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Szállás különleges art deco stílusú exkluzív szobában, pezsgős villás hideg-meleg büféreggeli,
3 fogásos vagy svédasztalos vacsora éttermünkben.
AJÁNDÉK: Hagymatikum gyógyfürdő belépő minden eltöltött éjszaka után.
AJÁNDÉK: Sajtkukac Játszóház belépő a gyermekek részére.
A hotel szauna és fitnesz szigetének használata, fürdőköntös használat felnőttek részére, ingyenes parkolás zárt, kamerával megfigyelt parkolónkban, ingyenes WiFi internet a szálloda területén, szobaszéf
használata, gyerekeknek igény esetén rácsos babaágy, pótágy, fürdetőkád.
ÉRVÉNYESSÉG: 2016.01.03 – 2016.03.05

Grand Hotel Glorius

H-6900 Makó, Csanád vezér tér 2.
Tel.: +36 62 511 060, fax: +36 62 511 069, e-mail: info@glorius.hu
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Reszkess Európa!

Nem voltam rest, és átnéztem az elmúlt másfél évtized decemberi kommentárjait,
amelyeket a DélUtán magazinban követtem el. Érdekes volt lapozgatni a régebbi lapszámokat, és szembesülni azzal, hogy minden alkalommal hogyan igyekeztem összefoglalni a mögöttünk hagyott évet, és milyen várakozással tekintettem az elkövetkező
esztendő elé. És, noha saját írásaimról van szó, mégis meglepő volt számomra, hogy
nagy többségük igencsak borongós, pesszimista hangulatot áraszt, tulajdonképpen
negatívumok, panaszok, elégedetlenségek gyűjteménye.
Aztán átgondolva a dolgot, rájöttem, nem véletlen, hogy nem a hurráoptimizmus áradt
ezekből a sorokból, hiszen minden évben történtek – nem is kis számban – olyan dolgok, amelyek a depresszió felé terelték a hangulatomat. Ami jó jött az igencsak múlandónak bizonyult, és ebben a kis országban egyre kevésbé érezhettük, hogy egy rózsaszínű álom a mindennapi életünk.
Na, de ennek vége! Annyi búslakodás, sopánkodás, jövőtől való rettegés után most végre egy olyan évet összegezhetek, amely után minden magyar büszkeséggel telt szívvel
kiálthatja világgá: igen, a sok-sok szűk esztendő után 2015 végre elhozta számunkra az
elégedettség, megnyugvás, optimizmus rég várt érzését.
Kisütött felettünk a nap, a madarak dalolnak, a patakok csörgedeznek, az élet szép,
hiszen aranylábú fiaink kijutottak a jövő évi Európa-bajnokságra. Nem kis teljesítmény, még akkor sem, ha tudjuk, hogy az UEFA felemelte a résztvevő csapatok számát,
így csak azok nem lesznek ott, akiknél sílécen, pingpongütővel játsszák a focit. Mert
azért oda-vissza megverni a félelmetes finneket, vagy kétszer is diadalmaskodni a kiváló bádogosokból és halászokból álló Feröer szigeteki nemzeti tizenegy felett, hát erre
már tényleg a legnagyobb foci ínyencek is csak elismerően bólogathatnak. És az a pótselejtező! Igaz, hogy a két meccsen összesen háromszor mentünk át a félpályán a rendkívül indiszponált norvégok ellen, de abból a három átmenésből három gól lett! Na jó,
az egyik öngól volt, de kit érdekel? A lényeg, hogy kijutottunk, és jövőre akár a spanyol,
az angol, a német, az olasz vagy a francia sztároknak is megmutathatjuk, mi az igazi
magyar virtus.
És milyen jó, hogy így történt, hiszen a mámor pillanataiban ugyan ki gondol olyan
földhözragadt dolgokra, mint a gyermekéhezés, a munkanélküliség, az egeket ostromló korrupció, a tömeges kivándorlás, az egészségügy és az oktatás katasztrofális
helyzete, a menekült válság, vagy az általános jogbizonytalanság? Kit érdekel mindez,
amikor jövő júniusban valamelyik francia stadionban a mi fiainknak játsszák majd a
Himnuszt.
Ahogy a miniszterelnök is megmondta: végre ott vagyunk, ahova mindig is tartoztunk:
Európa futball elitjében. Így van, és majd mi megmutatjuk! El tudom képzelni, menynyire felpezsdül a hitélet a nagy futballnemzeteknél, hiszen milliók imádkoznak azért,
nehogy a magyarokat kapják ellenfélnek. Ronaldo, Rooney, Ibrahimovic, meg a többi
jelenlegi agyondédelgetett sztár már csendben a visszavonulás gondolatával játszik,
hiszen tudják, hogy jön Kleinheisler, Vanczák, Guzmics, meg a többi magyar nagyágyú,
és attól kezdve rájuk már a kutya sem lesz kíváncsi.
Szóval új fejezet kezdődött a magyar (foci)történelemben, és ez remélhetőleg pozitív
kihatással lesz arra a kommentárra is, amit majd jövő ilyenkor készülök megfogalmazni. Mert én igenis bízom a magyar fiúkban, és teljes meggyőződéssel írom le: reszkess
Európa, mert jövünk!
Szabó Antal
főszerkesztő
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Ritkán találkozom olyan emberrel, akiből
mesterkéltség nélkül sugárzik az öröm, aki
tudja, hogy honnan jött és merre tart, s az
úton óhatatlanul adódó nehézségeket természetesen kezeli, igyekszik megoldani
őket, tanulni belőlük. Beszélgető partnerem hegedűművész, aki emellett énekel,
táncol, s mostanság egy különös hangszerrel, a thereminnel, ismerkedik. Szenvedélylyel beszél a hivatásáról, a fellépésekről,
a zenéről, az éneklésről, a nehéz, de
izgalmas tanulásról a thereminen.
Biztosan ez, az előadásából áradó
életerő, a nyitott személyisége, s
persze a szakmai tudása miatt
már évtizedek óta sikeres Illényi
Katica. Koncertjei teltházasak és szakmai elismerésekben sem szűkölködik, hiszen, kapott eMeRTon-,
Artisjus-, Liszt Ferenc-díjat
és ez évben a Magyarország
Érdemes Művésze kitüntetést. A hazai zenei kultúrát
nemzetközileg
reprezentáló
művészek sorába választották
Kocsis Zoltán, Rost Andrea és
Sebestyén Márta mellett 2010-ben.
Megelégedve hátradőlhetne, de ő már
az újabb albumot, koncertet szervezi.
Még most is jár énekórákra, hangszeres és tánctudását csiszolja, folyamatosan képezi magát, a fejlődés örömet
okoz számára. Talán ebben rejlik a
boldogsága titka?
6_ 2015. tél

 A pályád láttán, kikerülhetetlen a kérdés, hogy

mennyire építed tudatosan a karriered?
 Mindig az adott célra fókuszálok, e nélkül nem
bírnám energiával azt a sok mindent, amit csinálok,
de hallgatok az ösztöneimre is. Figyelek befelé, hogy
felismerjem, mire van szükségem. Fegyelmezett
ember vagyok, ez egy muzsikusnál szerintem alapkövetelmény, hiszen el kell sajátítani a zenei alapokat és a hangszerünkkel is jól kell bánnunk. Valamint szerintem, aki színpadra lép, annak kötelessége odafigyelni a külsejére, a mozgására. A szellemi
munkát rendszeres testedzéssel, tudatos étkezéssel
tartom egyensúlyban. Hetente háromszor-négyszer
sportolok és jógázom. A mozgáskultúrám fejlesztése nagy hasznomra van, hiszen én izgulós vagyok, s
ennek legyőzésében is segít a sport, a tapasztalat,
hiszen egy vonós hangszeren játszva nem remeghet
meg a kezem. Maximalista vagyok, így mániákusan
igyekszem figyelni az apróságoknak tűnő dolgokra
is. Például 23 éves diákként a legjobban azon izgultam a diploma koncertemen, hogy a meghajlásom
ne legyen amatőr, pedig Brahms hegedűversenyét
játszottam. Ha az ember izgul, akkor nemcsak a
hangok csúszhatnak el, de még a meghajlás is kihívás, hisz az egy „egyensúlygyakorlat”.
 Mára mennyire sikerült legyőznöd a lámpalázat?
 Az izgulás volt az egyik oka, hogy az ének és tánc
felé fordultam, mert ott nem kell egyedül egy szál
hangszerrel kiállni a közönség elé. Mivel a hegedűtanárom nem szeretett, emiatt kicsit el is fordultam
a hegedüléstől, nem leltem benne örömet, így csak
„kötelességből” végeztem el Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet, pedig a Különleges tehetségek osztályába jártam, ahol Kovács Dénes tanított.
Alig, hogy megkaptam a hegedűművészi diplomámat, szokatlan módon a pályám első 10 évében operetteket, musicaleket énekeltem. Az életemben
egyébként nemcsak a tudatosságnak, hanem a
véletleneknek is nagy szerepük van. A színház felé is
így sodródtam. Édesapám sokat vitt színházba, opera és balett előadásokra, így alakult, hogy néha
hegedűsként kisegítettem az Operaház és az Erkel
színház zenekarában, s megszerettem ezt a világot,
vonzott a színpad. Ami pénzt megkerestem a hegedüléssel, azt tánc- és énekórákra költöttem. Fanatikusan érdekelt az éneklés. Zenés-színész akartam
lenni, de szerencsére nem vettek fel a színművésze-

tire. Ez akkor bántott, ma már látom, hogy mennyivel jobb így. A szamárlépcsőt végigjártam. Akkor
még nem tellett rá, így saját magam flittereztem a
fellépőruháimat. Most már nem vállalnék semmilyen darabban sem szerepet, nem bírnám elviselni a
színészek kiszolgáltatott, másoktól függő életét,
pedig anno operett és musicalekkel bejártam a fél
világot, s a TV-ben is sokat szerepeltem. Amit mostanában csinálok, a szólólét az én utam. Bizonyára
az évek alatt én is változtam, s ehhez igazodott a
pályám is. Ma már szeretek hegedülni, egy nagy
„vargabetűvel” visszataláltam a hangszeremhez. A
sok gyakorlás megedzett, közben megtanultam a
lámpalázat is kezelni és soha nem remeg a kezem.
Persze ez azért helyzetfüggő. Legutóbb egy állami
díjkiosztó ünnepség díszvendégeként elvállaltam
egy 15 perces műsort, ahol a második szám egy thereminszóló volt. S bizony annyira izgultam, hogy azt
hittem, ezt nem élem túl. Visszahallgatva korántsem volt annyira „drámai” a helyzet, mint ahogy azt
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gondoltam. De ebből is tanultam: még nem vállalhatok ezzel a hangszerrel fellépést. A theremin új
kihívás nekem, csupán két éve játszom rajta, így
amíg fel nem oldódom a műsor alatt, addig előtte
inkább jöjjön a hegedű és az ének.
 Hat évig a Budapest Klezmer Band tagja voltál,
állandóan keresed az új lehetőségeket?

8_ 2015. tél

 Úgy érzem, hogy az életemben minden ok-okozati módon összefügg egymással. Ha annak idején a
hegedűtanárom kedvelt volna, akkor valószínűleg a
hegedűművészi diploma átvétele után valamelyik
komolyzenei együtteshez mentem volna hegedűsnek. Így viszont az éneklés, a színészet felé fordultam, s ez hozta a klezmert is. De nehéz volt össze-
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egyeztetni a sok színházi munkát és saját fellépéseimet, televíziós szerepléseimet a klezmer banddel,
így egy idő után állandó konfliktusba keveredtem a
zenekarra,l és emlékszem, pont karácsony napján
az együttes vezetője, Fegya, felhívott és közölte,
hogy közös munkánknak ezennel vége. A hír villámcsapásként ért, de nagy indítóerő volt számomra. Teljesen felszabadultam és onnantól kezdve csak
a saját feladataimra koncentrálhattam. Pár hónap
múlva megjelent az első lemezem, s elindult a szólókarrierem.
 Nálatok kis túlzással mindenki zenész. Elvárás
volt, hogy te is tanulj valamilyen hangszeren?
 Klasszikus zenész családba születtem. Édesanyám gyógypedagógus ugyan, de nagyon jól zongorázik. Édesapám, Illényi Ferenc, az Operaházban
hegedült. Elhatározta, hogy mind a négy gyermekét
muzsikusnak neveli, így nem csoda, hogy ő volt az
első hegedűtanárom. Nekem és három testvérem –
Ferenc, Anikó és Csaba – számára is már három és
fél éves koruktól természetes volt a napi több órás
gyakorlás. Mindnyájan a zenei pályán maradtunk.
Anikó a Winterthur-i Stadtorchester szólamvezető
csellistája (Svájc), Ferenc a Houstoni Szimfonikusok első hegedűse (USA), Csaba pedig a Bécsi Zeneakadémián diplomázott hegedűművészként. Szerintem csodálatos dolog, hogy mind a négyen zenészek lettünk, emiatt szerettem volna, ha közösen is
fellépünk, s megszerveztük 2010-ben a Művészetek
Palotájában, a Dohnányi Szimfonikus Zenekar kíséretében a nagy közös Illényi koncertet.
 Ha új műsorra készülsz, új lemezt állítasz össze,
kiknek kéred ki a véleményét?
 A családomét elsősorban, Csaba öcsémét, aki
sokszor segít nekem a hangszerelésekben és vendégként is rendszeresen fellép velem, valamint a
közeli barátokét, akik jól ismerenek és természetesen a legfontosabb ember véleményét, aki a koncertjeimet szervezi. Míg élt édesapám, persze az ő
szavára különösen odafigyeltem.
 Hogy találtál a thereminre?
 Véletlenül. Megláttam, meghallottam, beleszerettem, s azonnal meg akartam tanulni játszani rajta. El szerettem volna menni Lipcsébe, egy theremin koncertre, ahová az előadóművész hívott meg,
akivel az interneten ismerkedtünk össze, miközben
én a hangszer után kutakodtam. Viszont elírtam az
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előadás dátumát, így lemaradtam róla. Annyira sajnáltam, tudom viccesnek tűnik, de még meg is sirattam. S lám, az élet megint, amikor elvesz tőlem
valamit, helyette mindig valami sokkal jobbal ajándékoz meg: koncert helyett magánórára mentem a
német művésznőhöz, aki aztán meghívott épp
ebben az időszakban, tavaly nyáron, egy mesterkurzusra Franciaországba. Így a világ minden tájáról
odasereglő theremin művészektől tanulhattam.
Magyarországon a 2014-es újévi koncertemen
mutattam be először ezt a misztikus hangszert. Így
lettem az egyetlen magyar előadó a nemzetközileg is
nagyon kevés koncertező thereminművész közül.
 Kamatoztatni tudod a hegedű tudásod az új
hangszereden? Hasonlít a hegedűre a theremin?
 Igen is, meg nem is. A theremint 1919-ben találta
fel Léon Theremin orosz fizikus. Egyedi abban a
tekintetben, hogy ez az első olyan hangszer, amit
pusztán gesztusokkal lehet megszólaltatni, anélkül,

hogy a zenész magát a hangszert megérintené. Felépítése egyszerű, két egymáshoz közeli rezgésszámra hangolt rádiófrekvenciás oszcillátor és egy antenna alkotja. Az egyik oszcillátor fix, 170 kHz-es frekvencián, a másik, amihez egy antenna csatlakozik,
168 és 170 kHz közötti, az antenna által hangolható
frekvencián rezeg. A két jel interferenciája, a hallható hang frekvenciatartományába eső lebegése hozza
létre az elektromos jelet, amely erősítőn keresztül jut
a hangszórókhoz, zenei hangot eredményezve. Egy
másik hasonló elven működő antenna a hangerő
szabályozására szolgál. A thereminen úgy lehet játszani, hogy a zenész a kezeit mozgatja a két antenna
körül, az egyikkel a hang frekvenciáját (magasságát),
a másikkal amplitúdóját (a hangerőt) szabályozza.
 Merrefelé halad a szólókarriered?
 Sokféle műsorom van. A klasszikus zene mellett
az igényes „könnyebb” műfaj irányzataiból is választok. A jazz, a szving és a világzenékben kutatom azokat a stílusbeli különlegességeket, amelyeket a

komolyzenén keresztül még nem ismerhettem meg.
Annak idején fordulópont volt az életemben az
1999-es év, melynek során a különböző televíziós
show műsorok szólóban hívtak szerepelni. Ezáltal
egyre többen ismertek meg. 2002-től önálló utamat
járom. Azóta évente adok saját szervezésű, nagyszabású koncerteket, mindig új repertoárral a komolyzene és a jazz műfajában. Koncertjeimen felcsendülnek a klasszikus hegedűirodalom gyöngyszemei,
valamint filmzenék, Csajkovszkij, Paganini, Dvořák,
Gershwin, Morricone, Michel Legrand és John Williams művei mellett a magyar zeneszerzők Bartók,
Kodály, Liszt és Weiner Leó darabjai is helyet kapnak. Elkötelezettje lettem a magas színvonalú
könnyűzenének, rendszeresen adok jazzkoncerteket,
melyekben énekelek, hegedülök és sztepptáncolok.
Célom, hogy megmutassam, hogy van átjárhatóság a
különböző zenei irányzatok között.
Balogh Andrea
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kozás után azonnal hazamehet. Az egyedüli ismert
mellékhatás némely esetben enyhe szúró érzés az
alkalmazási felületen. Míg az elismert gyógyszerek
esetében a hatás körülbelül egy óra múltán következik be, a lökéshullám-terápia után a férfi a nap
huszonnégy órájában, a hét minden napján készen
állhat az együttlétre. A merevedési zavarok e legmodernebb gyógymódjának hatása akár két-három
évig is eltart.

Tudományos alapokon nyugvó,
igazoltan eredményes fogyókúrás
program, avagy az inzulinrezisztencia az elhízás hátterében

A merevedési zavar
A Massachusetts Male Aging Study kutatási eredményei alapján minden második 40 és 70 év közötti férfi a világon merevedési gondokkal küzd. Ezek
szerint körülbelül egymillió magyar férfit érint a
probléma.
Egyre több az olyan pár, aki utódra vágyik, de nem
jár sikerrel. Nagy számban vannak az olyanok is,
akik elégedetlenek a nemi életük gyakoriságával és
minőségével. A legtöbb nőnek nem okoz gondot
szakember segítségét kérni, a férfiak viszont vonakodnak ettől, és mindenféle kifogással állnak elő
orvos felkeresése helyett. Ennek oka általában a
tudatlanság, szégyenérzet, aggodalom, sőt félelem,
pedig a probléma általában könnyen orvosolható.
A legtöbb férfi gondja ugyanis a „megbízhatatlan
merevedésből ered”. A statisztikák szerint azonban
tízből mindössze ketten fordulnak orvoshoz. Aggodalmaik sokszor abból a téves feltevésből erednek,
hogy a kezelés nem segít. Sokan a gyógyszerek mellékhatásaitól tartanak, mások az injekciótól félnek.
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Egy nemrégiben végzett felmérés alapján a férfiak
kétharmada hiszi azt, hogy a merevedési zavarral
szedett gyógyszerek függőséghez vezethetnek.
Pedig a merevedési zavarok kezelése ma már hatékony, egyszerű, biztonságos, gyors, fájdalommentes, és nincsenek nem kívánt mellékhatásai.
A legújabb módszerek közül a lineáris lökéshullámterápia a leghatékonyabb, ezt az Európai Urológus
Társaság által hivatalosan elismert kezelési módszert a merevedési zavarok kezelésére első vonalban
javasolják, hasonlóan a szokásos merevedést elősegítő gyógyszerekhez. Ezt alkalmazza az Istenhegyi
Klinika is, ahol Renova cég legmodernebb, lineáris
szondát működtető készülékét használják, amely a
piezoelektromosan előállított lökéshullámot
nagyobb felületen tudja adagolni, nem csak egy
ponton. Az első ilyen készülékek a pontszerű lökéshullámot elektrohidraulikus elven hozták létre,
majd elektromágnessel, a legújabb berendezések
pedig piezoelektromos technológiát alkalmaznak,
ami lerövidíti a gyógykezelés időtartamát. A terápia
fájdalommentes, négy alkalommal elvégzett, egyenként 25 perces kezelésből áll, és a páciens a beavat-

„Rengetegféle fogyókúrás program létezik világszerte, és bár akadnak köztük olyanok, amelyek
valódi eredményeket nyújtanak, nagyon sokszor az
egyik csodamódszer után a másikat próbálják ki
azok, akik fogyni szeretnének. Végül aztán nem
sikerül tartós eredményt elérniük. Ennek az egyik
leggyakoribb oka a jojó effektus: a fogyni vágyó
ilyenkor rövidesen visszaszedi a drasztikus fogyókúra során leadott kilókat, hiszen elhízásának valódi oka, az inzulinrezisztencia továbbra is fennáll.” /
dr. Balogh Illés endokrinológus, az Istenhegyi Klinika BiztosanLefogyok Programjának megalkotója
és szakmai vezetője.
Az inzulinrezisztencia az az állapot, amikor sejtjeink inzulinreceptorainak érzékenysége fokozatosan
csökkenni kezd. A hasnyálmirigyünk által termelt
inzulinhormon szükséges ahhoz, hogy a sejtek kellő
mennyiségben fel tudják venni a normális működésükhöz szükséges cukrot. Ha az inzulinreceptorok
érzékenysége egyre alacsonyabb, akkor a sejtek is
egyre inkább képtelenek lesznek a megfelelő menynyiségű cukorfelvételre. Emiatt leszünk éhesek.
Ahhoz ugyanis, hogy a sejtek mégiscsak felvegyék
valahogy a cukrot – és ne éhezzenek – az inzulinrezisztencia előrehaladásával párhuzamosan egyre
magasabb inzulinszint szükséges.
Minél többször eszünk, inzulinszintünk annál
magasabb lesz – hasnyálmirigyünk ugyanis minden étkezés után a normálisnál több hormont termel. Csakhogy az inzulinszintünknek az étkezések
között le is kellene csökkennie, ami azonban időbe
telik – magasabb inzulinszint esetén több időbe –
ez viszont inzulinrezisztencia fennállása esetén
nem tud bekövetkezni. Emiatt vércukorszintünk a

normális érték alá csökken, aminek az eredménye
az ellenállhatatlan éhség… Ekkor ismét eszünk, az
ördögi kör végeredménye pedig az elhízás, hoszszabb távú szövődménye pedig az, hogy hasnyálmirigyünk – a folytonos inzulintermelő kényszer
hatására – egy idő után kimerül. Ez utóbbit hívják
2-es típusú cukorbetegségnek, ami az inzulinrezisztens betegek jelentős részénél előbb-utóbb
kialakul. Viszont jó hír, hogy az inzulinrezisztencia
gyógyítható, szemben a hasnyálmirigy kimerülése
után kialakult 2-es típusú cukorbetegséggel. És
miután az inzulinrezisztenciát fokozatosan ugyan,
de meg lehet szüntetni, a tartós és maradandó testsúlycsökkenés sem csak vágyálom, hanem elérhető
valóság. „A BiztosanLefogyok Program segítségével
– az általam összeállított módszertan alkalmazásával – 9 hét alatt garantáltan 7 kg súlycsökkenést
tudunk elérni azoknál, akiknek a testtömegindexe
(BMI) 27 felett van. Azért ennyit és nem többet,
mert orvosi szempontból az az optimális, ha hetente nem ad le 1 kg-nál többet a páciens. Ennél intenzívebb fogyás esetén ugyanis felborulhat a vér savbázis egyensúlya, ami különféle nemkívánatos szövődményeket okozhat” – mondta Dr. Balogh Illés,
aki olyannyira biztos a program hatékonyságában,
hogy pénzvisszafizetési garancia mellett vállalja a
páciensek kezelését, ami szinte egyedülálló a
magánklinikai ellátásban.
A testtömegindex és az alapanyacsere értékei egy
endokrinológiai szakorvosi vizsgálat keretében,
más laboreredmények birtokában – vércukor- és
inzulinszint, a máj, a vese és a pajzsmirigy működését jellemző laborértékek, valamint egy teljes vérkép – kerülnek meghatározásra. Hasi ultrahangra
és EKG-ra egyes esetekben ugyancsak szükség
lehet, és mindezek alapján már teljes biztonsággal
előre meg lehet mondani, hogy a kilencedik hét
végére eredményesen zárható-e le a súlycsökkentő
program. A sikernek ugyan nem feltétele a mozgás
és a szigorú diéta, de az eredményességen és a programban résztvevők egészségi állapotán is sokat
javít, ha mindenki szénhidrátszegényen táplálkozik
és rendszeres, de nem megerőltető mozgásprogramokat is beiktat napirendjébe.
A programot egy vizsgálat és egy konzultáció zárja
le, amelynek során az eredmények közös értékelésére is sor kerül. A BiztosanLefogyok Programot más
terápiáktól megkülönbözteti az, hogy a modern
gyógyszeres program teljes elhagyásával és a korábbi életmódunk visszaállásával sem fog a testsúlyunk
rövid távon visszaállni a program előtti szintre.
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Intimlézeres kezelések
az Istenhegyi Klinikán

Az idő múlása nemcsak az arcunkon látszik meg,
hanem az intim testrészeken is nyomot hagy. Kellemetlen eredmény lehet a nem kielégítő, esetleg fájdalmas szexuális élet, vizelettartási gond vagy egyszerűen csak más esztétikai probléma, amely nők
sokaságánál vet fel önbecsülési kérdéseket. Van
azonban már hatékony, gyors és fájdalommentes
megoldás, New York, London, Párizs után már
hazánkban is elérhető az intim problémáinkat orvosoló lézerterápia. Így mindössze két kezeléssel érhető el a kívánt eredmény, anélkül, hogy be kéne
feküdnünk egy kórházba vagy klinikára.

IntimaLase® az inkontinencia ellen

A spontán hüvelyi szülést követően köhögésre vagy
tüsszentésre jelentkező úgynevezett stressz inkontinencia alakulhat ki. Ennek oka, hogy a szülés ideje
alatt a gátizomzat rendkívüli mértékben megnyúlik,
később azonban nem minden esetben húzódik
össze ismét a kellő mértékben. Emiatt a hüvelyen
belül tapasztalható húgyhólyagsérv jelentkezhet, és
ennek következményeként fog megjelenni idővel a

stressz inkontinencia. Ezt az állapotot kezeljük
nagyon egyszerűen, alkalmanként mindössze húszperces lézeres beavatkozással. A lézerfény felmelegíti a hámszövet alatt elhelyezkedő kötőszövetet. Az
inkontinencia kelezése során ezt a hatást egy kilencven fokban elfordított, aranyból készült tükröt tartalmazó lézerfej használatával érjük el. A lézerfej
megfelelő beállítását követően a lézersugarak a
tükörről felfelé, a mellső hüvelyfalra – vagyis épp a
húgyhólyagalapot alátámasztó kötőszöveti rétegekre – vetülnek. A kötőszöveti sejtek – a lézert a
hüvely mélyebb területei felől 3-5 milliméterenként
a hüvelybemenet felé mozgatva – a hüvely teljes
hosszában kapcsolatba kerülnek a jelentős impulzusterhelést kiváltó lézerfénnyel. A gyors egymásutánban érkező lézersugarak által kiváltott hőhatás
következményeként steril gyulladás jön létre a hámszövet alatt elhelyezkedő kötőszövetben, melynek
hatására – a szervezet szöveti regenerációs folyamatának részeként – új kötőszöveti sejtek áramlanak ezekre a területekre. A hüvelyi kötőszövet
ennek eredményeként kicserélődik, egyben meg is
erősödik – vastagságában csaknem a kétszeresére
nő a spontán hüvelyi szülést követő állapothoz
képest. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az addigi
húgyhólyagsérvet most már megfelelően alátámasztó – és ezzel a sérvet megszüntető – kötőszöveti

gerenda jön létre. A húgyhólyagsérv súlyosságától
függően három vagy több ilyen „gerendát” is létrehozunk a kezelések során. A lézeres kezelés kötőszövet-erősítő hatását egyértelműen igazolják a szövettani vizsgálatok, a stressz inkontinencia pedig
már az első kezelést követően is azonnal és lényegesen javulni kezd.

IntimaLase
a hüvelytágasság kezelésére
®

A spontán hüvelyi szülést követően – az eredeti
állapothoz képest – akár 30-40 százalékkal is
tágabbá válhat a hüvely, ami sajnos már érezhető
mértékben ronthatja a szexuális együttlétek minőségét. Ezen a problémán – ha úgy érzi, hogy a
hüvelytágulás mértéke valóban zavaróvá vált az Ön
és partnere számára – egy gyorsan és egyszerűen
kivitelezhető lézeres kezeléssel segítünk. A hüvely
kívánt mértékű szűkítésének eléréséhez maximálisan három kezelésre van szükség. A lézerfénnyel –
egy-egy pillanatra – a hüvely teljes hosszában felmelegítjük a hámszövet alatt elhelyezkedő kötőszöveti sejteket. A hüvelytágasság kezelése során ezt
egy kúp alakú, a lézernyalábokat egy néhány milliméteres szélességű területen 360 fokban szétszóró
aranytükör segítségével érjük el. A lézert a hüvely
mélyebb területei felől, 3-5 milliméterenként a

14_ 2015. tél

hüvelybemenet felé mozgatva a hüvely teljes hoszszában olyan hatást váltunk ki, ami új kötőszöveti
sejtek keletkezését segíti elő. A hüvely ennek következtében már a legelső kezelést követően is érezhetően szűkebbé válik, ami jelentős javulást fog eredményezni a szexuális együttlétek minőségében.

RenovaLase®
a hüvelyszárazság (atrófia)
gyógyítója

A hüvelyszárazság az életkor előrehaladtával alakulhat ki jelentősen rontva a párok szexuális életének minőségét. Az együttlétek fájdalmassá válnak,
a hüvely nyálkahártyája ilyenkor ugyanis folyamatosan váladékot termel, illetve berepedezik. A váladék összetétele kedvez a különféle baktériumfajok
elszaporodásának, ami idővel egy állandósult gyulladásos állapotot eredményez. Ezt szüntetjük meg a
lézeres kezeléssel, amely megerősíti a hüvelyhám
alatt található kötőszövetet. A kezelések hatására –
több alkalom után – megszűnik a hüvely folyamatos
gyulladt állapota, illetve a hüvely berepedezettsége,
ezzel együtt pedig már az első kezelést követően
csökken, később teljesen el is múlik az együttlétek
alatt korábban érzett fájdalom.
www.ihklinika.hu
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Az otthon szíve
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A konyha valószínűleg a legtöbb család életének fókuszpontja, hiszen a
mindennapi étkezéseink és ünnepeink finomságai itt készülnek el. Miközben rotyog a tűzhelyen az étel, vagy a sütőben sül a torta, mindenki a szakács körül lebzsel, ha lehet, kóstolgat, egy pohár italt mellett itt szeretünk
beszélgetni is. Ezért érdemes a helyiség kialakításakor körültekintően terveznünk. Ha egy légtérbe kerül a konyha, az étkező és a nappali, akkor egyszerre kell az összetartozás és a funkciók elkülönülésének megfelelnie az
enteriőrnek, ráadásul a dizájn és a praktikum egyaránt fontos. Hiszen megkönnyíti a konyhai munkálatokat, ha például a fűszerek, edények, vagy a
gépek karnyújtásnyira vannak, ezáltal a főzés folyamata lerövidül, kevésbé
fáradunk el a menü elkészítésekor. Összeállításunkkal ehhez igyekszünk
segítséget nyújtani Önöknek. A bemutatott konyhák valódi otthonokból, a
DélUtán magazin 14 éve alatt megjelent lakberendezési cikkekből valók.

DélUtán magazin_lakberendezés

A nagy belmagasság, a tágas tér, a grandiózus, míves, régi bútorok, a művészeti
alkotások vagy a kandalló fénye ünnepi
hangulatot adnak az enteriőrnek. Ehhez
már csak meg kell terítenünk egy elegáns
étkészlettel, s máris impozáns környzetben fogadhatjuk a vendégeinket
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Téglafallal attól függően, hogy milyen kiegészítőket, színeket használunk, többféle stílust is létrehozhatunk.
A bal oldali kissé mediterrán hangulatú konyhában épített bútorként, átadóként és pultként funkcionáló,
festett téglafal köti össze a konyhát az étkezővel. A másik helyiség bontott téglafala és a hozzá kapcsoló,
nyitott, alacsony, fa konyhaszszekrény rusztikus hatású
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A modern konyhában konyhasziget, high-tech
gépek, letisztult
vonalvezetésű
bútorok gondoskodnak az ergonómiáról. A
nagy nyílászárókon beáramló
természetes fény
hatását a menynyezetbe rejtett
spotlámpák egészítik ki. Ehhez
jó választás a
fehér falszín. A
bútorok is a
sötét-világos
játékára épülnek

Polgári otthonban járunk. A hatalmas térben a konyha, az étkező és a nappali nem különül el egymástól, emiatt fontos, hogy
a berendezésük harmonizáljon. A beépített, L-alakú konyhabútor törtfehér koloritja jó alapot ad a többi tárgynak. A csipketerítők az asztalkokon, a tálalószekrény, a fa parketta szintén a polgári enteriőrökre jellemzőek
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Meseországban járunk. Szabadon
engedve a fantáziánkat, bátran
alkalmazott, élénk színekkel, falfülkékkel, ívekkel izgalmassá formálhatjuk az enteriőrt
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Legénylakásban is lehet szép és könnyen használható a konyha. Itt épp a kis tér adottságait felhasználva, a jól megtervezett, U-alakú beépített bútornak köszönhetően sütés-főzés közben minden karnyújtásnyira van, nem csoda hogy a tulajdonos sok
finom ételt készít el itt. De ebben a helyiségben
még a kutyus is jól érzi magát
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Az éjszakám a nappalod

Vígjáték. Írta és rendezte: Dési András György, Móray Gábor

Novák (Czukor Balázs) nem tud aludni. Amióta odaköltözött a barátnőjéhez (Szamosi Zsófia), egy
percre sem hunyta le a szemét. Nappal dolgozik, éjszakánként az utcákat járja: olyan helyekre és olyan
emberek közé keveredik el, akiknek nem is álmodott a létezéséről. Bulizik, ismerkedik, élvezi a kettős
életet, mindazt, amit ez az eddig ismeretlen Budapest kínál. Mire megszólal a vekker, mindig éppen sikerül visszabújnia a közös ágyba. Az egyik éjjel összeakad egy fura társasággal, melynek tagjai mind különös, éjszakai lények. Főnökük, a leállíthatatlan Volf (Anger Zsolt) elképesztő szélhámosságokkal próbál
meggazdagodni. A legújabb ötletéhez Novákot is fel akarja használni. A terv része egy bankigazgató, egy
gyógyszersegély-szállítmány, egy orosz teherautó meg egy hulla. Hogy pontosan kié, az még nincs eldöntve. Ha Novák nem hal bele ebbe a kalandba, talán meggyógyulhat tőle…
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Hajnali láz

Gárdos Péter filmje

„Filmünk műfaját tekintve romantikus szerelmi dráma.
Specifikumát a történelmi pillanat és a helyszín adja.
Közvetlenül a második világháború után vagyunk, Svédországban, ahol a németországi haláltáborok túlélőit
ápolják. Egy olyan „holocaust-film”-ről van tehát szó,
amelyből lényegében hiányzik a holocaust. A film
reménybeli nézőinek ugyanis nem szükséges ismernie a
történelmet. Már csak azért sem, mert ennek a történetnek a hősei sem vesztegetnek rá sok szót. A személyes,
borzalmas múltról két alkalommal beszélnek, egyébként
dramaturgiailag lényeges helyen, a film közepe táján és
igen röviden. Ez a „hiátus” ennek a filmtervnek a legsajátabb jellegzetessége. A HAJNALI LÁZ végső soron, a
melodramatikus szerelmi történeten túl, a Szégyenről
szól. A film valamennyi holocaust túlélője – vagyis nem
csupán a két főhős, hanem a kórházakban, barakkokban
ápolt valamennyi nő és férfi – tudat alá nyomja az átélt
szörnyűségeket. Nem beszél róla, nem foglalkozik vele.
Egész egyszerűen: szégyelli. Szégyelli, hogy ez vele megeshetett. Szégyelli, hogy eltűrte. Hogy megalázásának
önmaga volt a fő tanúja. Szégyelli, hogy ez a szörnyű
tanúság örökre beléje égett. S hogy ezzel a tanúsággal
semmit sem bír kezdeni”. / Gárdos Péter

A webkamerák árnyékában, avagy a LogIn a mozikban

Barnóczky Ákos író-rendező 10 évvel a Majka főszereplésével készült Szőke Kóla után készített újabb filmet. Élet-

szerűen és érthetően a webes ismerkedés árnyoldalairól – vagyis LogIn, amely hosszas várakozás után, október

29-től látható a hazai mozikban. Az izgalmas történet fordulatokban gazdag, a színészi játék magával ragadó.
„Több időbe telt a kutatómunka, mint a forgatókönyv megírása, ennek

köszönhetően a film olyannyira életszagú, hogy bárki könnyedén azono-

sulni tud vele. A LogIn tulajdonképpen a virtuális társadalom levélregénye, amely az egyedi, webkamerás felvételeket idéző operatőri látás-

móddal is különleges moziélményt nyújt. A film csak a kamera előtti tör-

ténéseket mutatja meg konk-

rétan, de hogy mi zajlik köz-

ben és a háttérben, ahhoz a
nézőnek saját tapasztalatait

és képzeletét kell behívnia. A
teljes történet megértése így
a

személyes

élményekkel,

gondolatokkal bontakozik ki,
a néző pedig közben óhatatla-

nul is a sztori részévé válik.”

/ Barnóczky Ákos

Fit Forma Stúdió CSAK NŐKNEK

Ha még soha nem járt fitnesz-teremben, akkor jöjjön el
hozzánk, próbálja ki a különböző mozgástípusokat! Ha
feszélyezik a férfiak, akkor nálunk jó helyen jár, hiszen
itt kizárólag nők edzenek. Ha már nem fiatal, akkor a
preventív óráinkat javasoljuk, ahol kifejezetten az idősebb korosztály igényeit vesszük figyelembe, (gerinctorna, pilates, gerincjóga, nyújtás, nyugdíjas torna bármelyike kipróbálható). Ha túlsúllyal küzd és szeretne
szép alakot, a személyi edzőink segítségével egyénre
szabott edzéstervet és diétás tanácsot kap, mely hosszú
távon segít céljai megvalósításában.
2016. március 6-án, vasárnap, 8.00 - 18.00 között nyílt
nap lesz a Fit Forma Stúdióban, Újpesten. Ekkor mindez
ingyenesen kipróbálható, számtalan óratípus közül válogathat, a pihenőidőben egészséges termékeket, italokat
kóstolhat. A nyílt napon óriási bérletakcióban kedvezményes áron vásárolhat bérletet is nálunk. De tartunk még
kedvezményes sportruha vásárt is.

Fit Forma Újpest
1042 Budapest, Király utca 13.
+36/1 370 1246
www.fitformaujpest.hu

Dr. Csomai Zita: Gyerekbajok természetes gyógymódjai

„Munkám során orvos-természetgyógyászként nap, mint nap felmerülnek
kisebb-nagyobb gyerekbajok, melyekre a szülők megoldást keresnek. Az utóbbi
években több figyelmet kapnak a természetes gyógymódok, egyre nyitottabbak a
fiatal szülők, szeretnének gyógyszer-és vegyszermentes megoldásokat. A legtöbb
gyerekbaj kiválóan kezelhető szelíd módszerekkel, különösen akkor, ha ezeket
már az első tünetek megjelenésekor alkalmazzuk. A kisbabák, a kisgyermekek
gyógyítása különös figyelmet igényel, hiszen a gyermek nem egyenlő egy kisméretű felnőttel. A növekedésben lévő, fejlődő szervezet másképp reagál a természetes gyógymódokra is, mint a felnőttek. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ami
természetes, az nem feltétlenül ártalmatlan, hiszen ha nem megfelelően alkalmazzuk őket, ezeknek a szereknek is lehetnek
mellékhatásai. Ebben a könyvben a leggyakoribb gyerekbajok szerepelnek, amelyekkel a szülők nagy valószínűséggel találkoznak. Természetesen vannak
olyan állapotok, betegségek, melyek orvosi, néha azonnali beavatkozást
igényelnek, ezekre az állapotokra, tünetekre is felhívom a figyelmet.
Könyvem nem az orvosok, vagy a nyugati módszerek ellen íródott,
célom sokkal inkább a természet és az orvoslás közelítése, illetve a természetes gyógymódok megismertetése volt. Igyekeztem azt az űrt kitölteni, amikor a szülők is érzik, hogy annyira nem nagy a baj, hogy orvost
hívjunk, de valamit tenni kellene, mert a kicsi nincs jól. A könyvben szereplő praktikák több lehetőséget kínálnak minden problémára a homeopátia, a gyógynövények, az illóolajok, a masszázstechnikák, a kristályok, a Bach-virágterápia, a Hagyományos Kínai Orvoslás, az Ayurvéda
és a népi gyógymódok ajánlásaiból. Ezek a módszerek sokszorosan
kipróbáltak, mondhatjuk „leteszteltek”. / Dr. Csomai Zita

Dr. Csomai Zita: Baba elsősegély

Az elmúlt évtizedekben a családon belül a különböző generációk kapcsolata, egymás mellett élése jelentősen átalakult. Ennek következtében az idősebbek gyakran nem tudják átadni azokat a – jelen könyv
szempontjából elsősorban fontos egészségügyi, gyermeknevelési – ismereteket, melyekre a kisgyermekes fiataloknak szükségük van. Így a gyermekes családok kénytelenek
felgyorsult világunk egyik pillérére, az internetre támaszkodni, ahol
reményeik szerint megtalálják a válaszokat kérdéseikre. Aki próbált
már a világhálón kutakodni, tudja, hogy minden megtalálható, de proés kontra vélemények egyforma hangsúlyt kapnak, a megszólalók személye pedig sokszor kétséges. A szerző orvosként, természetgyógyászként évek óta praktizál, emellett háromgyermekes édesanya, így kellő
tapasztalatot gyűjtött össze ahhoz, hogy a segítségünkre lehessen.
Legújabb könyve, ahogy az egyik fejezetben egyértelműen meg is
fogalmazza, nem a hagyományos orvoslás ellen foglal állást, hanem
sokkal inkább arról szól, melyek azok a helyzetek, amikor otthoni, de
korántsem tudományos alapokat nélkülöző módszerekkel tudunk segíteni a beteg gyermeken, megelőzhetjük a különböző betegségek kialakulását vagy a már kialakultak tüneteit enyhíthetjük, vagy akár életet
is menthetünk, ha muszáj sürgősen cselekednünk, például újraélesztés
esetén. Olyan „praktikákat” mutat be, melyek korábban generációkon
keresztül öröklődtek a családok nőtagjai között gyermeknevelési és gondozási ismeretek formájában.
Természetes gyógymódokról és a természetben megtalálható, elismerten gyógyhatású készítményekről
szerezhetünk ismereteket, melyekkel megelőzhetők az indokolatlan orvosi vizsgálatok, a hosszú órákon
át tartó várakozások a rendelőintézetekben.

Budapest belvárosának újraéledő történelmi főutcájában, a
Petőfi Sándor utca 11. szám alatt KAJAHU #FoodTogether
néven új étterem nyílt, ahol a különböző trendi nemzetközi
ételek mellett különleges szürkemarha fogások várják a gasztronómia szerelmeseit. Ételeikhez a borokat fiatal magyar
borászok repertoárjából válogatták össze. Nem titkolt céljuk
volt, hogy itt már a rendelés is informatívabb és élménydúsabb legyen, ezért korszerűen, az egyedi asztalokba épített
terminálokon rendelhetünk. A komplex, saját fejlesztésű rendszerükön keresztül a társaságra, interakcióra vágyók helyükön ülve kedvükre ismerkedhetnek egymással, hiszen az asztalokba épített belső chaten keresztül privát és nyilvános üzenetek küldésére is lehetőség nyílik. Végül, de nem utolsó sorban a
legkisebbek pedig mese- és diafilmeket nézhetnek az étkezés egész ideje alatt. Valamint kényelemesen,
étkezés közben helyünkön maradva be is vásárolhatunk. A Piactér névre hallgató részleg nagy segítségünkre lehet a mindennapokban: lekvárkülönlegességeket, borokat, tejtermékeket, péksüteményt, felvágottat, zöldségeket kaphatunk itt. „Az én ötletem is lehetett volna!” érzést kelthet bennünk a csapatépítő, közösségformáló YouCanCook részleg a kirakatnál: amely az étteremben kialakított, teljesen felszerelt konyhapult 10-15 bárszékkel határolva. Az ötlet nagyon egyszerű: otthon kiválaszthatóak a fűszerek és alapanyagok, a barátokat vagy kollégákat meghívhatjuk e-mailben, végül pedig közösen főzhetünk a helyszínen- így a mosogatást meg is úsztuk.
Ez tehát a KAJAHU. Közösség, innováció és fair dining. Céljuk a gyorséttermi ételeket minőségben és
élményben, a klasszikus éttermi kiszolgálást pedig gyorsaságban és ár-értékben megreformálni. Kis
lépésekben, megfontoltan, de komolyan tervezik a nemzetközi franchise rendszer kiépítését. Különleges, hogy már a megnyitója előtt díjra jelöljenek egy éttermet. A Kajahu esetében pontosan ez történt,
hiszen itt a technika és dizájn találkozik egy letisztult, modern köntösben. Ezt természetesen a szakemberekből álló Gastro Design zsűrije sem hagyhatta figyelmen kívül.

Az Európa Kávéházat az elegáns külső
és a barátságos atmoszféra teszi közkedveltté idősek, fiatalok, üzletemberek, valamint a Vígszínház szomszédsága miatt a Művészek körében is.
Széles sütemény- és tortaválasztéka
mellett, melyben a tradicionális receptek és a kor trendjének megfelelő
könnyű édességek is megtalálhatóak,
kávékülönlegességek és bőséges teaválaszték biztosítják a színvonalas
kínálatot.

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

Az egyetemi jegyzetnek készült mű a debreceni Egyetem Orvosi Fakultásán, a Reumatológiai Tanszék munkatársainak közreműködésével jött
létre. A könyv felöleli a reumatológiai kórképek elméleti hátterét, diagnosztikáját és modern kezelését is. A könyv nem egyszerűen egy előadásjegyzet nyomtatásba öntött formája, hanem a nagy kézikönyvek és külföldi „textbook”- ok tematikáját követi tömör, mégis áttekinthető formában. A szerzők célja, hogy az orvostanhallgatók a vizsgára való felkészülés során jól használható egyetemi jegyzethez jussanak, egyúttal a könyv
anyaga alapot teremthessen a szakvizsgára való felkészüléshez is. Emellett a betegek, a gyakorló reumatológusok, háziorvosok és egyéb diszciplínák képviselői is haszonnal forgathatják a könyvet, melyben sok aktuális tudnivaló és újdonság egyaránt olvasható.
Gézsi Andrásné Márta – Gézsi András:
Életmódváltás túlsúlyos cukorbetegeknek
Életmód füzetek sorozat

A cukorbetegségben szenvedő betegek túlnyomó többsége súlyproblémákkal küzd. De azt is tudnunk kell, hogy az elhízás kiváltó oka is lehet a
cukorbetegségnek. A túlsúly nagymértékben hozzájárul a szív- és érrendszeri megbetegedések és más szövődmények (szempanaszok, veseproblémák, érelmeszesedés) kialakulásához, ezért a kezelése rendkívül fontos.
A fogyás és az elért ideális testsúly megtartása sokkal egyszerűbb, ha
tudatosan készülünk rá. Aktivitási (vagy mozgási) tevékenységünket és
táplálkozási szokásainkat változtassuk úgy meg, hogy a régi, rossz
beidegződések helyett az egészséges életmódot válasszuk. És ha ezt a családunkkal is meg tudjuk osztani, még jobb lesz mindenkinek! Ehhez az
életmódváltáshoz segít hozzá a szerzőpáros ezzel a kiadvánnyal, melyhez
CD-melléklet is csatlakozik.

Sokszínű egészségtudatosság
Szerkesztette: Falus András
Eduvital Művek

A néhai Kopp Mária professzor asszonnyal együtt 2012 elején létrehozott EDUVITAL a tudás közérthető terjesztését tűzte ki céljául, hogy
testünk-lelkünk működését, és a biológiai, társadalmi és információs
környezetünket megismerjük. Ennek sokszínűségével találkozunk
ebben a kiadványban. Ha ezt a célt elértük, akkor az egészséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat elsajátítottunk. Ezért lett a mottójuk: Értsd! Csináld! Szeresd!

www.springmed.hu

KAJAHU

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán (szerk.): Reumatológia
Orvosi szakkönyvek sorozat

Lassíts, és kezdj el élni!
Már kapható a Slow Budapest 2016-os anti-határidőnaplója!
A Slow Budapest idén is összeállította a tavaly nagy sikerrel
debütált anti-határidőnaplót.
A Magyarországon egyedülálló
határidőnapló koncepcióval
céljuk a túltervezés és túlhajszoltság csökkentésének segítése. A napló a Slow Budapest
web shopjában, négyféle
borítóval kapható.
„Szerettük volna elérni azt,
hogy 2016-ban
jusson az emberek
határidő-naplójában
hely azoknak a
programoknak is, amelyekre vágynak,
amelyek építenek és
feltöltenek – a lassabb
tempót kívánó tevékenységekre is” – mondta Krajcsó Nelli, a
könyv írója és a Slow Budapest
alapító-vezetője. Így született
meg az anti-határidőnapló,
amelyben havonta egy-egy
problémát vetnek fel, amelyek
megoldásához coaching módszereken alapuló segítséget
adnak miközben az önreflexióra is bátorítanak. A január például a csend hónapja, az
augusztus a spontaneitásé, a
november a játéké. A motivációt nem csak a szakmai szöve-

gekkel kívánják fenntartani:
„Olyan grafikai világot szerettünk volna létrehozni, amely
megmosolyogtat és elgondolkodtat – hogy az emberek mindig izgatottan várják a következő hónapot.” A naplóban található egy inspirációs matricacsomag, amely grafikái a lassú feltöltődésről szólnak,
valamint egész évben olyan új ünnepnapoknak
is
örülhetünk,
mint például a
B u b o r é k puk kasztó Nap
január 26án. Az anti-határidőnapló dizájnját a Slow Budapesttel
kezdetektől együtt dolgozó
Bangó Alexandra, XNDR, a
Moholy Nagy Művészeti Egyetem tervezőgrafikus hallgatója
készítette.
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