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Fantázia
Mióta abba a korba léptem, hogy akár unokám is lehetne, gyakran
eszembe jut, ahogy imádott nagyapám mesélt azokról az időkről, ami-
kor én még nem éltem. Kis srácként élvezettel hallgattam a katona
élményeit a frontszolgálat viszontagságairól, a sebesüléséről és
romantikus találkozásáról a tábori kórházban azzal a csinos önkéntes
ápolónővel, aki később a nagymamám lett.
És persze nemcsak ezekről mesélt, hanem arról is, milyen volt az élet
akkoriban. Ilyenkor mindig hozzátette, hogy „örülj fiacskám, hogy
nem kellett megélned azokat az időket!”. Aztán jöttek a történetek a
szegénységről, a megaláztatásokról, a kisemberek kiszolgáltatottságá-
ról. Elkerekedett szemmel hallgattam, hogy sok olyan család volt, ahol
a 4-5 gyerek közül télen csak az járt iskolába, akire éppen jó volt az az
egy pár bakancs, amijük volt, hogy emberek fagytak meg, mert nem
volt pénzük tüzelőre, hogy a városokban lépni sem lehetett a sok kol-
dustól, hogy vidéken a nincstelen zsellérek fakéregből meg kukorica
csutkából főztek „levest”, hogy az éhhalált elkerüljék, hogy még a leg-
jobb munkások is reszkető lábakkal mentek dolgozni, annyira retteg-
tek az elbocsátástól, hogy akkoriban csak a gazdagok gyerekei járhat-
tak egyetemre satöbbi.
Aztán múltak az évek és ezek a történetek egyre homályosodtak az
emlékezetemben. Persze tanultam azokról az időkről, meg láttam
korabeli fotókat, filmeket is, de a fillérekbe kerülő Kőbányai, a vasár-
napi rántott hús, a SZOT-üdülések, meg a minden gyár, intézmény
kapujában virító „Munkatársakat keresünk” táblák lusta biztonságá-
ból mindez már valószínűtlennek, vagy legalábbis olyan történelmi-
nek tűnt számomra, mint a tatárjárás vagy a százéves háború. Meg
aztán az akkori propaganda is azt sugallta, hogy a háború előtt min-
den rossz volt, bezzeg most milyen szép minden, amit persze épelmé-
jű ember jó esetben is csak erős kritikával hitt el, ezért én is elköny-
veltem magamban, hogy nagyapám erősen kiszínezte a történeteit,
meg különben is, az öregnek élénk volt a fantáziája.
Az évek persze azóta is reménytelenül rohannak tovább, és manapság
már azon gondolkodom, hogy előbb-utóbb eljön az az idő, amikor
engem faggat majd az unokám, milyen is volt, amikor ő még nem élt.
Ugyan mi a fenét mondjak neki, hiszen szívem szerint felidézném
magamban, amit nagyapám mesélt, aztán Ctrl. C – Ctrl. V, legfeljebb
egy kicsit igazítanám a szöveget a 21. századhoz. Szóval valószínűleg
elmesélem neki az igazat, és hátralevő életemben csak abban remény-
kedem, hogy egyszer, ha majd felnőtt fejjel visszagondol a nagyapja
történeteire, azt gondolja majd magában, hogy az öregnek élénk volt a
fantáziája…

Szabó Antal
főszerkesztő

TÉLI-TAVASZI WELLNESS AKCIÓ
Június 3-ig foglalható!

Kivéve kiemelt ünnepek és iskolai szünetek!

Standard szobában:
53.200.-Ft helyett 35.600.-Ft/2 fő/2 éj

félpanziós ellátással, hosszabbítás 17.800.-Ft/2 fő/ éj

Superior sarokkádas, erkélyes szobában:
64.200.-Ft helyett 46.600.-Ft/2 fő/2 éj

félpanziós ellátással, hosszabbítás 23.300.-Ft/2 fő/éj

NYÁRI HŰSÍTŐ WELLNESS AKCIÓ
Június 3-tól szeptember 1-ig foglalható!

Standard szobában, félpanziós ellátással
2 éj – 22.000.-Ft/fő, 3 éj – 29.400.-Ft/fő
További éjhosszabbítás: 9.800.-Ft/fő/éj

Superior sarokkádas szobában, félpanziós ellátással
2 éj – 27.500.-Ft/fő, 3 éj – 37.650.-Ft /fő
További éjhosszabbítás: 12.550.-Ft/fő/éj

A csomagok tartalma:
Félpanziós ellátás (reggeli + vacsora), wellness részleg használata: úszóme-
dence, gyermek medence, pezsgőfürdő, kültéri medence (jún. – okt.), finn sza-
una, gőzkabin, merülő medence, aromakabin használata, fitness gépek hasz-
nálata. Ingyenes parkolás, térítésmentes internet használat a szálloda terüle-
tén (saját laptop szükséges), WIFI a szálloda területén. Cseszneki várbelépő.
Gyermekkedvezmény 50%!

Fakultatív programajánlataink:
Mini Magyarország Makett Park Kisbér (kora tavasztól késő őszig
látogatható), Mini Skanzen Ászár (kora tavasztól késő őszig láto-
gatható), Helytörténeti Múzeum Kisbér, Pannonhalmi Apátság,
Zirci Arborétum, Majki Kamalduli Rend, Tatai Öreg-tó, Bábolnai
Lovas Múzeum, Ménesudvar, Komáromi Monostori Erőd, Eplényi
Síaréna (a működési idő alatt a hotel vendégei 15% kedvezményt
kapnak), Cseszneki vár, Várgesztesi vár, Vértessomlói vár, Bodajki
kastély, Táncsics Mihály emlékház, Jászai Mari szülőháza, Bánki
Donát szülőháza, Csatkai Szentkút, lovaskocsikázás.

Kincsem Wellness Hotel
H-2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 69 – 71.

Tel.:+36/34 352 207, web.: www.kincsemhotel.hu.
E-mail.:info@kincsemhotel.hu
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� Látva Az ajtó-t, borítékolható, hogy az idei év
egyik nagy mozisikere lesz. Mi a véleménye a film
fogadtatásáról?
� Nem tartottam közvélemény kutatást, soha nem
is szoktam a saját filmjeimmel kapcsolatban kér-
dezgetni az embereket. Hogy milyen a film, azt
úgyis a nézők döntik el, és, ha évek múlva is jó szív-
vel emlékeznek rá, akkor elmondhatjuk, hogy nem
volt hiábavaló leforgatni.
� Egy rendezőnek azért nyilván fontos, hogy visz-
szajelzést kapjon a munkájáról. Kinek a vélemé-
nyére ad leginkább?
� Számomra a közönség visszajelzése a legfonto-
sabb. A filmkészítés egész folyamatának azt az egy
célt kell szolgálnia, hogy az a remélhetőleg sok
ezer ember, aki majd beül a moziba, és megnézi a
„végterméket”, kapjon egy élményt, megértse azt
az üzenetet, amit a film által el akarunk juttatni
hozzájuk. Természetesen vannak emberek a szak-
mában vagy a családomban, baráti körömben,
akiknek a véleménye sokat jelent a számomra, de
a munkám minősítésében a végső szót a néző
mondja ki.
� A filmjeiben a szereplőválogatás Gábor Miklós-
tól, Tolnay Kláritól Brandaueren át Helen Mirre-
nig egytől egyig telitalálat. Mi alapján dönti el,
hogy egy-egy karakter megformálására melyik
színészt kéri fel?
� Alapvetően az a döntő, hogy az adott szerep
milyen korú, habitusú, karakterű színészt kíván.
Elég nagy tapasztalattal és széles ismeretségi körrel
rendelkezem ahhoz a szakmában, hogy gyakorlati-
lag a forgatókönyv olvasásakor (vagy írásakor) már
körvonalazódjon bennem, hogy melyik színész tud-
ná leginkább megformálni ezt vagy azt a figurát.
Természetesen más a helyzet, ha a forgatókönyv
egy adott színészre íródik, mert ilyen is volt már

Elképzeltem, hogy ha nincs
az a középiskolai színjátszó kör
a Toldy Ferenc Gimnáziumban,
akkor ma Szabó Istvánról
valószínűleg, mint egy klinika
vagy kórház köztiszteletben álló
főorvosáról beszélhetnénk,
ami önmagában igen szép karrier
lehetett volna, viszont a magyar
és az egyetemes filmművészet
szegényebb lenne olyan
alkotásokkal, mint az Álmodozások
kora, az Apa vagy a Mephisto,
hogy csak néhányat említsek
rengeteg nagyszerű filmje közül.
Szóval, amellett, hogy minden
tiszteletem a kiváló orvosoké,
azt hiszem így jártunk jól,
hogy Szabó Istvánt nem fehér
köpenyben, sztetoszkóppal
a nyakán, hanem kamerák,
reflektorok között színészeket
instruálva ismerhettük meg.
Legújabb filmje, a Szabó Magda
nagyszerű regényét feldolgozó
Az ajtó bemutatója kapcsán
beszélgettünk, de, ha már egy
Oscar-díjas filmrendezővel hozott
össze a jó sors, természetesen
igyekeztem olyan műhelytitkokat is
megtudni, amelyek az egyszerű
moziba járók számára különösen
érdekesek, izgalmasak lehetnek.

AA  mmeessééllőő
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ilmrajongó újságíróként nem lehet nagyobb álma az embernek, mint,

hogy Oscar-díjas művésszel készíthessen interjút, az pedig a vágyak

netovábbja, ha egyszerre két ilyen hírességnek teheti fel kérdéseit.

Márpedig velem az utóbbi történt, hiszen részt vehettem azon a premier

előtti zártkörű vetítésen, amelyen Szabó István legújabb rendezését, a Szabó

Magda regénye alapján készült Az ajtó című filmet mutatták be, amelynek

főszerepében Helen Mirrent láthattuk. A filmről csak annyit, hogy az utóbbi

évek egyik legnagyobb mozi élményét jelentette számomra, és, noha csak egy

úgynevezett null-kópiát, tehát technikailag még nem teljesen kész verziót

nézhettem meg, az élmény csodálatos volt. Szóval nagyszerű este volt, amit

csak betetőzött, hogy megtudtam: a két világsztár készségesen válaszol azok-

ra a kérdésekre, amelyek már réges-régen megfogalmazódtam bennem

velük kapcsolatban.

FF
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nem is egyszer. Ilyenkor természetesen nem kérdés,
hogy ki játssza az adott szerepet.
� Előszeretettel foglalkoztat külföldi színészeket, pél-
dául Az ajtó két főszerepét Helen Mirren és Martina
Gedeck alakítja. Ez azt jelenti, hogy a magyar szí-
nésznők közül nem talált megfelelőt, vagy gondolt a
Magyarországon kívüli forgalmazásra is?
� Szó sincs róla, hogy nem találtam volna magyar
színészeket, hiszen az összes többi szerepet kiváló
hazai művészek alakítják. Egyszerűen tudomásul
kell venni, hogy a mai gazdasági helyzetben egy igé-
nyes filmet tisztán hazai finanszírozással elkészíteni
szinte lehetetlen. Mivel Szabó Magda Az ajtó című
regénye európai sikerkönyv, rengeteg nyelvre lefor-
dították, és Németországban különösen kedvelt,
ezért német filmalapítványok magukra vállalták a
forgatás költségvetésének közel háromnegyedét.
Természetesen ez feltételezte, hogy olyan főszerep-
lője legyen a filmnek, akit ismer és szeret a német és
a nemzetközi közönség. Így esett a választás Marti-
na Gedeckre, akiben egy ragyogó színésznőt, nagy-
szerű művészt ismerhettem meg. A másik főszerep-
lő felkérésénél, egy kicsit más volt a helyzet. Aki

olvasta Szabó Magda könyvét, az tudja, hogy a
főszereplő, Emerenc mennyire összetett egyéniség.
Van benne egy szinte királynői tartás, de emellett
egy, a sors által a végletekig meggyötört egyszerű
falusi asszony, aki az igazi érzéseit egyfajta tüskés
modorral és mindenfajta közeledés elutasításával
leplezi. Szóval nem mindennapi színészi teljesít-
mény egy ilyen karakter megformálása. Amikor
elhatároztam, hogy ezt a filmet szeretném elkészíte-
nil, egyértelmű volt számomra, hogy erre a szerepre
Helen Mirren lenne a legcsodálatosabb,  a legalkal-
masabb. El is küldtem neki a forgatókönyvet, és
amikor elolvasta, szinte azonnal igent mondott.
� Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy elhatározásból
kész film legyen? 
� Ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen nagyban
függ attól, hogy mikor készül el a forgatókönyv,
hogy oldódik meg a finanszírozás, mikorra áll össze
a profi stáb, szóval rengeteg minden befolyásolja.
Nálam általában három-négy évig tart egy ilyen
folyamat, de vannak rendezők, akik sokkal gyor-
sabban dolgoznak, mások lassabban jutnak el a
bemutatóig.

� Filmtörténetet tanít, ami feltételezi, hogy nem-
csak készíti a filmeket, hanem elmélyülten tanul-
mányozza is mindazt, ami kapcsolatban áll a hiva-
tásával. 
� Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a
hivatásom egyúttal a szenvedélyem is, tehát a film-
történet megismerése számomra nem munka,
hanem örömforrás. A filmkészítés alig több mint
százéves története során olyan hatalmas szellemi
kincs halmozódott fel, amit teljesen akkor sem len-
nék képes feldolgozni, ha tíz életem lenne, de arra
törekszem, hogy a lehető legtöbbet megtudjak róla,
a legnagyobb alkotók munkásságát minél alaposab-
ban megismerhessem.
� Ha már a legnagyobbakat említette, meg kell
kérdeznem, van-e példaképe, kit tekint „a filmren-
dezőnek”?
� Egy valakit nehéz lenne kiemelni, viszont számos
olyan rendező van, akinek a munkássága óriási

hatást gyakorolt rám. Amikor elkezdtem érdeklődni
a műfaj iránt, akkoriban a neorealizmus volt az új,
az izgalmas stílus, és Vittorio de Sica filmjeiért
rajongtam. A Csoda Milánóban vagy a Biciklitolva-
jok számomra azóta is korszakos alkotásoknak szá-
mítanak. Ezután megjelent a francia újhullám,
Godard és Truffaut filmjeivel, amelyek új dimenzió-
kat nyitottak meg a filmművészetben. És közben ott
volt Andrzej Wajda, akinek a Hamu és gyémántját
(néhány másik alkotással együtt) kívülről tudom.
Egészen frenetikus hatást gyakorolt rám Fellini, aki
a maga korában úgy magasodott ki, mint a Himalá-
ja. Igazából sorolhatnám estig a zseniális művésze-
ket, hiszen szólni kéne Ingmar Bergmann műveiről,
amelyek tiszták, világosak, mint egy pohár víz, vagy
a japán rendezőkről, hiszen például Ozu vagy Kuro-
szava egészen újszerű látásmóddal ajándékozta meg
a filmkultúrát, de ott vannak az amerikai klassziku-
sok, mint Orson Welles, meg még egy sor zseniális
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alkotó. Szóval a bőség zavarával küzdök, amikor a
filmtörténet nagyjait sorolom, és valamennyien
megérdemelnék, hogy példaképnek tekintsem őket.
� Oscar-díjas filmrendezőként válaszol a kérdése-

imre, pedig a kezdeteknél nem úgy tűnt, hogy bár-
mi is eltántoríthatná a gyógyítói hivatástól. A köz-
tiszteletben álló orvoscsalád sarja hogyan került a
film világába?

� Véletlenül. Mindig is orvos sze-
rettem volna lenni, folytatva édes-
apám hivatását. A középiskolában
„csábultam el”, ahol működött egy
színjátszó kör, és elkezdett érdekel-
ni a színpad, a díszletek világa. Az
fel sem merült, hogy színész legyek,
mert semmilyen tehetségem sincs
hozzá. A film akkor kezdett komo-
lyabban foglalkoztatni, amikor
kezembe került Balázs Béla könyve,
amelyből némi betekintést nyerhet-
tem ebbe a világba. Jelentkeztem a
Főiskolára és fel is vettek, ráadásul
Máriássy Félix osztályába kerültem,
akit azóta is nagyon tisztelek. Egy-
kori osztálytársaim közül szinte
mindenki komoly karriert futott
be, és néha, nagyobb ünnepeken,
ha összegyűlünk, van miről beszél-
getnünk.
� Munkássága során az élet szinte
minden területét megfilmesítette
már. Család, szerelem, háború,
ünnepek, hétköznapok, satöbbi,
satöbbi. Van még olyan téma, ami-
ről úgy érzi, hogy kimaradt az élet-
éből, hogy megfilmesítésre vár?
� Nagyon meglep, amit mond,
hiszen én soha nem az élet valami-
lyen területéről készítettem filmet.
Az én dolgom, vágyam az, és mindig
is az volt, hogy történeteket mesél-
jek el színészek és kamerák segítsé-
gével. Hogy aztán ezek a történetek
a családról, a háborúról vagy valami
másról szóltak, az fontos, de nem
meghatározó része a filmjeimnek. A
lényeg a történet, és én továbbra is
az szeretnék lenni, aki ezeket a tör-
téneteket elmeséli a világnak.

B.A. – Sz.A.

DélUtán magazin_sztárinterjú
Azt hiszem, jó kvíz kérdés lenne, hogy ki
Jelena Vasziljevna Mironova, mert
nyilván kevesen vágnák rá kapásból,
hogy az illető azonos Helen Mirren
Oscar-díjas angol színésznővel.
Pedig ez az igazság, hiszen, noha
Angliában született, orosz származású,
és az említett néven jött a világra.
Művészetét már rengetegen
és számtalan formában dicsérték, ezért
azt hiszem, most elég, annyit megjegyez-
ni róla, hogy lenyűgöző Erzsébet
királynő alakításáért kapott Oscar-díjat,
majd néhány év elteltével Az ajtó című
Szabó István filmben ugyanilyen
nagyszerűen játszotta el egy érdes
modorú, falusi asszonyból lett bejárónő
szerepét, amiért szívem szerint már
most odaadnám neki a második Oscart.

� Színészi karrierje színházban indult. Az ott szer-
zett gyakorlat, tapasztalat segített abban, hogy
később vezető filmszínésznővé váljon?
� A színház és a film két teljesen különböző dolog.
Ahhoz, hogy az egyikben jól tudj teljesíteni, szinte el
kell felejteni a másikban alkalmazott technikákat,
berögződéseket, és ugyanez igaz fordítva is. Én
mindkettőt szeretem, de, ha váltok egyikről a másik-
ra, gyakorlatilag átlényegülök.
� Az ajtó című filmben sok magyar pályatársával
játszott együtt. Sikerült megtalálni a közös hangot?
Egyáltalán milyen volt velük dolgozni?
� A magyar színészek elképesztőek. Nagyon humo-
rosak, jókedélyűek, valóságos élvezet volt a társasá-
gukban lenni. Emellett igazi művészek is, akik profi
módon kezelnek minden helyzetet. Bármelyikükkel
szívesen dolgoznék együtt máskor is, na és persze
Szabó Istvánnal, akit kiemelkedő rendezőnek tartok.
� Ön arról híres, hogy egyaránt megállja a helyét
drámai szerepekben és vígjátékokban is. Melyiket
szereti jobban, melyik áll közelebb a személyiségéhez?
� Az olyan szerepeket kedvelem, amelyek a kettő
kombinációi. A tragédiában is megtalálható a
humor, és a humor mögött is lehet tragédia. 
� A királynő című filmben nyújtott alakításáért
egyaránt elnyerte a BAFTA és az Oscar legjobb
vezető színésznő díját. Milyen érzés volt szembesül-
ni azzal, hogy a teljesítményét nemcsak hazájában,
hanem a filmvilág fővárosában, Hollywoodban is
ilyen magasra értékelik?

� Számomra, még ennyi film után is meglepő, ami-
kor egy angol alkotás nemzetközi sikert arat. A
királynő mögött nemcsak professzionális filmkészítő
stáb, de nagyszerű terjesztői, marketing csapat is
állt, amely nélkül nem érhettük volna el ezeket az
elismeréseket. 
� Szabó Magda, Az ajtó című regény szerzője az
egyik legjobb és legnépszerűbb magyar írónő.
Ismert valamennyit az ő munkásságából, mielőtt
elvállalta Emerenc szerepét?
� Sajnos nem ismertem Szabó Magda műveit, de az
a karakter, amit neki köszönhetően eljátszhattam,
olyan fantasztikusan hiteles, árnyalt, hogy komolyan
felkeltette az érdeklődésemet az írónő többi könyve
iránt is.
� Pályafutása során már számtalan díjat, elisme-
rést kapott. Van közülük olyan, amelyik a legkedve-
sebb az ön számára?
� Azt hiszem, egy színész életében Oscar-díjat
nyerni valami egészen különlegesen nagy dolog, így
szívem szerint azt emelném ki, bár a többi elisme-
rést is nagy becsben tartom, hiszen valamennyi azt
jelzi számomra, hogy amit csinálok, az tetszik a
közönségnek, a szakmának, és ez nagyon jó érzés-
sel tölt el.
� Lehet már tudni, hogy legközelebb milyen film-
ben láthatjuk?
� Több tervem is van, de az már biztos, hogy nem-
sokára kezdjük egy Alfred Hitchcock és felesége
Alma kapcsolatát bemutató film forgatását.

KKiirráállyynnőő
AAzz  aajjttóóbbaann



Ajánlata

Töltsön pár napot szállodánkban és
kényeztese magát a helyi
termálfürdők egyikében

A Szeged városközőpontjában lévő szálloda a Tisza folyó
partján áll és minden szobájából csodálatos kilátás nyílik a

folyóra és a városra. Ingyenes WEIFI Internet, gyermeksarok
és wellness részleg (szauna, pezsgőfürdő, masszázs) áll

vendégeink rendelkezésére. 
Café Tisza éttermünkben magyaros és nemzetközi

ételekkel várjuk vendégeinket.

CSALÁDI ÜDÜLÉS (2 éj / 3 nap) 39.000.-Ft
Két felnőtt és maximum két 16 éven aluli gyremek részére
kétágyas, pótágyzaható szobában, bőséges svédaszatlos

reggelivel és adókkal.

WELLNES ÜDÜLÉS  (2 éj / 3 nap) 51.000.-Ft
Két fő részére, félpnazióval, egy alkalomra szóló belépővel 

a Napfényfürdő Aquapolisba
(13 csúzda 1000 méter hosszan).

PROGRAM LEHETŐSÉGEK: Dóm és történelemi belváros,
Ópusztaszer, Élményfüdő, Sazanbdtéri Színház,

Vadspark, Csusziki kalandpark.

Novotel Szeged
50 év = 50 % kedvezmény

Érvényes: március 15., Húsvét, május 1., Pünkösd, 
augusztus 20., október 23., november 1.

Nálunk 2012-ben az ünnepi hosszú hétvégékkel kétszer nyerhet!
Szállodánk idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, 

ami Önnek most duplán kedvező!

Foglalja le alábbi csomagajánlatunkat 2012 bármelyik ünnepi hosszú hét-
végéjére! A csomagajánlat 50 % szállásár kedvezményt tartalmaz, sőt ha
nálunk tölt minimum 2 éjszakát, egy 5.000,-Ft értékű kupont adunk, ame-
lyet 2012-ben felhasználhat egy új foglalásnál szálláskedvezményre (kivé-
tel csomagajánlatok).

Csomagajánlatunk a következő szolgáltatá-
sokat tartalmazza:
Szállás Superior szobáinkban gazdag büféregge-
livel, üdvözlő ital és sütemény, félpanzió kereté-
ben vacsora, wellness alapszolgáltatások haszná-
lata (medence élményelemekkel, pezsgőfürdő,
infraszauna, finn szauna, aromaterápiás gőzka-
bin, fitness terem, fürdőköntös), 2.000,-Ft/fő
értékű wellness kupon, amely felhasználható a
wellness centrumban masszázsra, szoláriumra,
hidromasszázs kádfürdőre, Kecskemét Turisztikai
kártya, amely több idegenforgalmi és vendéglá-
tóhelyen 10 –15 % kedvezményt nyújt az itt tar-
tózkodás alatt.

Kedvezményes csomagár: 2 éj 3 éj 4 éj

Superior
főtéri kétágyas szobában 48.800,-/2 fő 70.200,-/2 fő 91.600,-/2 fő

Gyermekár 6 –14 éves korig
szülővel egy szobában
(wellness kupon nélkül)

10.500,-/gyermek 14.500,-/gyermek 18.500,-/gyermek

Gyermekár 6 –14 éves korig
egybenyitható családi szobában
(wellness kupon nélkül)

12.500,-/gyermek 18.250,-/gyermek 24.000,-/gyermek

Gyerekkedvezmény:
6 éves korig a szülők szobájában és egybenyitható szobában 100%. Áraink a helyszínen fize-
tendő idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, amely 250,-Ft/fő/éj (18 év felett).

Aranyhomok Szálloda Kft.
6000 Kecskemét, Kossuth tér 3. 
Tel: +36/76 503-730; fax: +36/76 503-731,
www.hotelaranyhomok.hu
Szobafoglalás:
Tel: +36/76 503-730; fax: +36/76 503-731 
Értékesítés:
porta@hotelaranyhomok.hu,
sales@hotelaranyhomok.hu
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Bőrünket számos olyan környezeti
hatás éri, ami az anyagcseréjére és a
szerkezetére is hatással van.
A fiatalos, egészségesen,
harmonikusan működő bőr,
annak megőrzése, és az üde,
bársonyos bőrérzet kialakítása
mindenki számára fontos.
Ezt segítik az egyre nagyobb
érdeklődésre számot tartó,
természetes eredetű hatóanyagokat
tartalmazó kozmetikumok.
Az igényes és komplex bőrápolás
során a figyelem a natúr-
és biokozmetikumok felé fordult.
Újra felfedezték az emberek,
és szakmai érvek is alátámasztják,
hogy a gyógynövényekben
és gyümölcsökben lévő komplex
hatóanyag csoportok
eredményesebb, tartósabb,
természetes úton történő szépülést
biztosítanak.

A gyümölcsök értékes tápanyag forrásai a bőr-
nek is, nemcsak az étkezésben van szerepük.
Évszázadok óta alkalmazzák a különböző föld-
részeken a meggy és a cseresznye juice-t, illet-
ve kivonatát a tágpórusú, a zsíros és a rozáceá-
val küzdő bőr regenerálására és anyagcseréjé-
nek normalizálására. A meggynek különösen
értékesek a nem színes antioxidáns hatású fla-
vonoidjai is, amelyet a fekete ribizli speciális
flavonoid származékai és a C-vitamin tartalom
együttesen támogat a bőr szépítése érdekében.
Salaktalanító hatóanyagai és magas nyomelem
tartalma szintén fiatalosan üde bőrállapotot
segít kialakítani. Így például a
kozmetikai szalonkezelés során a
NATURISSIMO MEGGYES FLA-
VON MASZKOT bőrfeszesítő és
ennek következtében a hajszálerek
rugalmasságát javító hatása miatt
sikeresen használják.
A szelíd gesztenye fájának kérgét,
és gyümölcsét is a középkor poli-
hisztorai az érfalak rugalmasságá-
nak fokozására használták teaként,
és borogatásként is a bőrre. A
kökény termésének cseranyagaival
kombinálva a BIOLA GESZTE-
NYE-KÖKÉNY MASZKBAN a bőr-
felszín közeli hajszálerek összehú-
zódását támogatva kiváló anti-red-
ness maszkot kapunk. Az áfonya
termése régóta ismert arról, hogy a
bőrben lévő hajszálereket rugal-
matlanító lipideket is segíti eltávo-
lítani a szervezetből. Így például a
SZALMAGYOPÁR-ÁFONYA NAP-
PALI ARCKRÉMBEN a kezdődő
rozácea jeleit mutató, vagy rend-
szeres bőrpírral küzdők kiváló nap-
pali arckrémet kaphatnak, és a
nedves bőrre felvitt áfonya tartal-
mú krém segíti a környezeti ártal-
maktól védeni az érzékeny bőrt.
A sárgabarack termését Kelet-
Ázsiában a hosszú élet biztosítéká-
nak tartják. Ennek a csodálatos
gyümölcsnek nem csak értékes és

magas karotinoid tartalma van, amely az
immunrendszert és az egészséges bőrregenerá-
ciót támogatja, hanem átlagon felüli a niacin,
folsav és pantoténsav, valamint nyom- és mik-
roelem tartalma is. Ezáltal a nehezen regenerá-
lódó bőr kiváló táplálószere az arcmaszkokban
és krémekben alkalmazva. A korpásan hámló
szeborreás bőrűek, a dohányosok részére a koz-
metikai szalonban alkalmazva látványos bőr-
selymesítő és bőrszépítő hatása gyorsan meg-
mutatkozik. A SÁRGABARACK BŐRTÁPLÁLÓ
MASZK kiváló bőrregeneráló hatását Ön is
megtapasztalhatja.

BBőőrrááppoollóó  ggyyüümmööllccssöökk

dr.Gyovai Viola
okleveles biológus,

az MTA kandidátusa



16_ 2012. tavasz

DélUtán magazin_egészség

A kevert bőrtípusúak bőrápolásához értékes
hatóanyagokat kaphatunk a vadszilva gyü-
mölcséből. Alacsony gyümölcssav tartalma,
magas B-vitamin és nyomelem tartalma kivá-
lóan támogatja a bőr kiegyensúlyozottabb
anyagcsere folyamatait, és segíti a hidratált
bőrállapot kialakulását. Például a BIOLA
VADSZILVA HARMONIZÁLÓ GÉL közked-
velt az igényes és természetes bőrápolásra
vágyók körében.
A szőlőben lévő procianidinek értékes antioxi-
dánsok és a szőlő termésének magolaját az
egészségesen normális lipidanyagcserét támo-
gató összetételéről jól ismeri a táplálko-
zástudomány. De B-vitamin és
nyomelem tartalma jó hatással
van a bőrre is. Magas gyü-
mölcssav tartalmú bőrra-
dírként a korán leszüre-
telt szőlő kiválóan alkal-
mas a bőr megújító pee-
ling-ekben al kalmazva,
és így a BIOLA BIO
SZŐLŐ-CITROMFŰ
PEELING-JÉVEL is
hatékony bőrmegújító
kezelést kaphat kozmeti-
kusától.
Az alma magas pektintar-
talma, bioflavonoidjai, mag-
nézium tartalma miatt a szépség
és fogyókúrák optimális összetevője, és
vércukorszint stabilizáló és koleszterinszint
csökkentő hatásáról is beszámol a szakiroda-
lom. Számos kozmetikai maszkban alkalmaz-
zák magas pektintartalma miatt, és ezáltal a
bőr tartós hidratációjára gyakorolt hatása
miatt. Előnyösen kombinálható az elörege-
dett hámréteg eltávolítását szolgáló bőrradí-
rokban is a korai szüretből származó alma-
termés a homoktövissel kombinálva. Így a
BIO HOMOKTÖVIS PEELING a száraz és
érzékeny bőr kíméletes polírozó peeling-je. A
BIO HOMKTÖVIS-SÁRGARÉPA REGENE-
RÁLÓ MASZKBAN a kozmetikusok az érzé-
keny, napégette, száraz és vízhiányos bőr

nagymennyiségű antioxidánst, C- és B-vita-
minokat, A-vitamin prekurzorokat és a tök
termésének magolajából származó olajokkal
ápolják a bőrt.
Az érettebb bőr nemcsak víz, hanem az esetek
nagy részében zsírhiányos is. Az erősen táp-
anyaghiányos és dehidratált bőr anyagcseréjé-
nek vitalizálására és a bőr öregedési folyama-
tok visszafordítására, rejuvenálására kiváló
eredményeket mutat a BIOLA BIO GRÁNÁ-
TALMA-ARGÁN RÁNCTALANÍTÓ KRÉM. Ez
a krém a 45 év feletti korosztály számára rend-
kívüli bőrfiatalító és tápláló ápolást biztosít. A

magas bio hibiszkuszvirág és bio orvosi
ziliz kivonattal, a bőr rugalmassá-

gának fokozása érdekében,
valamint nagy mennyiségű

argán-, gránátalmamag
olaj és ligetszépe olaj tar-
talommal készül a bőr-
hám lipidrétegének re -
ge nerálása céljából.
A BIO BIRS-JÁZMIN-
PAKÓCÁS ARCKRÉM-
BEN lévő birs termésé-

nek hatóanyagai haté-
kony bőrfeszesítő, hidra-

táló és vitalizáló nappali
bőrápoló arckrémet eredmé-

nyeznek. A krémben lévő fitosz-
terines hatású növényi kivonatok a

bőrápolás luxusát jelentő biodinamikus
hatóanyagokkal készülő tanúsított biokozmeti-
kummá minősítik a krémet. Sok más értékes
gyümölcsöt, vagy kivonatát használják még a
kozmetikumokban. Így például a naspolya, a
kiwi, körte, papaya. A zöld ribizliben lévő tri-
etil-citrát természetazonos hatóanyagával
kiváló izzadásmérséklő és dezodoráló hatást
biztosít (HAMAMELISZ DEZODOR,  BIO
ORVOSI ZSÁLYÁS DEZODOR).
A fenti példákból is látható hogy a szépülni
vágyók a természet harmóniájából kiemelt
értékeket milyen csodálatos eredménnyel
használhatják a szépülésük érdekében a bőr-
ápolás során.





február meghatározó vendéglátóink életében, hiszen ebben

a hónapban volt az esküvőjük, (pont azon a napon ünnepelték

a házassági évfordulójukat, amikor látogatóba mentünk hozzájuk)

februárban költöztek ide, s megkoronázva a sort, egy évvel ezelőtt

ekkor születtek meg ikreik, Zente és Bendegúz.

Az emblematikus
hónap

Az erkélyről
belátható

a lakópark,
így majd ha a

gyerekek
a játszótéren

hancúroznak,
az is szemmel

követkető lesz. 
A erkély

berendezése
egyszerre ízléses

és időtálló,
hiszen tűri

a nagy hideget
és a csapadékot 

A
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A kandalló fölé a szőnyeg mintázatát
megismétő falfestés került, amelyet
egy Herendi porcelánfestő készített

A napsütötte nappali minden szegletét hasznosították. A könyvespolcokat  a falba süllyesztették
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Februárban, egy szeles, hideg, téli napon siettünk a Sasadliget
lakópark felé. Várakozásommal ellentétben a belvárosból gyorsan
megérkeztünk vendéglátóinkhoz. Az épületek kubusainak forma-
és színjátéka, a közösségi terek elrendezése megértette velem,
hogy házigazdáink miért költöztek a centrumból ide. Ráadásul
Zsófi és Ákos munkahelye is pár perc sétára van innen. A közeli
domb felől fújó szél pedig mindig friss levegőt hoz, így az autópá-
lya közelségének is csak az előnyeit élvezik, hiszen gyakran utaz -
nak a Balatonra a rokonságot meglátogatni. Már az ingatlanvásárlás is jelzi, hogy házigazdáink igyekeznek
megfontoltan dönteni. Otthonuk kialakítása is ezt igazolja. Az esztétikumot szem előtt tartó funkcióelvű
térformálás jellemzi lakásukat. Ezt segítette, hogy barátjukat, Vígh Ildikó dizájnert (Aranyfotel Kft.), még
a lakópark építésekor felkérték a tervezésre és a munkálatok koordinálásra. Ez azért volt különösen hasz-
nos, mert akkor épp Kanadában éltek.
Ildikó ismerve a házaspár ízlését, igényeit, az alaprajzot is módosította, a sok ajtó, térelválasztó egy részét
felszámolták, így egylégterű lett a konyha-étkező-nappali, s ezáltal a beltérben minden felületet hasznosí-
tani tudtak. Jutott hely a vendégszobának, a vendégfürdőnek is. A nappali a lakás középpontjában van,
mellette a konyhában foglalatoskodó nincs elzárva a társaságtól. Zsófi szívesen főzőcskézik, gyakran hívják
meg barátaikat egy kis borozgatásra, beszélgetésre, s közben persze finom falatokat tálalnak fel. Zsófi, és
Ákos egy jól megtervezett otthonos, elegáns, kissé rusztikus lakásra vágytak, ahová jó hazatérni. Ezért
kapott antikolt festést a háló és a fürdőszoba bútorzata, s bontott téglából épített falat, díszítésként egy-egy
címeres darabbal megbolondítva, a konyha. A lakásba belépve, egy francia bisztró hangulatát igyekszik fel-
idézni a kárpitozott gardróbszekrény, a cipőket rejtő gombozott ülőke, a sötét bútorok, az élénk falszínek.
A konyhába francia boros címkés tapéta került, ugyanebből készültek a lámpaernyők. A hatást erősíti az
étkező organza lámpaernyőinek toll díszítése, és a Párizsi utcaképet ábrázoló gobelin a falon. Ez a kép nem-
csak azért fontos házigazdáink számára, mert nászajándékba kapták Ildikótól, hanem azért is, mert ez hatá-
rozta meg a lakberendezést. A színei köszönnek vissza a falakon, a hangulata pedig belengi az enteriőröket.
A berendezés sokszínű, mégis egységes. Vannak az előző lakásból átköltöztetett, átalakított darabok, ilye-
nek például a hálószoba szekrényei. Vannak a nagymamától örökölt tárgyak (a konyha függönye, a tálaló
horgolt előkéi, a festmény a hálóban).
A lakberendezésben használt anyagok változatossága erősíti az összhatást: a bontott téglafal, a falikárpit, a
tollas organza lámpaernyők, a lomtalanításból származó székek fényes kárpitja és aranyszínű fája, az üveg
mögé rejtett tapéta, ami a konyhaszekrény alsó és felső részét elválasztja.
A „bisztróból” nézve kinyílik a tér a nappali felé. Az alapterület nem túl nagy, sok funkciónak kell megfe-
lelni, ezért a falak, polcok függönyök, egységes tejeskávé színt kaptak, így a fókuszpontba a kárpitozott gar-
nitúra, a kandalló és a szőnyeg került. Az étkező két oldalán induló folyosók egyike a vendégszobába és ven-
dégmosdóba, a másik a gyerekszobába, a szülői hálóba és a hozzá tartozó fürdőbe vezet. A háló berendezé-
se a lilás-szürke barokk tapétára épül, ami meghatározta a többi fal és a textilek koloritját a halványtól a
padlizsánig. Így kaptak az előző lakásból áthozott fenyő hálószoba bútorok „új ruhát" (fehér festés, lila anti-
kolássál, új fogantyúk). Az alaprajz módosításával a fürdőt a hálóhoz kapcsolták, ami ezáltal tágasabb, és
világosabb lett. Viszont a hálószobától elvett ablaktól nem lett sötétebb a helyiség, mivel a fürdő és a háló
közötti tolóajtó átereszti a fényt. A fürdőszoba megnagyobbításával lehetőség nyílt egy kényelmes sarok-
kád, egy nagy tusoló és egy szauna elhelyezésére. A fürdő szoros egységet alkot a hálóval, így halvány szí-
nei kiemelik, elegánsan alátámasztják a háló lila árnyalatait. A csempe régi porcelánra emlékeztet, a kris-
tálycsillárok, az egyedi mosdópultok, a tükrös szekrények, a rejtett világítás romantikussá varázsolják az
enteriőrt.
A közel 90 négyzetméteres beltér folytatása a 11 négyzetméternyi erkély, amely tavasztól őszig a család
egyik kedvenc tere. De nemcsak az erkély kap napsütést, hiszen a délnyugati tájolás miatt a lakás napos,
barátságos, a markáns falszínek a természetes fénynek köszönhetően élnek. A helyiségek átgondoltan
kialakított világítása, az álmennyezetben futó rejtett égők lehetőséget adnak a fényjátékra. Látszik, hogy
mivel vendéglátóinknak sikerült az igényeikhez igazítani az építkezést, lakberendezést, így a lakás igazi ott-
honukká vált. Nem csoda, hogy nem tervezik a költözést.

Balogh Andrea

Az elzárható vitrinbe kerültek a nagymamától örökölt
horgolt előkék, valamint a porcelánok. Az értékes
tárgyak védelmére  ez ideális megoldás kisgyekemekes
családoknál 

Az étkező falá-
ra került a

lakberendezés
alapját adó,

nászajándékba
kapott kép
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Az U-alakú konyhát elhatároló fal a bontott tégláknak köszönheteőn vonzza a tekintetet. 
A sítlusban tartott lakberendezési ötletek miatt egy francia bisztró hangulatát idézi fel
az enteriőr



A hálószoba budoár jellegű. A textilek színei is ezt hangsúlyozzák

Az álmennyezet alatt futó, izgalmas
fényhatásokat produkáló rejtett

világítás minden helyiségre jellemző

28_ 2012. tavasz
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A fürdőszobát is
falfestés díszíti.
A bútorok formája,
antikolt festése
szobaszerűvé formája
a teret.
A sarokba a kényelem
miatt még egy
infraszauna is készült

Arany Fotel Kft.

E hirdetés felmutatója 10% kedvezményben részesül.
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Tévhitek
A szilikon beültetésen átesett
hölgyeket manapság a PIP
implantátumok körül kialakult
botrány foglakoztatja. Sokan
aggódnak az egészségükért, hiszen
jó pár meggondolatlan nyilatkozat is
elhangzott már ezzel kapcsolatban.
Nézetünk szerint az a legcélrave-
zetőbb, ha autentikus forrásból
igyekszünk információhoz jutni.
Az eligazodásban Dr. Krasznai Zsolt
plasztikai sebész segítségét kértük.

� Magyarországon hány nőt érint a PIP ügy?
� Itthon már csaknem két éve nem ültetnek be PIP
implantátumot, mégis az elmúlt hetekben nagy vihart
kavartak azok a nemzetközi hírek, amelyek egy francia
cég által gyártott mellimplantátumról szóltak. A PIP
néven ismert implantátumok (Poly Implant Prosthe-
se) Magyarországon 2001. és 2010. között voltak for-
galomban. Ez idő alatt 9482 darabot adtak el hazánk-
ban, vagyis körülbelül 4000 – 4500 páciens lehet érin-
tett ez ügyben. A francia cég által gyártott IMGHC-TX,
IMGHC-MX, IMGHC-LS mellimplantátumok
magyarországi forgalmazását és használatba vételét
már 2010. március 31-től,  a francia egészségügyi ható-
ság (AFSSAPS) jelzéseit követően felfüggesztette az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal,
így az említett implantátumokat Magyarországon azó-
ta szabályellenes használni. A felfüggesztés oka az volt,
hogy a francia hatóságok által elvégzett vizsgálatok
adatai szerint a gyártó egyes termékei előállításakor
nem megfelelő minőségű alapanyagot használtak,
ezért ezek az implantátumok gyakrabban szakadtak ki,
és emiatt több páciensnél kellett az implantátumot

eltávolítani, cserélni, mert a minőségileg hibás PIP
implantátumok az eddigi vizsgálatok szerint könnyeb-
ben szivároghatnak vagy szakadhatnak szét a szerve-
zetben, mint más implantátumok. Idővel a szivárgás
és a szakadás kockázata a minőségileg hibás implantá-
tumok esetén feltételezhetően növekszik. Az ezen imp-
lantátumok töltésére használt szilikonzselé kiszakadás
esetén a környező szöveteket irritálja, eiatt gyulladás
alakulhat ki. A szivárgó vagy kiszakadt implantátu-
mokból a szilikon részecskék eljutnak a környező nyi-
rokcsomókba (elsősorban a hónalji nyirokcsomókba),
így azok megnagyobbodását okozzák.
� Sokan tartanak attól, hogy a kiszakadt implantá-
tum miatt mell- vagy egyéb más rákbetegséget kap-
hatnak.
� Az eddig külföldön elvégzett biológiai tesztek alapján
jelenleg rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a
PIP implantátumokban használt más típusú szilikon
sem sejtkárosító (cytotoxikus), sem pedig genetikai
állományt károsító (genotoxikus – azaz „rákkeltő”)
hatással nem rendelkezik. Az ugyancsak eddig külföl-
dön elvégzett vizsgálatok szerint a PIP implantátumot
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viselő nők esetében nincs nagyobb esélye az emlődaga-
nat kialakulásának, mint az egyéb típusú implantátu-
mot viselő nőknél, illetve azoknál, akiknél nem történt
implantátum beültetés. A vizsgálatok alapján fontos
hangsúlyozni, hogy az említett gyártótól származó PIP
implantátumok között vannak kifogástalan minőségű
termékek is. Azt azonban jelenleg nem lehet megállapí-
tani, hogy mely PIP implantátumok kifogásolható min-
őségűek, és melyek azok, amelyek továbbra is bizton-
sággal viselhetők. Mindezek ismeretében a NEFMI
Egészségügyért Felelős Államtitkársága a Szakmai Kol-
légium érintett tagozatának állásfoglalásával egyetér-
tésben azt javasolja, hogy azok a hölgyek, akik PIP imp-
lantátum beültetésen estek át, vagy akik nem biztosak
abban, hogy milyen típusú implantátummal rendelkez-
nek, keressék fel operáló orvosukat, vagy azt az intéz-
ményt, ahol a beültetés történt. Hirtelen fellépő mell-
duzzanat, deformáció, vagy a hónaljárokban tapintott
megnagyobbodott nyirokcsomó észlelése esetén hala-
déktalanul forduljanak kezelőorvosukhoz.
� Úgy tudom, hogy a plasztikai beavatkozások utáni
kontroll más esetekben is javallott. Évente egyszer
legalább érdemes egy ultrahang vizsgálatra elmenni.
� Ez így van, én például a napot mindig a kontroll
vizsgálatokkal kezdem. Tünetmentesség esetén a
műtét utáni időszakban 6 havonta, később 12 havonta
történő ellenőrző vizsgálat javasolt. Csak sajnos az a
baj, hogy nálam hiába ingyenesek ezek a felülvizsgála-
tok, sokan már csak akkor jelentkeznek, ha bajt észlel-
nek, vagy mint most, pánikba esnek a téves hírek hal-
latán, s olyan hölgyek is jelentkeztek most nálam, aki-
ket évek óta nem láttam. Pedig nemcsak a plasztikai
beavatkozások után, de bármely más műtét esetén is
szükséges a páciens nyomon követése, hiszen ez
garantálja az egészség megőrzését.
� Mit történik probléma észlelése esetén?
� Ha a páciensnél az implantátum kiszakadását alátá-
masztó klinikai tünetek jelennek meg, illetve a képal-
kotó vizsgálatok során, vagy a kezelőorvos által észlelt
fizikális tünetek alapján a kiszakadás, annak gyanúja,
vagy a környező nyirokcsomókban kimutatott szilikon
jelenléte esetén az implantátum egy hónapon belüli
eltávolítása szükséges. Ha az eltávolított implantátum
épnek bizonyul és a környezete reakciómentes, lehet-
őség van az azonnali, egyazon műtét során elvégzett
cserére. Ha az implantátum megsérült és a szilikon a
szövetekbe került, vagy az eltávolításkor gyulladás

jelei mutatkoznak, az esetleges új implantátum beülte-
tésére 3-6 hónappal később – a gyulladás teljes meg-
szűnése után – kerülhet sor.
� Ezek a beavatkozások garanciálisak?
� Az egészségbiztosítási alapból az OEP az orvosi indi-
káció alapján végzett mellimplantátum beültetését és
cseréjét finanszírozza, a hatályos jogszabályok alapján
a szépészeti céllal végzett beavatkozások költségeit
viszont nem fedezi. Amennyiben tehát az implantátu-
mot és a műtét elvégzését nem az egészségbiztosító
finanszírozta, ott a hibás implantátum beültetésében
érintett beteg és orvos a termékfelelősség körében a
gyártóhoz fordulhat. Ha az implantátum életveszélyes
helyzetet, betegséget idéz elő, és a beteg az egészség-
biztosítóval finanszírozási szerződésben álló egészség-
ügyi intézménybe kerül, akkor az implantátum eltávo-
lítását is tartalmazó műtéti költségeket az OEP finan-
szírozza, de esztétikai célból történő új implantátum
beültetését nem. Az implantátum minőségi hibáját a
beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató nem
ismerhette, ezért abban az esetben, ha az implantátu-
mot a jogszabályoknak megfelelően használta fel, az
orvos szakmai felelőssége nem merül fel. Az implantá-
tumok minőségi hibájáért a felelősség kizárólag a
gyártót terheli. A NEFMI Egészségügyért Felelős
Államtitkársága a helyzet mihamarabbi, mindenki szá-
mára megnyugtató rendezése érdekében az EEKH-n
keresztül a forgalmazói adatbázis alapján részletes
adatkéréssel fordult ahhoz a 43 szolgáltatóhoz, amely
a PIP implantátumokból vásárolt. Emellett az EEKH
2012. január 1-jétől havonta összesíti a követő preven-
tív PIP implantátum eltávolításokat az egészségügyi
szolgáltató nevének és az eltávolítások számának meg-
jelölésével.
� A kialakult PIP botrány nem jó sem a páciensek-
nek, sem az orvosoknak, sem a francia implantátum-
gyártó cégeknek. A konkurenciának persze vélemé-
nyezhetően ez jól jött… De mit tudnak tenni a sebészek
a hitelük, presztizsük megőrzése érdekében?
� A vizsgálatok alapján egyértelműen kiderült, hogy a
hibát nem mi, hanem a gyártó követte el, de mi ennek
ellenére rögtön reagáltunk a kialakult helyzetre, s 2012
februárjában egy plasztikai sebészeti találkozón meg-
állapodtunk abban, hogy mindenki a saját ügyfelei
körében probléma mentesség esetén is önköltségi áron
kicseréli a PIP implantátumokat , ha a páciens ezt kéri.

Balogh Andrea

A DélUtán magazin immár kilenc éve igyekszik bulvár mentesen megszólal-
ni, mert hisszük, hogy az újságírás fontos feladata a tárgyilagos tájékoztatás.
Most induló sorozatunkkal az olvasóinknak abban próbálunk segíteni, hogy
a plasztikai beavatkozások körül a köztudatban keringő hírek között el tud-
janak igazodni. Mi nem foglalunk állást egyik oldalra sem, hanem, ahogy
eddig is tettük, hiteles, tényekre alapuló összefoglalását adjuk egy-egy éppen
aktuális témának.



Hegyi Barbara:

Abrak a babra
Monológok a konyhámból

A népszerű színésznő első szakácskönyve nem csupán a
saját receptjeit tartalmazza, de bepillantást enged a szerző
magánéletébe is, ezáltal nem bulvár módon intim pillana-
tok részesei lehetünk.
„Azért írom ezt a könyvet, mert büszke vagyok rá, hogy a
szeretet és a gondoskodás, amellyel az ételeimet készítem,
másoknak örömet szerez. Nem akarok kérkedni, a könyv-
ben szereplő receptek a legkevésbé sem bonyolultak.
Inkább csak segítenék olvasóimnak elkerülni a hibákat,

amelyeket a kísérletezés fázisai alatt én magam elkövettem. Receptjeim természetesen nem
kőbe vésett utasítások. Sőt! Kifejezetten biztatnám az olvasót, hogy a saját ízlése, tetszése sze-
rint térjen el itt-ott a leírtaktól, kísérletezzen bátran!”

www.parkkiado.hu

96 szoba, egyénileg szabályozható légkondicionálás, különvá-
lasztott fürdő és toalett, színes TV, házimozirendszer, közvetlen
telefon, WIFI internet csatlakozási lehetőség, mosatási lehető-
ség, minibár, szobaszéf, saját mélygarázs.
A Novotel Székesfehérvár a történelmi belváros szélén találha-
tó, 300 méterre a barokk főutcától, ahol a város főbb neveze-
tességei, múzeumai rövid sétával elérhetők.
Szállodánkban 5 légkondicionált különtermünkkel ideális hely-
színt biztosítunk maximum 200 fős konferenciáknak, üzleti
összejöveteleknek.
Széleskörű szolgáltatásaink révén tökéletes környezetet
garantálunk nem csak az üzletemberek, de turisták és több-
gyermekes családok részére is: szobaszervíz, étterem, drink
bár, fitnessterem és mindenek előtt figyelmes, szolgálatkész
személyzet várja Önt.
Gyermekeknek Dolfi program!

Novotel Székesfehévár

Novotel Székesfehérvár
Székesfehérvár, Ady Endre u. 19 – 21. H-8000
Phone: +36/22 534 300 ,+36/22 534 350
E-mail: h3333@accor.com , Website: www.novotel.com

NYÓCKER 8D
2004-ben valami történt…. A semmiből hirtelen
előbukkant az első magyar gettórajzfilm, egy visít-
va röhögős történet Budapest leghírhedtebb
kerületéről, ami letarolta a világ animációs fesz-
tiváljait és itthon igazi kult filmmé vált. A
budapesti dzsungel mélyén, a nyolcadik kerületben
egy csapat gyerek, cigányok, magyarok, egy kínai és
egy arab arra szövetkezik, hogy a lehető leg-
gyorsabban rengeteg pénzt állítson elő. Pénz per-
sze mindig kell. De mire kellhet nagyon sok pénz?
A cigány Ricsi és a magyar Julika egymást életre-
halálra gyűlölő szüleit kell kibékíteni a földi javakkal, hogy a két szerelmes a gazdagság árnyékában végre
egymásé lehessen. Egy ideig megy minden, mint a karikacsapás: a piti kis bűnözők és a korrupt rendőrök háta
mögött a gyerekek azt használják, ami van nekik: az eszüket, a fantáziájukat és az ügyességüket. Túljárnak min-
den és mindenki eszén. Szegénység, prostik, stricik, gravitáció, tér és idő nem számít. A lassan összecsiszolódó
kölykök egy zseniális ötlet segítségével visszarepülnek az időben, és a földtörténet őskorában olajat fakasz-
tanak a leölt mamutok hulláiból.A Nyócker alatt hatalmas olajmező képződik, és a gyerekek pillanatok alatt
mesés gazdagságra tesznek szert. Az üzlet beindul. Rambo DVD díszkiadásban, ötcsillagos sulibüfé, arany rolex
mindegyikük kezén, Szinyei-Merse Majálisa rajzórára bevitt feladatként. A szülők természetesen gyanút fog-
nak, de ami ennél rosszabb, gyanút fog a világ is. A hirtelen felbukkanó rengeteg olaj zavart okoz a gépezetben
és a nagyhatalmak nyomozásba kezdenek. A Nyócker körül szűkül a kör…
A film szereplői L.L Junior, Szabó Győző, Gryllus Dorka, Fullajtár Andrea, Gesztesi Károly, Pindroch Csaba,
Badár Sándor,  Szacsvay László és Ganxta Zoli vonásait idézik és az ő hangjukon szólalnak meg.
2012-ben visszamegyünk piroslámpás kerületünkbe, de immár 3D-ben! A sokak által „Magyar South Park”-nak
nevezett film teljesen újravágva, kicsit lerövidítve, vadonatúj jelenetekkel tér vissza a moziba - NYÓCKER 8D
címmel. Bemutató: 2012. április 4.



SZERETETTEL VÁRJA ÖNT
A 30 ÉVES KARINTHY SZÍNHÁZ!
Szegény Dániel
Izgalmas, feszült krimi,
lélegzetelállító végkifejlettel

A templom egere
Szórakoztató és tanulságos

komédia a mindenkori
gazdasági válság

megregu-
lázásáról

Eredeti helyszín
Tragikomédia három

felvonásban, két részben mert
1976 óta nem is változott

olyan nagyot a világ

Buda kedvenc színházában mindenki megta-
lálja a kedvére való szórakozást, akár nevetés-
re, akár izgalomra, akár szívbe markoló pilla-
natokra vágyik! Látogasson el hozzánk!

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Web: www.karinthyszinhaz.hu
Telefon: 203-8994

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



Március

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

1. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Beavató Táncszínházi Program
Ágoston Művészeti Óvoda
Tititá (gy)
Foltin Jolán – Novák Péter
2. péntek, 19.00 óra
A varázslat
Varidance
3. szombat, 19.00 óra
Rómeó és Júlia
Badora Társulat
4. vasárnap, 10.30 óra
Tititá (gy)
Foltin Jolán – Novák Péter
5. hétfő, 19.00 óra
Tánc, tánc, tánc
Magyar Táncművészeti Főiskola
8. csütörtök, 19.00 óra
Bemutató
Gyöngyszólam
Duna Művészegyüttes
9. péntek, 19.00 óra
Testek filozófiája
Szegedi Kortárs Balett
10. szombat, 15.00 és 19.00 óra
Liliomfi
ExperiDance – Román Sándor
Tánctársulata
11. vasárnap, 10.30 óra
NAPSUGÁR BÉRLET 3.
Vackor kalandjai (gy)
Inversedance – Fodor Zoltán Társulata
14. szerda, 19.00 óra
Bemutató
15. csütörtök, 19.00 óra
Dalotti Tibor – Mészöly Gábor:
Mester és Zuriel
Botafogo Táncegyüttes
16. péntek, 19.00 óra
LŐRINC GYÖRGY BÉRLET (3)
Vukán-Chopin: Vizuális hangjegyek
Budapest Táncszínház
17. szombat, 19.00 óra
MOLNÁR ISTVÁN BÉRLET (3)
Pár-ének
Herczku Ágnes Bartók-estje

20. kedd, 19.00 óra
Bemutató
Eszter
Inversedance – Fodor Zoltán Társulata
21. szerda, 10.30 és 15.00 óra
Zene-Bona, Szana-Szét (gy)
Honvéd Táncszínház
24. szombat, 19.00 óra
Bemutató
Az Ezeregyéjszaka virágai
(16 éves kortól)
Bozsik Yvette Társulat
25. vasárnap, 10.30 óra
Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi (gy)
Bozsik Yvette Társulat
27. kedd, 19.00 óra
Ballada
Honvéd Táncszínház
28. szerda, 10.30 és 15.00 óra 
KINCSKERESŐ ÉS PINOKKIÓ BÉRLET (4)
Tengertánc (gy)
Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
29. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
VARÁZSCERUZA ÉS KEREKERDŐ
BÉRLET (3)
A suszter álma (gy)
Fitos Dezső Társulat
30. péntek, 19.00 óra
Csipkerózsika (16)
Szegedi Kortárs Balett
31. szombat, 15.00 és 19.00 óra
Liliomfi
ExperiDance – Román Sándor
Tánctársulata

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

6. kedd, 19.30 óra
Tao Te
Fehér Ferenc
13. kedd, 19.30 óra
Csakramálá
Sivasakti Kalánanda Táncszínház
29. csütörtök, 19.30 óra
Bemutató
Sec
Zachár Lóránt

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

1. csütörtök, 19.00 óra
AJÁNDÉK BÉRLET III.
Rózsaszínház
(La vie en rose)
Győri Balett
2. péntek, 19.00 óra
Otello
Pécsi Balett
3. szombat, 11.00 és 15.00 óra
Bogármese (gy)
KFKI Kamarabalett – Madách Musical
Táncművészeti Iskola
6. kedd, 15.00 óra
Varázscirkusz (gy)
Bozsik Yvette Társulat
7. szerda, 19.00 óra
Stravinsky-est
Menyegző / Tűzmadár
Bozsik Yvette Társulat
14. szerda, 19.00 óra
Dózsa – Tánckrónika Dózsa György
tetteiről
Honvéd Táncszínház
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Nemzeti Táncszínház 
– Színházterem
Budapest, I., Színház u. 1–3.

1. vasárnap, 19.00 óra
Eszter
Inversedance – Fodor Zoltán Társulata
3. kedd, 19.00 óra
Faun
Duda Éva Társulat
4. szerda, 19.00 óra
Lélekmorzsák
Budapest Táncszínház
5. csütörtök, 19.00 óra
Liliomfi
ExperiDance – Román Sándor
Tánctársulata
10. kedd, 19.00 óra
Mester és Zuriel
Botafogo Táncegyüttes
11. szerda, 19.00 óra
Liliomfi
ExperiDance – Román Sándor
Tánctársulata
13. péntek, 19.00 óra
Bosszúállók – Élektra, Médeia,
Trakhiszi nők
Szegedi Kortárs Balett
14. szombat, 19.00 óra
(előadás után tánctanítás)
Colores del Tango
Kulik Johanna, Josip Bartulovic, Santiago
Maciel, valamint a Pesti Tangózenekar
15. vasárnap, 10.30 óra
NAPSUGÁR BÉRLET (4)
Csipkerózsika (gyermekelőadás)
Honvéd Táncszínház
17. kedd, 19.00 óra
bemutató
Folklór-kalendárium 1. – Táncoló tavasz 
Hagyományaink, szokásaink
Honvéd Táncszínház
18. szerda, 15.00 óra
Ami a szívedet nyomja – Táncszínhá-
zi előadás kamaszokról, kamaszoknak
Duna Táncműhely
19. csütörtök, 9.30

PITYPANG BÉRLET (3) és 11.00 óra
Vackor kalandjai (gy)
Inversedance – Fodor Zoltán Társulata

20. péntek, 19.00 óra
Variációk – Varidance
22. vasárnap, 10.30 óra
Vackor kalandjai (gyermekelőadás)
Inversedance – Fodor Zoltán Társulata
23. hétfő, 19.00 óra
Homo ludens
Szegedi Kortárs Balett
24. kedd, 19.00 óra
Da nobis pacem / Les Noces / Amor
di Mundo
Compagnia EgriBiancoDanza
25. szerda, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Bemutató
Mein Kleiner Blumengarten
(Én kis virágos kertem)
Gangaray Dance Company
26. csütörtök, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Az Ezeregyéjszaka virágai (16)
Bozsik Yvette Társulat
27. péntek, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Rómeó és Júlia
Badora Társulat
28. szombat, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Két együttes egy színpadon
Double Bill – Limit way! / Sec
Jónás Zsuzsa / Budapest Táncszínház
30. hétfő, 19.00 óra
Liliomfi
ExperiDance – Román Sándor
Tánctársulata

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

3. kedd, 19.30 óra
Töviskorona
M. Kecskés András
12. csütörtök, 10.30 óra
Bemutató
Leszel a barátom? (gyermekelőadás)
Dream Team Színház
18. szerda, 19.30 óra
Bemutató
Physpacom
Feledi János

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

kedd, 19.00 óra
A Magyar Táncművészeti Főiskola
gálaestje
4. szerda, 19.00 óra
Monarchia
Honvéd Táncszínház
5. csütörtök, 19.00 óra
Carmina Burana
Szegedi Kortárs Balett
13. péntek, 15.00 és 19.00 óra
A Tenkes kapitánya
Honvéd Táncszínház
17. kedd, 10.30 és 15.00 óra
Pinokkió (gyermekelőadás)
Budapest Táncszínház
18. szerda, 19.00 óra
Queen-Balett
Győri Balett
22. vasárnap, 19.00 óra
Táncváltozások
Duna Művészegyüttes
23. hétfő, 19.00 óra
Don Quijote-szvit
Magyar Nemzeti Balett
25. szerda, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Függöny fel
South Bohemian Ballet – Ballet Prague
Junior
27. péntek, 19.00 óra 
Budapest Táncfesztivál
Bartók: A fából faragott királyfi
Stravinsky: Orfeusz
Szegedi Kortárs Balett
28. szombat, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Frisson
Frenák Pál Társulat
29. vasárnap, 19.00 óra
Budapest Táncfesztivál
Gálaest a tánc világnapja tiszteletére
A Magyar Táncművészek Szövetsége
szervezésében
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Feketetó – Duna Művészegyüttes
Fotó: Dusa Gábor

Tűzmadár – Bozsik Yvette Társulat

Fotó:  Horváth Judit
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