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TTaavvaasszzvváárróó
Ez a tél is tartogatott váratlan fordulatokat a számunkra.
Ugyan előfordultak a havazások miatt úttorlaszok, de,
hazánkat elkerülték a nagy mínuszokat hozó hidegfron-
tok. Viszont a tavasz szinte hetente „beköszöntött”, a
növények azt hitték, hogy itt az ideje, nosza, ki kell hajta-
ni, elindult a fák rügyezése, aztán meg a nyakukba kapták
a nyirkos hideget. Akárcsak tavaly, emiatt a termés nem
lesz bőséges, ráadásul a kártevők is tovább szaporodtak.
Ez bizonyára megint felfelé viszi az árakat. De sebaj,
hiszen a fizetésünk is folyton emelkedik, a növények meg
majd kapnak permetet bőven, aztán ha emiatt lerobba-
nunk, akkor ott a csodálatos magyar egészségügy. Majd
biztosan professzionális hozzáállással igyekeznek meg-
gyógyítani bennünket (főleg, ha gyógyíthatatlan betegsé-
get kapunk a kemikáliáktól). Hiszen adónk jelentős részét
teszi ki a TB. Előre egyeztetett időpontra mehetünk az
orvoshoz, így nem kell sokat várakoznunk, nem szükséges
akár egy recept felíratása miatt szabadságot kivennünk.
Ha meg gyors beavatkozásra van szükség, akkor is azon-
nal megkapjuk a gyógyulásunkhoz szükséges kezelést. A
munkahelyünk is segítőkészen áll hozzá a történésekhez,
hiszen az érdeke az, hogy egy ilyen jó munkaerőt, mint
amilyenek ugye mi vagyunk, meg kell tartani, meg kell
becsülni.
Vagy Önök nem ezt tapasztalják? Magyarországon általá-
ban nem így zajlanak a dolgok? Hát, akkor szerintem
talán az lenne a legjobb, akárcsak a kishantosi bio gazda-
ságot, egész hazánkat is le kéne permetezni vegyszerek-
kel, hogy a normális, élhető, egészségünket is védő élet-
nek még a lehetőségét is évtizedekre kiirtsuk. S utána
várakozzuk a csodára. Hátha a Húsvét elhozza a megvál-
tást! (Mivel nekem egyszerű emberként szerintem csak
egy életem van, de jó lenne, ha még ez évben.)

Balogh Andrea
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Gondolom mindannyiunk számára
fontos, hogy jól lássunk, el tudjuk
olvasni az apró betűs szövegeket is,
de a távolban lévő dolgokat
is észleljük. Ehhez sokszor segítség-
re van szükségünk. A különböző
szemüvegek megfelelő lencsével
egyszerre adnak megoldást
a rövid-és távollátási problémákra,
ezáltal megkönnyítik az életünket,
hiszen nem kell cserélgetnünk
a szemüvegeinket. Ha sikerül
kényelmes és egyben esztétikus,
hozzánk illő szemüvegkeretet
találnunk, akkor nemcsak
a látásunk lesz rendben, de egy
újabb „öltözékkel” gazdagodunk.
A szemüvegkeretek világában
az eligazodást, egy elismert
szakember, Farkasné Soponyai
Katalin, a Grupo Lobo Kft.
ügyvezetője, segíti.
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� Ma már általában nem hordunk az ’50-es
években elhíresült, nem éppen dizájnos SZTK
szemüvegkeretet, hanem igyekszünk hozzánk
idomuló, szép keretet választani. A kínálat
széles, így a vásárláskor „éleslátásra” a keret
kiválasztásához is szükségünk van. Milyen
szempontokat érdemes figyelembe vennünk?
� Tapasztalatom szerint a forma nem mehet a
kényelem rovására. Ha egész nap hordanunk
kell, akkor különösen fontos, hogy a keret
könnyű, arcunk vonalát jól követő legyen. Az
igazán minőségi keretek egyszerre ergonomi-
kusak és esztétikusak. Vásárláskor arra is cél-
szerű gondolnunk, hogy mikor fogjuk hordani
a szemüveget. Például sportoláshoz olyat
válasszunk, amely bírja a terhelést, baleset ese-
tén nem törik szilánkosra, tehát nem okozhat
sérülést. Ez a szempont a gyermekeknél is
elsődlegesen fontos, hiszen ők az életkorukból
adódóan még nem tudnak annyira vigyázni a
szemüvegükre. De a napfény elleni védelmet
sem feledhetjük el. Síeléskor, szánkózáskor, de
akár hóember építéskor is a vakító fehér szín
megsokszorozza a napsugarak erejét, ezért
válasszunk olyan napvédő szemüveget, amely
oldalról is takarja a szemet, hogy a káros fény
ne tudjon bejutni a látóidegekhez. A professzi-
onális sport szemüvegkeretek több részre szét-

szedhetőek, kippattinhatóak és cserélhetőek a
lencsék és a szárak (sportpánt), állítható az
orrnyereg, ezáltal az adott funkciónak megfele-
lően „összerakható” a szemüveg.
� Gyakran beleszeretünk egy-egy gyönyörű
napszemüvegbe, s ha tehetjük, akkor megvá-
sároljuk azt. De nem hiszen, hogy évente kelle-
ne újabb keretet beszereznünk. Szakember-
ként mit javasolsz, hány db szemüvegre van
egyszerre szükségünk?
� Ha a látásunk miatt folyamatosan viselnünk
kell szemüveget, akkor legyen legalább kettő
belőle, hiszen jó, ha van egy tartalékunk is. Ez
gyermekeknél különösen igaz. Ha körültekin-
tően választunk, akkor ezeket az öltözékünk-
höz, hangulatunkhoz igazodva váltogatva
folyamatosan hordhatjuk is. Mondjuk, az egyik
lehet inkább alkalmi, színházhoz, esküvőkhöz
stb. illő, a másik pedig mindennapi használat-
ra való keret. Ha sokat sportolunk, akkor ehhez
jó, ha van külön strapabíró szemüvegünk. Ha
ezek nem fényvédősek, akkor vegyünk egy nap-
szemüveget is. Gyermekek esetében azt szok-
tam javasolni, hogy már nagyon kicsi korban is
adjunk rájuk napszemüveget, hiszen ők sokkal
érzékenyebbek, védtelenebbek, mint a felnőt-
tek. Ezzel több később kialakuló szembetegsé-
get előzhetünk meg. Valamint évente legalább

ÉÉlleessllááttááss
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egyszer menjünk el kontroll vizsgálatra, s az
eredmény függvényében váltsunk új szem-
üvegre.
� Mivel a jó minőségű szemüvegek nem
olcsók, érdemes megtartanunk a régi keretet?
� Egy első osztályú keret több lencsecserét is
kibír. Ezért nem érdemes olcsó, garanciát nem
biztosító helyekről vásárolni. Erre szakosodott
üzleteket javasolok, hiszen ott képzett optiku-
sok dolgoznak, ezáltal rugalmas, minőségi
kiszolgálást kapunk korrekt árképzéssel, s a
szemüvegek szervizelése is biztosított. Gondol-
junk például arra, hogy időnként az extra hatá-
soknak (hő, napfény) kitett kereteket igazítani
kell, s ezt díjmentesen elvégzik abban az Opti-
kában, ahol megvásároltuk a terméket. S, ha
már meguntuk a keretet, akkor itt szaktanácsa-
dással segítik az új szemüveg kiválasztását.
Sokszor egy kisebb dizájnváltás is „felér egy
újjászületéssel”.
� Te miért elsősorban francia és olasz már-
kákat forgalmazol?
� Cégünk, 2006-ban alapított családi vállalko-
zásból nőtte ki magát, több mint 20 éves tapasz-
talattal, sok-sok munkával és nem kis elismerés-
ként külföldi gyártók felkérésére kizárólagos
magyarországi képviseletté váltunk. Filozófiám,
hogy a kiváló minőségű, elegáns, és igény szerint
extravagáns kivitelű szemüvegkereteket és nap-
szemüvegeket népszerűsítsem bármely korosz-
tály számára. Ezért kaphatóak nálam Henry Jul-
lien, Borsalino, Paul & Joe, Faconnable és

RG512 felnőtt-, gyermekkeretek és napszem-
üvegek, továbbá a szintén kézzel készült kristá-
lyos LAFONT-Paris modellek. A szemüvegek
titániumból, aranyból, rozsdamentes acélból
valamint műanyagból készülnek. Ezek a cégek
minden évben több új kollekcióval jelentkeznek.
A nálam lévő kínálatban mindenki megtalálhat-
ja a hozzá illőt. Hiszen a francia márkák vissza-
fogottabb formavilágúak, míg például az olasz
Borsalino feltűnőbb kereteket készít. Az RG512
speciálisan a nagyvárosi fiatalok és tinik számá-
ra gyártott, a világ piacain nagy sikereket elért
márka. A fiatalabb generációt megcélozva min-
den évben divatos új darabokat mutatnak be.
� Mi a tapasztalatod, most milyen keretek a
népszerűek?
� Ez teljesen egyénfüggő. Általában elmondha-
tó, hogy a fiatalok merészebbek, színesebb dara-
bokat és meglepő formákat is bevállalnak.
Viszont most már a középkorú hölgyek körében
is népszerűek az erősebb koloritok. Sokan ked-
velik a rózsaszínt, türkizkéket, zöldet, pirosat, s
már nem csak szürkét, feketét, barnát, vagy bor-
dót választanak. De a színek mellett fontos a
keret anyaga is, valamint a garanciaidő sem
elhanyagolható, minden keretünk mellett talál-
nak certificátot 2, 5 vagy 25 év garanciával. 
A napszemüveg kínálat gyorsabban újul meg,
mint az egyéb keretek. Ennek az az oka, hogy
évente legalább egyet vásárolunk, a fiatalok
többet is, hiszen, mint egy ékszert, az öltözé-
kükhöz igazítják a napvédőt is. De persze a fel-

nőttek is szívesen váltogatják a napszemüvegeket.
Emiatt széles a paletta. Vannak visszafogott, de
nagyon vad darabok is. A stílusunk, no meg a
pénztárcánk szabhat csak határt a formájuknak és
a számuknak. Vannak akik számára, akárcsak az
óra, státusz szimbólum, hogy milyen szemüveg-
márkát hordanak. Az arab térségben például az
aranyból készült drágakövekkel díszített, viselő-
jük gazdagságát, társadalomban elfoglalt helyét
sejtető szemüvegek a kelendőek. De persze sok
gyártó gondol a normál büdzséből élőkre, s ezért
sokféle árfekvésű termék kapható. Javaslom látá-
suk védelmében, akár drágább akár olcsóbb
darabra esik a választásuk, mindig kérdezzenek
rá, ellenőriztessék a lencsék szűrését, optikai tisz-
taságát, torzítás mentességét, gondolok itt példá-
ul az elkerülhető fejfájásra.
� Trendi a mindenféle színben pompázó, például
rózsaszínből lilába váltó napszemüveglencse, de
úgy tudom, hogy valójában csak a zöld, barna és
fekete lencsék fényszűrő képessége megfelelő.
� Az egészséges szem azonnal „megmondja” fel-
próbáláskor, hogy kényelmes lesz e a lencse , vala-
mint gondoljuk át, hogy mondjuk tengerpartra
vagy autóvezetéshez fogjuk használni, továbbra is
az alap a zöld, a barna vagy esetleg a szürke. A
fekete speciális lencsével kitűnően lehet szűrni a
vízcseppeken szétszórodó fényt.
� Ha megszeretünk egy szemüvegeket, akkor
próbálunk vigyázni rá, különösen akkor, ha egy
drágább darabba invesztáltunk. Hogyan célsze-
rű tisztítatunk, karbantartatunk kedvencünket?
� Nincs ebben semmi ördöngösség, csak logikus
alapszabályokat kellene betartanunk. A minőségi
termékeket forgalmazó gyártók a szemüvegkeret
mellé tisztítókendőt is adnak, ezt használjuk, s ne
a lencsét esetleg megkarcoló anyagokat. A keretet
ne felejtsük a kocsi ablakában például nyári káni-
kulában, tehát ne tegyük ki tűző napsütésnek,
főzéskor, sütéskor pedig erős gőznek. Tiltott a
szaunázás bizonyos lencséknél és persze a hajlak-
kot se fújjuk rájuk, de hajfestésnél is le kell venni
a szemüveget. Ha nem használjuk, akkor tartsuk
védett helyen a tokjában. Sima szappanos vízben
néha mossuk meg őket, akár tusoláskor hagyjuk
magunkon, ezáltal a bőrünkről óhatatlanul rájuk
rakodó zsiradék, kosz leoldódik, s szinte ismét
olyan lesz a szemüvegünk, mint új korában.

Balogh Andrea
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� Élen jártok az innovációban, figyeltek az aktuális
igényekre, ezért, gondolom, már vannak olyan szem-
üveglencséitek, amelyek kiszűrik a káros kék fényt és
az UV-sugárzást.
� Természetesen. És itt ragadnám meg az alkalmat,
hogy pontosítsak. A kék fény nem minden tartománya
rongálja a látásunkat. Fontos, hogy különbséget
tegyünk a biológiai óránk megfelelő működéséhez szük-
séges türkizkék, illetve a szemre káros ibolyakék fény
között. Magyarországon jelenleg csak az Essilor által
gyártott Crizal Prevencia lencsék rendelkeznek szelektív
szűrővel, ami a Light Scan technológia segítségével véd
a káros ibolyakék és UV-sugárzástól, miközben a kék
fény jótékony hatású sugarait átengedik. A szem megfe-
lelő védelme napjainkban egyre fontosabbá válik,
hiszen rengeteg időt töltünk mesterséges fényben, pél-
dául ha a mobilunkat, a tabletünket vagy a számítógé-
pünket használjuk. A sok olvasás, a huzamosabb ideig
történő közelre fókuszálás megviseli a látásért felelős
szerveinket, ezért fontos, hogy lehetőség szerint tölt-
sünk minél több időt a szabadban, így a kikapcsolódás
mellett szemünket sem terheljük folyamatosan. A gyer-
mekek szemének védelmére külön szeretnék kitérni,
hiszen a kisgyermekek szeme nem rendelkezik megfele-
lő védekezőképességgel (mivel a fénytörő közegeik még
teljesen tiszták és átlátszóak), ezért őket fokozottan
óvnunk kell a napsugárzástól és a mesterséges fényektől
is. A legfiatalabb generáció esetében csak feltételezések
vannak arra, hogy milyen hatással lesz a látásukra az,
hogy már kiskorban a monitor előtt ülnek vagy más
elektronikus eszközt használnak nap mint nap. Monda-
nom sem kell, hogy ezek az előrejelzések sajnos nem
bíztatóak, így megfelelő védelem nélkül a következmé-
nyek súlyosak, akár visszafordíthatatlanok lehetnek. Az
UV- valamint a káros ibolyakék fénysugarak szürkehá-
lyog vagy makuladegeneráció kialakulásához, végső
esetben akár vaksághoz is vezethetnek. Az Essilor kuta-
tói folyamatosan azon dolgoznak, hogy hogyan lehet

megelőzni ezeket a szembetegségeket és elkerülni az
egyik legfontosabb érzékszervünk, a látásunk elveszté-
sét. Ezért fejlesztettük ki a Crizal Prevencia lencséket,
amelyhez az Essilor valamennyi partner optikai üzleté-
ben hozzájuthatnak a hazai vásárlók is.
� A kor előrehaladtával látásunk romlását nem tud-
juk megállítani. 40 éves kor felett a szem fokozatosan
elveszíti természetes alkalmazkodóképességét, az apró
betűk összemosódnak, és az olvasnivalót egyre távo-
labb kell tartanunk a szemünktől, hogy élesen láthas-
suk. Ez sajnos egy teljesen természetes folyamat, amely
előbb-utóbb mindenkinél bekövetkezik. Erre is tudtok
megoldást javasolni?
� Büszkén mondhatom, hogy igen. Az Essilor volt az
első a világon, amely kereskedelmi forgalomba hozta az
első multifokális lencsét, a Varilux-ot, amely azóta is a
világ vezető multifokális lencséje. Az általad említett
jelenséget vagy élethelyzetet presbyopiának nevezzük és
legjellemzőbb tünete az apró betűs szövegek elolvasásá-
nak nehézsége. A legkorszerűbb megoldás a presbyopia
problémájára a multifokális (progresszív) szemüveg,
amely látható választóvonal nélkül biztosít éles képet
minden távolságra: közelre, munkatávolságra (számító-
gép előtt) és távolra egyaránt. Így viselőjének többé nem
kell cserélgetni a szemüvegét, előkeresni az olvasószem-
üveget, ha el akar olvasni valamit, hiszen a rajta lévő
multifunkcionális szemüveg minden távolságra megfe-
lelően éles képet nyújt. A Varilux multifokális lencsék
kifejlesztésük óta számos változáson, fejlesztésen men-
tek keresztül, amelyek közül a legújabb és legmoder-
nebb Varilux S széria lencséket szeretném kiemelni.
Ezek a lencsék már határtalan szabadságot nyújtanak,
stabil látásélményt és széles látóteret adnak mozgás
közben is. A Varilux S szemüveglencsék a Nanoptix és
Synchroneyes technológiák segítségével áttörik a multi-
fokális lencsék eddigi korlátait, mint a széli torzítás és a
hinta effektus.

Kovács Liza

AA  kkéékk  fféénnyy  vveesszzééllyyeeii
A visszafordíthatatlan szembetegségekkel vívott harc mindenkit érint.
Ráadásul a gyermekek sokkal érzékenyebbek a kék fényre és az UV-sugár-
zásra, hiszen náluk a szem védelme még alacsonyabb mértékű, és ezért a
látható fény teljes spektruma és az UV-sugárzás nagy része is eljut a retináig.
De a 40 év feletti felnőttnek is érdemes vigyázniuk, hiszen az emberi szervezet
és így a szem természetes védekezőképessége az idő múlásával fokozatosan csök-
ken. A védekezés hatékony módszereiről Nádai Anikót, a világ vezető optikai vállalatá-
nak, az Essilornak a marketing vezetőjét kérdeztük.
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FFooggaaddóó  aazz  ÖÖrreegg  PPrréésshheezz
Ha gasztronómia utazásra vágyunk,
különleges ételeket hozzájuk
társított italokkal szeretnénk
megkóstolni, akkor érdemes
ellátogatnunk Mórra a Möllmann
családhoz, hiszen ők tapasztalt
vendéglátók, több mint 20 éve
foglalkoznak turizmussal.
Ez idő alatt elegendő információt
gyűjtöttek ahhoz, hogy tudják,
milyen légkör, kínálat szükséges
ahhoz, hogy vendégeik jól érezzék
magukat náluk. Ráadásul keresik
az egyedi megoldásokat, hiszen ars
poeticájuk az, hogy szeretnének
a hozzájuk ellátogatóknak maximá-
lis kiszolgálást és felejthetetlen
élményt biztosítani. Ezért is hoztak
létre egy olyan tájjellegű fogadót,
ahol idilli környezetben, a helyi
borok mellett a saját marhatenyé-
szetükből származó galloway
húsból készült különleges ételeket
is fogyaszthatunk.

Mór város szívében, egy csendes, nyugalmas
utcácskában helyezkedik el a Fogadó az Öreg
Préshez. A 300 éves történelmi múlttal büsz-
kélkedő kis utca a XVII. századi parasztházak
hangulatát idézi, hiszen a fogadó épületegyüt-
tese egykor egy jómódú parasztgazda tulajdo-
nában állt. Az udvarba lépve még mindig lát-
hatjuk az egykori istálló szimbolikus bejáratát,
a hosszú gangos folyosókat, a 3 zárt parasztud-
varban található kutat és kemencét, melyet a
tulajdonosok olyan formában igyekeztek újjáé-
píteni, mint ahogy eredetileg is kinéztek. Ahol
ez lehetséges volt, visszafalazták az 1700-as
évekből származó eredetei agyagtéglákat. A
főépületekben eredeti használatuknak megfe-
lelően gangos bejáratok, konyhák, szobák, für-
dőszobák alkotják az apartmanokat. A kereszt-
ben álló, lovas kocsival átjárható csűrökben

került kialakításra a többi szoba, a reggeliző, a
szauna, a szolárium és a konferenciaterem. A
25 szoba, 3 apartman és 2 lakosztály berende-
zése részben az 1700-as éveket idéző festett
vagy faragott osztrák bútorokból áll, amelyek
stílusukban az itt élő svábokéhoz hasonlítha-
tók. De vannak hazai ónémet bútorral beren-
dezett szobák is, illetve egy szobasor neoba-
rokk bútorral került kialakításra. Az udvar
közepére eredeti minta szerint kenyérsütő
kemence épült.
Természetesen ahhoz, hogy a fogadó a korunk
kényelméhez hozzászokott vendégek igényei-
nek megfelelhessen, belül modern berendezést
kapott. A szobák mindegyike fürdőszobával,
televízióval, telefonnal, minibárral felszerelt.
Az apartmanokhoz konyha is tartozik. A
„Wekerle” és „Kiskakas” különtermek techni-

Vendéglátónk a Möllmann család
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kai berendezései lehetőséget teremtenek
különböző rendezvények megszervezésére,
konferenciák, tárgyalások, előadások, bemuta-
tók, egyéb családi- és kulturális rendezvények
lebonyolítására.
A Fogadó ideális helyszíne kis létszámú eskü-
vőknek, hiszen a nyugodt, családias környezet-
ben az ifjú pár itt idilli környezetben ünnepel-
het. Az esküvői ebéd- vagy vacsoramenü a
megrendelő egyedi elképzelése szerint kerül
összeállításra, 40 főtől akár büféasztalos tála-
lás is kérhető, így még családiasabbá, zavartala-
nabbá tehetőek a nagy nap meghitt pillanatai.
A házban szauna, szolárium, masszázs és ener-
giakezelések is igénybe vehetőek. A zárt udva-
rokban biztonságos a parkolás. Az étterem
mellett megtekinthető a 300 éves „Márton-
ház”, mely teljesen eredeti formában maradt

fenn. A szobákban és a közös helyiségekben
minden dísztárgy helyi régiség. A hatalmas
udvarral rendelkező tájház korhűen mutatja
be, hogyan éltek itt régen a svábok.
A Fogadóhoz tartozó egyedi éttermi kínálatot
nyújtó Öreg Prés Étterem finom, házias ételek-
kel, móri specialitásokkal várja vendégeit. Az
ide látogatók Magyarországon először itt talál-
kozhatnak a hazánkban eddig ismeretlen szar-
vasmarhafajta húsából, a galloway-ból készült
ételkülönlegességekkel. A Galloway Skóciából
származik, az őshazájában található Galloway
hegységről kapta a nevét. Extenzív, rideg, ősi
szarvasmarhafajta. Az időjárással, szélsőséges
éghajlati viszonyokkal szemben ellenálló. Oly-
annyira ősi, hogy hazájában és általában Euró-
pában is csak egészen egyszerűen bölénynek
hívják őket. A Möllmann család marhatenyé-

szetéből származó galloway húsból készült éte-
lek egyedi ízekkel rendelkeznek, melynek tisz-
tasága és eredetisége garantált. Az étlapon sze-
replő kiváló fogások mellett az étterem az ide-
látogatókat saját készítésű házi zsírral várja,
amely csak itt az Öreg Présben kóstolható és
vásárolható meg. Az étterem 70 fő befogadásá-
ra alkalmas. Jó időben a belső udvarban talál-
ható teraszon 40 fő, a hátsó udvarban lévő
Kemencés Udvaron akár 150 fő is elfér. Az
udvar kitűnő helyszínt ad szabadtéri rendezvé-
nyek, grillpartik rendezésére, ahol igazi búbos
kemencében sült specialitásokat is fogyasztha-
tunk. A Kemencés-udvarral összeköthető
„Wekerle” rendezvényterem szintén 60 fő
elhelyezését biztosítja, legyen szó családi,
céges vagy egyéb rendezvényről. Az Öreg Prés-
ház kuriózum, hiszen az udvaron található 300

éves eredeti borospincében a vendégek nem-
csak erre a vidékre jellemző ételeket, hanem
kiváló móri borokat is kóstolhatnak. A pincét
ajánljuk egy romantikus este el-töltéséhez,
céges rendezvények lebonyolításához, borkós-
tolókhoz vagy éppen egy pohár kellemes móri
bor elfogyasztásához. Borkóstolók alkalmával
bemutatják a móri borvidéket, a helyi borokat
és a vendégek megismerhetik a borvidék múlt-
ját és jelenét. A pincében megtekinthető 1888-
as évekből származó bálványprés, a régi szőlé-
szeti és borászati eszközök, valamint a szakmai
vagy egyéb vidám hangulatú borkóstolók mel-
lett a helyi művészek által készített kovácsolt-
vas kapu mögé rejtett igazi különleges régi
palackok érdekes látványt ígérnek.

Kovács Liza
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� Négyen vannak testvérek (Zita, József,
Péter, Balázs), s mindnyájan a cégben dolgoz-
nak. Mennyire volt egyértelmű, hogy viszik
tovább a családi vállalkozást?
� Mivel a gyár az otthonunk mellett volt, így
gyermekkorunkban sokat ténferegve a szüleink
körül, nyáron dolgoztunk is velük, szinte „bele-
nőttünk az üzletbe”. Természetes volt, hogy mi
vegyük át a cégvezetést. Csak Zitának volt egy
kis kitérője, hiszen ő ápolónőnek tanult, s más-
fél évig dolgozott az egészségügyben. Ma már
az ő munkahelye is a Bányai Bútorok, a bútor-
tervezésbe, és az eladásba folyik bele. Mind-
nyájan egy-egy területet fogunk le. Egyikünk a
pénzügyekért, másikunk a bel- vagy külföldi
kereskedelemért, a nagyberuházásokért, a HR-
feladatokért, a gyári bemutatóterem vezetésé-
ért vagy a vállalati kommunikációért felel. Jól
kiegészítjük egymást.
� Fontos, stratégiai döntésekben ki mondja ki
a végső szót?

� Döntés előtt megvitatjuk a felmerülő felada-
tokat, problémákat, s a végén közös nevezőre
jutunk.
� De mi történik akkor, ha nem sikerül meg-
egyezniük? A családi kötelék megkönnyíti,
vagy inkább nehezebbé teszi a döntéseket?
� Mindegyikünk célja ugyanaz, hiszen a válla-
lat nyereséges működése mindnyájunk egzisz-
tenciáját meghatározza, ezt tudva, minden kér-
désben konszenzusra törekszünk. A rokonság
szerintem ezért inkább előmozdítja a Bányai
Bútorok hatékonyságát. Hiszen azt szoktam
mondani, hogy akárhogy is döntünk, akárki
szava is nyomott többet a latba, biztos, hogy a
Bányai Bútoroké a „győzelem”. A szüleinktől
ugyanazon példát kaptuk, ezért nagyon hason-
ló az értékrendünk. Remélem egymás, vala-
mint a tradíciók tiszteletét, a precizitást, a kor-
rektségre törekvést a mi gyermekeink is értéke-
lik, s tovább viszik a stafétabotot. De nem eről-
tetünk rájuk semmit, hiszen a lényeg az, hogy

DélUtán magazin_sikertörténet

Különlegesek a több nemzedéken
átívelő családi vállalkozások.
Sikerük titka az összetartásban,
az egy célra összpontosításban
rejlik. De persze rengeteg buktatót is
tartogat, ha az üzleti mellett rokoni
kötelékek is egymáshoz fűznek
különböző mentalitású embereket,
hiszen az óhatatlanul felmerülő
viták, ha nem vigyáznak, akkor nem
maradnak a munkahelyen, vagy
éppen a családi összezördülések
kúsznak be az irodába is.
Bölcsesség, tisztán látás szükséges
ahhoz, hogy a béke, az egymás iránti
szeretet megmaradjon, s persze
emellett harmonikus és sikeres
legyen a közös munka. Erről kérdez-
tük Bányai Balázst, az egyik legré-
gebbi családi vállalkozásként
működő magyar cég, a Bányai
Bútorok egyik tulajdonosát.

KKöötteelléékk

A Bányai négyes: Zita, Péter, József és Balázs
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megkaptuk az Ipari formatarvezési Nívódíjat
az Éjkék konyhabútorprogramért. Pár évvel
később, 1997-ben, pedig a frankfurti nemzet-
közi vásáron az ISH-n való részvétel újabb
sikereket hozott. Az új fejlesztésünkkel, a
kúpos Corian mosdóval, eladási rekordot állí-
tottunk fel. Ez bekerült a DuPont design kata-
lógusába. Azóta Ausztria mellett Németország-
ba, Svájcba és Dániába is exportálunk. Majd
1999-től saját fejlesztésű technológiájával
elkezdődik a BB Corian medencék gyártása.
Ezzel az innovációval azon kevés európai gyár-
tók sorába emelkedtünk, akik alkalmazzák a
mélyhúzott technológiát. Immár egyetlen Cori-
an lapból is kialakítható a mosdópult és mos-
dómedence. Kilenc évvel később ezt a techno-
lógiát továbbfejlesztve megszületett a Gaya
Corian termékcsalád. Az új Corianból készült
mosogató- és mosdómedencék gyártásával a
Bányai Bútorok egyedi helyet foglal el a hazai
piacon.
� A 2008-as év nemcsak a gazdasági válság
miatt volt fordulópont a Bányai Bútorok élet-
ében, hiszen ekkor vették át a cég irányítását.
Ez mennyire volt zökkenőmentes?
� A szüleink bölcsen hagynak bennünket érvé-
nyesülni. Ha kérjük, akkor tanácsokat persze
adnak, de nem szólnak bele a döntésekbe, ezáltal
mi teljesen magunkénak érezzük a céget, a fele-
lősséget is nekünk kell vállalnunk mindenért.
� Minden évben újdonságokkal rukkolnak
elő. Most a különböző kiállításokon mivel
jelennek meg?
� Fontosnak tarjuk, hogy felkeltsük a vevők és a
szakma figyelmét is. 2009-ben például egy

komplett életteret hoztunk létre. A budapesti
Lakástrend designkiállításon bemutattuk,
hogyan lehet összhangba hozni a nappalit a
konyhával. Jól ismert fürdőszobabútor-gyártó-
ként fontos, hogy minden évben megjelenjünk
legalább egy kiállításon és bemutassuk aktuali-
tásainkat. Idén februárban a welsi Energiespar-
messe-n vettünk részt, mely Ausztria feltörekvő
és egyik legnagyobb kiállítása. A Bányai® név
remélem, hogy a szakmában egyet jelent a fejlő-
déssel, a folytonos megújulással. Ennek szeret-
nénk folyamatosan megfelelni.

Balogh Andrea

élvezzék majd azt a munkát, amit választani
fognak, s sikeres legyen az életük.
� Több mint 30 éve létezik a Bányai Bútorok
Kft., ez hosszú idő, meg kellett küzdeniük nem-
csak a konkurenciával, de a 2008-as a gazda-
sági válsággal is. Az évtizedek alatt voltak
megtorpanásaik?
� Több fontos mérföldkő is volt a cég életében,
de elmondhatom, hogy az alapítás óta képesek
vagyunk a folyamatos fejlődésre, megújulásra.
A gazdasági válság persze bennünket is érin-
tett, sőt még most is érezzük a hatását, de meg-
találtuk rá a válaszokat. A vállalat működését
hatékonyabbá, takarékosabbá tettük. Valamint
igyekszünk bérlés helyett inkább saját ingatla-
nokat üzemeltetni. Jelenleg Budapesten, Pilis-
vörösváron és Szegeden tartunk fent üzletet. A
Bányai Bútorok a magas minőség miatt a hazai
átlagnál magasabb árfekvésű, de kapható
nálunk egy jó minőségű, alacsonyabb árú
bútorcsalád (Arteggo) is. S ez nagyon népszerű.
Emellett bármilyen egyedi igényt is ki tudunk
elégíteni, elsősorban konyha-és fürdőszoba
berendezésre szakosodtunk, de készítünk nap-
pali és gardrób bútorokat is. Így egyaránt eljut-
hatunk a drágább, luxus kivitelű termékeket
kereső és az olcsóbb, de megbízható minőséget
választó vevőkhöz is.

Az innovatív szemléletünknek köszönhetően
mindig élenjáró tudott maradni a cégünk a
hazai bútoriparban. A vállalat története ezt iga-
zolja, hiszen folytatva a családi tradíciót –
nagyapám asztalos, dédapám pedig ács volt –
édesapám, Bányai József asztalosmester, 1978-
ban megalapította a Bányai Bútorokat. Édes-
apám a budapesti Szikra gyárban eltöltött évek
alatt döntötte el, hogy saját céget hoz létre.
Ebben édesanyám például azzal segítette, hogy
anyanyelvi szintű német tudása miatt ezen
nyelvterület országaival könnyebb volt együtt-
működniük. A családi házukban kialakított kis
műhelyben még mindenféle bútor készült. A
vállalkozás virágzott, így a Bányai Bútorok
1988-ban svéd technológia alapján konyhabú-
torok gyártására szakosodott. Az első, egyedi
méretre készült konyhabútorát az őszi Buda-
pesti Nemzetközi Vásáron mutatta be. Ezek a
konyhabútorok már a legújabb technológiával
készültek, mint például a görgőkön futó fiók-
rendszerek, modern vasalatok. A siker nem
maradt el, ugyanis a hazai piacon a hagyomá-
nyos lakások egyen bútorai, csúszóléces fiók-
megoldással voltak kaphatók. Egy évvel később
a Bányai Bútorok a hazai sikereken felbuzdul-
va, a külföldi piacok meghódításába fogott.
Elsőként egy müncheni kiállításon mutatta be
méretre készült, beépített tölgyfa konyhabúto-
rát. A szüleim előrelátóan a nyereség egy részét
visszaforgatták a cégbe, így 1992-ben felépült
az új konyhabútorgyár Pilisvörösváron. A 2700
négyzetméteres alapterületű üzem modern
gépparkkal és technológiával felszerelt. A vál-
lalat új profillal, fürdőszobabútorok és corian
berendezések gyártásával bővítette termékkí-
nálatát. A gyár modernizálása azóta is folyama-
tos, a legkorszerűbb gépparkkal rendelkezik,
számítógép vezérelte CNC gépek segítik a pon-
tos munkát. Az asztalos üzem 50 embert foglal-
kozat, közülük sokan a kezdetek óta a Bányai
Bútorok munkáját segítik. Fontosnak tartjuk a
fiatalok felkarolását, így minden évben foga-
dunk asztalos tanulókat. A szakmai gyakorla-
ton lehetőségük nyílik a legmodernebb aszta-
losipari technológiák megismerésére. Az üzem
sajátossága, hogy minden munkafolyamat egy
területen zajlik, így gazdaságossá téve a műkö-
dést. A Bányai Bútorok életében szerencsére a
szakmai sikerek is eljöttek, hiszen 1994-ben
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Évszázadokon keresztül sem
a hölgyek, sem az urak nem léptek
ki az utcára valamilyen fejfedő
nélkül. A társadalmi hovatartozá-
sukat jelezte, hogy milyen sapkát,
kendőt vagy kalapot hordtak.
Sajnos mára ez a szokás elhalvá-
nyult, de azért sokan érezzük úgy,
hogy az öltözék befejezése,
kiteljesítése a kalap, ezért viseljük
alkalmakkor, például esküvőkön,
keresztelőkön, bálokon, esetleg
színházba, vagy épp télen hideg
ellen, nyáron pedig napvédőként.
A paletta széles, így nem árt,
ha szakember segíti választásunkat,
ezért hazánk legelismertebb kalapos
mesterét, Várhegyi Évát,
kértük meg, hogy kalauzoljon
el bennünket „Kalapországba”.

KKaallaappoorrggiiaa

� Belépve az Ön szalonjába, látva a sok
szebbnél szebb kalapot, úgy érzem magam,
mint Gombóc Artúr a csokoládék között. A fej-
díszek, a barett sapkák, és a kisebb vagy
nagyobb karimájú kalapok szín- és stíluska-
valkádja olyan impozáns, hogy nem is tudom,
hogy először melyiket is próbáljam fel. Ön mit
tanácsol, milyen szempontokat érdemes figye-
lembe vennünk vásárláskor?
� Fontos tudnunk, hogy milyen alkalomra
szeretnénk viselni a fejfedőt. Elegánsabb ese-
ményekre nemcsak kalapot, de fejdíszt is
választhatunk. Az öltözékünkhöz igazíthatjuk
olyan módon is a fejfedőt, hogy akár ugyan-

olyan anyagból is készülhet, mint a ruhánk. Ha
trendiek szeretnénk lenni, akkor persze az
aktuális divatot is követhetjük, de az évszakot,
a napszakot sem hagyhatjuk figyelmen kívül.
Egy téli esti partira mást javasolok, mint
mondjuk egy forró nyári esküvőre.
� Sokan azért nem mernek kalapot hordani,
mert azt gondolják, hogy nekik úgysem állna jól.
� Ez egy tévhit. Kétségtelen, hogy vannak
olyanok, akiken egy kis túlzással szinte minden
fejfedő jól néz ki, de bárki megtalálhatja a hoz-
zá illő, őt kifejező kalapot. Érdemes erre időt
szánni, mert a végeredmény önmagáért beszél.
Például az aszimmetrikus kalap egyaránt jól
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mutat a teltebb és a soványabb arcberendezke-
désűeknek is. Nem az alkat, hanem a magassá-
gunk és az arcszerkezetünk befolyásolja első-
sorban, hogy mi áll jól nekünk. De persze a stí-
lusunkról sem feledkezhetünk meg, hiszen az
egyéniségünk meghatározza, hogy mit hor-
dunk szívesen. Egy sportos hölgynek például
nem széles karimájú kalapot fogok javasolni,
hanem inkább barettet, vagy puha anyagú kis

kalapot. Számomra nem az a nehéz feladat,
hogyha egy kalapokat szerető vendég betér
hozzám egy újabb darabért, persze, hogy fogok
tudni neki ilyet mutatni. A kihívás az, ha valaki
először próbálkozik a kalapokkal, vele kell
megismertetnem ezt a világot, neki kell talál-
nunk olyan fejfedőket, amelyekben jól fogja
érezni magát, amelyek hozzáadnak az öltözéke-
ihez, kiteljesítik a személyiségét, hogy rájöjjön,
hogy milyen csinos is egy-egy kalapban, mind-
egyik stílusú fejfedő más-más arcát fedi fel.
� Mi a jelenlegi trend? Milyen felfedők a leg-
kelendőbbek mostanában?
� Hazánk nagyjából követi az európai divatot.
Alkalmakra népszerűek általában az öltözék
anyagát követő gyöngyökkel, masnikkal, virá-
gokkal díszített pasztell- és fehérszínű fejdíszek,
a mindennapokban például télen pedig a filc és
szövet puha kiskalapok. De van kereslet az ele-
gáns nagyobb méretű nyúlszőr darabokra is. A
legkedveltebb koloritok ősszel és télen most is a
fekete, barna és a piros. Esetleg kockás, tyúkláb
és egyéb minták is megjelennek az anyagokon.
� Van, akinek tovább tudja adni a tapaszta-
latait, hiszen sajnos már iskolákban sehol sem
oktatják a kalapkészítést?
� Valóban nem könnyű annak, aki ezt a szak-
mát szeretné megtanulni. Mivel intézményi
keretek között már nem elsajátítható ez a mes-
terség, így az érdeklődőknek keresniük kell egy
szakembert, aki befogadja őket. Jó páran for-
dultak már hozzám, de kis szalon lévén én csak
ritkán vállalok tanítványokat. A legkitartóbb,
Melinda, most már nálam dolgozik, a fejfedők
készítése mellett az üzletvezetés adminisztráci-
ós részében is számíthatok rá. Egy másik hölgy,
akinek segítettem az alapok elsajátításában, de
kapacitás hiány miatt nem tudtam alkalmazni,
most épp a szakma egyik legnagyobbjánál, Phi-
lip Traceynél, tanul Londonban.
� Hosszú, elismerésekben sem szűkölködő
pályafutás az öné. A neve fogalom a szakma-
beliek és a vásárlók között is. De a világ válto-
zott, ma már kedvezőtlenek a feltételek egy
kalapszalon működtetéséhez. Nem bánta meg
soha, hogy ezt a mesterséget választotta?

� Hosszú út vezetett el ahhoz, hogy 1969-ben
önálló üzletet nyissak. Először nem tudtam,
hogy mit is tanuljak, s a véletlen vitt erre a
pályára. A barátnőmnek javasolták kalapkészí-
tő ismerősei, hogy tanulja ki ezt a mesterséget,
s mivel majd mindent együtt csináltunk, hát én
is belevágtam a kalandba. Nem bántam meg,
mert megszerettem ezt a szakmát. A folyamat
kreatív része érdekel, az ötletelés, a kalapkészí-
tés örömet okoz. Amikor még én ismerkedtem
a szakmával, akkor divat volt kalapot hordani,
ezáltal sokan foglalkoztak fejfedők készítéssel.
Az ’50-es években például csak Budapesten, a
Váci utcában, 18 kalapszalon működött sikere-
sen. De sajnos most más szelek fújnak, jelenleg
kalapformát sem lehet már hazánkban kapni.
De talán elindul egy pozitív változás… Erre
emelem a kalapom!

Balogh Andrea
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Hatalmas, az utca vonalát követő
aszimmetrikus kőkerítés mögött
óriás fekete kutya védi a portát.
A kertben égbenyúló fenyőfa mögött
bújik meg a terasz. Mint az életben
a forgandó szerencse két pólusa,
a sötétbarna fanyílászárók ellenpon-
tozzák a törtfehér foltszerű külső
falburkolatot. A kétszintes épületben
többgenerációs, míves tárgyak,
egybenyitott terek állítják meg
a tekintetem. A színek kontrasztja
a beltérben is folytatódik, sötét
faragott bútorokhoz és nyílászárók-
hoz világos falszín társul. Az emelet-
re impozáns kovácsoltvas lépcső
vezet fel. Valóban, akár Fortuna
istennő rezidenciáján is lehetnék.
Viszont vendéglátóm, Soli Sabrina,
énekesnő, aki saját együttesével, a
négytagú Fourtuna zenekarral épp
első közös videoklipjükön munkálko-
dik. Remélhetőleg Fortuna
kegyes lesz hozzájuk.

FFoouurrttuunnaa  ootttthhoonnaa

Házigazdánk édesapja miatt olasz állampolgár,
sokat utazik Itáliába meglátogatni a rokonokat,
ezért nem meglepő, hogy hatott rá a déli ország
hangulata. Otthona emiatt mediterrán stílusú.
A család számára 16 évvel ezelőtt vásárolta meg
ezt az ingatlant. Teljesen átalakították a tere-
ket. Kreatív emberek, ezáltal támaszkodhattak
a saját ötleteikre, emiatt az enteriőrök hozzá-
juk idomultak. A térformálást az esztétikum és
a célszerűség ötvözése vezérelte. Így a földszin-
ti hidegburkolatnál a padlófűtés, míg egy szint-
tel feljebb a radiátorok gondoskodnak a meleg-
ről. A kényelem érdekében a hálók melletti für-
dőszoba masszázskáddal felszerelt, az enteriőr-
be két mosdó és még egy kényelmes fotel is
került. Vendéglátónk és édesanyja, Andrea,
nem szeretik a helyet feldaraboló, nagy szekré-
nyeket, ezért inkább beépített gardróbokban
tárolják a dolgaikat. Sabrina szobájában a nem
mozdítható tartófalakat más funkcióval is fel-
ruházták, így faburkolatot kapott, a beugróba
került az ágy és pár rakodófelület. Amit csak
lehetett, egybenyitottak, a T-alakú beltérben a
konyha és az étkező a földszinten, a bejárattól
balra, míg a nappali jobbra található, középen
pedig az előszoba és szemben vele egy fürdő-

szoba van. Praktikusan az emeletre került a két
hálószoba, valamint a vendégszoba, ami most a
stúdió, középen egy fürdővel, valamint az egyik
hálószoba előtti nyitott térben kapott helyett
Andrea irodája. Az érdekes díszítésű borovi
fenyő ajtók saját tervezésűek, a konyhabútor
üvegblokkjainak mintázatát pedig grafikus

DélUtán magazin_lakberendezés
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barátnőjük álmodta meg. Az ide tervezett
konyhaberendezés megkönnyíti a sütés-főzést.
A konyhasziget kihúzható résszel bővíthető
nagyobb asztallá. A beépített gépek magassága
a lakókhoz igazított. A helyiségben még egy
kemence-kandalló is található, ahol nemcsak
melegedni, de finom ételeket készíteni is lehet.
Sabrina édesapjának ez a kedvenc hús-és piz-
zasütő helye.
Megbecsülik a régi családi bútorokat, az új
tárgyaknak velük kell harmonizálniuk. Ezért
választottak a munkarészhez védőfalnak példá-
ul márványlapokat a konyhába. Andrea nagy-
szüleié volt a nappali és az előszoba gyönyörű
faragott fa berendezése. A nagypapa íróasztala
és az írógépe is méltó helyre került. Andrea
most is ennél az asztalnál dolgozik. A bútorok
többsége és a nyílászárók is fából készültek, a
lépcsősort kovácsoltvas korlát szegélyezi, de a

lámpatartó és néhány dohányzóasztal is ebből
készült. A földszínt egybefüggő kerámiaburko-
latot kapott, ehhez kényelmes a padlófűtés.
Nem csoda, hogy Panda, a családi kedvenc, a
hatalmas koromfekete új-fundlandi kutya, szí-
vesen heverészik rajta.
Az otthonuk kifejezi őket, barátságos, vendég-
marasztaló a légkör. Az évek során a változó
életükhöz formálódtak a helyiségek. A vendég-
szoba a zenekar próbatermévé alakult. Sabrina
közben felnőtt, most már önálló életre vágyik,
ezért döntöttek, eljött az idő, hogy szétválja-
nak, külön lakásba költözzenek, emiatt eladás-
ra kerül a ház, s kettő kisebb lakásra váltanak.
Kíváncsian várom, hogy azok milyen hangula-
túak lesznek, remélem ott is meglátogathatjuk
majd őket.

Balogh Andrea
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Soli Sabrina a Kőbányai Zenei Stúdióban
tanult, ott ismerte meg a jelenlegi

zenésztársait. Több formációban is énekelt; 
főleg popslágerek feldolgozásait, jazz

standardeket, s mivel édesapja olasz, ezért 
olasz dalokat is játszottak. Közel egy éve

határozta el, hogy szeretné a mai olasz popzenét 
népszerűsíteni Magyarországon,

emiatt megalakították a Fourtuna quaretettet: 
ének – Soli Sabrina, cselló – Klacsmann Bori,

gitár – Barta Zsolt, cajon – Tardos Balázs.
Számos rangos rendezvényen,

étteremben és szállodában
(legutoljára a Boscolo Hotelben)

játszottak már.
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Hagyományteremtő jelleggel, első alkalommal ren-
dezték meg a 2015. évi báli szezonban február 7-én
a Marriot Hotelban az infokommunikációs szektor
gálaeseményét, az InfoBált. Ezen az eseményen
most nem a szakma technológiai kérdései dominál-
tak, hanem a szórakozás és a társasági jelenlét. Az
InfoBál, egy előkelő és protokolláris esemény, mely
az informatika ünnepét szimbolizálja. Az egyre
gyorsabb ütemben fejlődő szektor, az informatika
és az infokommunikáció, meghatározó eleme lett a
mindennapjainknak. Mára a munkaalapú társada-
lom egyik alapköve az informatikai jártasság.
Emberi kapcsolatainkban is döntő szerepe van a
kommunikációnak, amelyeket ápolnunk kell. Az
InfoBál szervezőbizottsága egyik céljaként határoz-
ta meg, hogy alkalmat teremtsen a szektor vezető
személyiségeinek találkozójára, ezzel előmozdítva a
köztük lévő kommunikációt. Az InfoBál továbbá
vendégül látta a gazdasági- és üzleti szektor képvi-
selőit, valamint a diplomáciai, kulturális és a közé-
let prominens szereplőit.

IInnffooBBááll  22001155

Az esemény programjában és tematikájában ötvö-
ződtek a hagyományőrző és innovatív elemek. A
bécsi Silver táncegyüttes előadása nyitotta meg a
bált; császár- arany és ezüst keringő is szerepelt a
repertoárban. Az ünnepi vacsora alatt zongoraszó
és a Grácia Hegedű Trió előadása volt hallható. Az
est hangulatát tovább fokozta Budai László és part-
nere szenvedélyes tangója és a Why Not Zenekar.
Ezen kívül még sok más különleges program várta a
bálra érkezőket.
A szervezőbizottság a csendes aukción befolyt összeg-
ből támogatta a Csodalámpa Közhasznú Alapítványt,
amely tartós betegségben szenvedő 3 és 18 év közöt-
ti gyerekek álmainak és kívánságainak teljesülését
segíti. Az eseményt az InfoBál szervezőbizottsága, a
Magyarországi Aktív Kommunikációs és Társadal-
mi Fejlődésért Felelős Egyesület keretein belül szer-
vezték és az operatív lebonyolításban a RedOne
Event Ügynökség vett részt. 

www.infobal.hu

ÜÜnnnneeppeelljjüükk  aazz  IInnffoorrmmaattiikkáátt!!
HHaaggyyoommáánnyytteerreemmttééss,,  eexxkklluuzziivviittááss,,  sszzóórraakkoozzááss!!
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zeneművészet „húzó” műfaja. Ennek elindításában
Mozart mellett Carl Maria von Webernek volt a leg-
nagyobb szerepe, akinek egyik legjelentősebb műve
az Euryanthe, mely azonban manapság a librettó
gyengesége miatt előadhatatlan, így rendszerint
csak a nyitány kerül műsorra. Weber a genre-ban
betöltött jelentőségét jelzi, hogy drezdai
(újra)temetésén Wagner mondta az emlékbeszédet.
Ehhez hasonló megbecsültségnek örvendett Wag-
ner Richard Straussnál, aki színpadi és zenekari
műveivel úgy vált a romantikus német zeneművé-
szet összegző alakjává, hogy egyben a modern éra
első nagy szerzője is volt. A Clemens Brentano ver-
seire készült zongorakíséretes liedjeit az első világ-
háború végén írta és a második kezdetén hangsze-
relte meg. Strausshoz hasonló kettős szerepet tölt
be Dmitrij Sosztakovics az oroszoknál, aki a 19. szá-
zadi német szimfonikus hagyományt is sikerrel újí-
totta meg a 20. század elején. Erőfeszítéseinek sike-
rét jelzi, hogy például az V. szimfónia bemutatóját
közel félórás tapsvihar követte.
Miklósa Erika 19 évesen lett a Magyar Állami Ope-
raház magánénekese. Nemzetközi karrierje 20 éve
Mannheimban az Éj királynője szerepével kezdő-
dött, azóta fellépett a világ összes jelentős operahá-
zában, a milánói Scalától a londoni Covent Garde-
nig, a Berlini Staatsopertől a New York-i Metropoli-
tanig. Énekelt Placido Domingóval és Jose Carre-
rasszal, illetve Ricardo Muti és James Levine zenei
irányítása alatt. Szívesen kalandozik az operett, a
musical, a jazz és a könnyűzene világában is. Művé-
szi pályája mellett számos sporttal és tudatos élet-
móddal foglalkozó civil szervezet vezetője, aktivis-
tája. Liszt-díjas, Kossuth-díjas művész, valamint
2012-ben a magyar zeneművészet kategória Prima
Primissima díjazottja volt.

PPaannnnoonn  FFiillhhaarrmmoonniikkuussookk  aa  MMÜÜPPAA--bbaann

KKeelleett--nnyyuuggaatt
Szergej Szlovacsevszkij

inkább önéletrajzi elemek és az őt körülvevő világra
történő utalások jellemzik. A concertót közeli barát-
ja, Msztyiszlav Rosztropovics mutatta be, aki töb-
bek között a hangverseny szólistájának, Szergej
Szlovacsevszkijnek is tanára volt.

2015. március 13., péntek 19.30h

Hartmann: II. szimfónia - Adagio
Bruch: g-moll hegedűverseny 
Wagner–Henk de Vlieger: A nürnbergi mester-
dalnokok - zenekari tisztelgés

Közreműködik: Kelemen Barnabás – hegedű,
Benjamin Ziervogel – koncertmester
Vezényel: Bogányi Tibor

Joachim Józseftől, a 19. század ünnepelt hegedű-
művészétől származik az a megállapítás, miszerint a
németeknek négy hegedűversenyük van. Ezek közül
Beethovené a legnagyobb, Brahmsé a legkomo-
lyabb, Mendelssohné a legbensőségesebb, de a leg-
gazdagabb, legcsábítóbb Max Bruch műve. Bár nem
részletezi, Joachim nyilvánvalóan a g-moll hegedű-
versenyre gondolt. Hiába írt Bruch még két concer-
tót hegedűre, illetve megannyi más művet, ezen
kompozíciója minden egyéb alkotását háttérbe szo-
rította. Hasonlóan kevéssé ismert Karl Amadeus
Hartmann művészete, holott sokan őt tartják a 20.
század legnagyobb német szimfonistájának. II.
szimfóniájának érdekessége, hogy mindösszesen
egy lassú (Adagio) tételből áll, melyet egy korábban
írt, de később elvetett művéből őrzött meg. A két
említett szerzővel ellentétben Richard Wagner neve
nem szorul bemutatásra. A nürnbergi mesterdalno-
kok egyik közkedvelt darabja, amely azonban több
okból is kivételes. A többi színpadi művétől eltérő-
en vígopera, amely nem mitológiai, hanem valós
történelmi alapokkal rendelkezik. A háromfelvoná-
sos darabból a holland Henk de Vlieger alkotott egy
50 perces, szimfonikus keresztmetszetet. A műben
a koncertmester szerepét Benjamin Ziervogel, a
Szlovén RTV Szimfonikusok muzsikusa tölti be.

MMeesstteerreekk  eemmlléékkeezzeettee

2015. április 18., szombat 19.30h

Mozart: A-dúr rondo, K.386
Dubrovay László: III. zongoraverseny
R. Strauss: Imígyen szóla Zarathustra

Közreműködik: Bogányi Gergely – zongora
Vezényel: Christian Schumann

Ha feltesszük az utca emberének a kérdést, vajon mi
Wolfgang Amadeus Mozart művészetének titka, a
válaszok között szinte biztosan szerepelni fog a dal-
lamosság szó, az a dallamosság, amely – látszólag –
a 20. és 21. század műzenéjéből kiveszni látszik.
Ezen tendencia ellen sokan igyekeznek fellépni, pél-
dául Dubrovay László is, aki legutóbbi műveiben
próbálta visszafordítani a dallam, a harmónia, a rit-
mus, a dinamika és a hangszín folyamatos margina-
lizálódását. Érdekes párhuzam továbbá, hogy az
osztrák mester korában a mai hangversenyek előd-
jét akadémiának hívták, – ilyen esemény keretében
került bemutatásra az A-dúr rondó is – a III. zon-
goraverseny szerzője pedig egy hasonló nevű, de
más jellegű intézmény, a Magyar Művészeti Akadé-
mia Zeneművészeti Tagozatának elnöke. Richard
Strausstól ellenben távol állt mindenféle „akadé-
mizmus”, különösen szimfonikus költeményeiben,
mint a Nietzsche nyomán írt Imígyen szóla Zarat-
hustra című művében. A bemutató óta eltelt majd’
120 évben a darab mit sem veszített frissességéből
és ezzel együtt népszerűségéből.

2015. május 22., péntek 19.30h

Weber: Euryanthe - nyitány
R. Strauss: Hat dal, op.68 (Clemens Brentano
verseire)
Sosztakovics: V. szimfónia

Közreműködik: Miklósa Erika – szoprán
Vezényel: Vass András

Bár II. József – Mozart Szöktetés a szerájból című
műve kapcsán – még aggódott, hogy lehetséges-e
egyáltalán német nyelvű operát írni, mégis a 19.
századra a szimfónia mellett az opera lett a német

HHaatt  ddaall,,  eeggyy  nnőő

2015. február 06., péntek 19.30h

Csajkovszkij: A vihar - zenekari fantázia
Sosztakovics: I. gordonkaverseny 
Sztravinszkij: Petruska 

Közreműködik: Szergej Szlovacsevszkij – gordonka
Vezényel: Cristian Mandeal

„A szomszéd füve mindig zöldebb” – tartja a mon-
dás. Talán ezzel magyarázható az is, hogy míg a 19.
század Oroszországa a nyugat-európai kulturális
termékeket kereste, addig a 19. és a 20. század for-
dulójának Franciaországa a keleties, egzotikus kul-
túrcikkekért rajongott – vagyis mindkét esetben a
másoké keltette fel az érdeklődést. Ezért fordulha-
tott elő, hogy a Moszkvában rezidens Pjotr Iljics
Csajkovszkij Hamlet-drámákat vett művei alapjául,
így esett ez az esten felcsendülő A vihar című nyi-
tányfantázia esetében is. Az éppen Párizsban élő
Igor Sztravinszkij pedig – a párizsi Orosz Balett fel-
kérésére – egy ősi keleti népmesét, Petruska törté-
netét dolgozta fel. Ugyan Dmitrij Sosztakovics I.
gordonkaversenyében is felfedezhető a keleti nép-
zene hatása, a komponista művét azonban sokkal

ZZaarraatthhuussttrraa
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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

LLiizzaa,,  aa  RRóókkaattüünnddéérr
színes, magyar romantikus vígjáték
Bemutató: 2015. február 19.

Rendezte: Ujj Mészáros Károly
Írta: Hegedűs Bálint, Ujj Mészáros Károly
Operatőr: Szatmári Péter
Vágó: Czakó Judit
Látványtervező: Hujber Balázs
Co-producer: Dr. Korom Norbert Producer: Major István

Szereplők: Balsai Móni, Bede-Fazekas Szabolcs, David Sakurai,
Schmied Zoltán, Molnár Piroska, Cserna Antal, Reviczky Gábor,
Kocsis Mariann, Gubik Ági, Kovács Lehel, Szabó Győző, Bán János,
Hajdu Steve.

Liza, (Balsai Móni – Társas játék, Couch Surf, A berni követ) a csinos,
de roppant szerény ápolónő élete egy csapásra megváltozik, amikor
születésnapi kimenőt kap. Elhatározza, hogy megtalálja élete szerel-
mét, ám hamarosan több hullazsákba került hódolója lesz, mint élő.
Ezért a fiatalon elhunyt japán slágerénekes, Tomy Tani szellemének
(David Sakurai – Az eltűnés sorrendjében, Dark Samurai, Le Accele-
rator) segítségével Liza arra a következtetésre jut, hogy ő egy elátko-
zott rókatündér. A nagyszámú áldozat és a késsel mesterien bánó Liza
felkelti a rendőrség érdeklődését, és a különc helyszínelő, Zoltán
Zászlós (Bede-Fazekas Szabolcs – Tűzvonalban, Valami Amerika)
nyomozni kezd. Eközben a kétségbeesett és szerelemre vágyó Liza, a
maga szerény, de következetes módján megpróbálja legyőzni az átkot
és megtalálni az igazit...
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Az előző lapszámunkban feltett kérdésekre helyesen válaszoló,
egy kedves olvasónk,

Szentey Izabella, 
Tündéri üvegékszer-kollekciót nyert.

Gratulálunk, szerencsés olvasónkat a nyeremény átvételének 
módjáról e-mail-ben értesítjük.

1. Juhász Tünde az üveget milyen anyagokkal kombinálja?
Válasz: A dizájner az üveget bőrrel társítja, valamint ezüstözött vagy

ródiumozott alkatrészeket használ.

2. Milyen színek jelennek meg a Tündéri üvegékszerekben?
Válasz: Tünde az élénk koloritokat részesíti előnyben.

3. Létezik-e Tündéri üvegékszer webáruház?
Válasz: Még nem.




