tévedésből „ellenségnek” tekintik és megtámadják.
Ez általában azonnali reakciót vált ki, mely gyulla-
dási faktorokat juttat a testbe.
Az ételallergia többnyire a klasszikus allergiák
heves és kellemetlen tüneteit produkálja, mint pél-
dául kiütések, asztmás lélegzés, viszketés. Felnőt-

teknél a leggyakoribb ételallergiát okozó ételek a
mogyoró, dió, paradió, egyéb csonthéjasok, halak,
kagylók, rákok. Gyermekeknél leggyakoribb ilyen
ételek a tej, tojás, dió, mogyoró és halak.
A leggyakoribb ételintoleranciák:
A laktóz intolerancia a tejcukor emésztéséhez
szükséges laktáz enzim hiányából ered. A világon
legalább minden tizedik embernek van ilyen enzim
defektusa, mely puffadást, alhasi fájdalmat és gyak-
ran hasmenést okoz, ha tejet fogyasztanak. A glutén
intolerancia oka a búzában, árpában, rozsban és
zabban található fehérjére adott téves immunválasz,
mely idővel cöliákiához vezet. A szénhidrát into-
lerancia gátolja a túlsúlyos embereket a fogyásban.
Az alkohol intolerancia az alkoholbontó aldehid
dehidrogenáz enzim hiányából ered. Már kis meny-
nyiségű alkohol fogyasztása is rosszulléthez vezet-
het. A fruktóz intolerancia a fruktóz metaboliz-



TTáávvooll--kkeelleettii  hhaanngguullaatt
aa  DDuunnaa--ppaarrttoonn

Vendéglátóink kedvelik a keleti hangulatú tárgyakat, ezért
otthonukban sok ilyen stílusú bútor társul a modern beren-
dezéshez. A közel 80 négyzetméteres lakáshoz hatalmas
terasz tar to zik, ahonnan nemcsak a környező házak, de az
ízlésesen rend be hozott Duna-part is látható. Ide a nap-
sütéshez és a vízparthoz igazodva rat  tan kanapé, fotel és
asztalka került, persze fehér párnákkal. Az erkélyen
pihenve a lakók gyönyörködhetnek a nap le men tében.
Budapest nyüzsgő forgatagában kívánhatunk ennél többet?
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Házigazdáink a fővárosban, jó közlekedési
lehetőséggel, lehetőleg panorámával ren-
delkező esztétikus, kényelmes, trendi
lakásba szerettek volna költözni, így egy
lakóparkra esett a választásuk.
Hogy a saját ízlésüknek megfelelően tudják
formálni a tereket, a szerkezetkész meg -
oldás mellett voksoltak, így a burkolatok,
szaniterek, és a válaszfalak helyéről is
szabadon dönthettek. 
A tájolás miatt az en teriőröket délután érik
el a napsugarak, ezért jó választás a fehér
szín, hiszen visszaveri a fényt. A falak matt,
a nyílászárók pedig selyemfényű fehérek
let tek. A nappaliban az ülőgarnitúra mögé
fehér és tojáshéj koloritú festék került fel.
Mindehhez ráadásul dió színű parketta tár-
sul. A világos-sötét kontraszt erős karak-
tert ad a helyiségeknek.
A térformálás igazodik a lakók igényeihez.
A be járati ajtón belépve az egybenyitott
nappali-konyha-ét kezőben találjuk ma -
gunkat. A beépített konyhabútor emel -
vényre került, így csak jelzésszerűen
határolódik el a többi funkciótól. Tőle bal-
ra egy ajtó vezet a tükrös gard ró bos háló-
szobába, amely egyben vendégszoba is. A
lakás közepén van a nappali, innen köze-
líthető meg minden en teriőr, persze az
erkély is. A nappalitól jobbra található ven -
déglátóink hálója és fürdőszobája is.
A lakberendezés során vendéglátóink
ügyeletek arra, hogy sem az európai, sem a
keleti tárgyak ne kerüljenek túlsúly ba, így
sikerült barátságos, vendégmarasztaló
lakást kiala kítaniuk. A világos, modern
berendezéshez illenek a távol-keleti, sötét
színű bútorok.

Balogh Andrea
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Valószínűleg,
ha körkérdést
intéznénk
olvasóinkhoz,
hogy miért van
szüksége
az emberi
szervezetnek
mágneses térre,
meglepően
kevesen tudnák
a helyes választ:

pedig nélküle megszűnne az élet a
bolygónkon. A mágneses tér véd
bennünket, mintegy pajzsot képez a
Föld körül. Ha élő sejteket elszigete-
lünk tőle, növekedésük és fejlődésük
megszűnik, elpusztulnak.
A mágnesesség tehát nélkülözhetet-
len eleme létünknek, de megfelelő
használata esetén akár gyógyításra,
regenerációra is alkalmas.

A Föld mágneses terét három forrás táplálja. A leg-
fontosabb a Föld magjában rejlik, ahol a hőmérsék-
let több ezer fok, és a nyomás a felszíni légnyomás
milliószorosa. A második forrást a földkéregben
levő oxidok jelentik, és végül létezik a légkörben
levő elektromágneses sugárzás.
Kimutatták, hogy a mágneses térben a sejthártya
ellenállása csökken, ezért sejtszinten a káros anyag
kiválasztása és a szervezetből való eltávolítása fokozó-
dik, felgyorsul. A világban több komoly tudományos
műhely igyekezett válasz találni arra a kérdésre,
hogyan lehetne a mágneses hullámokat gyógyító célra
felhasználni. Sokévi kutatás, rengeteg munka ered-
ményeként végül megszületett a pulzáló mágnes-
terápiás kezelőrendszer, amely bármilyen mellék- és
károsító hatás nélkül képes a szervezet regenerálásá-

ra, egyes betegségek részbeni vagy teljes gyógyítására,
illetve akár más kezelésekkel együtt is alkalmazva,
bizonyos tünetek enyhítésére, megszüntetésére.
Akkor beszélhetünk egészségről szervezetünkben,
ha sejtjeink optimálisan dolgoznak. Sejtanyagcse-
rénket rengeteg negatív belső és külső hatás éri, ami
elősegíti betegségek kialakulását. A pulzáló mágnes-
terápia, a vérkeringés és a sejtanyagcsere jelentős
javítását teszi lehetővé számunkra. Képes a szervezet
sejtanyagcseréjét a természethez igazodó frekven-
ciákkal támogatni, így pozitívan hat az egészségre.
A mágnes-terápia jelentős történelmi múltra tekint-
het vissza, hiszen kezdetleges formáit már ismerték
és alkalmazták a görög, egyiptomi és egyes ázsiai
kultúrákban is.
Az orvostudomány az űrhajósok egészségi állapotá-
nak megfigyelése során fedezte fel, hogy a környe-
zeti mágneses mező csökkenése vagy hiánya kóros
tünetek egész sorához vezet az emberi szervezetben.
Tudósok kimutatták, hogy az elmúlt 150 évben a
környezetszennyezés következtében jelentősen zsu-
gorodott a Föld mágneses mezeje. Az emberek nagy
része betonzsdungelben él, rengeteg elektromos
szerkezettel körülvéve, mobiltelefonon és interne-
ten keresztül tartva a kapcsolatokat, csökkentve
ezek által a mágnesesség erejét a környezetükben,
azaz nap mint nap (anélkül, hogy tudatosulna ben-
nük) ártanak egészségüknek.
A mágnes-terápia segítségével, mindez kompenzál-
ható. Ez a módszer jobb közérzetet és egészségi álla-
potot eredményez, növeli a test energiaszintjét,
csökkenti a fáradtság érzést, felgyorsítja a gyógyulá-
si folyamatokat, és az ízületi fájdalmakat is nagy-
mértékben enyhíti. Azaz segít megőrizni az egészsé-
get, megelőzni a civilizációs betegségeket, tartósab-
bá tenni a szervezet fiatalságát, emellett krónikus
problémák kezelésében, kiegészítő terápiaként is
kiválóan alkalmazható.
Ma már a nyugati orvoslás is rádöbbent arra, hogy

csak akkor képes hatékonyan segíteni betegein, ha
szervezetük öngyógyító folyamatait is serkenti. A
pulzáló mágnes-terápia megsokszorozza a modern
kori orvoslás hatását azáltal, hogy erősíti az immun-
rendszert.
Különös előnye, hogy alkalmazása semmilyen fáj-
dalommal és kellemetlenséggel sem jár. A beteg
kényelmesen fekhet egy mágneses matracon, ame-
lyet megfelelő frekvenciára állítanak attól függően,
hogy a testének és az egészségének milyen segítség-
re van szüksége. A váltakozó elektromágneses mező

stimuláló, míg a statikus mágneses
mező nyugtató hatást fejt ki az emberi
szervezetre. Ez utóbbinak köszönhető-
en, a kezelés hatékony megoldást nyújt
a stressz és az alvászavarok ellen. A
mágneses erőtér-kezelés kiegyenlíti a
szervezet átmeneti vagy tartós energia-
hiányát, káros hatások nélkül, a föld
mágneses térerejét nem meghaladó
értéken történik.
A másik fontos tulajdonsága a megfe-
lelő mágneses tér alkalmazásának,
hogy elősegíti megnyitni a salak és
méreganyagoktól elzáródott kapilláris

érhálózatunkat, amely korunk egyik legnagyobb
problémája. Ezért a hajszálér hálózat elzáródás a
napi stressz, rossz táplálkozás, mozgáshiány miatt
a civilizált társadalomban élő emberek nagytöbb-
ségét érinti.
Egy átlagos emberi testben 75.000 – 80.000 km
hosszúságú a kapilláris érpálya. Ha ezeket képesek
vagyunk  megnyitni, a pulzáló mágnes terápiával
nagymértékben segítjük a testünk keringését,
immunrendszerét, oxigén ellátottságát és ezáltal az
egész testünk működését.

VVoonnzzáássbbaann
amit a mágnes-terápiáról tudni érdemes

Vérkeringési panaszok, vérellátási-, vérnyomás-
zavarok, vércukorszint problémák
Migrén, idegrendszeri betegségek
Mozgásszervi megbetegedések
Csontritkulás, reumatikus panaszok
Kopások, porckorongsérv
Nőgyógyászati, emésztőszervi panasz
Anyagcserezavarok, nehezen gyógyuló sebek stb.
Asztma
Krónikus hörghurut
Krónikus hólyaggyulladás
Isiász
Gyomorfájás
Menstruációs panaszok
Alvászavar
Fülcsengés stb.

Kiegészítő terápiaként:

Betegségmegelőzésre, a stressz csökkentésére,
vérellátási zavarok és a keringési rendszer problé-
máinak kezelésére. 
A sebgyógyulás gyorsítására, a csontok beforradá-
sának elősegítésére.
Alvászavarokkal és stresszel összefüggő egyéb
megbetegedések kezelésére stb.

A felsoroltakon kívül még számos alkalmazási
területe létezik. Ezeket egyénileg, orvossal, tera-
peutával történő konzultációt követően érdemes
igénybe venni.

Milyen betegségek esetén ajánlott a mágnes-terápia?

Kovács Szilvia
Biomag
szaktanácsadó





A templom egere
Szórakoztató
és tanulságos

komédia a mindenkori
gazdasági válság

megregulázásáról

Szegény Dániel
Izgalmas, feszült krimi,

lélegzetelállító
végkifejlettel

Lovagias ügy
Kabos Gyula jól ismert tisztviselője
elevenedik meg többek között
Bajor Imre és Lorán Lenke
közreműködésével

Szent Péter esernyője
Mikszáth Kálmán derűt és bölcs humort
sugárzó regényének egyedülálló színpadi
változata

Buda kedvenc színházában mindenki
megtalálja a kedvére való szórako-
zást, akár nevetésre, akár izgalomra,
akár szívbe markoló pillanatokra
vágyik! Látogasson el hozzánk!

Cím:
1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Web: www.karinthyszinhaz.hu
Telefon: +36/1 203 8994

Ha egyszerre két
külön előadásra
vált jegyet a szín-
ház pénztárában,
és ezt a hirdetést
bemutatja,
a második előadás
jegyének árából
30% kedvezményt
adunk!



„TOMBOL A NYÁR!” csomagajánlat
JÚLIUS 7. – AUGUSZTUS 11. között

Szállodai szoba svédasztalos félpanzióval:
58 500.-Ft/fő-től

Ötszemélyes bungaló önellátással:
114 000.-Ft/bungaló

4 éj vasárnapi, vagy 3 éj választható
napi érkezéssel.

Uszoda, élménymedence, jakuzzi, infra-
szauna, finn szauna, gőzfürdő, fitnesz-

terem, strand, parkoló használattal, gyer-
mek és felnőtt szórakoztató programokkal.

ÜDÜLÉSI CSEKK és SZÉPKÁRTYA
ELFOGADÁS

Keresse más időpontra is ajánlatainkat!

Biztosítsa helyét online foglalással:
www.clubtihany.hu

HOTEL CLUB TIHANY SZOBAFOGLALÁS:
Tel.: +36/87 538 564, fax: +36/87 538 516,

E-mail: reserv@clubtihany.hu

HHaa  BBaallaattoonn,,  aakkkkoorr  TTiihhaannyy!!
HHOOTTEELL  CCLLUUBB  TTIIHHAANNYY,,  aahhooll  jjóóll  éérrzzii  mmaaggáátt  aa  ccssaalláádd

MAXIM újdonságok
Veres Mária: Színes kérdések és válaszok német nyelvből (B1 szint)
A kiadvány általános nyelvi szintje a Közös Európai Referenciakeret által meghatározott
B1 szint, amely Magyarországon a középszintű érettségi, illetve az egynyelvű és két-
nyelvű alapfokú nyelvvizsgák elfogadott szintje. A kötet 20 fejezetet tartalmaz, minde-
gyik egy-egy nagyobb témakört fed le. A szóbeli vizsgára való felkészülést teszik ered-
ményesebbé a beszélgetést, vitát, véleménykifejtést kezdeményező kérdések, illetve az
ezeket követő mintaválaszok. A kérdések megegyeznek az érettségin és a nyelvvizsgákon
előforduló leggyakoribb kérdésekkel, a mintaválaszok pedig felölelik a vizsgákon
felmerülő összes lehetséges témát. Minden kérdéssort egy német – magyar szószedet
követ, amely az adott téma legfontosabb szavait tartalmazza. A megszerzett ismereteket
a tanulók az olvasott, illetve hallott szöveg értését ellenőrző feladatokkal fejleszthetik,
illetve ellenőrizhetik. A könyvben olyan kérdések és válaszok is megtalálhatóak, melyek
mind megfogalmazásukban (felhasznált szókincs és nyelvtani szerkezetek), mind szem-
léletmódjukban túlmutatnak a B1 szinten, ezért ajánljuk – további kiadványokkal
kiegészítve (Sprich einfach B2!) – B2 szintű nyelvvizsgákra való felkészülésre is. Az
összes kérdés és válasz, illetve a hallott szöveg értését fejlesztő feladatok hanganyaga a
kötet CD-mellékletén mp3 formátumban hallgatható meg. A CD-n megtalálhatóak a
feladatok megoldásai és a hallott szöveg értését fejlesztő feladatok szövegátiratai is.

Székácsné László Éva: 888 kérdés és válasz spanyol nyelvből
Szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek
E könyv a spanyol nyelvtudás megszerzéséhez, illetve tökéletesítéséhez nyújt segítséget.
A kötet általános nyelvi szintje a Közös Európai Referenciakeret által meghatározott
A2/B1 szint, amely Magyarországon a közép szintű érettségi, illetve az egynyelvű és két-
nyelvű alapfokú nyelvvizsgák elfogadott szintje. A kötet 20 fejezetet tartalmaz, minde-
gyik egy-egy na gyobb témakört dolgoz fel. A szóbeli vizsgára való felkészülést teszik
eredményesebbé a beszélgetést, vitát, véleménykifejtést kezdeményező kérdések, illetve
az ezeket követő mintaválaszok. A kérdések megegyeznek az érettségin és a nyelvvizs-
gákon előforduló leggyakoribb kérdésekkel, a mintaválaszok pedig felölelik a vizsgákon
felmerülő összes lehetséges témát. Minden kérdéssort egy spanyol – magyar szószedet
követ, amely az adott téma legfontosabb szavait tartalmazza. A megszerzett ismereteket
a tanulók az olvasott, illetve hallott szöveg értését ellenőrző feladatokkal fejleszthetik,
illetve ellenőrizhetik. A fejezetek rövid nyelvtani emlékeztetőket, mintadialógusokat,
valamint kommunikációs feladatokat is tartalmaznak. 

Felvégi Zsuzsanna: Szókártyák angol nyelvből
B1 szinten.
Újrakezdőknek és középhaladóknak
A szókártyák hatékonyabb, ugyanakkor mozgalmasabb, érdekesebb gyakorlást
tesznek lehetővé, mint a hagyo má nyos szótárfüzetek és szószedetek. A megta-
nulandó kifejezés mellett megtalálható a kártyákon a rendhagyó igék három
alakja. Minden kártyán szerepel egy-egy példamondat, amely mintát nyújt
ahhoz, hogyan használható helyesen szövegkörnyezetben az adott szó vagy
kifejezés. A szókártyák elsősorban az önálló tanulást segítik, hiszen a személyre
szabott ütemű haladás lehetőségét biztosítják, de kiválóan alkalmazhatóak
nyelvórákon is.

Maxim Könyvkiadó – www.olvas.hu

A Pannon Filharmonikusok
a MÜPÁ-ban
Pannon-bérlet +1
2012. november 16., péntek 19.30

Arthur Honegger: Pacific 231
Jacques Offenbach: Gordonkaverseny ‘Concerto Militaire’
Maurice Ravel: Lúdanyó meséi
Paul Dukas: A bűvészinas
Közreműködik: Jerome Pernoo - cselló
Vezényel: Bogányi Tibor

Pannon-bérlet I.
2013. január 18., péntek, 19.30

Ravel: Alborada del gracioso
Bartók Béla: II. zongoraverseny
Szkrjabin: III. szimfónia ‘Isteni költemény’
Közreműködik: Bogányi Gergely - zongora
Vezényel: Bogányi Tibor

Pannon-bérlet II.
2013. március 8., péntek, 19.30

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni - nyitány
Robert Schumann: a-moll zongoraverseny
Schubert-Vass András: A halál és a lányka - a vonósnégyes
szimfonikus zenekari változata
Közreműködik: Frankl Péter - zongora
Vezényel: Vass András

Pannon-bérlet III.
2013. április 12. péntek, 19.30

Enescu: I. zenekari szvit
Ravel: G-dúr zongoraverseny
Dvořák: VIII. szimfónia
Közreműködik: Fazil Say – zongora
Vezényel: Cristian Mandeal

Pannon-bérlet IV.
2013. május 4., szombat, 19.30

Mozart: c-moll zongoraverseny K.491
Mahler: IX. szimfónia
Közreműködik: Ránki Dezső - zongora
Vezényel: Bogányi Tibor



„

Jamie Oliver: Jamie belevág...
(Különleges receptek – könnyedén!)
„Az évek során egyvalamit biztosan megtanultam: hallgatnom kell a megérzéseimre. Nekivágtam hát a
világnak. Ellátogattam Athénba meg a görög szigetekre, a varázslatos Velencébe, a Pireneusok francia
oldalára, a napfényes Andalúziába és az elképesztően gyönyörű Stockholmba is. Mindegyik utam rövid
volt, de szívmelengető, és pukkadásig teli szédületesen finom ennivalókkal. Remélem, az itt leírt ételek
ízleni fognak neked. Saját változatomban adom közre az egyes országok legjellegzetesebb fogásait: a
gazdag spanyol paellát, az egzotikus marokkói tagine-t, a zamatos görög salátát, a csodás svéd hús-
gombócot és az ellenállhatatlanul csábos francia édességeket. Szeretnélek kirángatni a mindennapos
rutinból. Hidd el, megéri útra kelni, beugrani az autóba, felszállni a vonatra vagy a repülőre, és feltöl-
tődni egy másik ország kultúrájával, pláne konyhájával. Indulj el, légy nyitott, és meglátod, csodás
élményekben lesz részed!”

Park kiadó

www.parkkiado.hu

Jamie Oliver: Jamie főzőiskolája
„Ha nem hitted, hogy valaha is megtanulsz főzni, akkor hallgass rám: vedd ezeket a recepteket, nézd meg
szép sorjában az elkészítésüket lépésről lépésre bemutató színes fotókat, és garantálom, hogy 24 órán belül
valami tényleg finomat fogsz összehozni. Egyszerű hozzávalókból ízletes ételeket főzni alapvető emberi
készség. Aki ezt megtanulja, nemcsak pénzt takarít meg, de örömét is lelheti benne, sőt családjával és bará-
taival együtt sokat tehet az egészségesebb táplálkozásért. Ha meg már rákaptál, miért ne taníthatnád meg
a többieknek is?”

T. Colin Campbell PhD – Thomas M. Campell II.: Kína-tanulmány
Megdöbbentő felismerések a táplálkozással, az egészséggel és az egészséges testsúly megőrzésével kap-
csolatban
A táplálkozástudomány legfrissebb eredményei megcáfolhatatlanok. Aki változtat az étrendjén, az draszti-
kusan csökkentheti a rák, a szívbetegségek, az elhízás és a cukorbetegség kockázatát.
A Kína-tanulmány a világ mindeddig legátfogóbb táplálkozástudományi felmérése, amely nemcsak a szak-
embereknek ad hasznos információkat, hanem közérthetően mutatja be az összefüggéseket az étkezés és a
betegségek között. Szerzője, T. Colin Campbell a Cornell Egyetem professzora. „A táplálkozástudományban
mindenki dr. Campbell vállán áll, ő ennek a területnek a vitathatatlan óriása.” / Dean Ornish, MD

Simon Singh: A Nagy Bumm
2006-ban a 100. Nobel-díjat éppen a Nagy Bumm kozmológiáját alátámasztó felfedezéséért kapta John C.
Mather és George F. Smoot.
„A világmindenséggel kapcsolatban az a leginkább fölfoghatatlan, hogy meg lehet érteni.” / Albert Einstein
Simon Singh hisz abban, hogy nem csak az Einsteinhez hasonló géniuszok képesek fölfogni a világegyetem
természetét meghatározó fizika lényegét. Mindnyájan képesek vagyunk rá. A könyv az ókori teremtésmíto-
szoktól a görög filozófusokon és későbbi évszázadok gondolkodóin át kiváló, olykor hóbortos tudósok sorá-
val ismertet meg, akik a világ keletkezésének megértéséért küzdve már-már megszállottan szegültek szembe
az örökkévaló, változatlan kozmoszt hirdető akadémikus tudományossággal. Könnyed és világos stílusban
magyaráz el bonyolult tudományos gondolatokat. Megérthetjük például, mi rejlik a kozmikus tágulás, a
vöröseltolódás, a gravitációs tér vagy a szférák zenéje kifejezések mögött, s közben nagy ívű és lebilincselő
történeti áttekintést kapunk a világegyetem létrejöttét magyarázó ősrobbanás-elmélet kialakulásáról.

Jamie Oliver: Jamie vacsorái
E könyv az egyszerű ételek szakácskönyve, hiszen csupa olyan ötlet van benne, amelyek segítségével
könnyebbé válik a főzés és az egészséges táplálkozás. Ezért azoknak ajánljuk, akik hazatérve a munkából
frissen elkészített ételekre vágynak, de pillanatok alatt szeretnének finomságokat az asztalra tenni.



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

1. péntek, 19.00 óra
Liliomfi
ExperiDance – Román Sán-
dor Tánctársulata
2. szombat, 19.00 óra
Az Ezeregyéjszaka virágai (16)
Bozsik Yvette Társulat
6. szerda, 19.00 óra
Sakk
Botafogo Táncegyüttes
7. csütörtök, 19.00 óra
Folklór-kalendárium I.
Táncoló tavasz

Hagyományaink, szokásaink
Honvéd Táncszínház
10. vasárnap, 19.00 óra
Liliomfi
ExperiDance – Román Sán-
dor Tánctársulata
11. hétfő, 19.00 óra
Kortárs Koreográfusok estje –
XIII. 
Csak táncolunk…
Magyar Nemzeti Balett Ala-
pítvány
15. péntek, 19.00 óra MOL-
NÁR ISTVÁN BÉRLET (3)
Bemutató
Tántorgók
Fitos Dezső Társulat

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

5. kedd, 19.00 óra
Vizsgakoncert-előzetes
Magyar Táncművészeti
Főiskola
7. csütörtök, 19.00 óra
Rózsaszínház 
(La vie en rose)
Győri Balett
13. szerda, 19.00 óra
Carmina Burana
Szegedi Kortárs Balett
14. csütörtök, 19.00 óra
Naplegenda
Magyar Állami Népi Együttes
16. szombat, 10.30 és 14.00 óra
Bihari Képeskönyv 2012 
Bihari János Táncegyüttes
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Táncestek
a Karmelita Udvarban
Budapest, I., Színház u. 1–3.

2012. július 24 – augusztus 18.

július 24. kedd, július 31. kedd,
20.30 óra
Sec / Vizuális hangjegyek
Budapest Táncszínház
július 25. szerda, augusztus 1.
szerda, 20.30 óra
Csárdás! – A kelet tangója
Honvéd Táncszínház
(az előadást követően tánctaní-
tás)
Július 26. csütörtök, augusztus
9. csütörtök, 20.30 óra

Tántorgók
Fitos Dezső Társulat
július 27. péntek, augusztus 2.
csütörtök, 20.30 óra
Colores del Tango
Kulik Johanna, Josip Bartulovic,
Santiago Maciel, valamint a Pes-
ti Tangózenekar
(az előadást követően
tánctanítás)
augusztus 3. péntek, augusztus
10. péntek, 20.30 óra
Variációk
Varidance
(az előadást követően közös
tánc)
augusztus 7. kedd, augusztus 15.
szerda, 20.30 óra

Las Flamencas
Anya és Lánya
Lippai Andrea és a FlamenCora-
zón Arte Táncszínház
augusztus 8. szerda, augusztus
14. kedd, 20.30 óra
Gyöngyszólam
Duna Művészegyüttes
augusztus 18. szombat, 20.30 óra
Step by Dance
XI. Kortárs Nyári Tánctanfolyam
és Fesztivál Gálaest
Budapest Táncszínház

Rossz idő esetén előadások
a Színházteremben lesznek
megtartva.
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Duna Művészegyüttes:
Gyöngyszólam 

(Fotó: Dusa Gábor)

Csak táncolunk...

Magyar Nemzeti Balett Alapítvány

(Fotó: Tullio D. Ambrosio)



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!

Nyári rejtvé nyünket

he lyesen meg fej tő

olvasóink közül

három szerencsés

olvasónk másod-

magával, félpanziós

ellátással három

éjszakát tölthet el

Egerben,

a négycsillagos

Hotel EgerParkban.

A nyerteseket írásban

értesítjük. 

Be kül dé si 

ha tár idő: 

2012. augusztus 14.

Cím: Anszikre Kft.

1132 Budapest,

Kresz Géza u. 17.

Kér jük, ne felejt sék el

a nyílt le ve le ző lap ra

fel ra gasz ta ni

a pá lyá za ti szel vényt,

mert anél kül

a sor so lás nál saj nos

nem tud juk

figye lem be ven ni

a be kül dött

meg fej tést.

Pá ly
á za

 ti 
sz

el v
ény
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DélUtán magazin_rejtvény

Ismét Magyarországra érkezett a világ leglátványosabb és leglá-
togatottabb kiállítása a „BODIES Revealed” (Feltárt testek). Az
eddig világszerte 28 milliós látogatottságot elért kiállítás négy
évvel ezelőtt már járt hazánkban, akkor 300.000 látogató
tekinthette meg. A VAM Design Center az idén újabb, nagyobb
és részletesebb tárlatnak ad otthont. A kiállítás célja nem csak

az, hogy egy fantasztikus élménnyel gazdagítsa a látogatót,
hanem felvilágosítás kíván adni, és orvosolni szeretné hiányos
tudásunkat a testünkről. Fellebbenti a fátylat a különböző
betegségekről, elváltozásokról, megmutatja mindazt, amit eddig
csak az orvosok láttak. 
A kiállítás megtekinthető: 2012. március 1 – 2012. július 31.
VAM Design Center (1061 Budapest, Király u. 26.)
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig: 900 – 1900

Május 1-től minden nap: 900 – 2000

További információk: www.bodies2.hu, www.ticketpro.hu

Ne dobja el belépőjét! Nyerhet vele!
A Bodies2 májusban, júniusban és júliusban a belépőjegyek
közül kisorsol egyet-egyet. A nyertes ingyen részt vehet egy
Foodtest vizsgálaton. A 49 ezer forintba kerülő vizsgálatot nem
támogatja a társadalombiztosítás, de most megnyerheti! Ha
nem nyert, akkor se dobja el belépőjét, mert jegyének felmuta-
tásával a vizsgálat árából ötezer forint kedvezményt kap.

FANTASZTIKUS UTAZÁS
A TESTÜNK KÖRÜL

A DélUtán magazin olvasói közül ketten, akik helyesen válaszolnak az alábbi kérdésekre,
fejenként két ingyenes belépőt nyernek a Bodies2 kiállításra. A megfejtéseket július 15-ig
a DélUtán magazin címére (1132 Budapest, Kresz Géza u. 17.) kérjük postázni.
1. Hányféle ételérzékenységet mutat ki a FOODTEST?
2. Segíthet-e az ekcémás betegeken is az ételintolrencia vizsgálat?
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Nyerteseink

Tavaszi számunk keresztrejtvényének helyes megfejtését (Wellamarin, a well-
ness hullámhosszán!) beküldők közül Zombori Árpádné (Székesfe-
hérvár), Major Ibolya (Szeged) és Csatai Károlyné (Budapest) másod-
magával, félpanziós ellátással két éjszakát tölthet el Zamárdiban, a
négycsillagos Hotel Wellamarinban.

www.delutan.com

www.facebook.com/delutan




