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Közvetítés
Talán elsőre furcsán hangzik egy megrögzött sportrajongótól (merthogy az lennék már néhány évtizede), de alig vár-
tam, hogy vége legyen a téli olimpiának. Na, nem a versenyeket untam (már amennyit láthattam belőlük), hanem sok
volt több mint két héten át az a napi négy-öt gutaütés közeli állapot. Pláne, hogy ezeket a vértolulásokat nem a biat-
lon-, sífutó- vagy korcsolyaversenyek, netán a jégkorong vagy curling meccsek izgalmai idézték elő, hanem azok, akik-
nek az lett volna a feladata, hogy én, akinek nem adatott meg, hogy a helyszínen csodáljam a sportnak ezt a hatalmas
ünnepét, legalább a képernyő előtt ülve lehessek részese az eseményeknek.
Hát nem jött össze! Már az gyanús volt, hogy az olimpia előtt a sport televíziók (pedig van belőlük egy pár) mintha
tudomást sem vettek volna arról, hogy nemsokára egy világesemény kezdődik. Nyilván nem bírta volna a büdzséjük a
horribilis közvetítési díjat, ezért úgy tettek, mintha nem is lenne. Már aggódtam, hogy lemaradok róla, de aztán meg-
tudtam, hogy a „királyi” TV, a közszolgálatiság jegyében megoldja az én nagy problémámat. Végül is jobbat elképzelni
sem lehetne, hiszen a köztévének van ugye négy csatornája, mindegyik vidáman fogható Ceglédtől Melbourne-ig, tehát
az egyiket kinevezik arra a két hétre olimpiai csatornának, és nekem csak annyi a dolgom, hogy kimazsolázom a
műsorból a számomra leginkább érdekes versenyeket. Gondoltam én…!
A műsorfelelősök azonban másképp gondolták. Az olimpiai közvetítések döntő részét az M1-re tették, ott viszont (mi
sem természetesebb) nem rúghatták fel az addig jól bevált műsorrendet, hiszen valószínűleg felbőszült tömegek ost-
romolták volna meg a székházat, ha olyan csúcsnézettségű műsorokat, mint a „Sprski ekran”, vagy a kerekasztal
beszélgetés a hazai strucctenyésztésről, más időpontban, vagy mondjuk a Duna TV-n került volna adásba, holmi olim-
pia miatt. Így aztán ezek közé besuvasztva időnként egy-egy versenyt is láthattunk. (gutaütés 1.)
Na persze nem az egészet. Mert, ha ne adj Isten, éppen akkor volt műsor, amikor a helyszínen is zajlott egy verseny,
akkor előtte végig kellett nézni egy nagyon hosszú és nagyon unalmas felvezető filmet, majd a stúdióban az aktuális
műsorvezető hosszasan köszöntötte a nézőket, és felsorolta, mit is láthatunk a nap folyamán. Ezután érdekességként
felvételről bejátszották az előző napi műkorcsolya verseny legszebb kűrjeit, egy nagyon fontos interjút valamelyik érin-
tett magyar szövetség nagyon fontos vezetőjével, majd végre kapcsolták a helyszínt, ahol esetleg elcsíphettük az éppen
folyó verseny utolsó harmadát-negyedét. (gutaütés 2.)
Persze isten ments, hogy a szerkesztőkön akarjam elverni a port, hiszen az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a riporte-
rek (tisztelet az igen csekély számú kivételnek) semmiben sem maradtak el mögöttük, már ami a felkészületlenséget
és dilettantizmust illeti. Ha nem lettek volna esetenként szakkommentátorok mellettük, valószínűleg bohózatba for-
dult volna az egész közvetítés sorozat. Folyamatosan nosztalgiáztam régi olimpiai közvetítések iránt, amikor Vitray,
Knézy, Gyulai közvetített, internet, percenként frissülő eredménylisták nélkül, papírfecnikre írt adatokból, és mégis
minden a helyén volt. (gutaütés 3.)
De ha már végre élőben láthattunk egy versenyt, és túltettük magunkat az említetteken, akkor sem élvezhettük igazán
a látottakat, mert akkor jöttek a „tévéművészek” (és itt kivételesen nem a magyar „szakemberek” a hibásak!). Mire gon-
dolok? Valószínűleg nemcsak nekem tűnt fel, hogy a technika fejlődésével egyenes arányban szűkül be a televíziós
adásrendezők agykapacitása. Valami rejtélyes oknál fogva ők úgy képzelik, hogy azt én, mint néző élvezem, ha, mond-
juk egy sífutóverseny közben az idő nagy részét az tölti ki a képernyőn, hogy 48 kameraállásból, giga-mega lassításban
százszor látom, ahogy fröccsen a hó a sítalpak alól. Hát nem élvezem, sőt! (gutaütés 4.) Én azt szeretném látni, hogy
az egyik versenyző, hogy fut gyorsabban, mint a másik, és nem a rendező fantasztikus képi látásmódjára, látványtech-
nikai bravúrjaira vagyok kíváncsi, mint ahogy a postástól sem várom el, hogy kézbesítés közben Schubert-dalokat éne-
keljen steptánc kísérettel, pusztán annyi a vágyam, hogy adja oda a levelemet.
Persze azért a sok gutaütés mellett voltak jó dolgok is ezen az olimpián. Például, hogy mindössze egy sportoló bukott
meg a doppingvizsgálaton, hogy számtalan világsztárt láthattunk (igaz, legtöbbször csak felvételről), hogy tanúi lehet-
tünk mennybemeneteleknek és hatalmas bukásoknak, örömöknek, bánatoknak, ahogy egy olimpián az már lenni szo-
kott. És ugye voltak magyarok is, akik úgy szerepeltek, ahogy az elvárható volt ezzel a háttérrel, ezekkel az adottsá-
gokkal. Valahogy úgy vannak a magyar sportolók a téli olimpián, mintha Hosszú Katinkáék az után utaznának a követ-
kező nyári játékokra, hogy előtte egy falusi kacsaúsztatóban készülnek fel a versenyekre a helyi számadó juhász szak-
mai irányításával. Arról nem beszélve, hogy mint megtudtam, Justyna Kowalczyk, lengyel sífutó bajnoknő vaxmeste-
rének (aki a síléceit készíti elő a versenyekre) hatszor annyi a fizetése, mint a Magyar Sí Szövetség egész éves költség-
vetése. Tehát ezek alapján nem várhattunk sokat, de azt legalább megkaptuk, bár Miklós Edit 7. helyezése alpesi síben
az előbbiek fényében felér egy aranyéremmel.
Szóval túl vagyunk egy olimpián, és készülünk a következőre. Az nyári lesz, ahol hagyományosan több babér terem a
magyaroknak, és méltán bizakodhatunk, hogy így lesz ez Rióban is. Addig még két év van hátra, és nagyon remélem,
hogy ennyi idő alatt összejön egy olyan televíziós csapat is, amelyik a szó valódi értelmében is képes lesz közvetíteni,
ami ott történik.
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Ha az ember egy jelentős színészről
szándékozik írni, elsősorban
kiemelkedő szerepeivel,
emlékezetes alakításaival kapcsolja
össze magában azt, akit addig
a színpadról, a filmvászonról
vagy a televízió képernyőjéről
ismert, aztán a személyes találkozás
vagy megerősíti, vagy teljesen
megváltoztatja az illetőről magában
kialakult képet. Jelen esetben más
volt a helyzet, hiszen nem tudtam
eldönteni, hogy Az ügynök halála
Willy Lomanjét, a Sose halunk meg
Gyuszi bácsiját, Ámbár tanár urat,
vagy netán Illetékes Elvtársat
várom-e a megbeszélt találkozóra.
Szerencsére egyikük sem jött.
Helyettük viszont érkezett egy
közvetlen, joviális úriember, akiről,
ha nem tudnám, hogy szép nagy,
cizellált betűkkel írta be magát a
színház-, film- és kabarétörténetbe,
joggal feltételezhetném, hogy
porszívóval ügynököl, netán
vállfákat igyekszik rásózni
a kuncsaftokra, esetleg nyugalmazott
zenetanár, sőt, ha egy kicsit
beharapná az alsó ajkát, és furcsa
torokhangon beszélne, akár
a mindenben illetékes egykori
vezetőtípus egyik díszpéldánya is
lehetne. Szóval Koltai Róbert érkezett.
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SSoossee
hhaalluunnkk  mmeegg

� Decemberben múltál hetvenéves, de a munkabí-
rásod, a vállalkozó kedved alapján nyugodtan
letagadhatnál két-három évtizedet. Honnan ez a
hallatlan sok energia?
� Valószínűleg apai örökség. Aki ismerte édesapá-
mat, láthatta, hogy még nyolcvan felett is mennyire
aktív, örökmozgó ember volt. Úgy látszik, esetem-
ben is igaz, hogy a vér nem válik vízzé.
� Ötven éve vagy a pályán, és szinte folyamatosan
több színházban, filmben, kabaréban, önálló esten
szerepelsz, színdarabokat, filmeket rendezel, kaba-
réjeleneteket írsz, emellett tárgyalsz, szervezel,
ügyintézel. Valamikor erre rá kell pihenni, neked is
szükséged van feltöltődésre, kikapcsolódásra.
Mikor voltál legutóbb nyaralni?
� Valamikor a hetvenes években voltunk a család-
dal a Kaukázusban. Az gyönyörű volt. Ami a feltöl-
tődést illeti, nekem azt a színpad jelenti. Nemsoká-
ra kezdődik a Balfácánt vacsorára című darab, amit
tizenhét éve játszunk, számomra mégis minden este
egy nagy adag adrenalint, egy csomó plusz energiát
ad. Egyébként sem tudnám magam elképzelni,
amint lógatom a lábam, és nem csinálok semmit.
Akkor vagyok bajban, ha éppen nincs valami fontos
tennivalóm, bár ez azért ritkán fordul elő.
� Az úgynevezett komoly szerepeid mellett elsősor-
ban a humoroddal hódítottad meg a közönséget,
annak is talán a legnehezebb válfajával, a rögtön-
zésekkel. Ez is veled született adottság, hogy azon-
nal poénnal tudsz reagálni bármilyen helyzetre?
� Azt szoktam mondani, hogy lehet bennem némi
zsigeri humor, ami valahonnan belülről jön. Egy-
szerűen bármi történik, valamilyen hülyeség bizto-
san eszembe jut róla. Így született meg az Illetékes
Elvtárs figurája, de például a szintén nagyon sikeres
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„Csók, csocsi…” telefonmonológot egy az egyben
édesapámról mintáztam, aki valami nagyon hason-
ló módon telefonált. Az már a privát szerencsém,
hogy amit én ezekből a szituációkból kihozok, az
tetszik a közönségnek, és várják a folytatást.
� A gyors és frappáns reagálás képessége nyilván
nagyon hasznos egy színházi rendezőnél is, de
hogyan lesz az elismert színészből rendező?
� Véletlenül, illetve ez így nem igaz, mert már azt
megelőzően is gyakran belebeszéltem a próbákba,
mert egyszerűen nem tudtam megállni, hogy ne
szóljak, ha nem úgy ment, mint kellett volna, vagy
ha valamivel jobbá tehettem az előadást. Ez Kapos-
váron történt, ahol akkoriban fantasztikus rendezők
dolgoztak, és nem mindegyik nézte jó szemmel,
hogy az egyik színész belekotnyeleskedik a munká-
jukba. Aztán egyszer egy krimi vígjáték került
műsorra, de egyik rendező sem vállalta, mert egy
kicsit rangon alulinak érezték ezt. Ekkor kért meg
Babarczy László, az akkori főrendező, hogy tessék,
ne csak a szám járjon, hanem akkor rendezzem meg
ezt a darabot. Alaposan meglepődtem, de belevág-
tam, és ahogy folytak a próbák, egyre jobban ráé-

reztem az ízére. Amikor pedig a bemutató igazi nagy
siker lett, sejtettem, hogy nem ez volt az utolsó ren-
dezésem.
� Jól gondoltad, hiszen azóta már több mint húsz
bemutató van mögötted. Van rendezői ars poeti-
cád?
� Et túl nagy szó, de te mondtad. Meggyőződésem,
hogy a színészet alapja a tehetség, ebből indulok ki.
Én színészközpontúan rendezek, s azt hiszem, hogy
tudok pár titkot a szakmáról, s ha ezekből átadha-
tok a színészeknek, és, ha azokat megvalósítják,
akkor együtt létrehoztunk valami jót. Egyébként az
az elvem, hogy a színészt hagyni kell kibontakozni,
és csak akkor beavatkozni, ha valami jobbat, érde-
kesebbet tudunk kihozni az adott helyzetből. 
� Hogy működik ugyanez filmrendezéskor?
� A filmrendezés egy egészen más műfaj, ahol,
megpróbálok élni az adódó jó lehetőségekkel,
gyakran nemcsak rendezem, de a főszereplője is
vagyok a produkcióknak, erre a színházban ritkáb-
ban van módom.
� Az utóbbi időben úgy tűnik, Móricz Zsigmond
munkássága foglalkoztat. Az író naplójából készült

„felolvasó ested” a Thália új stúdiójában megy
nagy sikerrel, a két eddig kevéssé ismert regényé-
ből készült két egyfelvonásos darab, amely részben
szintén a te munkád, pedig az egykori Mikroszkóp,
most pedig a Thália Mikroszínházban tölti meg a
nézőteret estéről estére.
� Tulajdonképpen az egyik a másikból következett,
hiszen B. Török Fruzsina dramaturggal egy interjú
kapcsán beszélgettünk először Móricz naplójáról,
hogy milyen jó lenne valahogy ezt színpadra vinni.
Fruzsina hozzá is látott, az ezer oldalas kötet hatal-
mas kihívásnak bizonyult, de briliánsan megodotta
a feladatot. Az író örökösei a napló intim, erősen
magánéletei jellege miatt, nem akartak hozzájárulni
a színpadi feldolgozáshoz egészen addig, míg rá
nem beszéltük őket arra, hogy legalább hallgassák
meg az addig elkészült részeket. Szerencsére annyi-
ra tetszett nekik, hogy nemcsak megadták az enge-
délyt a bemutatásra, de Kolos Réka, mint a Móricz-
hagyaték gondozója odaadta az író két, addig eléggé
háttérbe szorult regényét, a Rab oroszlánt és Az
asszony beleszólt is, hátha tudunk kezdeni vele
valamit. Nekem támadt az az ötletem, hogy mindkét
regényből hagyjuk el a mellékszálakat, és Bergman

után szabadon, csak a két házaspár történetét hagy-
juk meg. Így született meg a Jelenetek 2 házasság-
ból című két egyfelvonásos komédia, amit én ren-
deztem, s játszom is benne. Csodálatos, hogy a
közönség szereti a darabott, az előadásaink telt
házasak. Ehhez hozzájárul az is, hogy a partnerem,
Gubás Gabi zseniális alakítást nyújt, valamint a
másik darabban Sztarenki Dóra és Egri Bálint is
kíválóak. Móricz Zsigmond is talán, ha élne, csettin-
tene az újjával a siker láttán, hiszen a naplóiban
olvastam, hogy neki fájdalmat okozott, hogy elis-

Kern Andrással A miniszter félrelép című darabban

Gothár Péter instrukcióit hallgatják Lázár Katival egy kaposvári próbán 1982-ben

Unokaöccsével, aki azóta matematika pro-
fesszor lett és Gyuszi nagybátyjával, akiről
a Sose halunk meg főszereplőjét mintázta
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mert prózaíróként sem tudott betörni a színpad
világába, a darabjai nem arattak átütő sikert.
� Tettél egy kirándulást Szombathelyre is, ahol a
Weöres Sándor Színházban Füst Milán Máli néni
című komédiáját rendezted. Sajnos nem volt alkal-
mam látni, de a hírek szerint a szombathelyiek imád-
ják a darabot, plusz előadásokat is be kellett iktatni.
� Kétségtelenül minden várakozásunkat felülmúló-
an népszerű a Máli néni, ami elsősorban a nagyszerű
darabnak, és az egészen kivételesen jó színészi telje-
sítményeknek köszönhető. Amit Kiss Mari, Orosz
Róbert, Nagy Cili, Trokán Péter, Kertész Péter, Cson-
ka Szilvi, Kálmánchelyi Zoltán és a többi színész pro-
dukál, az számomra lenyűgöző. Nagy bánatom, per-
sze nem magam miatt, hanem a zseniális alkotótár-
sakra gondolok, hogy a darabról a helyi újság egy cik-
két leszámítva egy sor sem jelent meg a médiában.
Úgy látszik, Szombathely túl messze van…

� Ötvenéves pályafutásod alatt annyi mindent
csináltál, hogy végig gondolni is sok lenne. Maradt
benned valamilyen hiányérzet, van olyan dolog,
amit nem kaptál meg a sorstól: egy szerep, amit
szívesen eljátszottál volna, de nem jött össze, egy
film, egy színdarab, amit szívesen megrendeztél
volna, de nem volt rá lehetőség?
� Semmi ilyesfajta hiányérzetem nincs, sőt inkább
több minden valósult meg az életemben, mint amit
elképzeltem. Közel százötven előadásban játszot-
tam, amelyeknek legalább az egyharmada fontos
szerep volt. Rendezhettem kiváló darabokat, és csak
a mozikban közel két és félmillióan nézték meg a
filmjeimet. A 8 filmem közül 4 ( Sose halunk meg,
Szamba, Csocsó, Világszám) igazán közel áll hoz-
zám. Nem hiszem, hogy ezek után elégedetlenked-
hetnék. Talán, ha mégis említenem kellene valamit,
az a Svejk, amit, már alkatomnál fogva is szívesen
eljátszottam volna, de emiatt sincsenek álmatlan
éjszakáim.
� Ahogy mondtad, nem kenyered a tétlenkedés,
tehát nyilván megvannak a terveid az elkövetkező
hetven évre is?
� Pillanatnyilag nincsenek nagyszabású terveim,
mert annyi a munkám, hogy csak győzzek minden-
hol megfelelni. Több színházban is játszom, – persze
most a szívemhez a legközelebb a Tháliában játszott
Móricz darabok állnak –, előre láthatóan ősszel a
Sose halunk meg musical változata Szolnokon és
Szombathelyen kerül bemutatásra. A többit majd
meglátjuk, hiszen: sose halunk meg...
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Egy boldog ifjú apa 1972-ben
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Györgyi Annával és Gáspár Sándorral a Világszám forgatásán (Fotó: Mohos Angéla)

Barátok és pályatársak ünnepelték 70. születésnapján

Molnár Piroskával a Mágnás Miskában



AA  hhaarrmmaaddiikk  hháázz

ehéz feladat az otthonteremtés, bírni ötletekkel, türe-

lemmel a felmerülő feladatokat. No, és persze a munkás-

okkal is szót kell érteni, ha azt akarjuk, hogy megvaló-

suljanak az elképzeléseink. Egy magyar közmondás sze-

rint az első házat az ellenségednek, a másodikat a barátodnak, s

csak a harmadikat építsd magadnak. Vendéglátóink már a sokadik

ingatlanjuk felépítésén vannak túl, ezért érdemes megszívlelnünk

a tapasztalataikat. A háziasszony az évek során profi „építési vál-

lalkozóvá” vált. Szinte évente költöznek, mert mindig akad valaki,

aki beleszeret az otthonukba, s berendezéssel együtt megvásárolja

az ingatlant. Vajon most is ez fog történni?

NN



Vendéglátóink mostani otthonának története pár éve
kezdődött. Budaörs még kevésbé zsúfolt részén
kerestek kertes ház építésére alkalmas ingatlant. Egy
csendes utcában egy meredek telekre esett a válasz-
tásuk. A munkálatok során a funkcionalitást ügyesen
ötvözték az esztétikummal. Mivel a terület lejtős, így
többszintes épületet terveztek. A homlokzatot a geo-
metrikus formák alapján tagolták. A több francia és
más típusú erkély, valamint a terasz szorossá fűzi a
beltér kapcsolatát a kerttel. A meleg színek barátsá-
gosak, garázs helyett kocsibeálló készült, üvegtetővel,
amely nem csak a transzparenciát erősíti, de nem
vesz el területet a lakótértől sem. A ház három szint-
je összesen 175 négyzetméter. A legalsó részen a foga-
dótér, s mellé még egy vendéglakrész is készült,
amely jelenleg a kisebb fiú hálószobája és fürdője. A
második emeletre került a nappalival egy térben lévő
étkező és a gyönyörű tolóajtóval ellátott konyha. Vele
szemben van a kamra és egy mosdó. Erről a szintről
a kertbe juthatunk. A hatalmas teraszbútorok hívoga-
tóak. Legfelül a szülők hálója és fürdőszobája, dolgo-
zószobája és a vendégszoba található. Eddig kényel-
mi szempontok miatt padlófűtést szereltettek ottho-
naikba. Most ezen változtattak, mert tapasztalataik
szerint a padlófűtéshez legcélszerűbb hidegburkolat
a fűtési szezon végével barátságtalan, rideg hatású.
Igazán csak egy évszakban, télen jó megoldás. A
hatalmas ablakok beengedik a napfényt, így életre
kelnek a falszínek. Az eléjük felszerelt párkányok
nagy méretük miatt rakodófunkcióval bírnak.

Körbenézve az az érzésem, hogy a háziasszony fantá-
ziája kifogyhatatlan, előrelátása sok bosszúságtól
kíméli meg a ház lakóit. Például a falakra fűrészporos
tapéta került, hiszen új ház esetében a falak még
kicsit mozoghatnak, de a tapéta minden ilyen problé-
mát elfed. A letisztult formákra, modern stílusú
berendezésre alapuló belsőépítészeti és lakberende-
zési megoldások finom ötletekkel egészülnek ki. Ilye-
nek például a lépcsőházban a lépcsők melletti falon
futó falcsíkok, amelyek megtörik az egyszínű fal
monotonitását.
Minden helyiség ajtaja egy kicsit más. Az üvegtípusok
különböző formái kombinálódnak fa és fém anyagok-
kal. A konyha üveg tolóajtaja amellett, hogy impo-
záns megoldás, nagyobbnak mutatja a folyosót,
hiszen a termetes ajtó áttetsző, s ezáltal nem egy
hatalmas anyagtömbként jelenik meg. Minden ente-
riőr saját arculatot kapott, de az alapstílus összeköti
őket. Így a modern formavilágú, harmonikus beltér
jócskán ad szemlélendő, megállásra késztető ponto-
kat. A nappaliban a kandalló markáns darab, az étke-
zőgarnitúra fa-üveg kombinációja játékos megoldás.
A sötét színű parketta világos betétjének koloritja
köszön vissza a polcokon, szekrényeken. A fürdőszo-
bák tiszta vonalvezetése, a szaniterek és a burkolatok
pikáns egysége az egész ház alapjellemzőit szimboli-
zálja: kényelmesen, szemet gyönyörködtető tárgyak
között élni a mindennapjainkat. Kell ennél több?

Balogh Andrea
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Ha valaki egy kicsit is elégedetlen

az alakjával, akkor bármilyen

széleskörű is a kínálat, bizony nem

könnyű megtalálni a számára

legelőnyösebb fürdőruhafazont.

Érdemes megismerni egy-két

jól bevált trükköt, amivel elterelhető

a figyelem a test kritikus pontjairól,

illetve kiemelhetők az előnyös alkati

sajátosságok. A jól szabott,

alakunknak megfelelő fürdőruha

elengedhetetlenül szükséges ahhoz,

hogy jól érezzük magunkat

a strandon, a tengerparton,

vagy az uszodában. A jó szabásvonal

mellett azonban fontos a minőségre

is odafigyelni.

Arányos testalkat

A mell és csípőszélesség nagyjából egyfor-
ma. A különbséget a karcsúság, vagy a telt-
karcsúság okozza. Mind a szabásvonal,
mind a mintázat tekintetében a derekat
hangsúlyozó hosszanti varrások, átlós min-
tázattal készült modellek ajánlottak. Kerü-
lendők azok a szabásvonalak, amelyek az
arányos testalkatot szögletessé tehetik.

Széles váll esetében
hátrányos:
– az egymástól távol eső vállpántok,
– díszítések, például masnik, gombok, sza-
lagok a vállon,
– magasabb dekoltázs.
előnyös:
– nyakpántos fürdőruha, ahol a ferde
vonal optikailag keskenyíti a széles vállat,
– mély dekoltázs, V-alakú vagy ovális
nyakkivágás, amely odavonzza a szemet és
eltereli a figyelmet a széles vállakról,
– a strandkendőt előnyös nyakba megköt-
ni, hogy ferde vonalat kapjunk.

Ha keskeny a váll

kerüljük:
– a nyakpántos fazonokat,
– mély dekoltázst,
– függőleges mintákat a felsőtesten.
előnyös:
– egymástól távol eső vállpántok,
– alul sötét, felül világosabb, élénkebb színek,
– nem túl mély dekoltázs,
– a strandkendőt célszerű a karok alatt
megkötni.
Ha a mell kicsi: 
hátrányos:
– sötét színek, függőleges vonalak a mell-
részen.
ajánlott:
– szivacsos, push up- os merevítős modellek,
– mellrészen redők, rakások, ráncok vízszin-
tes csíkozás, vállpánt nélküli fürdőruhák, 
– élénk színek a mellrészen, sötétebb szín a
mell alatt,
– a strandkendőt javasoljuk, hogy a mell
fölött kösse meg.

FFüürrddőőrruuhhaattrreennddii

Dr. Tóthné Lacza Zsuzsanna
Anita-Hungaria Kft.
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Mellben erős (mellhangsúlyos)
testalkat
Az ilyen testalkatnál a mellbőség legalább
10 centiméterrel nagyobb, mint a csípő-
bőség.
kerülendő:
– erősítő minta a mellrészen,
– keskeny „spagetti” pánt,
– nem megfelelő kosárméret.
előnyös:
– a mellmérethez igazodó kosárméret,
– megerősített mellkosarak, bedolgozott
mellemelő, vagy merevítő,
– széles, vagy kiszélesedő vállpánt, ami
nem vág be, és jól tart,
– áthajtós, vagy mellrészen ferdecsíkozású
modellek,
– optikailag kicsinyíti a mellméretet, ha a
fürdőruha a mellrészen sötét, mell alatt
világosabb színű,
– a strandkendőt előnyös a csípőn megkötni.
Ha rövid a derék:
hátrányos:
– a vízszintes vonalakat a derék körül,
valamint öv viselése,
– bikini nem ajánlott, mert szélesíti a mell-
kast és a derekat.
előnyös:
– merevítős egyrészes, amely magasabbra
emeli a mellet, így optikailag nyújtja a
derekat,
– mélyebb, vagy négyzet alakú nyakkivágás,
– függőleges csíkok, betétek, varrások, 
– a strandkendőt célszerű a kar alatt meg-
kötni, mert nyújt és karcsúsít.
Csípőben erős (csípőhangsúlyos)
testalkat
Jellemzője, hogy a mellszélesség 10–13
centiméterrel kisebb a csípőszélességnél.
Kerülendő:
– fényes, világos anyagok,
– derékpánt, övvel díszített fürdőruhák,
– alul vízszintes mintázat, vagy nagy, kont-
rasztos minták.

előnyös :
– egyrészes fürdőruha hasszorítóval,
– mély színű matt anyag, a fenékrészen,
– aszimmetrikus, vagy teljes mintázat, füg-
gőleges vagy ferde, összetartó vonalak a
kritikus pontokon,
– A strandkendőt a hasán ferdén kösse
meg úgy, hogy a csomó a csípőre essen, és
jól látható ferde vonalat alkosson.

Ha rövid a láb
– vékony rövid lábaknál a függőleges
csíkok, minták, a magasabban felszabott
combkivágás hosszítják a combot.
– erős rövid lábak esetében, vastag
combok és gömbölyűbb csípőnél a
magasan felszabott combkivágást kerüljük.
A legjobb egy közepesen felszabott modell,
hozzá nem túl magas vastag talpú szandál.
– A strandkendőt, mint egy nyakpántot,
vagy a kar alatt kössük meg, de a kendő szé-
le ne legyen túl mintás.
A jól megválasztott méret és minta segítsé-
gével optikailag „formálhatjuk” alakunkat!
A fürdőruha kiválasztásánál is érvényes a
mondás – a kevesebb több!



Park Kiadó

www.parkkiado.hu

Massimo Gramellini: Álmodj szépeket!
Csak Olaszországban több mint 1.000.000 eladott példány!
Megindító történet egy kilencéves kisfiúról, akinek szilveszter éjjelén váratlanul eltűnik az édesany-
ja. Jó ideig nem merik neki megmondani, hogy meghalt, amikor pedig kiderül az igazság, nem tud-
ja elfogadni.
Először önmagát vádolja, aztán számtalan formában visszavárja, újraalkotja magában, végül beletö-
rődik, de feldolgozni felnőtt fejjel sem tudja. Egész élete a hiány jegyében telik, meghatározza fiatal,
majd érett felnőtt korát, félresiklott kapcsolatait, megvalósulatlan terveit, szűnni nem akaró erőfe-
szítéseit, hogy felfedezze önmagát, hogy megfejtse, mi állhatott édesanyja szeretetlenségének hátte-
rében. Miért vagyunk itt, kik vagyunk, mit jelent az, hogy szeretni, és lehet-e hazugságban élni? –
kérdezi egy életen át.
Gramellini önéletrajzi regényében minden szó igaz, vállalja az érzéseit, mer becsületesen őszinte
lenni. Nem csinál a történetéből hollywoodi filmet, mégis olyan izgalmas, mint egy krimi.

Anette E. Dumbach–Jud Newborn: Sophie Scholl és a Fehér Rózsa
1942 júniusában néhány fiatal egyetemista úgy dönt, nem fordítja félre a fejét, nem hallgat, szót
emel az ellen, ami Németországban történik. Kilenc hónappal később hármukat közülük az egyete-
mi pedellus feljelentésére elfognak, és négy nappal később halálra ítélnek. Goebbels maga intézke-
dik, hogy a kivégzés ne legyen nyilvános, mert az ellenállást szülhet, de gyors legyen, és elrettentő. 
A könyv huszonhárom fejezete nemcsak a Fehér Rózsa mozgalom kilenc hónapját tárgyalja, de az
1890-es évektől felvezeti és elhelyezi az eseményeket, bemutatja a történelmi és kulturális hátteret,
az előzményeket és az utóhatást.
A ZDF német tévécsatorna 2005-ben arra szólította fel a nézőit, hogy szavazzanak a valaha élt leg-
nagyobb németekre. Hans és Sophie Scholl a negyedik helyre kerültek, megelőzve Bachot, Goethét,
Albert Einsteint, Willy Brandtot, Gutenberget és Bismarckot. A fiatalok szavazatai alapján ők végez-
tek volna az első helyen.

Monika Peetz: Keddi nők
Egy napló. Öt nő. És egy sorsfordító El Camino.
2010-ben jelent meg Németországban, és még abban az évben több mint egymillió példány kelt el
belőle. Azóta 23 nyelvre lefordították, és meg is filmesítették.
Caroline, Eva, Estelle, Kiki és Judith belevaló kölni nők, akik egy francia nyelvtanfolyamon barát-
koznak össze. Levizsgázni ugyan csak egyikük tud, de a barátság megmarad, tizenöt éven át minden
hónap első keddjén együtt vacsoráznak a Le Jardin étteremben. Miután Judith megözvegyült, s
rábukkant férje, Arne zarándoknaplójára, helyette is szeretné végigjárni az El Caminót, befejezni
azt, ami a férfinak a betegsége miatt már nem adatott meg. A keddi nők döbbenetén felülkerekedik
a kalandvágy és a szolidaritás, így aztán egyhangúan úgy döntenek, hogy elkísérik. Igen ám, de a
naplóval valami nem stimmel. Állandóan eltévednek, és kezdenek arra gyanakodni, hogy Arne
sosem járt arra, amerre ők. Hamarosan arról is meggyőződnek, hogy semmi és senki nem az, ami-
nek látszik. Szinte még egymásról se tudnak semmit…

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

H-8749 Zalakaros, Üdülő sor 6.

Tel.: +36 (93) 541 910

Fax: +36 (93) 541 911

E-mail: sales@aquathermhotel.hu

Web: www.aquathermhotel.hu

Zalakarosi romantika
Házassági évfordulója lesz? Ha egy kis romantikára,

kikapcsolódásra, pihenésre, felfrissülésre vágyna párjával,

akkor irány Zalakaros, és az AquaTherm Hotel!

Már 5.500.-Ft-tól foglalható!

Daniel Gottlieb: Szívleckék
Szívből élni és szeretni, nyitott szívvel figyelni
Hétköznapi Pszichológia sorozat legújabb kötete
A szerző személyében egy olyan ember osztja meg velünk felismeréseit, akit élete során számos
súlyos veszteség ért. Miután harminchárom évesen örökre kerekes székbe kényszerítette egy súlyos
gerincsérüléssel járó autóbaleset, szembesülnie kellett azokkal a kérdésekkel, amelyek megválaszo-
lására másoknak egy egész élet áll a rendelkezésükre. Testi-lelki felépülése során egyetemes érvényű
fölfedezéseket tett, többek közt azt, hogy emberi kapcsolataiban mindenki ugyanarra vágyik: szere-
tetre, megértésre és biztonságra.

TAVASZI WELLNESS AKCIÓ
Május 31-ig foglalható! Kivéve kiemelt ünnepek és
iskolai szünetek
9.600.- Ft-tól/fő/éj TELJES ELLÁTÁSSAL
8.900.- Ft-tól/fő/éj FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL
3 éj foglalása esetén a 4. éj ajándék!
– kizárólag hétköznap foglalható (péntek, szombat
éjszaka kivételével)
Gyermekkedvezmények!

NYÁRI HŰSÍTŐ WELLNESS AKCIÓ
Lovaglási és lovaskocsikázási lehetőséggel!
6 éj foglalása esetén a 7. éj ajándék!
2014. június 1-től szeptember 1-ig foglalható mini-
mum 2 éjszakára, kivéve kiemelt ünnepi időszakok
2 éj foglalása esetén 10.500.- Ft/fő/éj
standard kétágyas szobában TELJES ELLÁTÁSSAL
3 éj foglalása esetén 9.800.- Ft/fő/éj
standard kétágyas szobában TELJES ELLÁTÁSSAL



Ugron Zsolna: Hét évszak
Receptek és történetek

Ugron Zsolna önéletrajzi ihletésű, szellemes, anekdo-
tákkal és receptekkel fűszerezett könyveivel vált
ismertté, melyek az elmúlt évek bestsellerei voltak.
Első szakácskönyvében a szerző 7 nagy fejezetben 7-7
receptet ajánl mindazoknak, akik szeretnék egy igazi,
hagyományos ételsorral elkápráztatni vendégeiket. E
kiadvány ízig-vérig mai, praktikus és használható
receptgyűjtemény, melyet a 21. századi háziasszony
lehetőségeihez, igényeihez igazított a szerző, ezeket
hét exkluzív, csak ebben a kötetben található Ugron
Zsolna novella egészít ki. A minél tökéletesebb vég-
eredmény érdekében a szerző segítőtársa Bereznay
Tamás séf volt, az ételekhez a Béres Szőlőbirtok és Pin-
cészet különleges boraiból kapunk italajánlatot.

SSeeggííttsséégg
aa  RRáákkeelllleenneess  KKüüzzddeelleemm  VViilláággnnaappjjáánn

A Rákellenes Küzdelem Világnapjához, február 4-hez kötő-
dően a Béres Alapítvány 30 millió forintot meghaladó érté-
kű gyógyszert adományozott a daganatos betegek megsegí-
tésére. Az adományt az Országos Onkológiai Intézetben
Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke adta át prof. dr.
Kásler Miklósnak, az Országos Onkológiai Intézet főigazga-
tó főorvosának, valamint a legjelentősebb daganatos bete-
geket tömörítő szervezetek vezetőinek. 

A Rákellenes Küzdelem Világnapját február 4-én ünnepelik, arra
emlékezve, hogy 2000-ben ezen a napon írták alá Párizsban  az első
rákellenes világkongresszus résztvevői a kór elleni világméretű
összefogásra felszólító dokumentumot. Összefogásra Magyarorszá-
gon is nagy szükség van. Sokat kell még tennünk annak érdekében,
hogy a rosszindulatú betegségek vonatkozásában az európai orszá-
gokra jellemző statisztikai adatokkal rendelkezhessünk. Szomorú
adat: hazánkban az összes haláleset egynegyedét a daganatos beteg-
ségek okozzák, évente 75 ezer új megbetegedést diagnosztizálnak, és
33 ezren halnak meg. Az OECD 34 tagállama közül nálunk a leg-
rosszabb a helyzet.
– Fontos, hogy minden eszközt, minden lehetőséget megragadva,
tudatosan és együtt vegyük fel a harcot az életért. Ezért csatlakoz-
tunk mi is a Rákellenes Küzdelem Világnapján a betegség ellen
küzdők mellé − mondta Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke az
Onkológiai Intézetben tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy
adományukkal a betegek egészségének visszaszerzését kívánják elő-
segíteni, és hogy együttérzésükkel szeretnék felhívni mindenki
figyelmét a testi és lelki támogatás fontosságára e területen is. 
A Béres Alapítvány 2002-ben indította el a daganatos betegek támo-
gatását célzó Béres a daganatos betegekért elnevezésű programját.
Ebben felvilágosító tevékenységgel, jótékonysági rendezvényekkel és
termékadományokkal nyújtanak hatékony segítséget. A Rákellenes
Küzdelem Világnapja alkalmából az Országos Onkológiai Intézetnek,
a Rákbetegek Országos Szövetségének, a Magyar Rákellenes Ligá-
nak, a Rák ellen az Emberért, Holnapért Alapítványnak, a Magyar
ILCO Szövetségnek, és a Magyar Hospice Alapítványnak adták át a
30 millió forint értékű Béres csepp adományukat.
Az Országos Onkológiai Intézet részéről prof. dr. Kásler Miklós
főigazgató főorvos mondott köszönetet a Béres Alapítványnak a
támogatásért.
– Ma már a betegek egyharmadát meg tudjuk gyógyítani, és
sokuknál jelentős életminőség javulást tudunk elérni. Azonban az
elsődleges prevenció fontosságát nem győzöm hangsúlyozni,
hiszen helyes életmóddal a daganatos megbetegedések legalább
harmadát meg lehetne előzni – mondta az Országos Onkológiai
Intézet főigazgató főorvosa.



TTeennggeerreennttúúllii  ssiikkeerr
Az EAST GIPSY BAND 2011-ben alakult, az együttes tagjai élvo-

nalbeli jazz- és cigányzenészek. Jazz-re épülő muzsikájuk valódi

kalandozás a roma és világzenei hagyományokban. A zenekar egye-

di hangszerelés mellett játszik ismert francia, német, olasz, magyar

és oláh cigány dallamokat.

Az együttes tagjai: Balázs József (zongora), Sárközi Lajos

(hegedű), Orbán György (nagybőgő), Oláh Vilmos (cimbalom),

Balázs Elemér (dob), Balogh Gusztáv (ének). A tehetséges

zenészekre építkező formáció tökéletesen példázza a régió és –

ezen belül – Magyarország sokszínű kulturális értékeit, valamint a

magyar és roma magyar zenei kreativitást. 

A zenekar 2014 januárjában hatalmas sikert aratott az Egyesült

Államokban és Kanadában tartott, tíz koncertből álló turnéján,

amelyen az összes koncerten fellépett velük a világ egyik legneve-

sebb szaxofonosa, Tim Ries. Az együttes bemutatkozott New

York-ban az előadó-művészeti és zenei promóterek és koncerteket

lekötő menedzserek legjelentősebb konferenciáján, az APAP kon-

vención is, amelyen a résztvevő ügynökök a következő két évre

kötik le az együtteseket, világkörüli turnékra, fesztiválokra szer-

ződtetik őket. Ilyen típusú rendezvényen magyar együttesnek még

nem volt alkalma megjelenni. A program fontos állomásai között

kiemelt jelentőségű a Jazz Standard klubban tartott koncert, ez

ugyanis ma az egyik legrangosabb jazzklub a világon, itt játszottak,

játszanak a műfaj legkiemelkedőbb egyéniségei. A turnéra elkísér-

te a zenekart egy filmes stáb, a Romedia Alapítvány, akik Bársony

Katalin rendezésében Jazz Way Out címmel dokumentumfilmet

forgattak az együttesről.
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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!

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

Európa Kávéház és Cukrászda

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