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Nyelvében él...?
A minap az egyik forgalmas belvárosi utcában sétálva egy eléggé lepusztult kis
üzlethelyiség rozsdás ráccsal védett bejáratára gondosan fölcelluxozott papí-
ron az alábbi szöveget olvastam: „Itt Nemzeti Dohány Bolt (Traffik) nyílik”.
Igen, így volt leírva, ebben a rövid mondatban hat helyesírási hibával!
Még mielőtt valaki félreértene, sietek leszögezni, hogy eszem ágában sincs a
trafik pályázatokkal foglalkozni, hiszen annyiszor néztek már hülyének az
életben, hogy eggyel több vagy kevesebb, nem számít. Sokkal inkább foglal-
koztat, hogy ugyan mitől lesz nemzeti egy trafik? Hogy ezzel az idióta elneve-
zéssel miért devalválják még jobban az egyik legmagasztosabb fogalmunkat?
Mert nálunk manapság ami elé nem biggyesztik oda a „nemzeti” szót, az nem
is létezik. Meggyőződésem, hogy aki számára igazán fontos, esetleg még tar-
talommal is bír ez a kifejezés, az arra is ügyel, hogy milyen szókapcsolatok-
ban használja. Számomra például nemzeti lehet a Himnusz, a címer, a lobo-
gó, egy színház, egy múzeum, vagy akár egy park is, de egy dohánybolt (a töb-
bi új keletű „nemzeti” baromsággal együtt) semmi esetre sem.
Nem tudom, hogy akik ezt az elnevezést kitalálták, vajon tisztában vannak-
e a szó eredeti jelentésével? A latin „natio”-ból eredő „nemzet” kifejezés a
középkorban „az egy uralkodó alá tartozó, földbirtokkal rendelkező, fegy-
verviselésre jogosult, kollektív jogokkal rendelkező nemesemberek összes-
ségét” jelentette. Valószínűleg csak az én rosszmájúságomat bizonyítja, ha
érzek némi áthallást az előző mondatban leírtak és a jelenlegi magyarorszá-
gi viszonyok között, de ez legyen az én bajom. Persze a tartalom az évszáza-
dok alatt változott, és ma már a nemzet része lehet mindenféle közember is,
ha megfelelő identitással rendelkezik, és azonos nyelvet beszél a közösség
többi tagjával.
És itt a második gondom azzal a bizonyos fölcelluxozott papírral. Mert elké-
pesztő mélységekbe süllyedt a nyelvi kultúra Magyarországon. Nem kell
komoly kutatásokat folytatni ennek alátámasztására, elég körülnézni az
utcán, látni a helyesírási hibáktól hemzsegő feliratokat, cégtáblákat, vagy
végig olvasni a TV-műsorok közben a képernyő alján futó SMS-csíkokon
olvasható nyelvi förtelmeket. Sajnos nagyon sokan vannak, akik úgy gondol-
ják, ha féltéglával verik a mellüket, hogy az ő ereikben piros-fehér-zöld vér
folyik, meg vitézkötéses dolmányban flangálnak, az már elég ahhoz, hogy ők
a nemzet büszkeségei legyenek, miközben a szókincsük egy négyéves gyere-
kéhez mérhető, ha meg le kell írniuk valamit, arról inkább jobb nem is beszél-
ni. Szóval, ha igaza van Széchenyinek, és „nyelvében él a nemzet”, akkor las-
san elkezdhetünk gyűjteni a temetésre. Persze az az újsütetű trafikos, aki azt
a cetlit kiragasztotta, nyilván nem érzékel mindebből semmit.
Ezért sajnálom, hogy nem indultam azon a pályázaton. Mert igaz, hogy hal-
vány fogalmam sincs a dohányárusításról (mondjuk, ezzel nem nagyon lóg-
nék ki a legtöbb nyertes közül!), de legalább rendesen ki tudná írni jövendő-
beli üzlete ajtajára, hogy „Itt nemzeti dohánybolt (trafik) nyílik.”. És ugye ez
így milyen nemzeti lenne?

Szabó Antal
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Siklós a Dráva-medencében terül el, csodálatos ter-
mészeti környezettel és mediterrán klímával hívo-
gatja a látogatókat. A Siklósi Vár tövében épült

Hotel Castello****
a Thermal Spa fürdővel közvetlen összeköttetés-
ben álló négycsillagos szálloda, amely a wellness
és gasztronómia kedvelők, továbbá a gyermekes
családok fellegvára. Stílusos eleganciával, kiváló
ízekkel, a Villány-Siklósi borvidék különleges bora-
ival és kényeztető wellness kezelésekkel tesszük
teljessé vendégeink pihenését.
A minimalista homlokzatokat izgalmasan ellen-
pontozza a belső terek vibráló, art deco stílusú
szín- és formavilága. Az egykori ma lomépületet
körbe ölelő, mo dern vonalvezetésű szállodánkban
egyedülálló belsőépítészeti megoldások kápráztat-
ják el az ide látogatókat. 
Szállodánk 44 nemdohányzó szobával rendelkezik,
főként standard, de emellett superior, összenyitható
szobák és családi lakosztályok is fokozzák vendégeink
kényelmét. Földszinti szobáink között akadálymente-
sítettek is találhatók, amelyek mozgássérült vendége-
ink számára is lehetővé teszik a zavartalan pihenést.
A Wireless Internet szolgáltatás a hotel
egész területén díjmentesen elérhető.
Konferencia termünk ideális helyszínt
nyújt céges rendezvényeknek, konfe-
renciáknak, csapatépítő tréningeknek,
esküvőknek és családi események-
nek egyaránt.

Hotel Castello****
7800 Siklós Baross G. u. 8.
Tel.: +36 (72) 579 128
E-mail: info@hotelcastello.hu
ww.hotelcastello.hu

Az M6-os autópályától 6 km-re fekszik
az aprócska Tolna megyei község, Medina.
A domboldalon fekvő falu határában épült
késő klasszicista Apponyi Kiskastély a kör-
nyező természetvédelmi területre tekint.
Kis kastélyszállónk szemet-lelket gyönyör-
ködtető nyugalom szigete, háromhektáros
parkja szinte a Sióig fut. A kastélyszál-
ló kifejezés szegényes, nem fedi a valósá-
got, mert meghitt légköre családias, gon-
doskodó, mint a nagymamánál volt vidé-
ken.
Ne várjon pompázatos termeket, étter-
münkben fehér kesztyűs pincéreket.
Hazánkban még csak hasonlót sem talál.
Ez nem egy mesterkélten régies hangulatú,
hamisan csillogó kastélyhotel. Egy XIX.
századi középnemes életének, miliőjének
és korának hű lenyomata kastélyszállónk
épületegyüttese és a birtok, cseppnyi falusi
bájjal fűszerezve. A kastély, illetve a kas-
télyhotel egy részét lakó tulajdonos család-
hoz mintha vendégségbe érkezne, mint
Apponyi Rezső korában, akárha a gróf ven-
dége lenne, csak ő éppen nem tartózkodik
itthon.
WEB: www.apponyi-kastely.hu
E-mail: info@apponyi-kastely.hu

Tel.: +36 (30) 860 9564

Mint a nagymamánál...

Harmónia, Otthonosság, Vitalitás…
Hotel AquaTherm – családias környezet a Fürdő közelében

H-8749 Zalakaros, Üdülő sor 6.

Tel.: +36 (93) 541 910

Fax: +36 (93) 541 911

E-mail: sales@aquathermhotel.hu

Web: www.aquathermhotel.hu

Zalakarosi VaKáCió
Ajánlatunk június 28-augusztus 31. között már 9.500.-Ft-tól

foglalható! Félpanzióval, wellness használattal, kedvezmé-

nyes fürdőbelépővel és akciós masszázs árakkal, ingyenes

minigolffal! Gyermekkedvezmény minimum 30%!



ilágklasszis sportolók esetében
nem hiszek a nagy visszatérések-
ben. Lance Armstrongtól Michael

Schumacherig számtalan legendás
egyéniség esetében láthattuk, hogy aki
egyszer már befejezte aktív pályafutását,
aztán évekkel később mégis úgy dönt,
hogy újra kezdi, az jó esetben is
legfeljebb beleolvad a szürke mezőnybe,
de leggyakrabban (ökölvívóknál a szó
szoros értelmében is) kapja
a nagyobbnál nagyobb pofonokat.
Persze akadnak üdítő kivételek is,
de ők a legjobbak között is a kiemelt
kategóriába tartoznak, gondoljunk csak
Michael Jordanre, aki feladva a millio-
mosok kényelmes életét, újra mezt
húzott, és negyvenévesen is úgy szórta
a kosarakat, hogy mindenkinek
leesett az álla. Vagy, mint például
Risztov Éva, aki három év „civil” élet
után nemhogy ott folytatta, ahol annak
idején abba hagyta, hanem az egykori
„ezüstlány” minden tekintetben
megújulva, olimpiai bajnokként tért
vissza. S hogy ez a megújulás nemcsak
az úszásán látszik meg, azt az is
bizonyítja, hogy az egykor dacos,
a világgal állandóan vitában álló,
öntörvényű lány, most olyan magától
értetődő természetességgel pózolt a
fotós kamerája előtt, hogy bármelyik
playmate megirigyelhetné, emellett
olyan készségesen, de egyben magabiz-
tosan nyilatkozott az újságírónak,
mintha világéletében mást sem csinált
volna. Pedig, a délelőtti időpont
ellenére már egy edzéssel a háta mögött
érkezett, és az interjú után már rohant
is vissza az uszodába, mégis friss volt
és jókedvű. Szóval tényleg egy új
Risztov Évával találkoztunk.
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VV � Mennyit úszol naponta?
� Az attól függ, hogy a felkészülésnek éppen
melyik szakaszában járok, de általában 16 és 22
kilométer között van az adagom.
� Halandó ember számára ez szinte felfogha-
tatlan, hiszen, ha jól számolok, akkor ez napi
350–400 hossz egy 50 méteres medencében.
Mindez hihetetlen erőnlétet és az átlagosnál
lényegesen nagyobb monotónia tűrő képessé-
get is feltételez. Szóval, amellett, hogy iszonyú
fárasztó lehet, ráadásul nem a világ legizgal-
masabb elfoglaltsága órákon keresztül kop-
panástól koppanásig úszni egy medencében.
Hogy bírod ezt az egyhangúságot?
� Hétéves korom óta szinte az uszodában élek.
Megszoktam és nagyon jól viselem a monotó-
niát, nemcsak az edzéseken, de a versenyeken
is. Úszás közben ki tudom kapcsolni a külvilá-
got, és csak arra koncentrálok, hogy minél
gyorsabban teljesítsem a távot. Nyilván annak,
aki ezt soha nem csinálta, embertelen dolognak
tűnhet tíz kilométereket egyfolytában leúszni,
de nekem, meg a többi versenyzőnek ez már
szinte napi rutin, tehát semmi embertelen
nincs benne.
� Eddigi életednek két sorsfordító momentu-
ma volt: az egyik, amikor abbahagytad az
úszást, a másik, amikor újra kezdted. Mi visz
arra egy 24 éves, ereje teljében levő, sikeres
sportolót, hogy egyik napról a másikra ott-
hagyjon mindent, és hátat fordítson annak,
aminek a sikereit, az elismertségét, az egzisz-
tenciáját köszönhette?
� Azért ezt a döntést nem egyik napról a
másikra hoztam meg. Hosszabb ideig érlelő-
dött bennem, és nem egy konkrét okhoz köthe-
tő. Egyszerűen úgy éreztem, hogy abban a
közegben már nem tudok tovább létezni, és
semmi nem utalt arra, hogy bármilyen, szá-
momra kedvező változás jönne. Az tűnt az
egyedüli megoldásnak, hogy befejezem, és úgy
is tettem.
� Volt valamilyen konkrét elképzelésed, hogy
mit fogsz csinálni, ha nem kell hajnalban kel-
ni, hogy edzésre menj?
� Nem volt semmilyen konkrét tervem, fogal-
mam sem volt, mihez kezdek, csak azt tudtam
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biztosan, hogy az addigi módon nem akarom
folytatni. Sokan nem értették, volt, aki meg-
próbált lebeszélni, igazán csak édesanyám
örült, mert úgy gondolta, hogy végre lesz egy
„normális” lánya.
� Az úszásból lett eleged?
� Szó sincs róla! Az úszást világéletemben
imádtam, és imádom a mai napig is. A kör-
nyezetből, a légkörből, a miliőből lett elegem.
Egyszerűen kényszert éreztem arra, hogy
kiszálljak.
� Három évig voltál
távol a sporttól. Mit
csináltál ezalatt?
� Ez így nem teljesen
igaz, mert legfeljebb a
versenyszerű úszástól
távolodtam el, hiszen
próbálkoztam más
sportágakkal, aztán
meg gyerekeket taní-
tottam úszni, szóval
olyan nagyon messze
nem kerültem az uszo-
dák világától.
� Nem bántad meg? Egyszer, amikor majd
visszatekintesz a pályafutásodra, nem fognak
hiányozni azok az évek?
� Egészen biztos vagyok benne, hogy nem. Az
alatt a három év alatt nagyon jól megvoltam,
teljes harmóniában éltem magammal, nem
volt semmilyen hiányérzetem. Meggyőződé-
sem, hogy ez az időszak hasznosabb volt szá-
momra, mintha végig edzettem, versenyez-
tem volna, hiszen nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy egy pszichésen, mentálisan is jóval erő-
sebb, felkészültebb Risztov Éva szálljon újra
versenybe.
� Azt mondod, jól érezted magad úszás nél-
kül, mégis visszatértél. Ezek szerint csak
hiányzott valami az életedből?
� Mindössze annyi történt, hogy jókor voltam
jó helyen. Debrecenből kaptam egy „visszauta-
síthatatlan” ajánlatot, és úgy éreztem, hogy
meg kell próbálnom. Hát bejött! Az a határta-
lan szeretet, bizalom, ami ott fogadott, az a lég-
kör, ami ott uralkodik, akkora többlet energiát

ad nekem (és nyilván a többi sportolónak is),
hogy nincs az a kimerítő alapozás, fárasztó ver-
senyhétvége, ami után az ember ne kívánkozna
vissza az uszodába. Szóval Debrecen nemcsak
lehetőséget, ideális körülményeket nyújt szá-
momra a sportoláshoz, hanem egy olyan köze-
get is, amelyben jó létezni.
� Mondtad, hogy pszichésen, mentálisan is
megújulva tértél vissza. Ez egyben azt is jelen-
ti, hogy „nyerő alkattá” váltál? Nem véletlenül
kérdezem, hiszen elég, ha két nevet mondok:

Otylia Jedrzejczak és
Jana Klocskova. Ha ők
nem lettek volna,
akkor a vitrinedben a
rengeteg ezüst helyett
most aranyérmek len-
nének. Olyanok voltak
ők számodra, mint
Cseh Lacinak Phelps és
Lochte, de amióta lát -
talak az olimpiai do -
bogón aranyéremmel
a nyakadban, biztos
vagyok benne, hogy

ha a mostani Risztov Éva úszott volna ellenük,
nem a lengyel vagy az ukrán himnuszt ját-
szották volna el a versenyek után.
� Az kétségtelen, hogy fejben is máshogy állok
az úszáshoz, mint azelőtt, de győzni nem lehet
megtanulni. Azok a lányok akkor és ott egysze-
rűen jobbak voltak nálam, ennyi az egész, és ez
így van a sportban, akár tudomásul veszi az
ember, akár nem. Én soha nem rágódtam azon,
hogy „csak” második lettem, inkább még
nagyobb intenzitással készültem a következő
versenyre, és, ha akkor is megvert valaki, akkor
megint csak gratuláltam neki. Nekem az az
elvem, hogy aki jobb nálam, arra nem irigyked-
nem, hanem elismerem, de mindent elkövetek
azért, hogy legközelebb én nyerjek.
� Hát, az olimpián te nyertél, ezzel az egész
magyar delegációból a legnagyobb és legkelle-
mesebb meglepetést okozva. Vagy ez csak
nekünk, szurkolóknak volt ekkora meglepetés?
� Kétségtelen, hogy az olimpia előtt jó formá-
ban voltam, és tudtam, hogy „bennem van” egy
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nagy eredmény, de, hogy nyerni fogok, az csak
a vágyaim között fordult meg. Szándékosan
nem csaptunk nagy hírverést annak, hogy jók
az esélyeim, mert, ha véletlenül közbejön vala-
mi, akkor csak magyarázkodhattunk volna.
Amióta hétévesen először lementem az uszodá-
ba, egyetlen célom volt, hogy olimpiai bajnok
legyek, de hogy az ember biztosra menjen, az
ezen a szinten nem létezik.
� Különösen egy olyan versenyszámban,
mint a tíz kilométeres nyíltvízi verseny, ahol
nemcsak úszni kell, hanem meg kell küzdeni a
hullámokkal, meg a könyöklő, rúgó, karmoló
ellenfelekkel is.
� Ez egy ilyen műfaj, de ennek megfelelően is
készülünk rá.
� Mikor voltál biztos benne, hogy megvan az
aranyérem, hogy ezt már nem veheti el tőled
senki?
� Amikor a célba csaptam. A tíz kilométer
nagyon hosszú, és annyi minden történhet a
közel két óra alatt, hogy csak akkor lehetsz
biztos benne, hogy győztél, amikor a célban
visszafordulsz, és látod, hogy a többiek még
úsznak.
� Az a „közel két óra” gyökeresen megváltoz-
tatta az életedet. Hős lettél, egy ország ked-
vence, az év női sportolója, akit autogramért
ostromolnak a rajongók, újságok, televíziók
versengenek a nyilatkozataidét. Mennyire let-
tél más ember, mióta a nyakadba akasztották
azt az aranyérmet?

� Mindent elkövetek azért, hogy egy szemer-
nyit se változzam. Igyekszem nagyon józanul
és mértéktartással kezelni azt a népszerűséget
és érdeklődést, ami az utóbbi hónapokban
övez. Nem mondom, hogy időnként nem
fárasztó, de annyi érdekes emberrel találko-
zom, annyi új, pozitív élménnyel gazdago-
dom, hogy boldogan megyek akárhány helyre
hívnak, és szívesen vállalom a sajtó szereplé-
seket, interjúkat, ha bárki is megtisztel azzal,
hogy kíváncsi rám.
� Ilyen zsúfolt napirend mellett jut egyáltalán
időd a magánéletre, a kikapcsolódásra, szóra-
kozásra?
� Az úszás nem egyszerűen egy sport, hanem
életforma, ennek megfelelően a magánélete-
met csak beilleszteni tudom az uszodai létem
történései közé. Ennek ellenére mindig van
időm megnézni egy érdekes színházi előadást,
elolvasni egy jó könyvet, és ha csak tehetem,
találkozom a barátaimmal. Természetesen
nem azokra az újsütetű „barátokra” gondolok,
akik hirtelen előkerültek London után, és a
barátkozásuk nem nekem, hanem az olimpiai
bajnok népszerűségének szól. Tőlük hamar
megszabadulok. Vannak igazi barátaim, akik a
legnehezebb, legkilátástalanabb helyzetekben
is mellettem álltak. Velük valóban jól érzem
magam.
� És a civil életre vannak már terveid, hiszen
– reméljük, minél később – eljön az idő, ami-
kor befejezed az úszást?
� Nagyon is konkrét elképzeléseim vannak,
de egyelőre nem szeretnék róluk beszélni,
mert még a kialakulás stádiumában vannak.
Az biztos, hogy legalább olyan eltökélt és cél-
tudatos vagyok ebben is, mint az úszással vol-
tam az olimpia előtt, és az ugye egyszer már
bejött…

Szabó Antal

Helyszín: Európa Kávéház és Cukrászda

Smink: Győrösi Katalin

Fotó: Hollai Iván, Risztov Éva archívuma

Kökény Rolanddal, Dombi Rudolffal és Gyurta
Dániellel Az év sportolója díjátadásán
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� A súlyfelesleg ellen milyen plasztikai módszerek-
kel lehet küzdeni?
� Én nem akarok minden áron mindenkit kés alá
küldeni, nekem az esztétikus megjelenés létrehozá-
sa, fenntartása a célom. Így első körben a fogyókú-
rát javaslom a túlsúllyal hozzám fordulóknak, s ha
már elérték a kívánt méretet, és utána a bőrük álla-
pota miatt szükséges, akkor van értelme a bőrre-
konstrukciónak, bőrfeszesítésnek. De az eredmény
megtartásához szükség van életmód váltásra, mert
ellenkező esetben úja visszahízik a páciens, s kez-
dődhet elölről a fogyással, plasztikai beavatkozással
együtt a tortúra.
� Gondolom, 10-20 kilogrammos fogyás esetén
elég lehet a sport és persze a zsíros ételek kerülése,
s visszanyerhetjük feszes bőrünket.
� Ez személyenként változó, függ a kortól, hiszen
minél idősebbek vagyunk, annál kevésbé tudja
követni a bőrünk a súlyváltozásokat. De az izomza-
tunk állapota is mérvadó, például aki régebben
rendszeresen mozgott, sportolt, annak a teste visz-
szaemlékszik erre, s meghálálva ezt a bőrük jobban,
gyorsabban regenerálódik fogyás után. Ráadásul,
ha újra elkezdenek mozogni, legalább hetente két-
szer-háromszor, akkor az izomzatuk is gyorsabban

nő, s a zsírszövetek helyét az izomrostok veszik át,
tehát vékonyak maradnak, s a bőrük is feszesedik.
Viszont akinél nem ez a helyzet, tehát nem volt
része az életének a mozgás, ott lézeres kezeléssel és
mezoterápiával próbálunk segíteni, de ezek a mód-
szerek csak az apróbb ráncok eltűntetésére jók.
Jelentős eredményt az arcon csak arcplasztikával
tudunk elérni. Ezzel legalább 10 évet fiatalodhat a
páciens.
� S akik belefáradtak a túlsúly elleni örökös küz-
delembe, s egészségügyi és esztétikai gondjaik
miatt is le kellene adniuk jó néhány kilót, de nem
hajlandóak sanyargatni magukat?
� Aki nem akarja bevállalni a fogyókúra kínjait,
azoknak a zsírleszívás megoldás lehet, de célszerű,
ha ezt is életmódváltás követi, mert különben szin-
te félévente újra meg kell ismételni a beavatkozást.
S ezt nem lehet a végtelenségig művelni, hiszen a
testünk nem kísérleti eszköz. Ráadásul a zsírleszí-
vás és a gyakran vele járó hasplasztika fájdalmas és
nem éppen olcsó beavatkozás. A hasplasztikai után
legalább 2 hónap a gyógyulási idő, s akármilyen jól
is dolgozik a sebész, vágási heg marad végig a has
bőrén keresztben.
� Vannak, akiknek alkatukból adódóan a combja-

ikra, fenekükre rakódnak fel a kilók. Nekik alakjuk
átalakítására megoldás a zsírleszívás?
� Igen, de ehhez is kell, hogy társuljon a sport és az
életmódváltás, az étkezési szokásaik megreformálá-
sa. A sok szénhidráttal telitett étel helyett a lehető-
leg bio zöldségek és gyümölcsök nemcsak egészsé-
gesek, de megvédenek a súlygyarapodástól is.
Emellett szakszerű edzésekkel megerősíthetik a fel-
ső testük, karjaik, vállaik izomzatát, ezzel ellensú-
lyozhatják alsó testük méreteit. A feneküket és a
combjaikat pedig a szálkásítani célszerű, így kiseb-
bek és feszesebbek lesznek.
� A hatalmas súlyleadás után a bőr nem képes
követni a változást. Ezért tapasztalhatjuk, hogy a
különböző fogyókúráról szóló TV-műsorokban
még az elején a hízástól való elrettentés és sajnos
szenzáció hajhászás miatt fürdőruhában is meg-
mutatják a szereplőket, de a 40-50 és még több kiló
leadása után már szigorúan csak teljesen felöltöz-
ve láthatjuk a szereplőket. Hogy élvezhessék végre

a normál testalkatukat, hogyan lehet segíteni raj-
tuk, hogy ne kelljen az embert próbáló fogyókúra
után ezúttal a lógó bőrük miatt takargatniuk
magukat?
� Hát ez nehéz dió. A mell rendbehozatala nem
okoz problémát, fel lehet varrni a megereszkedett
bőrt, és implantátummal növelhető a volumene,
arcplasztikával az arc és a nyak is rendbe hozható,
megszépíthető, de a karok és a lábak már nem ilyen
egyszerűek. A body lifting módszerrel meg lehet
húzni a bőrt, ki lehet vágni a feleslegessé vált lógó
bőrfelületeket, de ezzel a bőrkeringés sérül, a páci-
ensek komfortérzete romlik (például az ülőcsontnál
a bőr meghúzása miatt olyan testrészek kerülnek
előrébb, amelyeknek nem lenne szabad). Az ilyen
mennyiségű bőr megfeszítése számtalan esztétikai
és sebgyógyulási szövődmény lehetőségét veti fel,
ezért én nem is végzek ilyen műtéteket.

Balogh Andrea

Manapság szinte mindenki fogyni akar.
A narancsbőr elleni küzdelem még
a karcsú embereket is sokszor érinti, hiszen
a kötőszövet állapota génjeinktől függ.
Ráadásul a hirtelen súlyváltozást sem tudja
a bőrünk tolerálni. A nyár közeledtével,
ahogy a meleg miatt egyre lengébb ruhákat
hordunk, nem is beszélve a fürdőruhákról
és bikinikről, megoldást keresünk
a súly- és bőrproblémáinkra.
Ebben próbálunk állandó szakértőnk, Dr.
Krasznai Zsolt plasztikai sebész tapasztala-
taira, szakmai tudására építve, olvasóink
segítségére lenni.
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Ajánljuk, hogy az alkar belső oldalán teszteljék a termé-
keket, továbbá az összetevők között ellenőrizzék, hogy
valamely természetes anyagra esetleg allergiásak-e (pél-
dául a méhviaszra).
Állatokon tesztelési kísérleteket nem végeztünk, mivel
az alap- és hatóanyagok többsége természetes eredetű, a
gyógyszeriparban és a kozmetikai iparban jó referenci-
ákkal rendelkező, régóta használt és alaposan bevizs-
gált. Nagy mennyiségű természetes eredetű hatóanyag-
és gyógynövény kivonat tartalmuknál fogva idővel kis-
mértékű színmélyülés/színváltozást léphet fel. 

Miért érdemes natúr és biokozmetikumokkal
ápolni a szenzitív bőrt?
A natúr és biokozmetikumokban csak több évtizedes toxi-
kológiai tapasztalatokkal, megbízható, a hosszantartó
alkalmazás eredményeiből származó szakirodalmilag is
alátámasztott, kellően nagy egészségügyi biztonsággal
bíró alapanyagok használhatóak. A biokozmetikumokban
ellenőrzött ökológiai termesztésből származó növényi
anyagokat alkalmazunk, amely a magyar BIOKONTROLL
Hungária Nonprofit Kft feltételrendszere szerint a fürdő-
készítményeknél, fogkrémeknél, samponoknál több mint
70% ökológiai összetevő esetén tanúsít; az arc és testápo-
ló emulzióknál több mint 95% esetén ad BIO minősítést.
A tanúsított biotermesztésből származó bio összetevőket
szermaradvány mentességre ellenőrzik. A kozmetikum
receptúráját, gyártási technológiáját, csomagolóanyagai-
nak megfelelőségét stb. évente, rendszeresen, több alka-
lommal ellenőrzik. Évente felülvizsgálják, hogy megújít-
ható-e a tanúsítás az adott kozmetikumokra, amelyeknek
emellett természetesen az EU kozmetikai szabályozásá-
nak is meg kell felelniük. A biokozmetikumok magas bio-
aktív, gyógynövényekből származó hatóanyag tartalma az
összetevők szinergista hatása miatt látványosan szépítő, a
bőrt egészségesen normális egyensúlyába hozó hatást
eredményeznek.
A BIOLA Biokozmetikai Kft. a cikkben említett

termékeit a www.biola.hu; info@biola.hu; fax:
+36 (76) 508 012, illetve munkaidőidőben 8–15h
között a +36 (76) 508 011-es telefonszámon tud-
ják megrendelni.

A natúr és biokozmetikumokban tiltott anyagok:
1. Petrolkémiai anyagok és származékaik használata (pél-
dául paraffinolaj, vazelin, paraffin, Ceteareth-20).
Helyette natúr és biokozmetikumban mit alkal-
mazunk: Bőrbe beszívódó, nagyrészt hasznosuló termé-
szetes növényi olajok. Tiltott: 2. Propilén glikol, butilén-
glikol. Helyette: Növényi eredetű glicerin. Tiltott: 3.
SodiumLaurethSulphate (Alkil-éterszulfát, S.L.S.) Etoxi-
láltemulgeátorok (alkil-szulfátok, poliszorbátok, etanol-
amidok, TWEEN-80) Helyette: Természetes forrásból
származó alapanyagokból készített felületaktív anyago-
kat. Például kókuszolaj alapú detergensek, cukortenzidek,
betain. Tiltott: 4. Szintetikus illatanyagok. Helyette:
Természetes illóolajok, vagy azok keverékével készülő
kozmetikumokat, amelyek még a természetes illóolajok
komponenseinek esetleges allergén hatású vegyületeinek
mennyiségét is figyelembe veszik. Tiltott: 5. GMO
(Genetikailag Módosított Organizmusok) -ból származó
anyagok. Helyette: GMO mentes növényi fehérje hidro-
lizátumok (pl. mandulából), olajok használata. Tiltott: 6.
Szintetikus kémiai fényvédő anyagok. Helyette: Termé-
szetes fényvédő anyagok, vagy ásványi fényvédő pigmen-
tek felhasználása a fény okozta károsodásokat megelőző,
természetes  antioxidánsok alkalmazása. Tiltott: 7. Alu-
mínium vegyületek. Helyette: Kíméletes verejtékmirigy
összehúzó hatású anyagokat, plhamamelisz kivonat. Til-
tott: 8. Ionizáló és elektronikus sugárzás alkalmazása.
Helyette: Természetes illóolajok, vagy természetes kon-
zerváló anyagok (Pl. benzoesav, szorbinsav, stb.) és azok
természetazonos, szintetikusan előállított sói. Tiltott: 9.
Mesterségesen szintetizált molekula struktúrájú konzer-
válószerek. Helyette: Benzoesav és sói, szorbinsav és
sói, szalicilsav és származékai, benzilalkohol, fenoxi eta-

nol, propionsav, tejsav, természetes illóolajok. Tiltott:
10. Ún. fantázianévvel megjelölt, eltitkolt komponensek
Helyette: Natúr és biokozmetikumokban minden össze-
tevőt fel kell tüntetni az INCI listában, hogy az érzékeny
bőrű fogyasztók tudatosan eldönthessék az adott kozme-
tikum alkalmazását. Tiltott: 11. TRICLOSAN, mint anti-
szeptikus hatóanyag. Helyette: Növényi illóolajok,
gyógynövénykivonatok, Menthol.

Hegzáródást követően ajánlott kozmetikumok:
Bio Echinacea-centella bőrregeneráló krém
dermatológiailag tesztelten hipoallergén
A biokozmetikumot tanúsítja: 
BIOKONTROLL Nonprofit Kft. – HU-ÖKO-01
Hatékony bőrhám- regeneráló, hidratáló bioaktív komp-
lex, amely az érzékeny bőr táplálására és nappali bőrápo-
lásra szolgál.
Bio Centella bőrregeneráló elixír
(rendelhető 2013. szeptember 15-től)
A biokozmetikumot tanúsítja:
BIOKONTROLL Nonprofit Kft. – HU-ÖKO-01
A hegzáródást követően hatékony hámregeneráló, hidra-
táló bioaktív komplex, amely az érzékeny bőr táplálására
és  bőrápolásra szolgáló kétfázisú spray.

Száraz, érzékeny bőrre ajánlott kozmetikumok:
Aloe&Herbs folyékony szappan
(rendelhető 2013. szeptember 15.-től)
A biokozmetikumot tanúsítja:
BIOKONTROLL Nonprofit Kft. – HU-ÖKO-01
Különleges összetételű, speciálisan bőrkímélő kókuszolaj
alapú felületaktív anyagai hatékonyan tisztítják az érzé-
keny bőrt is. Az aloe gél és a makadámiadió-olaj a hidra-
táló növényi glicerinnel a bőr egészséges egyensúlyának
megőrzését segítik, üde bőrérzetet eredményeznek. Az
allantoin, valamint az antiszeptikus hatásáról ismert
fenyő illóolaja természetes úton az egészségesen normális
bőrmikroflóra melletti hámképződést segíti a B
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vitamin-

nal. A körömvirág és a bíbor kasvirág kivonata a hámre-
generációt gyorsítja.
Bio Rózsa fürdőkrém
(rendelhető 2013. július 1.-től)
Tanúsítja: BIOKONTROLL Nonprofit Kft. – HU-ÖKO-01
Hatékonyan tisztító, ápoló és hidratáló tusfürdő krém,
érzékeny és extra száraz bőrre. Kókuszolaj alapú bőrtisz-
tító hatóanyagokkal készül. E- B
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származó C-vitamint, szezám és jojobaolajat, hámosító és
a hipoallergén, gyulladáscsökkentő hatásáról a szakiroda-
lomból jól ismert csicsóka kivonatot tartalmaz. Az alma
és csicsóka juice ,valamint a lenmag a tartós hidratációt
biztosítja. A vörösherecsíra és a majoranna kivonata a
vitális és feszes bőrállapot eléréséhez jó előkészítést biz-
tosítanak. Bőrbarát pH- jú fürdőkrém.

Bio Búzavirág arctej
dermatológiailag tesztelten hipoallergén
A biokozmetikumot tanúsítja: 
BIOKONTROLL Nonprofit Kft. – HU-ÖKO-01
Száraz és érzékeny bőr letisztítására különlegesen alkal-
mas arctej. Bőrbarát, kíméletes cukortenzidekkel tisztítja
a bőrt. A gyulladáscsökkentő haátáról ismert búzavirág
kivonatát tartalmazó termék a smink eltávolítására is alkalmas.
Bio Gránátalma nappali hidratáló arckrém
(rendelhető 2013. szeptember 15.-től)
A biokozmetikumot tanúsítja: 
BIOKONTROLL Nonprofit Kft. – HU-ÖKO-01
Az anti-ageing hidratáló arckrémben az esszenciális zsír-
savakat tartalmazó bőrtápláló olajok, valamint a jojoba
olaj az erukasav tartalmánál fogva segíti a bőrhám lipid
anyagcseréjét, ezáltal bársonyossá teszi bőrét. A bőrtó-
nust fokozó antioxidáns bioaktív komponensek üde és
feszes bőrt eredményeznek. Diszkrét illatát a természetes
illóolajok adják. Apiterápiás (méhészeti) összetevőt nem
tartalmaz!
Bio Centella-kandilla rejuvenáló kézápoló
(rendelhető 2013. szeptember 15-től)
A biokozmetikumot tanúsítja:
BIOKONTROLL Nonprofit Kft. – HU-ÖKO-01
Komplex bőrápoló, amely az aktív bőrregeneráció elő-
segítéséhez szükséges gyógynövény kivonatokkal és
olajokkal készül. Az E-,B
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gyulladáscsökkentő centella, körömvirág, orvosi som-
kóró és cickafarkfű kivonatát tartalmazza. A hosszan-
tartó hidratált bőrállapotot a kövirózsa, az aloe és a
lenmag kivonata segíti. Az arónia és a homoktövis
kivonata vitaminokkal a fiatalos bőrállapot helyreállí-
tását segíti elő, szabadgyökfogó és antioxidáns ható-
anyagai által.
Zöld tea nappali hidratáló arckrém SPF 12
dermatológiailag tesztelten hipoallergén
Különlegesen tartósan hidratáló fényártalmaktól mérsé-
kelten védő arckrém. Biológiailag értékes olajokat, a kör-
nyezeti ártalmakból származó szabadgyököket lekötő
antioxidáns hatású zöld tea kivonatot és A-vitamint is tar-
talmaz. A hidratáló uborka- és aloejuice, valamint a hipo-
allergén hatásáról jól ismert vadárvácska hatóanyagai,
valamint az ásványi eredetű fényvédő pigmentek az érzé-
keny, extra száraz bőrtípus komplex védelméről gondos-
kodnak.
Kamilla sampon és tusfürdő
dermatológiailag tesztelten hipoallergén
A biokozmetikumot tanúsítja: 
BIOKONTROLL Nonprofit Kft. – HU-ÖKO-01
72 %-a ökológiai termesztésből származik
Rendkívül érzékeny bőrre a bőrregenerációt támogató
tusfürdő és sampon. Műtétek után a heg záródását köve-
tően elsőként ajánlható hajas fejbőrt tisztító készítmény.

BBőőrrbbaarráátt  öösssszzeettéétteellűű  kkoozzmmeettiikkuummookk
aazz  éérrzzéékkeennyy  bbőőrr  ááppoolláássáárraa  II..

dr. Gyova Viola,
okleveles biológus,
az MTA kandidátusa

A Dr. BIOLA termékcsalád döntő többsége dermatológiailag tesztelten
hipoallergén. A dermatológiai vizsgálatokat a Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika végezte. A termékek nagyrésze a
magyar BIOKONTROLL Hungária Nonprofit Kft (HU-ÖKO-01 által
tanúsított) biokozmetikum.
A különösen érzékeny bőrre kifejlesztett termékeket mind bőrgyógyásza-
ti terápiás kezelések után, továbbá mélyhámlasztás és lézeres kezeléseket,
műtéti vagy plasztikai sebészeti beavatkozásokat követően, mint elsőként
ajánlható bőrbarát arc- és testápolási kozmetikumokat javasoljuk.
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Bio Centella-rutaantiredness krémpakolás
(rendelhető 2013. szeptember 15-től)
A biokozmetikumot tanúsítja: 
BIOKONTROLL Nonprofit Kft. – HU-ÖKO-01
Bőrnyugtató krémpakolásként a hegzáródást követően
alkalmazható bármely bőrtípusra. Gyulladáscsökkentő
hatóanyagokat, gyógynövények kivonatait, valamint bio-
aktív bőrrejuvenáló hatóanyagokat tartalmaz. Száraz bőr-
re ajánljuk. Borogatások alá is kiváló termék, hiszen az
ütődéseket követően a bőrfelületre kenve a kék-zöld fol-
tok felszívódását elősegíti.
Kakaóvaj-turmeric fényvédő krém (71% öko)
SPF40, magas fényvédelem
dermatológiailag tesztelten hipoallergén
Tanúsítja: BIOKONTROLL Nonprofit Kft. – HU-ÖKO-01
Bőrnyugtató, cinkoxid pigmentekkel biztosítja a termé-
szetes fényvédelmet. A fény okozta ártalmaktól és a mély-
rétegi bőröregedési folyamatoktól erős antioxidánsokkal,
például kurkuma szuperkritikus extrakciós kivonatával,
A-vitamin tartalmával és bőrtápláló bioaktív hatóanya-
gokkal védi az érzékeny bőrfelületet. Az érzékeny bőr táp-
lálása szempontjából értékes esszenciális zsírsavakat adó
olajokat tartalmaz. Értékes bioaktív hatóanyagai és a
multivitamin komplex, valamint a gyógynövény kivona-

tokkal együtt segíti a bőrregenerációt. Az erős peelinge-
zést követően, vagy bőrhalványító kezelések után fontos
alkalmazni a megfelelő fényvédelem érdekében.
Apróbojtorján sampon
(rendelhető 2013. július 1.-től)
dermatológiailag tesztelten hipoallergén
Kellemes illatú, kíméletes, bőr és hajkímélő sampon.
Kiválóan alkalmas a normál, száraz és festett haj tisztítá-
sára. Száraz, igénybevett haj esetén javasoljuk, hogy a
hajmosást követően  bio hajápoló balzsamot vagy bio haj-
fény sprayt alkalmazzon, majd öblítse le haját. A sam-
ponban lévő antiszeptikus hatású illóolajok és a gyógynö-
vények kivonatai, valamint a vitaminok táplálják a haj-
hagymákat és mérséklik a korpásodást.
Teafaolajos fogkrém
dermatológiailag tesztelten hipoallergén
Friss leheletet és egyedülálló, természetes hatóanyagának
köszönhetően egészséges szájhigiénés állapotot biztosító,
S. L. S.- és fluorid-mentes fogkrém. 
Az érzékeny bőrű gyermekek részére ajánlott termékek-

ről, valamint az aknés, zsíros problémás bőr, a pigmentá-

ciós zavarokkal érintett bőr, valamint a szemkörnyék

rejuvenáló ápolására ajánlott kozmetikumokról a követ-

kező lapszámunkban olvashatnak.

DélUtán magazin_egészség



IIrrooddaa
aazz  ootttthhoonnuunnkkbbaann??

Manapság sokat halljuk, hogy különösen kisgyermekes anyukáknak
javasolják, hogy próbáljanak meg olyan munkát találni, amit otthonról
is végezhetnek, s így esetleg a GYED után könnyebben visszajutnak a
munkaerő piacra. Na, de, mint mindennek, ennek a megoldásnak is
vannak jó és rossz oldalai. Mivel a munkáltatók általában nem szeretik,
ha nem ellenőrizhetik folyamatosan a munkavállalót, így kevés az ott-
honi munka, s persze nem is minden foglalkozás alkalmas erre, vala-
mint nem minden munkavállaló szeretné ezt, hiszen inkább vágynak
arra, hogy kimozduljanak otthonról. Viszont akik általában meg szeret-
nének felelni mindenhol, ezért nem könnyű összeegyeztetni a munka-
helyi és az otthoni teendőinket, nekik akár gyermektől függetlenül is
megoldást jelenthet, ha az otthonukból dolgoznak, hiszen így saját
maguk osztják be az idejüket, s mindig azt a feladatot végzik, amit éppen
jónak látnak. Egyszerre végezhető a munkahelyi és a házimunka. Arra
azonban érdemes ügyelni, hogy 24 órában ne legyenek „szolgálatban”.
Az otthoni munka nem jelentheti azt, hogy a főnökük bármikor önökre
telefonálhat, hogy azonnal oldjanak meg valamit.
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Vendéglátónk először kényszerből költöztette a munka-

helyét a lakásába. A munkatársaival épp iroda váltásra

készültek, s azt gondolta, hogy amíg nem találnak megfe-

lelő helyet, addig dolgozhatnak nála. Mivel nem volt

külön erre alkalmas helyiség, így a nappalit foglalták el a

számítógépek, iratok stb. Az ötlet annyira bevált, hogy

amikor a helyszűke miatt nagyobb lakásba költözött, már

direkt olyan ingatlant keresett, ahol elkülönülve, de mé gis

együtt működhet a két funkció, az otthon és az iroda. A

legcélszerűbb, ha külön bejáratúvá tudjuk tenni a munka-

helyet és a lakást, de ha ez nem megy, akkor házigazdánk

ötletét érdemes megvalósítanunk. Nála a bejárat közelé-

ben van egy minden oldalról ajtókkal elszeparálható

négyzet alakú szoba, amit irodának rendezett be, s így

bármikor elzárható a lakás többi részétől. Az enteriőr

közelében vendégmosdó található, ami szintén az elkülö-

nülést szolgálja. A bejárati ajtó elé, a folyosó adta lehető-

ségeket kihasználva, a régi börtönrácsjellegű építmény

helyett új, hatalmas üvegfelületű ajtó került, így az ide

érkezőket ez az első zsilip fogadja. Mivel világos, növé-

nyekkel díszített a helyiség, így ez a barátságos, hívogató

légkör ad alapot a belépésre a további enteriőrökbe.

A lakásban a harmónia érdekében egységes stílusú beren-

dezés van, a modern bútorokhoz, megbolondítva az össz-

hatást, egy-két régi egyedi darab társul. A konyhába

került egy olyan tálaló és tükör, amelynek a párja a nap-

paliban lévő szekrény. Mindhárom darab az előző tulaj-

donos örököseinek a döntése miatt maradt itt, mert nem

akarták a jelentős súlya és lerobbant állapota miatt elszál-

lítani. Vendéglátónk látva hogy értékesek, felújíttatta

őket, egy szettet alkotnak. A könyvespolcok, az egyedi for-

májú, rakodófelülettel bíró franciaágy, a hálóban az izgal-

mas alakú kisszekrény pedig házigazdánkkal költözik

mindenhova, hiszen általa tervezett, borovi fenyőből

készült impozáns darabok. Már a harmadik hurcolkodást

élték túl, s mivel tömör fából vannak, jól bírják a „kikép-

zést”. A háló az intim szféra, így ide kerültek a családi

fotók. Az ágy melletti falon például az apai nagyapa ked-

venc esernyője lóg kiterítve. Egy szélvihar miatt használ-

hatatlanná vált, de most ráragasztott fényképek formájá-

ban a múlt emlékeinek őrzőjeként funkcionál.

Vendéglátónk az enteriőrökben a falakon három színt

kombinált, a fehéret, vöröset és a szürkét. Így lett a háló-

szoba, a fürdő és az iroda fehér-szürke, a konyha, a nap-

pali és a bejárat előtti átrium fehér-vörös, a folyosó pedig

fehér. A hidegburkolatok is ezt követik. A talaj mindenhol

fehér, a csempék a konyhában szintén azok, a kicsi fürdő-

szobában feldobva a parányi helyet a beépített kád oldala

fekete, felette pedig pepita elrendezésű csempék vannak.

A fekete-fehér váltakozik a WC-nél is. Ehhez igazodnak a

szaniterek, a kétszemélyes mosdó, és a fekete, fehér csa-

pok, valamint a fürdőszoba-szekrények is. Csak a

narancsszín lóg ki a sorból, de ez szükséges ahhoz, hogy

egy kissé megtörje az egységet, s pikáns hatással járuljon

hozzá az összképhez. A hálószobába készült termetes,

mennyezetig érő (a belmagasság 360 cm) L-alakú gard-

róbszekrény robusztusságát oldják a fehér-fekete-szürke

koloritokat váltogató ajtók. A folyosóra a fehér falak és a

kis tér miatt a vezetékeket, villany- és gázórát rejtő beépí-

tett szekrények fehérek, s az ajtajuk a térnövelő hatásuk

miatt tükröket kapott.

A lakásban az esztétikumot mindenhol ötvözték a funkci-

óval. Így készült padlófűtés a hidegburkolatú helyiségek-

be, míg a nappaliban és a hálószobában, ahol parketta

van, radiátorok adják a meleget. Vendéglátónk az egész-

séges életmód híve, így a konyhába, a mosogató alá, a

főcsaphoz minőségi víztisztítót szereltetett, aminek

köszönhetően nemcsak a poharakba, de a főzéshez is

nehézfémektől, baktériumoktól stb. mentes tiszta vizet

használhat. S a víztisztítóból, becsukva a mosogató alatti

szekrény ajtaját, csak az esztétikus kis csap látható, ami a

mosogatótálon áll. Az L-alakú, faltól falig érő, ide terve-

zett konyhabútor egyszerre praktikus, és a fehér-vörös

kolorit és a magas fényű bútorlap miatt elegáns, valamint

könnyen tisztítható, ráadásul elfér benne minden edény,

s nagy a munkapultja. A fiókjai becsapódás gátlóval fel-

szereltek, így megvédnek a sérüléstől, hiszen még egy kis-

gyermek sem tudja odacsukni a kezét. Mivel ez a helyiség

nem kap elég napfényt, így a konyhabútor fölé csak üveg-

polc került, ezért nem árnyékolja le semmi a teret, így

világos az enteriőr. Nem véletlen, hogy a két asztallal, ülő-

szigettel is rendelkező konyha, a folyosóra és az átriumra

néző hangulatos ablakaival a családtagok és a vendégek

kedvence. Itt lehet beszélgetni, iszogatni, ellazulni,

miközben akár finom ételek készülnek a tűzhelyen, vagy

épp egy kártyaparti borzolja az idegeket…

Balogh Andrea

Ráski Judit, Popovics László
1116 Budapest, Pajkos u. 80.
Tel.: +36 (1) 279 2240, fax: +36 (1) 279 2241
Mobil: 36 (30) 557 3447, e-mail: info@icewater.hu
WEB: www.icewater.hu

Víztisztító rendszer: I.C.E. Water Kft.
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GGOOUURRMMEETT  FFEESSZZTTIIVVÁÁLL
FFóókkuusszzbbaann  aa  gguullyyááss
Május 30. és június 2. között ismét a Millenáris
Parkba várja vendégeit a legnívósabb és
legváltozatosabb hazai gasztrorendezvény, az OTP
Klub Gourmet Fesztivál. A magyar gasztronómia
szerelmesei számára kihagyhatatlan esemény még
a tavalyinál is 50 százalékkal több kiváló éttermet
vonultat fel, idén már szinte a teljes hazai
élmezőny bemutatkozik, a vidéki Magyarország
gyöngyszemeitől a budapesti sztárséfekig. Jelentős
újításként az idei Gourmet kiemelten foglalkozik
az ország legismertebb ételével, a gulyással is.
2013-ban már nemcsak a nagyközönség kulináris
továbbképzését tűzték ki célul a szervezők, azzal,
hogy egy helyen elérhetővé, megkóstolhatóvá
teszik az ország legjobbjait, hanem a szakma
tovább fejlődését is igyekeznek szolgálni. A
rendezvény szakmai napján ugyanis a legkiválóbb
kistermelők, sajtkészítők és az éttermesek
találkozhatnak egymással.

Az elmúlt két évben a Sziget Szervezőiroda kezei között
teljesen megújult, és immár egyértelműen a legnívósabb
hazai gasztronómiai seregszemlének számít a Gourmet
Fesztivál. A színvonal ráadásul nemcsak a résztvevők
összetétele és az igazán egyedi ételkínálat miatt
kiemelkedő, de a helyszín kialakítása, az ülőhelyek
száma, az egyedi étkészletektől, a kiegészítő programokig,
minden azt a célt szolgálja, hogy a látogatók igazi
élményekkel gazdagodjanak. A belépőjegy ára változat-
lanul 2900.-Ft, amely mellé jár egy prémium minőségű
borospohár, egy tokaji furmint kóstoló, a METRO áruház
felajánlásával naponta az első 1000 látogatónak egy bél-
szín carpaccio, valamint egy csésze kitűnő kávé, amelyet
az ország legjobb baristái készítenek majd. Az OTP Klub
Gourmet fesztiválon azok, akik OTP Klub kártyával ren-
delkeznek, 25 százalékos kedvezményt kapnak a helyszí-
nen kártyájukkal vásárolt napijegy árából. Emellett a klu-
bosok kártyájuk felmutatásával az OTP Bank standjánál
egy pohár bort kapnak ajándékba
A bevált szlogen „Kóstold meg Magyarországot!”
jegyében, idén még több vidéki és fővárosi étterem várja
a kulináris érdeklődésű nagyérdeműt. A rendezvény
igyekszik átfogó képet adni a hazai csúcsgasztronómiáról,
bemutatva a legjobb éttermeket, borászatokat, gourmet
üzleteket, cukrászdákat. „Amellett, hogy egy jól átlátható
pillanatfelvételt ad a vendéglátás csúcsainak jelenlegi
állapotáról, igazi különlegessége, hogy ez az egyetlen
olyan rendezvény, ahol szinte teljes számban felvonulnak

a hazai gasztropiac nagyágyúi, vidékről és Budapestről
egyaránt. A hazai top 50 étteremből 2013-ban már szinte
mindenki képviselteti magát és ráadásul sokan úgy
jelennek meg, hogy ez az egyetlen rendezvény, aminek a
kedvéért kimozdulnak a megszokott konyháikból. Az a cél
vezérel bennünket, hogy a Millenáris területén
bemutassuk az ország gasztronómiai makettjét.
Szeretnénk, ha az érdeklődők, elérhető árakon (500 és
1000 forint között/adag) megkóstolhatnának megannyi
izgalmas és ínycsiklandó finomságot. Az ételek mellé
szakemberek által összeállított bor ajánlatot is kapnak
majd a látogatók, akik a párosított borokat a helyszínen
szintén megízlelhetik. Egy helyen elérhető szinte minden,
amit amúgy csak hosszas utazással és komoly
ráfordításokkal tudnának csak felfedezni” – mondta
Gerendai Károly, a Gourmet Fesztivált szervező Sziget
Kft. igazgatója.
Az idei év újítása, hogy a Gourmet Fesztivál kísérletet tesz
arra, hogy a csúcsgasztronómiát és a mindennapok
étkezési kultúráját közelítse egymáshoz. Ennek jegyében
mutatkozik be a rendezvényen a „gulyás”, a leg -
különbözőbb formákban, legyen az leves, pörkölt, hab,
mártás, vagy akár terrine.
A példa nélküli étel- és italkínálaton túl, színvonalas
gasztro- és zenei programok is várják majd a látogatókat.
Az OTP Klub Gasztro Színpad izgalmas programokkal
várja majd a látogatókat. Testközelben láthatja a közön-
ség az ország Michelin-csillagos séfjét, Széll Tamást
(Onyx) aki külön bemutatóval készül, továbbá a tavalyi
sikerre való tekintettel idén is lesz Bíró Lajos - Segal Vik-
tor párbaj, idei témájuk a padlizsán. 
Ez a rendezvény nemcsak a nagyközönséghez igyekszik
közelebb hozni a minőség iránt elkötelezett gasztronómia
szereplőit, hanem találkozási és igazodási pont a
szakmabeliek számára is. Ezért a Fesztivál szakmai
napján (május 31.) szó lesz a Magyar Gasztronómiai
Egyesület (MGE) és a Gault & Millau Magyarország (GM)
étteremkalauz által nemrégiben alapított „Aranyszalag
Minőség” élelmiszer- és alapanyag tanúsítványról.
Élőben is bemutatkozhatnak a potenciális vevőiknek a
minősítésnek megfelelő kistermelők, valamint külön
figyelmet kapnak hazánk legkiválóbb sajtkészítői is. 
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Lonely Planet: Spanyolország

Spanyolország a tenger, a napfény, a sáfrány, a tapas, a bikaviadalok, a flamenco, az iszlám épületegyütte-
sek, a hatalmas gótikus és román stílusú kolostorok, a Pireneusok, Gaudí, El Greco, Velázquez, Goya, Dalí,
Picasso és Don Quijote megunhatatlan világa. A Lonely Planet sorozat minden részletre kiterjedő útiköny-
ve (útvonalajánlatok, részletes programjavaslatok, városnéző séták és szervezett túrák, Spanyolország tör-
ténelmének és kultúrájának ismertetése, a spanyol konyha remekei, gazdag étteremválaszték, különféle
kategóriájú szálláshelyek Katalóniától Kasztíliáig, gyakorlati tudnivalók, hasznos címek és telefonszámok,
az alapszókincset felölelő, praktikus kisszótár) megkönnyíti az eligazodást Spanyolország páratlan termé-
szeti és kulturális örökségében.

Park Kiadó

www.parkkiado.hu

Emilya Hall: Nyarak könyve

Mindegyik nyár tökéletes volt. Kivéve az utolsót. Elisabeth Lowe váratlanul csomagot kap. Egy albumot,
tele réges-régi, Magyarországon készült fényképpel és egy kísérőlevelet, melyben arról értesítik, hogy édes-
anyja, akivel több mint egy évtizede megszakított minden kapcsolatot, meghalt. A képek nézegetése felidé-
zi a fájdalmas múltat, amikor a kilencéves kislány a szüleivel a Balatonnál töltött egy hetet, és édesanyja
úgy döntött, nem tér vissza a szigetországba. Beth az apjával maradt, de minden nyáron meglátogatta az
édesanyját Magyarországon. Éveken át ezek a nyarak tartották benne a lelket, de tizenhat éves korában
valami visszafordíthatatlanul megváltozott. Azóta Beth egyszer sem engedte meg magának, hogy azokra a
varázslatos nyarakra gondoljon. A csomag érkezése azonban felkavarja a múltat és átrendezi a jelent.
Emylia Hall 1978-ban született Devonban, egy angol és egy magyar képzőművész lányaként. A York Uni-
versityn és Lausanne-ban tanult, majd évekig egy reklámügynökségnek dolgozott. Néhány éve a francia
Alpokba költözött, ott kezdett el írni. A Nyarak könyve az első regénye.

Matthew Boyden: Az opera kézikönyve

Operával csak most ismerkedők és vájt fülű, megszállott operarajongók egyaránt élvezettel forgathatják ezt
a kiadványt, amely megbízhatóan kalauzol el az operák sokszínű és izgalmas világába. Monteverditől Tho-
mas Adésig a világ operatermésének legjavát áttekintő kötetben mintegy 150 zeneszerző eleven stílusban
megírt rövid életrajza és közel 340 opera részletes bemutatása olvasható. Az egyes operák cselekményén és
rövid zenei elemzésén túl a kézikönyv a művekről készült legjobb, közel 900 CD-felvétel frappáns és tömör,
olykor csípős és kíméletlen kritikáját tartalmazza a leghíresebb archív felvételektől a legújabb lemezekig. A
világ operaházaiban jelenleg repertoáron lévő művek közül 60-ról DVD-felvételt is ajánl. A lebilincselően
üde és eleven stílusban megírt, CD-felvételeken alapuló operatörténet rövid függelékkel zárul, amely híres
énekesek és karmesterek vázlatos pályarajzát, és a műfaj legfontosabb zenei szakkifejezéseinek magyará-
zatát foglalja magában. A hatalmas anyagban jól áttekinthető mutató segíti az eligazodást, az oldalakat
zeneszerzők, énekesek, színpadképek és CD-borítók fotói gazdagítják.

Barbara Pease – Allan Pease: Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő?

Miért menekül a férfi a szerelem elől? Miért rágódik a nő kis problémákon? Miért ódzkodik a férfi a tartós
kapcsolattól? Miért nem tér a nő a lényegre? Miért érzi a férfi, hogy minden nő az ő fülét rágja? Miért
kíváncsi a nő minden apró részletre? Mit eszik a férfi a tűsarkúban tipegő nőn? Mit eszik a nő a feszes fene-
kű férfin? Miért vannak a férfinek olyan undorító szokásai? Miért beszél annyit a nő? Miért szereti a férfi
a disznó vicceket? Mire gerjed a nő? Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő?
Az elsöprő sikerű Testbeszéd írója és társszerzője – egyben felesége – három évtizede keresik a választ,
vajon miért van az, hogy a nemek közti szakadék, félreértés, konfliktus a huszonegyedik században ugyan-
úgy hozzátartozik az emberi élethez, mint Ádám és Éva ősviszálya idején. Tapasztalataik, kutatásaik, fel-
méréseik józan eszük és humoruk segítségével igyekeznek válaszolni az örök kérdésre: miért is van annyi
bajunk egymással?

Életmentő műszerek a Tűzoltó utcai Gyermekklinikának
Jótékonysági esttel ünnepelt a 20 éves Béres Alapítvány

„Az élet az, amiért érdemes és kell is küzdenünk!” – idézte id. dr. Béres
József szavait Béres Klára, a 20 éves Béres Alapítvány elnöke a dagana-
tos gyermekek megsegítésre rendezett jótékonysági est kezdetén. A
nagysikerű rendezvény teljes bevételét a Tűzoltó utcai Gyermekklinika
új intenzív osztályának korszerű fejlesztésére ajánlották fel, amelyről az
adományozási okiratot dr. Szabó András professzor, a klinika igazgató-
ja vette át Béres Klárától. 

Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke, az átadás kapcsán elmondta: „Van okunk
ünnepelni, büszkének lenni, hiszen a Béres Alapítvány immár húsz éve, töretlenül
segíti a rászorultakat, betegeket, támogatja az oktatást, a kultúrát, szolgálja az
értékteremtést. Nagyon jó
érzés, amikor arra gondo-
lok, hogy a mögöttünk lévő
két évtized alatt milyen sok
embernek, közösségnek tud-

 tunk a segítségére lenni, hányaknak adtunk gyógyulást, erőt, reményt. A mai
már a kilencedik, a daganatos betegek megsegítésesre rendezett jótékonysá-
gi estünk, ahogy eddig is, a támogatott kiválasztásánál, most is nagyon
körültekintően jártunk el. A támogatásunk eredményeként hisszük, hogy
még több daganatos gyermek kap esélyt a gyógyulásra, nyerheti vissza
egészségét.”
Az est főszereplője Magyarország táncművészeti életének egyik legrango-
sabb társulata a Csillagszemű Táncegyüttes volt.

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjaa  ÖÖnntt  ééss  kkeeddvveess  ccssaallááddjjáátt  aa  HHOOTTEELL  VVIILLLLAA  NNAATTUURRAA!!
CCSSAALLÁÁDDIIAASS  hhaanngguullaatt,,  ccssooddáállaattooss  TTÓÓPPAARRTTII  kköörrnnyyeezzeett,,

ffaannttaasszzttiikkuuss  kkoonnyyhhaa,,  PPAANNOORRÁÁMMAA  wweellllnneessss  rréésszzlleegg..

TTÖÖLLTTŐŐDDJJEENNEEKK  ffeell  ggyyöönnyyöörrűű  kköörrnnyyeezzeettbbeenn,,

LLÁÁTTOOGGAASSSSAANNAAKK  eell  hhoozzzzáánnkk  ÖÖnnöökk  iiss!!

88774477  GGaarraabboonncc,,  CCssoobbooggóó  kköözz  006666//77..
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EE--mmaaiill::  iinnffoo@@vviillllaannaattuurraa..hhuu
HHoonnllaapp::  wwwwww..vviillllaannaattuurraa..hhuu



Gyertek Kukutyinba
zabot hegyezni!

Minden júniusi hétvégén
G yerek Sz ige t

június  8 – június  30.

A Gyerek Sziget ebben az évben sem hagyja cserben rajongóit, hűsé-
ges látogatóit: a Hajógyári sziget gyerekparadicsoma június 8-án kinyit
és minden júniusi hétvégén pazar élményekkel vár kicsiket és nagyokat
egyaránt. Az idén a jól ismert és szeretett helyszíneken kívül két új is
lesz: az egyik, a Gondolkodj egészségesen program! helyszíne, aminek a
fókuszában a mese, a dráma, a szabadjáték áll, a másik pedig Kukutyin,
azaz a magyar hagyományok helye a Gyerek Szigeten. Az ezt szervező
csapat és a helyszín szellemisége már ismerős lehet a Sziget fesztivál-
ról, hiszen a Hungarikum Falut nekik köszönhetjük „a nagytestvér”
programjai között. Kukutyinban a magyar hagyományok, a szellemi és
tárgyi kulturális örökség, a régi népszokások, és hagyományos mester-
ségek megismerésére van lehetőség és mindezt látványos és élménygaz-
dag közegben.
Persze a Gyerek Szigeten lesz zenebona, vigalom, a kedvenc előadók –
Gryllus Vilmos, Kaláka, Szalóki Ági, Palya Bea és még sokan mások –,
kézműveskedés, állatsimogató, sportprogramok, Csodák Palotája, kör-
nyezettudatosság és bohóckodás. A cél az idén is az, hogy új élmények-
kel, ismeretekkel és ismerősökkel legyen gazdagabb szülő és gyerek
egyaránt, szabadon alkothassanak a gyerekek, játsszanak, mozogjanak,
tobzódjanak, élvezhessék a gyerekkorral járó szabadságot.
A részletes program a www.gyereksziget.hu oldalon nézhető meg.



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. Kérjük, hogy a teljes nevét és címét tüntesse fel!

Végre itt a nyár! Irány a Balaton! Irány Tihany,

Az Európa Kávéházat az elegáns külső
és a barátságos atmoszféra teszi köz-
kedveltté idősek, fiatalok, üzletembe-
rek, valamint a Vígszínház szomszéd-
sága miatt a Művészek körében is.
Széles sütemény- és tortaválasztéka
mellett, melyben a tradicionális re -
cep tek és a kor trendjének megfelelő
könnyű édességek is megtalálhatóak,
kávékülönlegességek és bőséges tea-
választék biztosítják a színvonalas
kínálatot.

Európa Kávéház és Cukrászda

1055 Budapest, Szent István krt. 7–9.
Tel./fax: +36 (1) 312 2362
www.europakavehaz.hu

ahol hatalmas árnyas stranddal, 1000 m2-es wellness szigettel és sok-sok programmal várunk minden nyaralni
vágyót! Kiemelt nyári ajánlatunk: 5 nap 4 éj, 2013.07.06. – 08.10. között, vasárnapi érkezéssel.
Szállodában:
Kétágyas standard szobában félpanzióval (gazdag büféreggelivel és -vacsorával): 58 800.- Ft/főtől (14 625.- Ft/éj/fő).
Gyermeke 11 éves korig ingyen nyaralhat nálunk**!
Bungalóban: 5 fős klimatizált átriumház, önellátással: 114 000.- Ft*/éj/ ház (5700.- Ft/fő/éj)
Csomagárban:
• 1000 m2-es SPA részleg használata: balatoni panorámás uszoda, finn- és infraszauna, pezsgőfürdők, gyógyvizes
élménymedence, gőzkabin, fitnesz terem, 

• 500 m saját strand napozóágyakkal, vízi csúszda,• szabadtéri sportpályák: strandröplabda, strandfoci,
streetball, lábtenisz, tollaslabda, szabadtéri sakk, szabadtéri fitnessgépek, 
• a napi aktuális felnőtt és gyermek sport és animációs programjainkon való részvételt (pl. aerobic, fitt-ball,
Nordic Walking, íjászat, sportversenyek, Gyermek-Klub –kiírás szerint),
Fürdőköpeny használat (kaució ellenében, ingyenes WIFI a szállodahallban, parkolás.
Idegenforgalmi adó külön fizetendő: 450.- Ft/fő/éj, 18 éves kortól fizetendő.
SZÉP-kártyát lefogadunk.
Online foglalás: www.clubtihany.hu
*fenti ajánlataink csak 4 éjszakás csomagban, vasárnapi érkezéssel foglalhatóak, napi szinten nem meg-
bonthatóak. További kedvezmény (pl. törzsvendég) nem érvényesíthető. 

Hosszabbítás: standard kétágyas szobában: 19 500.- Ft/fő/éj, Átrium ház: 38 000.- Ft/ház/éj
**GYERMEKKEDVEZMÉNY: standard szobában, szülők mellett: 1 felnőtt + 1 gyermek vagy 2 felnőtt+1
gyermek esetén érvényes.

Hotel Club Tihany
H - 8237 Tihany, Rév u. 3., Pf.: 31.

Tel.: +36 (87) 538 564
E-mail: reserv@clubtihany.hu



DélUtán
Fő szer kesz tő: 

Szabó Antal

szaboantal@delutan.com

Lap igaz ga tó:

Ba logh And rea

baloghandrea@delutan.com

Munkatársak:

Kovács Liza

Fo tó:

Hollai Iván, Kovács Liza

Fe le lős ki adó:

Anszikre Kft.

A kiadó cí me:

1132 Bu da pest, Kresz Géza u. 17.

Te le fon/fax: 

+36 1 321 4629

E-mail: 

delu tan@delutan.com

Web: 

www.delutan.com

www.facebook.com/delutan
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A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vál-

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

nyomni, sokszorosítani a törvényesen engedélyezett

eseteken kívül csak a kiadó hozzájárulásával lehet. 

A  lapban megjelent cikkek és illusztrációk szerzői

jogvédelem alatt állnak. Bármilyen – részben vagy

egészben történő – felhasz ná lá sá hoz a kiadó írásbeli

engedélye szükséges.
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