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Humanitás
Megszokhattuk, hogy a híradókban, a katasztrófákról, balesetekről, halálos áldoza-
tokat követelő tragédiákról szóló tudósítások előtt a műsorvezető felhívja a figyel-
münket, hogy a következőkben megrázó, a nyugalom megzavarására alkalmas kép-
sorokat látunk majd. Ez így rendben is van, a mimózalelkű nézők időben eltakar-
hatják a szemüket, befoghatják a fülüket, vagy kimehetnek a konyhába egy sörért,
és, mire visszajönnek, a képernyőn már a valamelyik állatkertben nemrég született
tevecsikó (víziló borjú, sündisznó bébi stb.) első cuki botladozó lépéseiben gyö-
nyörködhetnek. Csak annyi a gondom mindezzel, hogy még egyszer sem hallottam
egyik műsorvezetőtől sem az említett figyelemfelhívást a végrehajtásokról, kilakol-
tatásokról szóló tudósítások előtt. Pedig azokból aztán van bőven, és az ilyen ripor-
tok számomra – lehet, hogy én is mimózalelkű vagyok – igen csak megrázóak, és
alkalmasak a nyugalmam megzavarására. Mert, hogy nem sok különbséget látok az
árvizek, tűzvészek földönfutóvá vált túlélői és a frissen kilakoltatott emberek két-
ségbeesett, reményvesztett tekintete között.
Nemrég egy reggeli műsorban kérdezték az egyik fővégrehajtótól, hogy a kilakolta-
tási moratórium letelte után mennyivel lesz több a munkájuk. Majd megszakadt a
szívem érte és a kollegáiért, amikor ecsetelte, milyen nehéz is az ő munkájuk, meny-
nyire túlterheltek, kizsigereltek szegény végrehajtók, ráadásul sokan utálják is őket,
pedig mindent megtesznek azért, hogy a lehető leghumánusabban járjanak el min-
den esetben. Na, erre varrjon gombot valaki! Humanitás és végrehajtás együtt, mint
Péter és Pál a naptárban! Nem értem, hogy lehet valaki humánus, miközben éppen
azon fáradozik, hogy valakiknek (leggyakrabban egész családoknak) tönkretegye az
életét. A hóhér megsimogatja az elítélt buksiját, miközben nyakára tekeri a hurkot?
Persze tudom, hogy nem a végrehajtók az igazi bűnösök, nem ők tehetnek róla,
hogy emberek ezrei kerülnek a kezeik közé (a napokban olvastam egy jelentést,
mely szerint csak az elmúlt másfél évben 17160 lakást árvereztek el Magyarorszá-
gon), hiszen ők csak a gépezet apró csavarjai, a pénzvilág verőlegényei. Az igazi
nagy halak nem piszkolják be a kezüket holmi csip-csup ügyekkel, ők nagyban ját-
szanak ott a Parlamentben, meg a hatalmas irodaházak párnázott ajtói mögött. Ők
azok, akik eltakarják a szemüket, befogják a fülüket, vagy kimennek a konyhába egy
sörért, ha ilyesmit kéne látniuk, mert, ha egyszer végignéznének egy ilyen tudósí-
tást, lehet, hogy nem az lenne a legfőbb gondjuk, hogyan marakodjanak a hatalo-
mért vagy a még nagyobb extraprofitért. Talán nagyon csendesen megszólalna ben-
nük valamilyen halvány önkritika, elvégre egy kicsit talán ők is hibásak minden
egyes esetben, amikor a végrehajtó kopogtat az ajtón, és ők akár még tehetnének is
valamit ellene, hiszen van hatalmuk hozzá.
Vagy túl naiv vagyok, ha ilyesmit feltételezek? Akkor viszont nincs más hátra, rájuk
kell küldeni azokat a végrehajtókat. Ha rajtam múlna, már holnap indulnának! Per-
sze, mielőtt elindítanám őket, a lelkükre kötném, hogy mielőtt az említett hölgye-
ket-urakat kipenderítenék az utcára, feltétlenül simogassák meg a buksijukat,
hiszen első a humanitás!

Szabó Antal
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egnyerően jóképű srác, vele született eleganciával és eszméletlenül
jó hanggal, csak éppen három-négy generációnyit késett
a születéssel – ez jutott eszembe, amikor először láttam

Gájer Bálintot a Voice színpadán. És nem véletlenül, hiszen ez a tipikusan
21. századi pop-sztár kinézetű fiatalember a múlt század 30-as, 40-es éveit
idéző swinggel kápráztatta el az igencsak meglepett közönséget, és a még
inkább csodálkozó mestereket. Persze aki ismerte az ifjú dalnok zenei elő-
életét, az egyáltalán nem csodálkozott, hiszen eddigi pályafutása ezer szál-
lal kötődik a ragtime, a swing, a boogie műfajához, de emellett
otthonosan mozog a pop zenében is. Ám ez a kötődés nem azt jelenti,
hogy egyszerűen elénekli dédszülei kedvenc slágereit, hanem többek között
a Group’N’Swing együttes „frontembereként” abban jeleskedik, hogy ezt
a mára már rétegzenévé vált stílust korszerű feldolgozásokban minél
szélesebb körben megszerettesse. S hogy ez a törekvése milyen sikerrel
járt, azt jól példázza az a rengeteg közönségszavazat, a hétről hétre
gyarapodó rajongótábor, amely a valaha volt egyik legnézettebb
tehetségkutató döntőjéig repítette.
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� Valószínűleg a könyöködön jön már ki, de kény-
telen vagyok megkérdezni, hogy válik egy 21. szá-
zadban szocializálódott fiatalember egy 60-70
évvel korábban divatos zenei stílus rajongójává,
mi több, aktív művelőjévé?
� Nincs benne semmi eget rengető, bár elég hosszú
történet. Marcaliban születtem, és gyerekkoromban
– leszámítva, hogy édesapám nagyon jól énekelt –
semmi sem terelt volna a zene irányába, ha nem
veszik észre a környezetemben, hogy szinte bármi-
lyen tárgyon, ami elém került elkezdtem dobolni az
ujjaimmal. Volt egy barátom az iskolában, akivel
nagy dobolásokat rendeztünk mindennel, ami a
kezünk ügyébe akadt. Ezek után szinte magától
értetődött, hogy a marcali zeneiskola ütő szakán
kötöttem ki. Szerencsém volt, mert olyan mestertől
tanulhattam, mint Sárkány Zsolt, aki az országos
hírű Amadinda együttes alapító tagja, akinek
nagyon sokat köszönhetek. Persze nem volt egysze-
rű, hiszen aki zenetanulásra adja a fejét, az minél
előbb hangszert akar a kezébe, nem arra vágyik,
hogy egy évig csak a verőfogást, ütéstechnikát gya-
koroljon, a szolfézsról már nem is beszélve. Amikor
már odaülhettem a dobok mögé, az már sokkal job-
ban tetszett. Sárkány Zsolt vezetésével megalapítot-
tuk a Marcato ütőegyüttest. Bármilyen versenyen is
indultunk el, díj nélkül nem tértünk haza. Koncer-
teztük belföldön és több meghívást kaptunk kül-
földre is. A siker nem maradt el bármerre is jártunk.
Nagyon megtetszett ez az életforma, ezért ez az idő-
szak meghatározó volt az életemben. A zenélés mel-
lett szinte végig párhuzamosan kézilabdáztam. Pro-
fi sportoló szerettem volna lenni, ezért Veszprémbe

jelentkeztem gimnáziumba, ahol a tanulás mellett
az akkori Fotex Veszprém serdülő csapatához jár-
tam edzésre. Az egyik meccsen megsérültem, begip-
szelték a lábam, így több hónap kényszerpihenő
következett. Közben rájöttem, hogy nem is hiányzik
annyira a kézilabda, rájöttem, hogy a zene jobban
érdekel. Érettségi után Székesfehérvárra felvételiz-
tem a Dr. Lauschmann Gyula Zeneművészeti Szak-
középiskolába, hogy magasabb szinten tanulhassak
zenélni. Először jazz-dob szakkal próbálkoztam, de
nem vettek fel, mert nálam sokkal képzettebb dobo-
sok felvételiztek, ezért már nem fértem be a keret-
be. A következő évben már Jazz-ének szakra jelent-
keztem, ahol Pély Barna volt a tanárom. Itt már első
tanév után összejött egy kis zenekar. A Six On The
Beach nevű formációval koncerteztünk a Balaton-
nál. Ez volt az első olyan időszak, amikor pénzt is
kerestem a zenéléssel. 
� Most mégsem egy híres jazz dobossal beszélge-
tek, hanem egy immár országosan ismert énekes-
sel, akinek szakma és közönség egyaránt óriási
jövőt jósol.
� Énekesi pályafutásom tulajdonképpen Marcali-
ban egy zeneiskolai buliban kezdődött, ahova szóra-
kozni mentem a barátaimmal. Már akkor is imád-
tam a United zenekar dalait és éppen egy United
remix ment, amikor valahogy megszereztem a mik-
rofont, és elénekeltem a Hófehér Jaguárt. Történe-
tesen éppen ott volt későbbi énektanárnőm, Hor-
váth Diána, aki felfigyelt rám, és ezt követően óriá-
si részt vállalt abban, hogy énekes vált belőlem. Ő
készített fel a székesfehérvári felvételire is. Több
party zenekarral is koncerteztem, főleg vidéki klu-

bokban, városi és céges rendezvényken, játszottunk
magyar és külföldi slágereket, feldolgozásokat.
Aztán 2009-ben a Group’N’Swing együttes énekest
keresett, és azóta szinte ők a második családom.
Bennük nemcsak nagyszerű barátokra találtam,
hanem olyan kollegákra is, akikkel tökéletesen
egyezik a zenei ízlésünk, és azonosak a zenével kap-
csolatos elképzeléseink is.
� Szavaidból úgy tűnik, hogy egy életre elkötelez-
ted magad a swing mellett, holott a Voice-ban a
legnagyobb sikert Adele
világslágere, a Skyfall
előadásával, és a Cara-
mellel duettben énekelt
Jelenéssel arattad, ame-
lyek még csak köszönő
viszonyban sincsenek az
általad favorizált stílus-
sal. Felkészültél arra,
hogy az igazán nagy
népszerűséget a swingnél populárisabb műfajok-
ban érheted el?
� Természetesen tudom, hogy a klasszikus swing-
gel nem lehet hatalmas arénákat megtölteni, de
hiszem, hogy aki komolyan veszi az éneklést, az egy-
szerűen nem hagyhatja ki a jazz sztenderdeket, illet-
ve aki ezekben otthonosan mozog, az könnyebben
lép át más műfajokba. Paul Anka volt az első aki,
pop/rock slágereket hangszerelt át swing műfajba,
amelyekk attól még modernek maradtak. Vagy
említhetném nagy példaképemet, Michael Bublét,
aki gyakorlatilag új műfajt teremtett. Bebizonyítot-
ta, hogy a pop és a swing tökéletesen megfér egymás
mellett. Én is valami ilyet szeretnék. Persze nem
Michael Bublé imitátor akarok lenni, inkább azt
szeretném, ha meghallják a dalaimat, a hangom, azt
mondják rá: ez olyan „bublés” volt. Ugye érthető a
különbség? Leginkább azt szeretném, ha nem
hasonlítanának senkihez, hanem egy mindenki
másétól jól megkülönböztathető Gájer Bálint stílust
alakíthatnék ki. 
� Fiatal korod ellenére már „régi motorosnak”
számítasz a szakmában. Miért csak most jelentkez-
tél egy tehetségkutatóra?
� Néhány évvel ezelőtt  már indultam a Megasztá-
ron, de az elődöntőből nem jutottam tovább az élő
show-ba. Az is igaz, hogy akkor még nem igazán

tudtam milyen műfajban szeretném megmutatni
magam és szakmailag sem voltam még elég felké-
szült. Csalódásként éltem meg, hogy nem sikerült,
amit célként kitűztem magam elé, de most már örü-
lök, hogy így alakult. Akkor úgy döntöttem, nem
jelentkezem hasonló műsorba, inkább lassan, de
biztosan felépítem a karrierem, ám, amikor meglát-
tam a Voice reklámját, úgy éreztem, ezt a műsort
nekem találták ki, hiszen olyan énekeseket is keres-
tek, akik már régóta színpadon állnak, de a várt

siker valamiért még nem
jött el számukra. Egy
magamfajta zenésznek
nem sok ilyen lehetőség
kínálkozik arra, hogy
országos ismertségre
tegyen szert, emellett itt
nem kellett beköltözni
egy villába a verseny ide-
jére, tehát volt lehetőség

rá, hogy ne szakadjak ki addigi életemből. Ráadásul
élő zenekar kísérte az énekeseket és az általam kép-
vislet sílusban mutathattam meg magam. Szóval
egyáltalán nem bántam meg, hogy részt vettem egy
ilyen megmérettetésen, bár – főleg a vége felé – már
borzasztóan fárasztó volt, hiszen a döntőre például
4-5 nap alatt három új dalt kellett megtanulni, ami
önmagában is nagyon sok, és akkor még ott voltak a
színpadi próbák, a ruha, smink, haj „belövése”, szó-
val éjszakánként szinte ájultan zuhantunk az ágyba.
� Molnár Ferenc Caramel személyében a hazai
popzene egyik emblematikus személyisége volt a
mestered. Milyen volt vele együtt dolgozni?
� Nem véletlen, hogy őt választottam, mert vala-
hogy úgy éreztem, hogy ő hitt bennem a legjobban. A
közös munka során, ahogy egyre inkább megismer-
tük egymást, lassan kialakult egy kölcsönös tisztele-
ten alapuló bensőséges kapcsolat, egy barátság
közöttünk. Látta, hogy minden próbára felkészülten
érkezem, hogy mindig igyekszem a legjobbat kihoz-
ni magamból, és ezt ő maximális empátiával, szak-
mai odaadással, baráti támogatással viszonozta. De
nemcsak Caramellel, hanem a többi mesterrel, ver-
senyzővel, és a stáb tagjaival is nagyon jó volt a
viszonyom, szóval igazán jó társaság jött össze.
� Mennyiben változott meg az életed a Voice-ban
aratott siker után?

Együtt a család. Középen a csecsemő Bálint rug-
dalózóban

Az első „koncertet” az anyai nagyapjának és a
barátainak adta egy műanyag szaxofonon

Egy Group’N’Swing

koncerten



11_ 2013. tavasz

DélUtán magazin_sztárinterjú

10_ 2013. tavasz

DélUtán magazin_sztárinterjú

� Ezt egyelőre még nem igazán tudom felmérni,
hiszen nem telt el túl sok idő a verseny óta. Az még
újdonság számomra, hogy vadidegen emberek
megismernek az utcán, autogramot, közös fényké-
pet kérnek, de hogy ez tartós vagy csak átmeneti
„sztárságot” jelent, az majd a következő hónapok-
ban, években dől el. Jelenleg a menedzsmentem
készíti elő a fellépéseimet, a sajtó megjelenéseket.
Nagyon szeretnék egy klubot, ahol közvetlen kap-
csolatban lehetnék a rajongókkal, és nemsokára
elkészül az első saját dalom is, amelynek a fogadta-
tása sok mindent meghatároz a jövőmmel kapcso-
latban. Az biztos, hogy függetlenül a szóló karrie-
remtől a Group’N’Swing továbbra is fontos része
lesz az életemnek.

� Mennyire tervezel előre? Mivel lennél elégedett,
ha mondjuk tíz év múlva megkérdezné valaki, mit
értél el?
� Ha arra gondolsz, hogy mik a vágyaim, akkor
egyszerű a válasz: semmi extra. Természetesen
ugyanazokra a dolgokra vágyom, mint más korom-
beliek: szeretnék egy meghitt otthont, egy autót,
biztos megélhetést. Szeretnék családot alapítani és
az ehhez szükséges körülményeket megteremteni.
Szeretnék nagyon sok embernek örömet okozni a
dalaimmal. Tudom, hogy nagyon nehéz út áll előt-
tem, de, ha tíz év múlva erra a kérdésedre válaszol-
va, mindezt fel tudom sorolni, akkor boldog ember
leszek.

Szabó Antal
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Mesterével, Caramellel az

emlékezetes duett után

a Voice-ban



Mindig izgalmas bemutatni egy-egy házat, lakást,

hiszen az adott otthon a lakójáról árulkodik. Az

enteriőrök arculata sokszor még olyan dolgokat is

felfed, amelyeket nem is sejtettünk önmagunkról.

Dizájnnal foglalkozó szakember esetében bepillan-

tani a lakberendezés folyamatába különösen izgal-

mas utazás. Nézzük meg, hogy is néz ki az önmagát

„polihisztérikus” belsőépítésznek tartó, Hervé-

Lóránth Ervin otthona.
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Konyha a nappali felöl, ez egy kes-
keny szakasza a lakásnak, ezért
párhuzamos a konyhaszerkezet,
közepén van az ebédlő. A konyha
határos a műteremmel, amit, ha
szükséges, vendégszobaként hasz-
nosítanak. A fényáteresztés és a
terület növelése érdekében a fala
üvegből készült

DélUtán magazin_lakberendezés

A nappaliból nyíló hálószoba fémkeretes átlátszó falazatot kapott.
Az ágy mögött aranyszínű, nagyméretű szivacsos kárpitfal van,
ami mintegy bekeretezi a pihenőrészt. A fekete, arany és sötétlila
színkompozíció, erősíti a helyiség intimitását



� Az otthonodban a rád jellemző stílusjegyek mind
jelen vannak. Kedveled a nyitott tereket, a transz-
parenciát, a különböző, látszólag egymástól távol
álló anyagokat vegyíteni, teátrális elemeket alkal-
mazni, valamint egy-egy művészeti alkotás köré
szervezni az adott enteriőr hangulatát. Ha nem
önmagad, családod számára, hanem felkérésre
dolgozol, akkor a megrendelőtől mekkora szabad-
ságot kapsz? Akkor mennyire van lehetőséged
arra, hogy a beltér „hervés” legyen?
� Ott kezdődik, hogy a megrendelő újságokat néze-
get, képeket vagdos ki, gyűjtöget, aztán barátoknál,
haveroknál, családtagoknál ezt meg azt látja, s eze-
ket akarja viszontlátni, de emellett mindenképpen
mást, újat, egyedit szeretne, s gondolom azért hív
engem, mert ismeri a stílusomat, látta már pár
munkámat.
� Játsszuk el a helyzetet, milyen az első megbeszé-
lés, mondjuk, én vagyok a megrendelő. Mikor kel-
lene először találkoznunk? A ház tervezésének
melyik fázisához lenne jó kapcsolódnod, hogy
össze tudj dolgozni az építésszel?
� Az ideális állapot az volna, ha hárman, a meg-
rendelő, az építész és a belsőépítész együtt gondol-
kodhatna, de ez sajnos hazánkban nagyon ritka.
Általában akkor keresnek fel, amikor már kész a
ház, vagy egy lakásba keresnek dizájnert, belsőépí-
tészt, olyan igénnyel mondjuk, hogy loft vagy ál-
loft lakást szeretnének, nyitott konyhásat, vagy  a
három meglévő szoba helyett csak egy kell, vagy
éppen inkább négy. Persze mindent lehet, amit a
szerkezet, a héj, a belső homlokzat enged, ma már
nem probléma mondjuk a vizet a lakás másik olda-

lához vinni. Amit a megrendelő szeretne, mindent
igyekszünk megoldani.
� Sokoldalú ember vagy, a belsőépítészet-lakbe-
rendezés mellett szobrászkodsz és festesz is.
� A kreativitás, a vizualitás körül forog az életem,
ennek minden területe érdekel. Alapvetően belső-
építész vagyok, ám van még egy bölcsészkari diplo-
mám is, kulturális és vizuális antropológus is
vagyok, magamat úgy szoktam aposztrofálni, hogy
„polihisztérikus” vagyok. Harminc évesen kezdtem
el festeni, autodidakta módon...
� Miért pont a festészet?
� Ennek története van. Egy kedves barátom hobbi-
ból festett. Munka, belsőépítészeti megrendelés
kapcsán kerültem a műtermébe, ott láttam a képeit.
Sosem gondoltam róla, hogy fest, pláne nem, hogy
olajjal, mert addig úgy gondoltam, hogy csak az iga-
zán nagy festők tudnak olajjal dolgozni, szóval, ha
neki megy, gondoltam, akkor akár én is tudok feste-
ni! Az anatómiával  tisztában vagyok, ezért mindig
figurális témákat viszek a vászonra. Elsőnek mind-
járt egy 150×150-es vásznat választottam ki, fölrán-
tottam, és egyszer csak jött az euforikus élmény: a
terpentin, a lenolaj illata, suhan az ecset, a színek…
Az első képemet édesanyámnak készítettem, a címe
Három nővér. Visszanézve az elmúlt tizennégy évre,
az eleje az mindenképpen egy kísérleti játék volt,
megtanultam az ecsetkezelést, kialakítottam a saját
stílusomat, s ezt a korszakomat lezártam, el is osz-
togattam mind a képeket.
� Kár, hogy nekem nem osztottál!

Kovács Liza

Nappali a konyha felöl, Ervin a gyerekeivel (Enéh és Noel). A Na mi van? című saját
képről mögöttük a falról egy törpe figyel. Amennyire lehet egyterű a lakás, a kialakítá-
sánál Ervin arra törekedett, hogy minél több összenyitott tér legyen
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Az üvegfalazat mögött rejtőzik a festő-
műterem (máskor vendégszoba). Bár
ez viszonylag kicsi helység, ám ez a
dizájner kedvenc tartózkodási helye.
A beépítetlen, betonszínű falakon lóg-
nak a frissen készült festmények

Éjszakai őrjárat

Tűz van, babám!



BBÚÚTTOORRSSZZÖÖVVEETT,,  FFÜÜGGGGÖÖNNYY,,  KKÁÁRRPPIITTOOSSKKEELLLLÉÉKK,,  KKÁÁRRPPIITTOOZZÁÁSS,,  FFÜÜGGGGÖÖNNYYÖÖZZÉÉSS,,  LLAAKKBBEERREENNDDEEZZÉÉss

11007777  BBuuddaappeesstt,,  IIzzaabbeellllaa  uu..  3377..  
wwwwww..aarraannyyffootteell..hhuu

AAzz  AArraannyy  FFootteell  KKfftt..  aajjáánnddéékk  ööttlleettee::
iippaarrmművvéésszz  áállttaall  tteerrvveezzeetttt,,  eeggyyeeddii  kkiivviitteelleezzééssű

ttáásskkáákk  bbúúttoorrsszzöövveetteekkbbőll
Borok és szőlőskertek. Erdőbé-

nye a Tokaji borvidék szívében

lévő, csodálatos fekvésű település.

Itt található  a Béres Szőlőbirtok, ahol a láto-

gatóknak számos lehetősége adódik a borá-

szattal, tokaji borkészítéssel való ismerke-

désre. A présház túra keretében végig jár-

hatják a szőlő feldolgozásának útját, és meg-

kóstolhatják az eredményt, az egyedülálló

Béres-borokat. Kedvcsinálóként tekintse

meg a honlapunkon kisfilmünket! 

(www.beresbor.hu)

Nyugalom. Erdőbénye a béke szi-

gete. A városok zajától távol, a

Bényei-medence védett világa töké-

letes kikapcsolódást biztosít. Ha csendre és

nyugalomra vágyik, családjával, barátaival, de

akár egyedül is, jobb helyet keresve sem talál-

hatna. A bényei harmónia nélkülöz-

hetetlen kísérői a zöldellő szőlős-

kertekkel borított domboldalak

és egy pohár feledhetetlen

zamatú tokaji bor.

Nyüzsgés. Az év -

nek bizonyos napja-

in Erdőbénye nyüzsgő

településsé változik. Hol az Erdő-

bényei Drótszamár Fesztivál hegyikerékpá-

rosai, hol a Bor, mámor, Bénye fesztiválozói

vagy a Hetedhét Pásztortüzek ünneplői töltik

meg élettel az utcákat. Egy biztos: ilyenkor is

érdemes eljönnie azoknak, akik a színvona-

las programokat keresik. Kicsiktől a felnőtte-

kig mindenki a maga kedvére való igényes

szórakozást talál.

Aktív kikapcsolódás. Erdőbénye

látogatóinak számos kitűnő aktív

kikapcsolódási lehetőséget is kíná-

lunk. A Béres Szőlőbirtokról kellemes sétát

tehetünk a történelmi Lőcse-dűlő tetejére,

ahonnan páratlan kilátás nyílik a Bényei-

medencére. Különleges élményben lehet

részük azoknak is, akik felkeresik a Napba

Öltözött Asszony kápolnáját az Omlás-dűlő-

ben. A hely rendkívüli kisugárzású, a pano-

ráma varázslatos. 

Helyi ízek. A fősze-

rep természetesen a

boroké. Egy hangula-

tos borkóstolón mindenki

rátalál a maga kedvencére.

Felfedezheti a Béres-borokat,

a könnyed, zamatos sárgamus-

kotályt, a komplex, ásványos

dűlőszelektált furmintokat, a virágos hársle-

velűt vagy az egyedülálló cuvée-ket. A kósto-

ló végére hagyott aszú egy igazi lépést jelent

a mennyország felé. Az ínyencek különleges

ételspecialitásokat találhatnak: ajánljuk a

környék sajtkészítő mestereinek remekeit, a

különleges bényei lepcsánkát, a zempléni

szarvaspörköltet és az erdőkben gyűjtött var-

gányából főzött ételeket. Aki a helyi ízekkel

szeretné feltölteni az éléskamráját, jól teszi,

ha ellátogat a minden hónap második vasár-

napján, a 37-es főút mellett megrendezésre

kerülő Tokaj-Hegyalja Piacra is.

Vendégszeretet. Egész évben

nagy szeretettel várjuk mindazokat,

akik szeretnék felfedezni Erdőbé-

nyét és a Béres Szőlőbirtokot. Egészen bizto-

sak vagyunk abban, hogy egy itt eltöltött nap

után újra vissza fog hozzánk vágyni.
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2.
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Szeretné felkeresni
a Béres Szőlőbirtokot?
Nem kell mást tennie, mint bejelentkeznie köz-
ponti telefonszámunkon vagy e-mail-en. Mun-
katársaink készséggel állnak rendelkezésére.
Tel: +36/47-536-000
E-mail: info@beresbor.hu
www.beresbor.hu, www.facebook.com/beresbor



Egy 
gyertyafényes

óra
a Földért

A Föld Óráját 2007-ben, Sydney
városában rendezték meg először
azért, hogy egy óra sötétséggel hív-
ják fel a figyelmet a klímaváltozás
elleni küzdelem fontosságára. Az
esemény megálmodója a WWF, a
világ legnagyobb civil természetvé-
delmi szervezete, amely már több
mint 50 éve küzd a természeti érté-
kek megőrzéséért. 
A kezdeményezés lényege, hogy
minden év márciusának utolsó
szombatján egy órára sötétségbe
boruljon a bolygó. A szervezet min-
denkit arra buzdít, hogy erre az egy
órára kapcsolja ki a TV-t, oltsa le a
lámpákat, ezzel jelezve, hogy szívén

viseli Földünk megmentését, és a
klímaváltozás elleni küzdelmet. Az
akció annyira sikeres, hogy tavaly
már több mint 2 milliárd ember
csatlakozott hozzá.
A WWF Magyarország 2009 óta
minden évben nagyszabású „lekap-
csoló eseménnyel” ünnepli a Föld
Óráját. Idén a West End Millenium
Tetőkertje ad otthont a rendez-
vénynek, amelyen fellép Tóth Vera,
és meggyújtják az ország legna-
gyobb gyertyáját, egy ötméteres
viaszóriást.
A WWF Föld Órája rendezvény célja
azonban nem az, hogy egy óra alatt
minél több energiát spóroljunk

meg, hanem hogy felhívjuk a figyel-
met a bolygónkat fenyegető környe-
zeti katasztrófákra. A klímaváltozás
valós veszély, hiszen a sarki jégtaka-
ró évről évre egyre intenzívebben
olvad. Kutatók szerint, ha nem tör-
ténik drasztikus változás a széndi -
oxid kibocsátás csökkentés és az
energiatakarékosság érdekében, 30
év múlva a nyári hónapokban már
nem fogja jég borítani az Északi-sar-
kot. Ekkora mértékű olvadás akár
10 centiméterrel is megemelheti a
világtenger szintjét, ami azt jelent-
heti, hogy városok és teljes ország-
részek kerülhetnek víz alá. Ilyenek
például Manhattan, Peking vagy
akár Hollandia majdnem teljes
területe. 
A Föld Órája során tehát ezekre a
globális problémákra hívják fel a
figyelmet, és arra buzdítanak min-
denkit, hogy lépjék túl az egy órát,
és mindennapjaik során is figyelje-
nek oda a környezet védelmére.
Bolygónk megóvásának érdekében a
legkisebb tetteknek is hatalmas
jelentőségük van.

Szabó Dóra

Idén hetedik alkalommal kerül megrendezésre a világ

legnagyobb önkéntes akciója, a Föld Órája. A WWF

által életre hívott kezdeményezéshez évente több mint

két milliárd ember csatlakozik, ezzel fejezve ki,

hogy készek tenni bolygónk megmentéséért.

A természetvédelmi szervezet idén közös gyertyagyűjtő

akciót hirdet, és a Föld Órája megünneplésére kiönti

Magyarország legnagyobb gyertyáját is,

hogy gyertyafényben ünnepelhessük bolygónkat.

� Vegyük lejjebb a fűtést! Ha csak 1 fokkal csökkentjük a
hőmérsékletet, akkor a fűtésszámlánk akár egytizedével is
csökkenhet, és háztartásunk körülbelül évente 300 kilog-
ramm széndioxid kibocsátást is megtakaríthat. 
� Helyezzünk hőtükröket a radiátorok mögé! Ezzel 5—10
százalékkal is csökkenhet a gázszámlánk.
� Kapcsoljuk le a lámpákat a szobákban, ha nem vagyunk
ott! Így az izzók élettartama hosszabb lesz és a pénztárcánk
is meghálálja. Használjunk energiatakarékos égőket, hiszen
egy ilyen izzó 400 kilogramm széndioxid kibocsátás csökke-
nést eredményezhet élettartama alatt!
� Ne hagyjuk készenléti funkcióban elektromos készülékein-
ket! A televízió például stand by állapotban fogyasztja el
energia felvétele 40 százalékát.
� Háztartási berendezésekből a leginkább energiatakaréko-
sakat válasszuk! 
� A mosó- és mosogatógépeket töltsük meg teljesen és csak
ekkor indítsuk el! Ne állítsuk túl hidegre hűtőnk és fagyasz-
tónk hőmérsékletét! A hűtőben 2–5 ºC, míg a fagyasztóban
 -15 ºC az ideális.
� Gyalogoljunk, kerékpározzunk, vagy használjuk a tömeg-
közlekedést!
� Ha a zuhanyozást választjuk, harmadannyi vízzel tisztál-
kodhatunk, mintha kádban fürdenénk.
� Fogmosás és borotválkozás közben zárjuk el a csapot. Per-
cenként 5—10 liter vizet megtakarítunk vele. Fogmosás köz-
ben folyó víz helyett használjunk poharat! 

� Mosogatás közben ne folyassuk a vizet, amíg sikáljuk az
edényt, csak az öblítéshez nyissuk ki, használjunk kéttálcás
mosogatót!
� A víztakarékosság érdekében csökkentsük a vécétartály
hasznos térfogatát: tegyünk bele nagy, tiszta kavicsokat vagy
egy vízzel töltött lezárt palackot! Egy átlagos tartályból egy
öblítéskor 6–9 liter víz távozik.
� A vízcsapok csöpögését, a vécétartályok szivárgását
minél előbb szüntessük meg, cseréljük ki a tömítőgyűrű-
ket! A folyamatos csöpögés havonta akár egy kádnyi vizet
is elpazarol.
� Kertünket lehetőleg mindig reggel vagy este öntözzük,
soha ne a nappali melegben. A növények is jobban szeretik
(kisebb a hőkülönbség), és a hűvösebb napszakokban
kevésbé párolog el a locsolók szórófejéből érkező vízper-
met. Az automata locsolórendszereket legcélszerűbb éjsza-
kai vagy hajnali üzemmódra programozni. A locsolási kor-
látozásra és tilalomra szóló felhívásokat mindig vegyük
komolyan.
� Ha módunk van rá, gyűjtsük az esővizet. A kertet és a szo-
banövényeket is esővízzel locsoljuk, a növények is meghá-
lálják.
� Bánjunk takarékosan a papírral. Ha nem muszáj, ne
nyomtassunk ki mindent. Ha mégis nyomtatnunk kell,
akkor a papír mindkét oldalát használjuk, és ha már nincs
szükségünk a dokumentumra, tegyük a papírt a szelektív
hulladékgyűjtőbe.

Mindennapi tippek környezetünk megóvásáért:
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A tavasz beköszöntével végre elérkezik a kirándulóidő, így érdemes

akár csak egy hosszú hétvégére is túracipőt és fényképezőgépet

ragadni, és elindulni egy kellemes kirándulásra. Azonban nem

feltétlenül kell a belföldi túrahelyekhez ragaszkodnunk, hiszen alig

néhány órányi autóútra valóságos kirándulóparadicsomok várják

a túrázni vágyókat. Nem is olyan messze, az északi határon túl terül

el két csodálatos ország, amelyek ugyan sokban hasonlítanak

hazánkra, de a nálunk nem látható hegyes-völgyes tájaik és gazdag

kultúrájuk miatt mindenképpen megérnek akár egy hosszabb

látogatást is.

A Tátra gyöngyszemei

Hazánk északi határától valamivel több mint
száz kilométerre, Szlovákia szívében terül el az
Alacsony- és a Magas Tátra. Ez a két lélegzete-
lállító hegyvonulat egymás mögött húzódva,
mint két hófödte taréj magasodik ki az ország
közepén, és számtalan természeti csodájával,
családi és szabadidős programlehetőségével
igazi paradicsom minden idelátogató számára. 
Néhány évvel ezelőtt volt szerencsém ellátogat-
ni Szlovákia gyönyörű hegységeihez, és meg kell
mondjam, máig felejthetetlen élményekkel let-
tem gazdagabb. Budapestről busszal vagy autó-
val alig néhány óra alatt elérhetünk a Tátra
lábához, és a rengeteg apró települést és meg-
annyi elragadó kis szállodát találunk, ahol meg-
szállhatunk. Én a Magas és Alacsony Tátra
között szinte pont félúton található Poprád
városkában leltem ideiglenes otthonra, azért
használom ezt a kifejezést, mert alig néhány nap
után  annyira magával ragadott a hely varázsa
és a táj szépsége, hogy bizony elgondolkodtam
rajta, vajon érdemes-e máshol élni? Könnyű
hozzászokni ahhoz, hogy reggelente, ha kiné-
zünk az ablakon mindig hófödte hegycsúcsok
vesznek körül amerre a szem ellát, a kristály-
tiszta hegyi levegő és az ételek kellemes, isme-
rős házias ízei pedig teljessé teszik a kikapcsoló-
dást. 
Ha valaki az aktív pihenés szerelmese, keresve
sem találhatna jobb helyet a Tátránál. Télen ez
a táj valóságos síparadicsommá válik, a kez-
dőktől egészen a profikig mindenki talál a
tudásának megfelelő pályát. Azonban a Tátra
koránt sem „csak” egy jó sízőhely, hiszen a hó
elolvadása után is megannyi program várja az
ide látogatókat. A hegyekben számtalan kirán-
dulóösvényt alakítottak ki, amelyeken végigsé-
tálva megcsodálhatjuk a körülöttünk elterülő
táj hihetetlen szépségét. Az egyik legnépsze-
rűbb kiránduló útvonal Stari Smokovecnél
található. A hegy lábától elindulva egy táblák-
kal jelzett, kellemesen meredek ösvény vezet fel
bennünket utunk céljához, ami szerencsére
nem egészen a hegy teteje. Az út végig erdős
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tájon vezet keresztül, így a nagy melegben is
árnyékban túrázhatunk. Meg kell említenem,
hogy nem egyszer a hegyről lezúduló kisebb-
nagyobb patakok fölött kialakított fahidakon
kell átkelni utunk folytatásához, ami a tér- és
víziszonyosok számára nem a legkellemesebb
dolog, azonban ha el tudunk vonatkoztatni
remegő térdeinktől, hihetetlen látványban lesz
részünk. Körülbelül kétórányi kényelmes gya-
loglás után egyszer csak kiérünk egy hatalmas,
sík területre, amelyet körülölelnek a maga-
sabb hegyláncok. A fennsíkot szinte teljesen
elfoglalja egy hatalmas tengerszem. Lélegzete-
lállító látvány, ahogy a sötétkék víz felszínén

megcsillanó napfényben visszatükröződnek a
környező havas hegycsúcsok. Érdemes elidőz-
ni itt egy darabig, vásárolni egy hideg üdítőt
valamelyik kis fabódéból, és egy padra leülve
gyönyörködni a tájban.
Ha valaki a kiadós gyalogtúra helyett inkább a
kulturális programokra esküszik, annak is
érdemes ellátogatni erre a vidékre, hiszen a
szlovák terület hosszú ideig volt hazánk része,
így rengeteg nyomát találjuk igen színes törté-
nelmünknek ezen a vidéken. Közülük is kie-
melkedik Árva vára. 
Az Árva folyó partján magasodó sziklára épült
vár a középkorban fontos szerepet töltött be
Magyarország északi határa és Lengyelország

felé vezető kereskedelmi út védelmében, ma
már azonban „csak” múzeumként funkcionál.
Árva várát nem sokkal a tatárjárás után építet-
ték, és hosszú története alatt magyar főneme-
sek tucatjai nevezték otthonuknak. A vár ma is
csodálatos állapotban van, köszönhetően
annak, hogy nemzeti emlékhellyé nyilvánítot-
ták, ezért igazi élmény végiglátogatni a benne
kialakított múzeum tárlatait. Itt megismerked-
hetünk a vár történetével, ezen felül pedig még
természettudományi és néprajzi kiállítás is van
a múzeumban. 
A számomra egyik legérdekesebb történet Árva
várával kapcsolatban az úgynevezett Boszor-

kányerkélyhez kapcsoló-
dik. A középkorban, a bo-
szorkányüldözések ide-
jén, ha a környéken vala-
kit a boszorkányság vád-
ja ért, tárgyalás nélkül a
várba citálták, és lelökték
a fellegvár legmagasabb
erkélyéről, egyenesen a
sziklákra. A monda úgy
tartja, hogy ha valaki túl-
élte a zuhanást, az min-
denképpen boszorkány
volt, ha azonban bele-
halt, akkor a lelke a
vádaktól megtisztulva
érhetett át a túlvilágra. A
túra keretében lehetőség

van kiállni erre a bizonyos Boszorkányerkélyre,
és meg kell mondanom, még a korlátba kapasz-
kodva lenézni is félelmetes volt. A kissé erősza-
kos múltja ellenére is érdemes ellátogatni Árva
várába, és kicsit közelebbről is megismerkedni
hazánk középkori történelmének e híres hely-
színével.

Kis darab magyar történelem
a Visztula partján

A mozgalmas és túrában gazdag szlovákiai út
után érdemes pár napot egy egészen másfajta
kikapcsolódásnak szentelni, egyrészt azért,
mert fontos, hogy a kikapcsolódás alatt a szel-

lemi táplálékról is gondoskodjunk, másrészt
pedig ha néhány napot városnézéssel töltünk,
talán elmúlik a gyaloglás során szerzett izom-
lázunk. 
A szlovák-lengyel határtól alig néhány órás
autóútra találjuk Krakkó városát, amely Len-
gyelország harmadik legnagyobb városa. A
Visztula folyó partján elterülő település híres
gazdag kultúrájáról és vallásos hagyományai-
ról. Rengeteg szebbnél szebb templom találha-
tó itt, amelyek amellett, hogy vallási szempont-
ból jelentősek, rengeteg műkincsnek adnak
otthont. Közülük is kiemelkedik a Mária temp-
lom, itt található ugyanis W. Stwosz világhírű,
Mária halálát ábrázoló, gótikus faragott oltára.
Ha valakit azonban inkább a történelem tudo-
mányokhoz kapcsolódó része érdekel, akkor
mindenképpen látogasson el a Szent Anna
templomba, itt látható ugyanis Kopernikusz
síremléke. 
A tatárok 1241-ben szinte porig rombolták a
várost, így a királyi család a tatárjárás végén
azonnal elrendelte az újjáépítést. Krakkó 1320-
től 1610-ig a lengyel királyság fővárosa, igen
kedvező fekvése, gazdag ipara és kultúrája,
valamint virágzó folyami kereskedése miatt
még ma is nagyon fontos központ az ország
számára. Az 1300-as évek elején kezdték el épí-
teni Krakkó azóta szinte már emblematikussá
vált várát, a Wawelt. 
A Wawel hegyen áll,
szinte pontosan a
város közepén he -
lyezkedik el, hatal-
mas várfalával való-
sággal beárnyékolja a
környezetét. Mivel
Lengyelország ma
már köztársaság, a
királyi család egykori
lakhelye manapság
bárki számára láto-
gatható múzeum lett.
Hatalmas élmény fel-
gyalogolni a várud-
varba vezető hosszú,
kanyargós betonú-

ton, elképzelve, hogy évszázadokkal ezelőtt a
királyi család és kísérete ugyanitt tarthatott
hazafelé lóháton vagy hintón. Felérve a várba a
hatalmas belső várudvarban találjuk magun-
kat, amely ma mindenki számára nyitott park-
ként üzemel. Óránként indul idegenvezetés
angol és német nyelven is, amelynek keretében
bepillantást nyerhetünk az 1300-as évek királyi
udvarának életébe. 
A Wawel egyik legcsodálatosabb épületegyüt-
tese a parkkal szemben elhelyezkedő Hedvig
kápolna, amely egybe épült a vár székesegyhá-
zával. Nevét Anjou Hedvig lengyel királynőről
kapta, aki I. (Nagy) Lajos magyar király leánya
volt, és uralkodása alatt perszonálunió kötötte
össze Magyarországot Lengyelországgal. A
kápolna arany kupolájával szinte kiragyog a
többi épület közül, talán éppen szépsége és
központi elhelyezkedése miatt vált olyan kiváló
emberek végső nyughelyévé, mint Báthory Ist-
ván. Hedvig uralkodása idején alapították a
Krakkói Egyetemet, ahol a korban szinte egye-
dülálló módon több ezer diák tanulhatott
egyszerre.
Krakkó főterén találkozik a történelmi múlt, és
a modern jelen. Itt állnak olyan gyönyörű régi
épületek, mint például az Óratorony, körülötte
pedig rengeteg kisebb-nagyobb új étterem és
kávézó található, azonban ez a kettősség nem

A Wawel

Egy csodálatos tengerszem
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negatív hatású, inkább jól mutatja, hogy a régi
és az új remekül megfér egymás mellett. A
főtérről nyílik a város egyik legnagyobb sétáló-
utcája, ahol igazi luxusüzletek mellett a
hazánkban is megtalálható világmárkák boltja-
it is fellelhetjük. 
Ha már Lengyelországban járunk érdemes
ellátogatni a Krakkótól alig félórányi buszútra
lévő viedicskai sóbányába. A valamikor ren-
deltetésszerűen működő bánya ma már múze-
umként üzemel, ahol több mint száz méterre
a föld mélyén a legkülönbözőbb sóból kifara-
gott szobor-együttesekkel találkozhat az ide-
látogató. A tucatnyi terem némelyikében a
szobrok mellett hatalmas természetes sós
tavakat is láthatunk, ezen kívül hang- és fény-
játék teszi teljessé a látogatást. Azonban a
szépségei ellenére a viedicskai kirándulás egy
valóságos kalandtúrával is felér, mivel egy
hihetetlenül hosszú csigalépcsőn kell lejutni
több, mint száz méter mélységbe, ami után az
ember igen csak elszédül, visszafelé pedig egy,

még a bányász időkből ott maradt (de azóta
természetesen felújított) lifttel mehetünk fel-
felé, amivel különösebb probléma nem is len-
ne, ha a több mint egy perces utat nem korom
sötétben kellene megtenni. Igazi rémfilmbe
illik ez a jelenet (főleg azért, mert mindig van
a társasában valaki, aki ijesztgeti a többieket a
sötétben), de azt kell mondjam, megéri az egy
percnyi felfelé vezető út az életre szóló
élményt.  
Lengyelországi utam egyik legkellemesebb
élménye az volt, hogy a lengyelek milyen szere-
tettel fogadják a magyarokat. Történelmünk
több évszázadon át összekapcsolódott a lengye-
lekével, és ez a mai napig nem merült feledés-
be. Ott tartózkodásom ideje alatt, ha valahol
megtudták, hogy Magyarországról jöttünk,
vagy meghallották a magyar beszédet, rögtön
beszédbe elegyedtek velünk, büszkén mondták
a néhány általuk ismert magyar szót, és meg-
számolni sem tudom hányszor hallottam, kicsit
ugyan tört magyarsággal, de mindig fülig érő
mosollyal, hogy: „Lengyel magyar két jó
barát!”. Ezek a gesztusok nem tűnnek nagy
dolognak, de mégis egészen más érzés egy
olyan országba utazni, ahol ennyire szívesen
fogadnak, és jó tudni, hogy igenis létezik egy
olyan hely ahol a magyarokra ilyen szeretettel
gondolnak. 
Így végiggondolva a Tátra lenyűgöző tájain és
Krakkó csodálatos városában tett minden
szempontból felejthetetlen utazásomat, rá
kellett jönnöm, hogy végre meg tudom vála-
szolni a saját magam által feltett kérdést,
miszerint érdemes-e egyáltalán máshol élni,
mint ebben a földi Paradicsomban? Azt kell
mondanom, a válasz, igen. Hiszen ha min-
dennap látnánk a hófödte csúcsokat vagy a
Wawelből nyíló gyönyörű kilátást, egy idő
után az életünk részévé válnának, és már nem
csodálnánk őket áhítattal. Azonban, ha csak
ritkán, vendégként érkezünk ezekbe a csodá-
latos országokba, természeti kincseik és gaz-
dag kultúrájuk  minden alkalommal újra és
újra elvarázsolhatnak bennünket.

Szabó Dóra

28_ 2013. tavasz

Az óratorony

29_ 2013. tavasz
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Jelenetek a kabaré fénykorából

Zenés játék 2 részben
Bemutató: 2013. március 29.

Összeállította és szerkesztette:
Benedek Miklós és Benedek Albert

Tisztelt Nagyérdemű!

Már most előre kell bocsátani, hogy aki arra szá-
mít, hogy az egyes kabaréjelenetek között lemegy a
függöny és előjön a konferanszié, hogy az aktuális
közéleteti eseményeket tegye pellengérre a maga
filozofikus módján, emberi gyarlóságainkat kigú-
nyolja, vagy éppen a tegnap történtekről csevegjen
a közönséggel, az lehet, hogy csalódni fog… Mert
persze lesz a produkcióban ilyen, de nem ez jellem-
zi majd, mivel ez nem egy tipikus kabaré! Ez egy
színházi előadás, ami leginkább arra hivatott,
hogy színházi keretek között dolgozza fel és mutas-
sa be ennek a nagyszerű, szatirikus műfajnak a
megszületését, fejlődését, azoknak a rendkívüli
szerzőknek, alkotóknak, a kabaréjelenetein keresz-
tül, akiknek köszönhető volt ez az egyedülálló cso-
da, amit „pesti kabarénak” hívunk.   

Történetünk a századfordulón indul az 1900 évek
elején. Abban a korban, amikor kialakulóban lévő
„budapesti polgárság” már láthatott magyar nyel-
ven színházi előadást és népszínművet, kezdte meg-
vetni a lábát egy új műfaj, a kabaré – először csak
füstös kocsmák időnként pikáns műsoraként, majd
később kávéházakban csendülnek fel a kuplék.
Hamarosan olyan zseniális alkotói-írói gárdát tud-
hatott magáénak, mint például Molnár Ferenc, Hel-
tai Jenő, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Ady
Endre, Szép Ernő, Karinthy Frigyes vagy Móricz
Zsigmond. Zeneszerzői pedig többek között Bartók
Béla, Szirmai Albert és Reinitz Béla voltak.
A füstös kocsmákból történetünk – ami persze a
kabaré és természetesen a minőségi szórakoztatás-
ra egyre jobban vágyó, polgárosodó budapesti
lakosság fejlődésének története is – halad tovább,
szinte a földből nőnek ki azok a figurák, melyek a
kabaré íróknak remek „alapanyagot” biztosítanak.

Szóval, Tisztelt Nagyérdemű, ez a történelmi hát-
tér ad keretet ennek az előadásnak, melynek során
megpróbáljuk bemutatni, hogy a kabaréműfaj fej-
lődésének egyes szakaszai, hogyan következtek
egymásból a körülmények hatására. Azokat a
remek karaktereket, melyeket kitermelt magából
az adott kor. És hogy a mondanivalónk mennyire
aktuális? Ezt nem mi szeretnénk eldönteni. Döntse
el Ön, kedves közönség!

Azért tisztáznunk kell egy félreértést is: a kabaréban
nevetni nem mindig kell. És nem azért, mert nem
elég vicces az a kabaré, hanem mert nem biztos,
hogy az a dolga, hogy mindenáron nevettessen.
Nem a kabaré a nevetséges, hanem a világ, amiben
élünk. A kabaré pedig egy jelen idejű reakció arra,
ami körülvesz bennünket. Csak akkor van értelme,
ha a máról szól – a mához szól. A kabaré nem múze-
um. A Bombaüzlet!(?) nem nosztalgia. Azért, ha
már megvették a jegyet, nevethetnek is. Mert lesz
min. Legalább 10 színész, 90 szerepben, 23 szerző...
és persze a zenekar...

Szereplők:
Schell Judit, Szombathy Gyula, Vida Péter, Kálid
Artúr, Józsa Imre, Szegezdi Róbert, Müller Júlia,
Kovács Vanda, Janklovics Péter, Mészáros András,
Dinyés Dániel és zenekara
Díszlet – és jelmeztervező: Dévényi Rita
Koreográfus: Szabó Andrea
Zenei vezető: Dinyés Dániel
Rendező: Benedek Miklós

BBoommbbaaüüzzlleett!!((??))



Jamie Oliver: Jamie természetesen

„Beleszerettem a kertembe, különösképpen a veteményesbe! Bizony, tényleg megesett,
hogy puszit adtam a legszebb, legritkább zöldségeimnek, egyik-másik fát talán meg is
ölelgettem, és forró nyári napokon néha fülemet a földre szorítva hallgatom, hogyan
nőnek a növények körülöttem. Ha ezt bűnnek tartod, hát vess tömlöcbe, és dobd el a kul-
csot! És mondok még valamit: soha ilyen jókat nem főztem, mint az idén. Káprázatos
ötleteim támadtak az új receptek megalkotásában. Ihletet merítettem mindenből, ami az
utóbbi évben megtermett a kertemben. Könyvemben több mint 100 új receptet találsz,
meg némi ültetési és növényápolási tanácsot, ha esetleg neked is kedved szottyanna
ahhoz, hogy egy kicsit bepiszkítsd a kezed!”

Park Kiadó

www.parkkiado.hu

Irvin D. Yalom: A terápia ajándéka

„Olyan vagyok, mint egy idegenvezető, aki körbevezeti a pácienseket saját házuk ter-
meiben.”
Az író negyvenöt évnyi praktizálás után összegyűjtötte leghasznosabbnak bizonyult terá-
piás módszereit, hogy ekképp járuljon hozzá pályakezdő kollégái szakmai fejlődéséhez.
Nyíltan és szinte zavarba ejtően tárja elénk saját kétségeit, botladozásait éppúgy, mint
briliáns megoldásait. Eszmefuttatásai a laikus olvasó számára is érthetőek, hiszen sok az
esetleírás és a gyakorlati tanács. Az írásokon átsüt emberszeretete, empátiája, toleran -
ciája, hitelessége és bölcsessége. A legkényesebb kérdésektől sem zárkózik el; saját halá-
láról vagy az élet értelméről ugyanolyan tárgyilagosan ír, mint a páciens és terapeuta
kapcsolatának buktatóiról vagy a szexuális kapcsolat létesítésének tilalmáról. A sokat
tanult és sokat megélt terapeuta lényegesen többet enged meg magának a páciens-tera-
peuta viszonyban, mint tapasztalatlanabb kollégái.

Harville Hendrix: Pár-bajok és békés megoldások

Harmadik kiadás
Megkapjuk-e társunktól azt a szeretetet, figyelmet és törődést, amire vágyunk? Ha nem,
hol vannak azok a pontok, ahol változtatnunk kellene? A szerző ebben a könyvében a pár-
kapcsolatok szövevényes problémáit elemezve mutatja meg, hogyan lehet az ösztönös
választáson alapuló kapcsolatot tudatos, a másik fél igényeit messzemenően figyelembe
vevő, elmélyült viszonnyá fejleszteni. A konkrét esetleírásokat a terápiás foglalkozásokon
hatékonynak bizonyult gyakorlatok egészítik ki. Hendrix könyvét a párterápiás szakem-
bereken kívül haszonnal forgathatja mindenki, aki szeretne társával való kapcsolatán
változtatni és javítani.

Jamie Oliver: Olasz kaják

Aranykönyv-díj 2011 – Gasztronómia kategória 2. helyezés
Harmadik kiadás
Az ifjú angol mesterszakács sosem tagadta, hogy imádja az olasz ételeket. Keresztül-kasul
bejárta hát Itáliát, és mindenütt igyekezett ellesni az olasz konyhaművészet fogásait. Szi-
cíliától Toszkánáig az olasz vidékeken utazva Jamie összegyűjtötte az évszázadokon át
nemzedékről nemzedékre hagyományozott és bevált családi recepteket. Mert nemcsak a
csodálatos ízeket osztja meg velünk, hanem az olasz családok szívet melengető légkörét
és vendégszeretetét is, azt a nem múló szenvedélyt, amely az ételek elkészítésénél és
közös elfogyasztásánál egyaránt érvényesül. A remek fotóival hamisítatlan olasz légkört
árasztó szakácskönyv az ízek, az élet élvezetéről szól. A rizottótól a sülteken át a spaget-
tifélékig és salátákig több mint 120 vadonatúj receptet tartalmaz a könyv, a felépítése
pedig a jellegzetes trattoria étlapját idézi: előételek, első fogások, saláták, főételek, köre-
tek és édességek sorakoznak fel benne.



Maxim
 Kiadó

www.olvas.hu

Amy Kathleen Ryan: Ragyogás

Dream válogatás
Mit érezne, ha egy olyan űrhajón született volna, ahol csak a szülei és az idősebbek
ismerik a Földet? A történet középpontjában Waverly áll, akinek az élete váratlan
fordulatot vesz. A barátja, Kieran éppen megkéri a kezét, amikor a szövetséges
hajójuk váratlanul megtámadja őket, és elrabolja az összes nőt az űrhajóról, emiatt
eluralkodik a káosz. A szerelmeseket elszakítják egymástól az események, s mind-
kettejüknek helyt kell állnia az új és szokatlan helyzetben. Ahhoz, hogy visszatalál-
janak egymáshoz és szeretteiket is megmentsék, sokat kell küzdeniük. Hamarosan
arra is ráébrednek, hogy az ellenségek nem mindig kívülről érkeznek.
A Ragyogás egy trilógia első része. A kitartásról, szerelemről és árulásról szóló a
lebilincselő történet. A második rész 2013 őszén fog megjelenni.

Ruta Sepetys: Árnyalatnyi remény

Dream válogatás
„Eltűnődtek-e valaha is, mennyit ér egy emberi élet? Aznap reggel az öcsémé egy
zsebórát kóstált”.
1941-ben a tizenöt éves Lina képzőművészeti iskolába, az első randevúra és a köze-
ledő nyárra készült. De egy éjszaka a szovjet titkosrendőrség erőszakkal behatolt az
otthonukba, és elhurcolták anyjával, öccsével együtt. Szibériába deportálták őket.
Lina apja a családtól elszakítva élt át hasonló borzalmakat, majd egy munkatábor-
ban halálra ítélték.
A magával ragadó, gyönyörűen megírt, valós elemekkel átszőtt történet egy tizen-
éves lány szemszögéből mutatja be annak a több százezer embernek a sorsát, akik
a balti államokban végzett sztálini tisztogatásnak estek áldozatul. A rabul ejtő tör-
ténet a fiatal olvasóknak feledhetetlen élményt kínál, hiszen az emberi lélek csodá-
latos természetéről, reményről, szenvedésről, összetartásról és kitartásról szól. A
könyv pillanatok alatt a New York Times ifjúsági sikerlistájának élére került.

Jay Asher – Carolyn Mackler: Kezünkben a jövőnk

Dream válogatás
1996-ban járunk. Josh és Emma világéletükben szomszédok és a legjobb barátok
voltak. Azonban tavaly novemberben minden megváltozott közöttük. Ezért is volt
olyan kínos az a találkozás, amikor Josh – édesanyja kérésére – átvitte Emmának
az Amerikai Online (AOL) cégtől postán kapott CD-ROM-ot. Később a kapott anyag
feltöltése után Emma automatikusan a Facebook oldalán találta magát – csakhogy
a Facebook-ot még fel sem találták! Felfedezését nyomban megosztotta Josh-sal.
Legnagyobb megdöbbenésükre tizenöt évvel későbbi önmaguk és életük tárult fel
előttük, ám valahányszor újra ránéztek a profiljukra, azt látták, hogy a jövőjük meg-
változott. Kénytelenek voltak szembenézni azzal, hogy a jelenben meghozott dönté-
seik hatással vannak nemcsak a jövőjükre, hanem a jelenükre is.
A nagy sikerű Tizenhárom okom volt… szerzőjének és szerzőtársának új regénye a
Facebook nélküli világba kalauzol bennünket vissza, és azt igazolja, hogy mi dön-
tünk a saját boldogságunkról, boldogtalanságunkról, és minden döntés kihat az
életünk egészére. Facebook rajongóknak kötelező olvasmány!?



Nemzeti
Táncszínház 
– Színházterem
Budapest,

I., Színház u. 1–3.

1. péntek, 19.00

Száz évig
Háromszék Táncegyüttes
2. szombat, 19.00

Az Ezeregyéjszaka
virágai (felnőtteknek)
Bozsik Yvette Társulat
3. vasárnap, 10.30

Péter és a farkas
Bozsik Yvette Társulat
5. kedd, 19.00

Csipkerózsika
Szegedi Kortárs Balett
7. csütörtök, 10.30 és 15.00

Zene-Bona, Szana-Szét
Honvéd Táncszínház
8. péntek, 19.00,
NŐNAPI RENDEZVÉNY
Táncszirmok
Budapest Táncszínház
9. szombat, 19.00,
NŐNAPI RENDEZVÉNY
Colores del Tango
Kulik Johanna,
Josip Bartulovic,

Santiago Maciel,
valamint a Pesti
Tangózenekar
(előadás után tánctanítás)
10. vasárnap, 10.30,
NAPSUGÁR BÉRLET (3)
80 nap alatt a Föld
körül
Budapest Táncszínház
12. kedd, 10.30 és 15.00

Tengertánc
Dunaújvárosi Bartók
Táncszínház 
13. szerda, 19.00

Lisztmánia 
Pécsi Balett
16. szombat, 19.00

Folklór-kalendárium I.
Táncoló tavasz
Honvéd Táncszínház
17. vasárnap, 19.00

Testek filozófiája
Szegedi Kortárs Balett
19. kedd, 10.30 és 15.00

Tündérmese
Honvéd Táncszínház
20. szerda, 10.30 és 15.00,
KINCSKERESŐ ÉS
PINOKKIÓ BÉRLET (3)
80 nap alatt a Föld
körül
Budapest Táncszínház

21. csütörtök, 19.00

A költészet világnapja
Babits est
(verstánc est)
Magyar Mozdulatművészeti
Társulat
22. péntek, 19.00

Folklór-kalendárium II.
Téli tánc 
Honvéd Táncszínház
23. szombat, 19.00

Variációk
Varidance
24. vasárnap, 10.30

Virágvasárnap
Az Ezeregyéjszaka
legszebb meséi (gy)
Bozsik Yvette Társulat
27. szerda, 19.00

Színházi világnap
A jövő csillagai 
Magyar Táncművészeti
Főiskola

Nemzeti
Táncszínház 
– Refektórium

6. szerda, 19.30

Távoli tüzek fénye
- Mi is az a Flamenco?
Lippai Andrea táncórája
14. csütörtök, 19.30 

Karma, az élet játéka
Sivasakti Kalánanda
Táncszínház
20. szerda, 19.30

Physpacom
Feledi János

Művészetek
Palotája
– Fesztiválszínház
Művészetek Palotája
Budapest, IX.,

Korom Marcell u. 1.

8. péntek, 19.00

BEMUTATÓ
Vuk
Inversedance
– Fodor Zoltán Társulata
10. vasárnap, 19.00 

BUDAPESTI
BEMUTATÓ
A fából faragott
királyfi / A csodálatos
mandarin
ExperiDance – Román
Sándor Tánctársulata
12. kedd, 19.00

KARÁCSONYI BÉRLET III.
Naplegenda
Magyar Állami Népi
Együttes
14. csütörtök, 10.30 és 15.00

Vuk 
Inversedance
– Fodor Zoltán Társulata
19. kedd, 19.00

Orfeusz és Euridiké
Bozsik Yvette Társulat

2013. március 
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Nemzeti
Táncszínház 
– Színházterem
Budapest,
I., Színház u. 1–3.

2. kedd, 19.00

BUDAPESTI TAVASZI
FESZTIVÁL PROGRAM
Folklór-kalendárium I.
Táncoló tavasz
Honvéd Táncszínház
4. csütörtök, 19.00

Twins - Ikrek
Frenák Pál Társulat
5. péntek, 19.00

Sakk
Botafogo Táncegyüttes
6. szombat, 19.00

Vukán-Chopin:
Vizuális hangjegyek
Budapest Táncszínház
7. vasárnap,10.30

80 nap alatt
a Föld körül
Budapest Táncszínház
8. hétfő, 19.00

Rómeó és Júlia
Badora Társulat
9. kedd, 19.00

A jövő csillagai
A Magyar Táncművészeti
Főiskola hallgatóinak
műsora
10. szerda, 10.30

RÉSZBEN BEAVATÓ
Az Ezeregyéjszaka
legszebb meséi (gyerek)
Bozsik Yvette Társulat
11. csütörtök, 10.30 és 15.00

PITYPANG BÉRLET (3)
Az Ezeregyéjszaka
legszebb meséi (gyerek)
Bozsik Yvette Társulat
12. péntek, 19.00

Folklór-kalendárium II.

Téli tánc 
Honvéd Táncszínház
13. szombat, 19.00

Testek filozófiája
Szegedi Kortárs Balett 
14. vasárnap, 10.30

NAPSUGÁR BÉRLET (4)
Tündérmese
Honvéd Táncszínház
19. péntek, 19.00

Pandora 88
– 10th Anniversary
Company fabrik Potsdam
(DE)
20. szombat, 15.00

Pandora 88 – 10th

Anniversary
Company fabrik Potsdam
(DE)
22. hétfő, 19.00

BEMUTATÓ
Stravinsky Inspirációk
Budapest Táncszínház
24. szerda, 19.00

BEMUTATÓ
Horda (16)
Közép-Európa
Táncszínház
26. péntek, 19.00
BUDAPESTI
BEMUTATÓ
Stabat Mater
Szegedi Kortárs Balett
27. szombat, 19.00

FELÚJÍTÁS 
Bolero / Tavaszi
áldozat
Bozsik Yvette Társulat
30. kedd, 10.30 és 15.00

Zene-Bona, Szana-Szét
(gyerek)
Honvéd Táncszínház 

Nemzeti
Táncszínház 
– Refektórium

10. szerda, 19.30

Távoli tüzek fénye
- Mi is az a Flamenco?
Lippai Andrea és társula-
ta, a FlamenCorazonArte
Táncszínház
25. csütörtök, 19.30

Idők folyamán
Az Órák című film
nyomán
Feledi János

Művészetek
Palotája
– Fesztiválszínház
Művészetek Palotája
Budapest, IX.,

Korom Marcell u. 1.

10. szerda, 10.30 és 15.00

Vuk (gyerek)
Inversedance
– Fodor Zoltán Társulata
16. kedd, 19.00

A fából faragott
királyfi/A csodálatos
mandarin

ExperiDance – Román
Sándor Tánctársulata
18. csütörtök, 10.30 és 15.00

Vuk (gyerek)
Inversedance
– Fodor Zoltán Társulata
20. szombat, 19.00

SEM MIM / PARABELO
Grupo Corpo (BR)
21. vasárnap, 19.00

SEM MIM / PARABELO
Grupo Corpo (BR)
23. kedd, 19.00

MAGYARORSZÁGI
BEMUTATÓ
Zero Gravity
South Bohemian Ballet (CZ)
Közreműködik
a Magyar Balett Színház
24. szerda, 19.00

Orfeusz és Euridiké
Bozsik Yvette Társulat
28. vasárnap, 19.00

BEMUTATÓ
Szarvasének
Magyar Állami Népi
Együttes
29. hétfő, 19.00

Gálaest a Tánc Világ-
napja tiszteletére
a Magyar Táncművészek
Szövetsége rendezésében

www.nemzetitancszinhaz.hu

2013. április

Csipkerózsika
Szegedi Kortárs Balett

Fotó: Dusha Béla

Kulich Johanna
Colores del Tango
Fotó: Trudits Mária
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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!

Ő az utolsó
magyarországi
hiúzok egyike

Adód 1%-ával most aktívan hozzájárulhatsz megmentéséhez!
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DélUtán
Fő szer kesz tő: 

Szabó Antal

szaboantal@delutan.com

Lap igaz ga tó:

Ba logh And rea

baloghandrea@delutan.com

Munkatársak:

Kovács Liza, Szabó Dóra

Fo tó:

Lakberendezési cikkhez: 

Darabos György, Hollai Iván
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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
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délye szükséges.

magazin

wwwwww..ddeelluuttaann..ccoomm
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ddeelluuttaann




