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Halat, vadat, s mi jó falat...
Magam előtt látom, hogy állt égnek a haja az intézmények élelme-
zési vezetőinek, amikor szembesültek a legújabb rendelettel, misze-
rint az egészséges táplálkozás mind szélesebb körben történő elter-
jesztésének jegyében száműzni kell a közétkeztetésből a zsíros, cuk-
ros, szénhidrátban gazdag ételeket. Így került a feketelistára néhány
tradicionális, a magyar ember számára top tízbe tartozó fogás, mint
például a rántott hús vagy a piskótakocka csokiöntettel.
Hogy őszinte legyek, nem igazán értem az élelmezési szakemberek
felzúdulását, hiszen a rendelet alkotói nem egyszerűen tiltásokat
fogalmaztak meg, hanem rögtön előálltak a megoldással is. Igen, a
fent említett gasztronómiai tömegpusztító fegyverek helyett erősen
ajánlják felvenni a kínálatba a vadhúsokat, halakat, és az egészsé-
ges táplálkozás alapját jelentő, finom salátákat. Mi kifogása lehet
ez ellen egy józan ésszel gondolkodó, ráadásul az élelmezés tudo-
mányban hivatalból jártas vezetőnek? Ha csak az nem, hogy a java-
solt alapanyagok a többszörösébe kerülnek az eddig használtaknál.
Mert hát a fejkvóta nagy úr, és a menzákon eddig sem merő rossz-
indulatból nem vették fel a kínálatba a tűzdelt őzgerincet vagy a
roston sült pisztrángot, hanem, mert azt a régi, egészségtelen
menüt is csak vért izzadva voltak képesek a költségkereten belül
asztalra tenni.
Hozzáértők egybehangzó véleménye szerint, ha ez a rendelet élet-
be lép, az harminc százalékkal megemeli a költségeket. Mit tehet
ilyenkor egy közétkeztető? Emeli az árait. Így aztán lesz vad, hal,
meg saláta, legfeljebb fele annyian tudják majd kifizetni, mint
eddig. Egy tavaszi statisztika szerint ma Magyarországon 400.000,
igen négyszázezer gyerek megy reggelenként éhesen iskolába! És,
mivel a hátrányos helyzetűek étkeztetését támogató alapítványok,
szervezetek büdzséje is egyre szűkösebb, ezután ezeknek a gyere-
keknek a jó része majd még éhesebben megy haza suli után, otthon
meg vagy kap egy szelet zsíros kenyeret, vagy nem (mármint az
egészséges táplálkozás jegyében). Viszont akik továbbra is igénybe
tudják venni a menza szolgáltatásait, azok olyan baromi egészsége-
sek lesznek, hogy részükről akár be is zárhatják az összes kórházat,
meg orvosi rendelőt. Ugye mennyit spórolhatna ezen is az állam-
háztartás!? Hát hulljon a férgese! Akkor is egészséges lesz ez a
nemzet, ha beledöglünk!
Előttünk az év vége, a nagy zabálások időszaka. Arra gondoltam,
hogy vajon az említett rendelet szerzőinek a töltött káposzta meg a
mákos bejgli között eszébe jutnak-e azok, akiknek a boldog kará-
csonyt egy szelet rántott hús jelentené, utána egy piskótakocka cso-
kiöntettel, meg maga lenne a Kánaán. Biztosan eszébe jutnak, és
valószínűleg nagyon bosszankodnak, hogy ezek a hálátlanok miért
nem vadról, halról vagy finom salátákról ábrándoznak.

Szabó Antal
főszerkesztő
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I. Ferenc József felesége közel érezte

magához a magyarok mentalitását,

a kultúránkat, és emiatt hazánkban

az arisztokraták és a közemberek is

rajongással fordultak felé.

Ez a csodálat a mai napig él, ezért

számunkra Sissi kultikus személy,

így a róla szóló filmek, előadások

nép szerűek. A nagy érdeklődés miatt

a Budapesti Operettszínházban 1996

óta folyamatosan látható az Elisa-

beth című musical, amelyben Janza

Kata a legendás Sissi bőrébe bújva

felejthetetlen alakítást nyújt.
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� Különös helyet foglal el az életedben ez a szerep.
Rögtön, hogy az Operettszínházhoz kerültél, meg-
kaptad a világhírű zeneszerző, Lévay Szilveszter
darabjában a főszerepet.  Ugyanebben az évben,
1996-ban elnyerted az év musical-énekesnőjének
járó eMeRTon-díjat is. Nem feszélyezett a válladra
nehezedő teher, hogy pályakezdőként bizonyíta-
nod kell?
� Megható és megtisztelő volt és ma is az, hogy
nagy művészekkel állhatok egy színpadon. Igye-
keztem tanulni tőlük, felnőni a feladathoz. Mer-
tem kérdezni, és ezt értékelték. Keresem a kihívá-
sokat. Már gyerekkoromban is csak az éneklés, a
színpad érdekelt, így figyeltem a lehetőségekre,
ehhez kapcsolódó szakkörökbe jártam, énekelni
tanultam Sík Olgánál. Általános iskolás koromban
tagja voltam a Magyar Állami Operaház Gyermek-
kórusának. Azért, hogy szokjam a versenyzést,
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elindultam még egy Janis Joplin versenyen is,
pedig ehhez a zenei irányzathoz semmi közöm
sincs. Később a Bergendy Szalonzenekar női szó-
listája lettem, úgyhogy rengeteg stílusban próbál-
hattam ki magamat, 1994-ben az Eurovíziós Tánc-
dalfesztivál ötödik helyezettje, majd 1995-ben a
Magyar Rádió Sztárkereső versenyének győztese
voltam. Közben színészetet is tanultam, 1997-ben
végeztem a Gór Nagy Mária Színitanodában, köz-
ben már jelentkeztem az Operettszínházhoz, meg-
feleltem, és rögtön egy főszereppel debütálhattam.
Az előadás sikere abban segített nekem, hogy fel-
oldódjak, úgy éreztem, megérkeztem, jó úton hala-
dok és az, amire vágytam, hogy musicalszínésznő
legyek, beteljesedik.
� Csaknem 20 év alatt nem vált számodra rutin-
szerűvé, unalmassá Sissi szerepe?
� Á, dehogy. Kezdetben a fiatal Elisabeth jelleme
állt közelebb hozzám, most már jobban értem az
érett, anya Sissit is. Ez a szerep folyton alakul, még

most is, hiszen például a Zsófiát rengetegszer játszó
csodálatos Molnár Piroska helyét Kállay Bori vette
át, és ettől a kettőnk viszonya, így színészi alakítása
is megváltozott.
� A pályád töretlennek tűnik. Tudatosan építed a
karriered?
� Megdolgozom a sikerért, igyekszem fegyelmezet-
ten élni.
� Ez mit jelent?
Például ha a Jövőre, Veled, Itt! című zenés játékban
játszom, amiben sokat kiabálok, nem kímélem a
hangom, és utána mondjuk Elisabeth-et, vagy a
Rebeccában Mrs. Danverst alakítom akkor, ameny-
nyire csak lehet, korán lefekszem, nem eszem-
iszom hideget, nem dohányzom. Maximalista
vagyok, nem engedhetem meg, hogy a közönség
csalódjon bennem, mindig a lehető legtöbbet igyek-
szem kihozni magamból. A mai napig énektanárnő-
höz járok, aki segít karbantartani a hangom, így
nem fakult meg az évek során. Szerintem ez is hoz-

zájárul ahhoz, hogy most is „gyerekhangon” tudom
elénekelni a hozzám kapcsolódó Walt Disney mese-
filmek betétdalait (Oroszlánkirály, Aladdin, A Szép-
ség és a Szörnyeteg, Herkules, Malacka a hős, Mici-
mackó és a Zelefánt).
� Több előadásban is láttalak-hallottalak az utób-
bi időben, szerintem nem hogy nem vesztett a
fényéből a hangod, hanem inkább kiteljesedett.
� Örülök, hogy így látod. Mostanában egyre jobban
vonzanak a prózai szerepek, de nem szeretném, ha
a bulvársajtó rosszmájúan azt látná e mögé, hogy a
hangommal gondok vannak, és emiatt váltása
készülök, mert nem erről van szó. Az énekléssel
semmiképpen sem hagynék fel, hiszen ez a nagy
szerelem számomra, de más területekre is szívesen
kalandozom. Vállaltam televíziós munkákat is, pél-
dául az RTL Klub Barátok közt című sorozatában
Tilda édesanyját alakítottam.  Nagyon szeretem a
Jövőre, Veled Itt! előadásunkat, amit már nyolc éve
játszom, mert ebben jócskán vannak prózai jelene-
tek. Szeretem a műsorvezetést is, amit az Operett-
színház gáláiban volt alkalmam többször is kipró-
bálni.
� Kaptál eMeRTon-díjat, a 2004-2005-ös évad

musical színésznője lettél az Operettszínházban,
2006-ban pedig Súgó Csiga-díjjal gazdagodtál. A
szakma vagy a közönség elismerése fontosabb szá-
modra?
� Mindkettő egyenlő arányban. A hozzám közel
álló civil emberek közül a szüleim és a barátaim, no
meg a gyerekeim – koránál fogva főleg Janka
lányom – véleményére adok. Az Operettszínház tár-
sulata egy nagy család, akikhez hűséges vagyok, az ő
visszajelzéseiket mindig átgondolom. Nagy öröm
számomra, hogy például Molnár Piroska, a nemzet
színésznője, akit én is nagyon nagyra tartok, a Jövő-
re, Veled, Itt! premierje után bejött az öltözőmbe és
gratulált nekem. A Budapesti Operettszínház direk-
torát, Kerényi Miklós Gábort a mentoromnak tar-
tom, így természetes, hogy odafigyelek arra, mit
gondol az alakításaimról. 
� Sissi és családja élete elválaszthatatlan tőled,
hiszen az Elisabeth fiáról szóló, Rudolf című musi-
calben Larisch grófnő vagy.
� Nagyon izgalmas számomra, hogy ennyi oldalról,
szemszögből járhatom körül ugyanazon történése-
ket. Talán emiatt is megunhatatlan számomra az
Elisabeth musical.

Jövőre, Veled, Itt! –  Szabó P. Szilveszterrel

A legújabb premier: Belle Watlingként az Elfújta a szélben



12_ 2013. tél

DélUtán magazin_sztárinterjú DélUtán magazin_sztárinterjú

� Főleg drámai hősnőket alakítasz, de sikerült
elkerülnöd a beskatulyázást. Hiszen Walt Disney
mesehősöknek adtad a hangod, most az Operett-
színházban tündért játszol az Ördögölő Józsiás-
ban, Tamási Áron és Tolcsvay László művében.
Az Elfújta a szélben Belle Watlingként, a Rómeó
és Júliában Capuletnéként, a Rebeccában Mrs.
Danversként tűnsz fel. Ez utóbbi lóg ki talán a
legjobban a sorból, mert igazán negatív szereplő-
ről van szó.
� Igen, sokat teszek azért, hogy sokoldalú színész-
nő legyek. Ezért a szerepért például meg kellett küz-
denem. Nagyon szerettem volna eljátszani, de még
Lévay Szilveszter, aki egyébként az Elisabeth zene-
szerzője is, azt mondta, aki Sissit játssza, az nem
lehet Mrs. Danvers. Bizonyítanom kellett, hogy
tudok én velejéig gonosz is lenni. Tavasszal majd
egy másik oldalam kerül előtérbe, teljesem más sze-
rep vár rám, a humoromra lesz szükség az Amerikai
komédiában, Lőrinczy Attila, Bársony Bálint és Asz-
lányi Károly darabjában.
� A sok előadás közül van kedvenced, vagy mind-
egyik másért áll közel hozzád?
� Mindegyiket másért szeretem. Az Elisabeth
összefonódott pályámmal, a Mozart!-ban, a zeneó-
riás szintén tehetséges húgát, tehát egy háttérbe
szorított női sorsot mutathatok meg, a Jövőre,
Veled Itt!-ben pedig a fent és lent állapotának izgal-
mas váltogatására, nő és férfi párkapcsolatának
árnyalására van lehetőségem.
� Tíz-húsz év múlva szerinted hova ér el a pályád?
Vannak szerepálmaid?
� Szeretem a kortárs magyar zeneszerzők műveit.
Lévay Szilveszter és Kocsák Tibor különösen közel
állnak hozzám, így a jövőben például tőlük még sok
mindent szeretnék elénekelni, játszani. Emellett
vonz a televíziózás is.
� A magánéletedtől próbálod távol tartani a bul-
vársajtót, ami persze nem könnyű feladat. Mivel
érzékeny ember vagy, gondolom mélyebben éled
meg a szurkálódásokat. Könnyen megbocsátasz?
Hiszen a család fontos számodra, és őket sem
kímélik.
� Próbálok nem kiborulni a bulvártól. Természete-
sen a családom miatt sem mindegy, hogy miket íro-
gatnak rólam. Az például nem volt kérdés számom-
ra, hogy anyaság vagy karrier. Jankát korán szül-

tem, a pályám elején, és bár félelem volt bennem, de
éreztem, hogy a szülés nem lehet akadálya a karrie-
remnek, mert annyira akartam mindkettőt. Igyek-
szem olyan helyeken nyilatkozni, ahol nem ferdítik
el a szavaimat. Ha az embereket érdekli, hogy mi
történik velem, inkább tőlem halljanak a magánéle-
temről egy általam meghúzott határig, és ne mástól.
Remélem, hogy ezt az őszinteséget értékelik az olva-
sók és a színházba járók.
� Úgy tudom, mindkét gyereked jól énekel.
Támogatod őket abban, hogy kövessenek téged a
pályádon?
� Sok jót kaptam és kapok is a színháztól, érzem
a közönség, a kollégáim szeretetét. Emiatt érde-
mes ezt a nagyon nehéz szakmát csinálni. Nem
akarom eltiltani Jankát és Samut sem a színpad-
tól, hiszen engem sem lehetett, mert csak ez érde-
kelt. De nem is erőltetem rájuk ezt a pályát.
Válasszanak szabadon, de ha a segítségemet kérik,
ott vagyok. Samut most már azért sem hozom be a
színházba, mert könnyen „függővé” lehet válni, és
úgy látom, ő már „megfertőződött”. Janka is jól
énekel, de nem fanatikus színpadra vágyó. Inkább
nézi az előadásokat.

Balogh Andrea

Címlapfotó és a cikkhez illusztrációképek: 

Budapesti Operettszínház

Bálint Ádámmal az Elisabeth-ben

13_ 2013. tél

Capuletnéként a Rómeó és Júliában
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A Béres Alapítvány
2002-ben hirdette meg
a Béres a daganatos betege-
kért programját, melynek
elsődleges feladata az ebben
a betegségben szenvedő
embertársaink támogatása
lett. A Béres Alapítvány
ennek keretén belül szerve-
zi meg évről-évre jótékony-
sági koncertjeit.
Az idei hangverseny teljes
bevételével a Tűzoltó utcai
Gyermekklinikát támogat-
ták. A befolyt összeget
a klinika új intenzív
osztályának korszerű
felszerelésére, az osztályról
még hiányzó defibrillátor
és újraélesztő készülék
megvásárlására fordították.
Az évente 250-300 új daganatos
kisgyermek több mint 50 százalékát
kezelik ezen a klinikán.

A Béres Alapítvány Jótékonysági estjeinek
támogatottjai

2003. Pécs, Gyermekklinika Onkológiai Osz-
tály felújítása

2004. Szeged, Gyermekgyógyászati Klinika
Onkológiai Osztály felújítása 

2005. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház, a megyében az
első és egyetlen, a mellrák műtétekhez
szükséges gammakamera megvásárlása

2006. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház Gyermek-onkohematológiai és
Csontvelő-transzplantációs Osztály,
őssejtszámláló készülék vásárlása

2007. Bakonyszűcs, Daganatos Betegek Reha-
bilitációs Lelki Otthona, az intézmény
anyagi támogatása

2008. Budapest, Semmelweis Egyetem I. sz.
Gyermekgyógyászati Klinika Sebészeti
Osztály, vérveszteség nélküli műtéteket
lehetővé tevő nagy frekvenciás koagulá-
tor vásárlása

2009. Szolnok város Önkormányzata, méh-
nyakrák prevenciós program támogatása

2011. Budapest, Országos Onkológiai Intézet,
a betegek fájdalmának enyhítésére spe-
ciális ágyak vásárlása

2013. Budapest, Tűzoltó utcai Gyermekklinika
Intenzív Osztályának korszerű felszere-
lése, defibrillátor és újraélesztő készülék
beszerzése

„Nagyon jó érzés annak tudata, hogy támogató-
inkkal együtt az elmúlt évek során az ország szá-
mos pontján jelentős segítséget tudtunk adni a
súlyos betegségben szenvedőknek, hogy munkánk
eredményeként évről évre egyre gyarapodik azok
száma, akik támogatásunkkal szerezhették vissza
egészségüket.”

(Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke)

AA  ddaaggaannaattooss  bbeetteeggeekkéérrtt

Az ünnepélyes átadáson Béres Klára és Prof. Dr Szabó And-
rás, a Tűzoltó utcai Gyermekklinika vezetője 
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mikor a saját lábukra

próbálnak állni a gyer-

mekeink, akkor igyek-

szünk a lehetőségeinkhez mér-

ten segíteni őket. Vendéglá-

tónkkal is ez történt. Miután

először három fiú barátjával

lakott albérletben, s már a

munkája sínylette meg a sok

dorbézolást, a szülei a nagyma-

ma segítségével vásároltak szá-

mára egy ingatlant, amit igazi

legénylakássá formált fiatal

házigazdánk.

AA



Az ingatlan kiválasztásakor fontos szempont volt,
hogy a munkahelyéhez és a családtagjaihoz is közel
legyen a lakás, ezért esett a választásuk a XIII. kerület
egy nemrég épült sokemeletes sarokházára. Itt jó a
közbiztonság, vendéglátónk a garázsban tarthatja az
autóját, ami azért is előnyös, mert a munkája révén,
hiszen cukrász, korán kel, fiatalemberként pedig sze-
ret a barátaival esténként kimozdulni.
A lakásban lépve azonnal az egybenyitott terű nappa-
li-konyhában találjuk magunkat, amit L-alakú erkély
szegélyez. Innen pazar a kilátás. A hatalmas üvegfelü-
leteknek köszönhetően a napfény beárad az enteriőr-
be. A dohányzóasztal is üvegborítást kapott. A sok
üveg miatt a tér nagyobbnak tűnik. Ezt fokozza az is,
hogy az előszoba is közvetlenül a nappalihoz kapcso-
lódik.
Körbenézve, sok izgalmas tárgy állítja meg a tekin-
tetünket. Látszik, hogy az elsősorban dizájn tortá-
kat készítő fiatalember kreatív, hiszen néhány lak-
berendezési tárgyra ő bukkant rá, s felújította, új
köntösbe öltöztette. Az ablaknál egy különös Bat-
man-lámpa áll, az étkező fölé is egy egyedi darab
került, a csöveket takaró hasábot a konyha sarkában
földszínű mágnesfallal burkolták. A falra, a kanapé
mögé, egy New York poszter került, elé pedig az elő-
ző lakásból hozták át a kanapét, ami barna huzatot
kapott, így illik a parkettához, de még egy perzsa-
szőnyeggel is találkozhatunk itt. Ehhez igazodik a
munkapult fája.
A hálószobában is ez a színvilág folytatódik, kiegé-
szülve egy élénk zölddel. A permanencia miatt a für-
dőszobában is visszaköszön a barna kolorit, a faszek-
rények ilyenek. A zuhanyzófüggöny „véres” kéznyoma
pedig vendéglátónk humorát jelzi.
A 60 négyzetméteres ingatlanban minden helyet hasz-
nosítottak, ezáltal barátságos lett a lakás.
A beltér kialakításában vendéglátónkat a nagyma-
mája segítette. Az ő praktikumra figyelő gondosko-
dásnak köszönhető a falak mentén a beépített gard-
rób, a hálószoba ágynemű garnitúrás fekhelye, és
mellette a rakodófelületként is funkcionáló fekvő
hasáb alakú barna puff, vagy a WC-ben a polcok. A
nappali nagy üvegfala pedig kívülről fóliát kapott,
ami miatt nem lehet belátni, s a hidegtől és a meleg-
től is véd.
A sok stílus keveredése itt ízlésesen kordában tartott,
egy-egy motívumnak az egész lakáson történő végig
vitele miatt az enteriőrök otthonosak, vendégmarasz-
talóak.

Balogh Andrea
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Mire jó a saját zsír?
anapság a szépségipar a kereslet

miatt viharosan fejlődik. Foly-

ton újabb és újabb módszerekről,

anyagokról értesülünk. Mivel

a legtöbbünkön a súlyfelesleg miatt

van erre alkalmas anyag, így

a legújabb divattá vált a saját zsírral

történő ránctalanítás és volumennö-

velés, hiszen sokan laikusan azt

gondolják, hogy ezzel egyben

megszabadulnak a hájtól és még

a ráncaik is kisimulnak, nem is

beszélve a mellnagyobbításról,

fenék-és combfeszesítésről,

vagy akár vádli növelésről.

A túlkínálatban nem egyszerű

eligazodni. Ebben kérünk most

is segítséget Dr. Krasznai Zsolt

plasztikai sebésztől.

� Valóban ennyire jó módszer a saját zsírral
történő plasztikai beavatkozás, s kiválthatja,
mondjuk egy mellplasztikánál az implantátu-
mot?
� Mivel a test saját anyaga, így az irritáció,
kilökődés veszélye csekély, ez a nagy előnye, de
egyben hátránya is, mert egyéni érzékenységtől
függően a bevitt anyag 30–50 százaléka felszí-
vódik, sőt az alakja is formálódhat, hiszen
ugyan más testrészen, mint ahonnan kivettük a
zsírt, de visszaépül az anyag, emiatt csak kis
volumennövelésre alkalmas. Ezzel számolni
kell, tehát vagy eleve több anyagot töltünk be,
vagy szükség van az utánpótlására. Ezzel szem-
ben az implantátumok mérete, alakja nem vál-
tozik meg. Így én inkább arcplasztikánál ránc-,

szem-és fülcimpa feltöltésre szoktam ajánlani
ezt a módszert. Fenék- és mellplasztikára a
nagyobb igénybevétel miatt nem javaslom. De
az is egy tévhit, hogy egyszerre lehetünk kar-
csúak és ránctalanok, hiszen a műtét során
csak kis mennyiségű zsírt veszünk le, mert a
feltöltéshez nem kell sok, így a hájat ezzel nem
tudjuk eltüntetni, ahhoz a súlyfeleslegtől füg-
gően többre van szükség, akár 10–20 kilónyira
is, amihez még egy hasplasztikának is társulnia
kell, hiszen a megereszkedett, többlet bőrfelü-
letet ki kell metszeni.
� Gondolom, vannak kockázati tényezők,
amelyeket a beavatkozás előtt figyelembe kell
venni.
� Nincs igazán kizáró ok, majdnem minden

betegség esetén elvégezhető a saját zsír leszívá-
sa, és máshová beinjektálása. Arra viszont
ügyelni kell, hogy jól készítsük elő a zsírt,
nehogy az elfolyósodás miatt a műtét után pél-
dául tályog képződjön. És a szokásos műtéti
kockázatok, mint a bevérzés, és ödéma képző-
dés itt is megtörténhet.
� Mi a követendő protokoll a zsírleszívás-és
feltöltés terén?
� Lehetőleg a comb külső részéből, mert ott
elég kemény a zsír, vesszük le a szükséges
mennyiséget, majd beállítva a megfelelő fordu-
latszámot és időt, centrifugáljuk az anyagot,
ezáltal kicsapatjuk belőle az olajat, ezzel csök-
kenhetjük a töltet felszívódását. Majd kanüllel
lehetőleg minél mélyebbre juttatjuk be a zsírt a
volumennövelésre kiszemelt felületeken. A
beavatkozás előnye, hogyha nincs komplikáció,

akkor nincs szükség újabb
műtétre, s így nem maradnak
hegek a bőrön.
� A bio életmód terjed, így
sokan azért is döntenek az
ilyen beavatkozás mellett,
mert természetes anyag, de
ez több saját zsírt  igénylő
nagyobbításra nem alkal-
mas. Mivel rohamos léptek-
ben fejlődik a szépségipar,
elképzelhető, hogy hamaro-
san organikus implantátu-
mokat is gyártanak?
� Ezt nem tudom elképzelni,
mert egyelőre nem ismerünk
megfelelő, tartós, strapabíró,

a szilikont helyettesítő szerves anyagot.
Viszont az lehet a jövő, hogy a géntechnika fej-
lődésével az implantátumok kiválthatóak lesz-

nek. De ez lehet, hogy csak Fantáziaországban
lehetséges, hiszen nemcsak orvosi, de jogi kér-
déseket is felvet.

Balogh Andrea

M

1. kép: Ilyen volt.

2. kép: A sárga foltokkal azt

jeleztük, hogy a műtét során

hova kerül a saját zsír.

3. kép: A műtét után.
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Manapság az igényes megjelenésű
szállodákban, azért, hogy a vendégek
otthonosan érezzék magukat,
az enteriőröket igyekeznek
a lakások, házak belteréhez
igazítani. Meleg színeket, puha
szőnyegeket, takarókat, hangulatos
kiegészítőket helyeznek el
a szobákban.
De ennek az ellenkezője is igaz,
nemcsak a szállodák dizájnerei
figyelnek az „otthonok” kialakítására,
de az ingatlan tulajdonosok
lakóterük berendezésekor sokszor
veszik alapul az egy-egy magazin-
ban, vagy a nyaralásukkor látott
belsőépítészeti, lakberendezési
megoldásokat. Ezáltal a hálószobá-
jukban, nappalijukban vagy éppen
a fürdőjükben érezhetik úgy
magukat, mintha dúsgazdag
emberként az év szinte minden
napján, egy luxushotelben
kényeztetnék magukat. S valljuk
be, hogy sokszor a munkahelyünkről
kiszabadulva, a közlekedési
dugókból kikecmeregve,
ez az érzés valóban andalító.

Ha otthonunkat olyanná szeretnénk formálni, mint
amilyenek az általunk csodált egyik kedvenc szálloda
helyiségei, akkor, mielőtt belevágnánk az átalakításba,
érdemes megfogadni néhány praktikus tanácsot. Fon-
tos, hogyha igazán trendiek szeretnénk lenni, akkor iga-
zodjunk a hely stílusához. Például egy Bauhaus házban
lévő lakásba inkább ne barokk bútorokat vásároljunk,
hanem art deco és modern tárgyakat. De persze, ha az
ízlésünknek ezek nem felelnek meg, inkább más hangu-
latú térben érezzük jól magunkat, akkor próbáljuk meg
harmóniába hozni a saját stílusunkat a hely szellemé-
vel. Ezt tették a tervezők egy nemrég megnyílt különle-
ges hotel tervezésekor, ezért érdemes megfigyelnünk a
dizájnerek ötleteit.
A 4 csillagos Hotel Castello a siklósi Vár tövében épült,
a szálloda szürke-fekete-fehér színhasználata ehhez

idomul, viszont a homlokzata geometrikus, mintha egy
modern, XXI: századi vár lenne. Ezzel eltér a hazai szoká-
sos térformálástól, s csatlakozik a nemzetközi luxushote-
lek történelmi környezethez és a természethez való szoros
kapacsoldódást követő arculatához.
A hely kiválasztása is telitalálat, megközelítése jó, hiszen a
Hotel Castello**** az M6-os autópálya révén a fővárosból
is mindössze kétórányi autózással elérhető. A Thermal Spa
fürdővel közvetlen összeköttetésben áll, így a wellness- és
gasztronómia kedvelők, továbbá a gyermekes családok fel-
legvára. Stílusos eleganciával, kiváló ízekkel, a Villányi bor-
vidék különleges boraival és kényeztető wellness kezelések-
kel teszik teljessé a vendégeik pihenését.
A minimalista homlokzatokat izgalmasan ellenpontozza a
belső terek vibráló, art deco stílusú szín- és formavilága.

Az egykori malomépületet körbeölelő, modern vonalveze-
tésű szállodában egyedülálló belsőépítészeti megoldások
kápráztatják el az ide látogatókat. A berendezés igényes-
sége, az olasz tapétáktól a kézzel gyártott bútorokig egy
lifestyle hotel nagyvonalúságát tükrözik. A stílusos ele-
gancia érzete Istókovits Kálmán festőművész lehengerlő
alkotásai által teljesedik ki. A szálloda 44 nemdohányzó
szobával rendelkezik. A 26  standard és 5 superior két-
ágyas szobán kívül 4 pár összenyitható szoba és további 5
lakosztály biztosítja látogatóik kényelmét. Földszinti szo-
báik közül 4 akadálymentesített, amelyek mozgássérült
vendégeik számára is lehetővé teszik a zavartalan pihe-
nést. A Wi-Fi szolgáltatás a hotel egész területén díjmen-
tesen elérhető.
Kétágyas szobáik franciaágyas és külön ágyas elhelyezés-
sel egyaránt igényelhetőek. A szobák mérete 24 négyzet-
méter, ezáltal pótággyal vagy babaággyal bővíthetők. A
standard szobák fürdőszobái zuhanyzóval felszereltek. A
stílusos berendezés, illetve a legkorszerűbb igényeknek
megfelelő felszereltség garancia a kényelemre. A 34 négy-
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Búcsúztassa az Óévet Magyar-
ország legújabb, négycsillagos
wellness szállodájában! Várjuk
szeretettel a Hotel Castelló-
ban, ahol színes programokkal,
táncos-zenés óévbúcsúztató
esttel szórakoztatjuk kedves
Vendégeinket és gyermekeiket
egyaránt!

Töltődjön fel Siklóson a Hotel
Castellóban és élvezze a négy-
csillagos kényeztetést! A szállo-
da hétvégén és hétközben is fél-
panziós ellátással, érkezéskor
üdvözlő itallal, személyen-
ként egy masszázzsal vagy
kozmetikai kezeléssel,
korlátlan fürdőhaszná-
lattal várja a pihenni
vágyókat.

Részletek a szálloda
honlapján!

Hotel Castello��������

7800 Siklós Baross G. u. 8., tel.: +36 (72) 579 128, web: ww.hotelcastellosiklos.hu, www.siklosfurdo.hu, e-mail: info@hotelcastellosiklos.hu
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zetméteres superior szobák általában a folyosók végén
helyezkednek el, ebből adódóan kétoldali panorámával
rendelkeznek. A Grande Familia, Lusso, Principessa és
Ferrari lakosztályaikat családok részére ajánlják, hiszen
4-5 fő részére kényelmes pihenést biztosítanak. A kétlég-
terű lakosztályok fürdőszobái káddal és zuhanyzóval is
felszereltek, és a hálószobarészben van még egy kihúzha-
tó kanapé is. A Principessa lakosztályt lányos családok-
nak javasolják, amelyben a kislányok hercegnős ágyban
hajthatják álomra fejüket. Az egyedi hangulatú Ferrari
lakosztályt „Ferrari” stílusú gyermek bútorral és ággyal
rendezték be elsősorban fiúgyermekek számára. Nászuta-
sok, házassági évfordulójukat ünneplők vagy romantikus
kikapcsolódásra vágyókat a Dolce lakosztály várja. A
meghitt hangulatot fokozza a hálószobától függönnyel
elválasztott egyedi körkád.
A 96 fő befogadására alkalmas földszinti konferencia ter-
mük ideális helyszínt nyújt céges rendezvényeknek, kon-
ferenciáknak, csapatépítő tréningeknek, esküvőknek és
más családi eseményeknek egyaránt. A természetes meg-
világítású terem a legmodernebb beépített technikával,
parkettás padlózattal rendelkezik. Szekcióülések számára
emeleti különtermük kínál kényelmes elhelyezést egészen
30 főig.
A  Mulino étterem a malomépület első emeletén található,
gyönyörű panorámával a siklósi várra és a belső udvari,
kristályüveggel burkolt medencére néz. A 104 fő befogadá-
sára alkalmas helyiség családi rendezvényekre is igénybe
vehető. Igazodva a mai trendhez, a helyi termelők minősé-

gi alapanyagait használják, s a menüt hazai és mediterrán
fogások, valamint a villányi borok alkotják. Degusztációs
ételekkel, borkóstolós vacsoraestekkel, tematikus gasztro-
nómiai rendezvényekkel várják vendégeiket.
A régi malomépület téglafalai rusztikus hangulatot kölcsö-
nöznek a hotel vendéglátóegységeinek. A grandiózus belma-
gasságú Szalon bárban különböző frissítőket, alkoholos és
alkoholmentes koktélokat, valamint kávé- és teaspecialitá-
sokat lehet fogyasztani. Innen nyílik egy 100 fős terasz,
amely a belső udvari medence partján helyezkedik el, igazi
mediterrán életérzést keltve a nyári hónapokban.
A szesztilalom Amerikájának hangulatát idéző harmadik
emeleti Cielo bárban alkoholos és alkoholmentes italokat
kínálnak. Szivar szobájukban billiárd és darts áll térítés-
mentesen vendégeik rendelkezésére. A különféle generáci-
ók szórakozását második emeleti mozitermük garantálja.
A szálloda vendégei a siklósi Thermal Spa vízi paradicso-
mát a hotelből közvetlen átjárással, fűtött folyosón
keresztül érhetik el. A 33 – 36°C-os felnőtt és gyermek

medencék élményelemekkel teszik még tartalmasabbá az
itt eltöltött időt. Szolgáltatások között szerepelnek pezs-
gőágyak, buzgárok, nyakzuhanyok, sodró folyosók és
óriáscsúszdák. A kisgyermekek három különböző mélysé-
gű, vízi játékokkal felszerelt medencékben lubickolhat-
nak. A fürdő wellness részlege két finn szaunával, két inf-
raszaunával, egy kültéri orosz szaunával, aromakabinnal,
gőzfürdővel és sószobával várja látogatóit. A nyugalomra,
pihenésre, gyógyulásra vágyók 36 – 38°C-os termálvizes
ülőmedencékben, valamint az emeleten kialakított, kelle-
mes hangulatú Juice- és Koktél bárban töltődhetnek fel.
A SPA kényeztetést különböző masszázsok, illetve szép-
ségápolási arc- és testkezelések teszik teljessé. A termál-
fürdő udvari részén egy 33 méteres kültéri úszómedence,
illetve meleg vizes jakuzzi várja a fürdőzőket. A strandré-
szen kialakított kültéri medencék, gyermekmedencék
füves pihenőrészek, sportpályák, játszótér és grill tera-
szok igazi nyaralóhellyé formálják a siklósi Thermal Spa-t
minden korosztály számára. A családias hangulatot
fokozzák a rendszeresen megrendezésre kerülő tematikus
programok, kulturális és sport rendezvények.

Kovács Liza
��

��



Táncolj az esküvőmön! néven egészségmeg -

őrző kampányt indított dr. Béres József,

a Béres Egészség Hungarikum Program

alapítója. A családoknak szóló kezdeménye-

zés szakít a hagyományos egészségmegőrző

programok gyakorlatával: elsősorban nem

ismeretek átadására törekszik, hanem

érzelmileg szeretne hatni a felnőtt lakos-

ságra. Unalomig ismételt statisztikák

bizonyítják: a magyarok egészségi állapota

siralmas, és az egészségdömping ellenére

sokan még mindig nem motiváltak,

hogy változtassanak életmódjukon.

Dr. Béres József  őket állítja választás elé:

szeretnének-e úgy élni, hogy táncolhassa-

nak gyermekük esküvőjén? 

A kampány indulását egy reprezentatív kutatás
előzte meg, amely visszaigazolta a Béres Egészség
Hungarikum Program alapítójának évtizedes
tapasztalatait. Az egészségünket fontosnak tartjuk,

és elvi síkon törekszünk is rá, hogy egészségesen
éljünk. Hiszen naponta halljuk: felgyorsult életstí-
lusunk számos egészségkárosító mellékhatással jár-
hat. A statisztikák azonban megcáfolják a rózsaszín-
re festett képet: átlag alatti az egészségi állapotunk
és annak megítélése is (10-ből kevesebb, mint 4
pontot adtak rá a megkérdezettek). Kifogásért nem
kell a szomszédba mennünk: a megkérdezettek
több mint fele anyagi okokra hivatkozva, közel 40
százalékuk időhiány miatt nem tesz szinte semmit
az egészsége megőrzéséért. A kampányt azonban az
a megdöbbentő tény hívta életre, hogy a válaszadók
negyede motiváció hiányában, kényelemből nem
figyel magára. És ezzel nemcsak saját magát, de sze-
retteit, mi több gyerekeit is megfoszthatja a közösen
megélt nagy eseményektől. 
„Elmondtuk az embereknek mi is ezerszer, hogyan
kell egészségesen élni, ám azt tapasztaltuk, hogy ez
nem elég. Meg kell érintenünk az emberek szívét is,
hogy megmozduljanak.” – foglalta össze Dr. Béres
József az egészségmegőrzés új, érzelmekre ható
megközelítését.
„Azt mondják, egy szülő hegyeket képes megmoz-
gatni a gyermekéért. Mi csak arra kérjük őket,
éljenek úgy, hogy táncolhassanak gyermekük,
unokájuk esküvőjén.” – indokolta dr. Béres
József, hogy honnan a kampány elnevezése. Van
oka bízni abban, hogy felhívása nyitott fülekre
talál, hiszen a kutatás szerint a magyarok család-
centrikusak. Többségük számára fontos, hogy
megélhesse gyerekei, unokái életének nagy pilla-
natait, sőt konkrét céljuk, hogy mulassanak gye-
rekük esküvőjén. 
A Béres Egészség Hungarikum Program megújult
weboldalán (www.beh.hu) várják azokat, akik vál-
toztatnának életmódjukon a gyerekeikért, család-
jukért és saját magukért. Dr. Béres József szemé-
lyes blog bejegyzéseivel, egy igazán motiváló vide-
óval, valamint dietetikus, életmód-tanácsadó, edző
és háziorvos tanácsaival segítenek konkrét lépések-
re váltani az elhatározást.
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A mesekönyv az egészséges táplálkozás világába
kalauzolja el a gyermekeket dietetikai és egész-
ségpedagógiai ismereteket ötvözve egy, a gon-
dolkodási szintjüknek megfelelő, fantáziájukat
megmozgató történeten keresztül.
A táplálkozási ismeretekben gazdag történeteket
hozzájuk kapcsolódó játékos feladatok, ételrecep-
tek egészítik ki, így a mesekönyv tartalmi felépíté-
sénél fogva akár oktatási anyagként is hasznosít-
ható. Egy-egy fejezet a táplálkozási piramis egy
szintjét, vagyis egy adott élelmiszercsoportot jele-
nít meg a mesék világában, valamint minden feje-
zet végén a gyermekek különböző játékokon
keresztül elmélyíthetik, kibővíthetik az előzőek-
ben megszerzett tudásukat. Továbbá útmutatást
kapnak, hogy miből, mennyit és hányszor kellene
enniük ahhoz, hogy táplálkozásuk kiegyensúlyo-
zott legyen, ehhez nyújtanak ötleteket Séfike
papagáj mintareceptjei. A mese főhőse egy falánk
hajóskapitány, akinek léghajója a „nehéz ételek-
nek” és a túlsúlyának köszönhetően olyan ala-
csonyra süllyed, hogy nem tud hazamenni a csa-
ládjához. Ekkor elhatározza, hogy ezentúl meg-
próbál odafigyelni az egészségére, a helyes táplál-
kozásra és az üresen tátongó élelmiszerkamráját,
amit előzőleg saját maga fosztott ki, olyan élelmi-
szerekkel tölti fel, amelyek „könnyűek” és nem
gyarapítják tovább a testtömegét. Ezzel az elhatá-
rozással kezdi meg kalandozásait a különböző
élelmiszercsoportokat jelképező szigeteken.
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Luca Di Fulvio: Álmok bandája
Mont Blanc válogatás

Az Álmok bandája Christmas és Cetta története, és minden emberé, akinek az élete
az övékbe fonódik a huszadik század elejétől 1929-ig, Olaszországtól az őrült húszas
évek New Yorkján át Kaliforniáig és a születőben lévő hollywoodi filmiparig. Kitű-
nő példája annak, hogyan lehet tiszta szívet megőrizve ésszel feljutni a ranglétra
legaljáról akár a legtetejére, hogy érdemes kitartani az álmaink mellett, mert meg-
valósulhatnak, ha harcolunk értük.
Luca Di Fulvio egy igazi nagyregénnyel ajándékoz meg bennünket, amely mesél a
rádió, a mozi, a Broadway, a reklámok, a felhőkarcolók, az autók – de mindenek-
előtt egy nagy szerelem, Ruth és Christmas szerelmének – születéséről, és egy álom
erejéről, amely talán még a valóság felett is győzedelmeskedhet.

Alan Bradley: De mi került a pitébe?
Dream válogatás. A könyv egy hatkötetesre tervezett sorozat első része

A bűbájos, gazdag képzelőerővel megáldott Flavia de Luce két undok nővérével és
özvegy édesapjával Buckshaw valaha jobb időket látott kastélyában él. A szemfüles
és kíváncsi lány a családi birtokon felfedez egy elhagyatott viktoriánus laboratóriu-
mot, ahol kitanulja a vegyészetet – főként a méregkeverést. Egy különös haláleset
és számos megmagyarázhatatlan rejtély arra sarkallja Flaviát, hogy nyomozásba
kezdjen. Mikor édesapját letartóztatják gyilkosság vádjával, felgyorsulnak az
események. A félelmet nem ismerő lány a kémia segítségével fedez fel ellent-
mondásokat és kapcsolódási pontokat, és fejti fel a bűnügy szövevényes szálait.
Lendületes stílusú, lebilincselően izgalmas regény, amelyben a fiatal elbeszélő-
főszereplő igazi Agatha Christie-krimibe illő leleményességgel és logikával ered a
bűnügy nyomába.

Alice Hoffman: Galambok őrizői
History válogatás

Az időszámításunk szerinti hetvenedik évben kilencszáz zsidónak hónapokig sike-
rült feltartóztatnia a római seregeket a júdeai sivatagban, Masadában. Az ókori tör-
ténész, Josephus Flavius szerint két nő és öt gyerek élte túl a rómaiak mészárlását.
Ez a történelmi esemény adja a hátterét négy különleges, érzékeny nő lenyűgöző
történetének, akik mind más úton érkeztek Masadába. Yael édesanyja szülés köz-
ben életét vesztette, amit az apja soha nem tudott megbocsátani. Revka, a néhai pék
felesége végignézte, ahogy a római katonák brutálisan meggyilkolják a lányát,
ráhagyva unokáit, akik a szörnyűségek hatására megnémultak. Aziza egy harcos
lánya, akit fiúként neveltek fel, rettenthetetlen lovas és ügyes mesterlövész. Shirah
az ősi mágia és gyógyítás mestere, hátborzongatóan éles elméjű, erős asszony.

A pécsi Pannon Filhar-
monikusok zenekar sike-
res koncertsorozata foly-
tatódik a fővárosban. Az
első alkalomra Öt szín:
CAPUT MORTUUM cím-
mel november 15-én
került sort. A zenekar az
Amadinda Ütőegyüttes-
sel kiegészülve Gyöngyösi
Levente Sinfonia concer-
tante 4 ütőhangszer játé-
kosra és zenekarra, vala-
mint Sztravinszkij: Tava-
szi áldozatát adta elő.
A bérletsorozat következő
koncertje 2014. január 24-én lesz Öt szín: JÉG-
KÉK címmel. Bogányi Gergely zongoraművészt
interpretálásban hallhatjuk Csajkovszkij b-moll
zongoraversenyét és Sibelius: I. szimfóniáját (e-
moll). Vezényel Bogányi Tibor.
Majd március 7-én, az ÜVEGZÖLD következik.
Műsor: Mozart: g-moll szimfónia K.183, Terényi
Ede: „Jazz” - hárfaverseny, Schumann: III. „Rajnai”
szimfónia (Esz-dúr). Közreműködik: Vígh Andrea –
hárfa, vezényel: Ola Rudner.
A programba pillantva, Mozart g-moll szimfóniája
láttán talán sokakban a K.550-es jegyzékszámú
szimfónia népszerű dallama idéződik fel, ezúttal
azonban nem ezt hallhatjuk, hanem a Sturm und
Drang korszakban keletkezett testvérét, a ritkáb-
ban játszott „kis” g-moll szimfóniát. A koncert két-
ségtelenül legérdekesebbnek ígérkező műsorszáma
Terényi Ede „Jazz” – hárfaversenye lesz. A kolozs-
vári komponista, aki a legkülönbözőbb szerzőknek
írt már hommage-okat, e művével Gershwin előtt
tiszteleg. Eltér a hárfaversenyek megszokott lírai
hangjától, a nagybőgőt is szólisztikusan alkalmaz-
za, és a xilofon is nagy szerephez jut.
Az április 11-i a koncertet a TŰZVÖRÖS szín hatja
át. Műsor: Muszorgszkij: Éj a kopár hegyen, Beetho-
ven: Hármasverseny, Dvořak: Klid (Csendes

erdők), Sztravinszkij: A
tűzmadár – szvit (1919).
Közreműködik: Baráti
Kristóf – hegedű, Várdai
István – gordonka, Vár-
jon Dénes – zongora,
vezényel: Vass András.
Muszorgszkij az első
komoly zenekari kompo-
zíciójának tartotta az Éj a
kopár hegyen című
művét, azonban tanárá-
nak, Balakirevnek kifo-
gásai voltak, így sokáig
fiókja mélyén hevert,
mostoha sorsra száműz-

ve, és napjainkban sem hallható az eredeti verzió-
jában. Rimszkij-Korszakov átdolgozásában vált
ismertté, aki nemcsak újrahangszerelte, hanem
formai változtatásokat is alkalmazott. A boszor-
kányszombat látomásos világa a fiatal Muszorgsz-
kijnál sokkal hátborzongatóbb, és az első megfo-
galmazás sokkal merészebb zenei újításokat tartal-
maz, mint az ismert változat. Szerencsésebb sorsú
volt Sztravinszkij baletthez írt kísérőzenéje, A tűz-
madár. Fiatal szerzőjének meghozta a nagy sikert
és áttörést, egy csapásra ismertté vált. Akárcsak
Muszorgszkij boszorkái, A tűzmadár története is a
népi mondavilágból ered, szláv mese a csodama-
dárról, varázslóról, hercegről és hercegkisasszo-
nyokról. Beethoven Hármasversenye, de különö-
sen Dvořák Csendes erdők című műve csellóra és
zenekarra a klasszikus harmóniát, nyugvópontot
képviseli a műsorban, mintegy ellenpontjaként a
két másik kompozíciónak.
Május 16-án az: ARANYOKKER zárja a sort.
Műsor: Orbán György: 4. szerenád, Dohnányi Ernő:
Koncertdarab gordonkára és zenekarra, Richard
Strauss: Don Quiote – fantasztikus változatok egy
lovagi témára. Közreműködik: Fenyő László – gor-
donka. Vezényel: Bogányi Tibor.

Kovács Liza

31_ 2013. tél

DélUtán magazin_kultúra

Öt szín: CAPUT MORTUUM
A Pannon Filharmonikusok a Művészetek Palotájában



A Szerdán habcsók, a Bodza Bisztró

és a Kerek perec után itt a

Téli fagyi

A harmincas évei végét taposó Judit élete irigylés-

re méltó. Jóképű férj, három gyerek, anyagi gon-

dokról nem is hallott, de még rettenetes főnök sem

igyekszik pokollá tenni az életét. Ám az idillnek

egyszerre csak vége szakad, amikor váratlanul

elhagyja a férje, ráadásul egy fiatalabb nő miatt.

Egyetlen támasza szingli húga, Virág lesz, aki

ugyan már régóta vágyott családra, de valahogy

nem úgy képzelte, hogy a nővére bútorozik be az

albérletébe a gyerekekkel. Hogyan tudja rendezni

életét az elhagyott feleség? Párra talál-e a bohókás

fiatal lány? Kiderül Papp Diána keserédes regényé-

ből, a Téli fagyiból.

E könyv úttörő vállalkozás Magyarországon: elsőként

mutatja be az aromaterápia francia gyógyító irányza-

tát. Az eddig megjelent ezzel foglalkozó hazai kiadvá-

nyok nem a gyógyító francia, hanem az angol wellness

irányzatot képviselték. A könyv különlegessége, hogy

több mint 100 problémára kínál megoldást, fontos

eszköz az otthoni gyógyításban, valamennyi receptje

évtizedek óta jól bevált, egyszerűen elkészíthető for-

mula. A könyv az aromaterápia praktikus oldala mel-

lett a tudományos vonatkozásokat is felvázolja. Rövid

történelmi áttekintés után vezet be az illóolajok vilá-

gába, majd bemutatja a gyógyító receptekben hasz-

nált 16 illóolaj, 4 növényi olaj és 2 aromavíz termé-

szetét, tulajdonságait, gyógyító erejét.

Feller Adrienne – Tobai Ágota: Aromareneszánsz
Otthoni gyógyítás francia aromaterápiával

Bookline Könyvek
A könyvkereskedelemből az univerzális webes kiskereskedelem felé forduló Shopline webáruház
2012 őszétől a könyvkiadás terén is kipróbálja magát. A hazai internetes piac meghatározó sze-
replője „Bookline Könyvek” márkanév alatt jelentet meg több nemzetközi és hazai sikerkönyvet,
minden kiadványa ekönyv formájában is elérhető. Ezekben a kötetekben a vásárlók és a felhasz-
nálók által már ismert Bookline eszmeiségét kívánja a társaság továbbvinni, a már évek óta meg-
szokott frissességet, megbízható minőséget és sokszínűséget képviselve.
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Végre egy kiállítás, ahol nem kell csendben marad-
ni, és garantáltan senki sem fog unatkozni, hiszen
Van Gogh alkotásaira épülő  multimédiás tárlat vár-
ja a látogatókat a Váci1 Palota patinás falai között
2013. szeptember 13. és december 29. között. A
hatalmas térben a képek és a zenék egymással kom-
munikálva válnak eggyé. A képek mozgatásával,
nagyításával a festő munkáinak olyan részleteire
derül fény a hatalmas vásznakon, melyek egy
hagyományos kiállítás esetén nem láthatóak. Ezt az
egyedülálló kiállítást eddig több mint egymillióan
látták Madridtól Szingapúrig, Isztambulon át egé-
szen Tel Aviv-ig. A korhűséget és modernitást
lenyűgözően ötvöző kiállítás nem csupán a 160 éve
született Van Gogh festészetét, hanem a művész-
ember világát mutatja úgy be, ahogy az még soha
nem elevenedhetett meg az nagyközönség számára.
A látogató nem egy múzeumba lép be, hanem a
XIX. század James Dean-jének kikiáltott Van Gogh
ihletett képzeletébe, a gondolatain és érzésein
keresztül egyenesen a festményeibe, a képek által
megörökített pillanatokba és helyszínekre. 
A kiállítás a művész Provence-ban eltöltött 10 évét
öleli fel, 1880 és 1890 között. Ebben, az  életének
legboldogabb időszakában készült számos, ma már

ikonikusnak tekintett festménye. A fények, színek
és hangok egymásba fonódó szimfóniája hat a befo-
gadó minden érzékére. A Van Gogh Alive a Sen-
sory4 rendszerrel és 40 HD-minőségű projektorral
hozza létre a világ egyik legizgalmasabb multipro-
jekciós rendszerét. A rendszer óriási méretű, kris-
tálytiszta, tapinthatóan élethű képeket vetít ki az
1000 nm-es kiállítótérhez igazított, különleges for-
májú, 6 méteres vásznakra. Az élmény rendkívül
dinamikus, informatív és látványos; a projektorok
áradata a digitális, 5.1-es surround hangzásvilág
segítségével pedig lélegzetelállító és minden érzéket
megmozgató látvánnyal tölti meg a teret.
Van Gogh művészetének újszerű bemutatásában
felnőttek és gyerekek egyaránt kedvükre találhat-
nak új felfedezni való szegleteket, lenyűgöző új
nézőpontokat, vagy csak egy helyben állva engedhe-
tik át magukon az élményáradatot. Pezsgő fény-szín
és hangszimfónia, igazi érzékfürdő várja a látogató-
kat, ahogy Van Gogh képei életre kelnek, a néző
pedig egyszerűen belesétál, beleolvad az őt átölelő
festménybe. A közönség úgy érezheti, hogy a
művész által megfestett tárgyak és házak között
sétál. A kiállítás a nézők szavaival élve „felejthetet-
len, minden érzékszervet bevonó élményt nyújt”.

Van Gogh Alive – Lépj be a képbe!

Jegyvásárlás az Interticket jegyirodáiban, illetve az interneten 
a www.vangoghbudapest.hu vagy a www.vangoghkiallitas.com oldalakon.

https://www.facebook.com/VanGoghKiallitas
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Három szerencsés olvasónk, (Bodnár Ernőné Budaka-

lász, Sárkány Tibor Miskolc és ifj. Koltai Balázsné

Budapest) akik helyes válszokat adtak az Alcatel már-

káról feltett kérdéseinkre, Alcatel One Touch Idol Ultra

kártyafüggetlen mobiltelefont nyertek. A nyeremény

átvételének módjáról e-mail-ben értesítjük őket.

A kérdések és a helyes válaszok:

1. kérdés: Hány éve van a piacon az Alcatel márka?

Válasz: 20 éve.

2. kérdés: Kik készítik az Alcatel készülékek dizájnját?

Válasz: Olasz tervezők, Paola Pinnavaia és csapata.

3. kérdés: Mekkora az Alcatel One Touch Idol Ultra

érintőlépenyője?

Válasz: 4,7 hüvelykes HD, 1280 × 720 pixel

4. kérdés: Milyen képfelbontásra képes az Alcatel One

Touch Idol Ultra kamerája?

Válasz: 8,x Mpixel.




