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IIppsszziilloonnbbll……
Sokakkal ellentétben én szeretem a tehetségkutatókat. És nemcsak azért, mert a válogatá-
sokról készült összefoglalókat látva az ember betegre röhögi magát a sok idióta önjelölt sztá-
ron, hanem, mert eddig még minden ilyen verseny felszínre hozott egy-két igazi tehetséget,
Tóth Verától Caramellig, Rúzsa Magditól Muri Enikőig és így tovább. Vajon közülük hányan
állnának ma a színpadon, sokunknak örömet szerezve, ha nincs az X-Faktor, a Megasztár, a
a Voice, a Csillag születik, vagy még a távoli 20. században a Ki Mit Tud?.
Nyilván a szombat esti szórakozás közben keveseknek jut eszébe, hogy ezek a műsorok (a
sorok között olvasva) mást is nyújtanak nekünk, mint önfeledt kikapcsolódást. Például rávi-
lágíthatnak olyan súlyos társadalmi problémákra, amelyeket egészen más műfajú műsorok-
ban szoktak kielemezni.
Mire gondolok? Például arra, hogy az X Faktor élő show-jába bejutott egy 15 éves fiú, aki
eddig egy kis eldugott faluban élte a kis eldugott falukban élő 15 éves fiúk megszokott élet-
ét (hangsúlyozom: „megszokott!”). Aztán, köszönhetően kimagasló tehetségének, egyedü-
lálló hangi adottságainak, egyszer csak a fővárosban, a show-biznisz kellős közepén találta
magát, és ennek megfelelően mindezt úgy élte meg, mintha egy másik univerzumba csöp-
pent volna. Mentora, enyhítendő a hatalmas kontraszt okozta sokkot, elvitte városnézésre,
sőt, még egy Budapestről szóló, gazdagon illusztrált könyvvel is meglepte. És a fiú, lapoz-
gatva a számára megannyi újdonságot tartalmazó könyvet, feltette a kérdést: „Mit jelent az,
hogy Ipszilonbl Miklós? ”. 
Most sokan mondhatnák, hogy ugyan mi különleges van ebben, hiszen a „vidéki gyerek
Budapesten” tipikus esetét láthatjuk. De engem nem az zavar a dologban, hogy ez a fiú elő-
ször utazott villamoson, az újdonság erejével hatott rá a mozgólépcső vagy a toronyházak,
meg a belvárosi csúcsforgalom látványa, hanem, hogy még soha nem hallott Ybl Miklósról.
És ez már sokkal messzebbre vezet, hiszen nem szellemi fogyatékosról van szó, hanem egy
kifejezetten jó észjárású fiatalemberről. Az ő esetén elgondolkodva próbáltam megsaccolni,
hogy 2016-ban Magyarországon vajon hány millióan szocializálódhatnak olyan környezet-
ben, ahol a kulturális csúcsesemény a falunapi Balázs Pali koncert?
Meg persze azon is morfondíroztam, hogy ugyan kit kellene ezért alaposan fenékbe rúgni?
Mert, hogy valakik valahol nagyon elcsesztek valamit, az biztos! Arra már gondolni sem
merek, hogy netán mindez egy jól kiagyalt hatalmi koncepció része, hiszen a tudatlan
embert könnyebb manipulálni. Nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de vajon
miért kellett csökkenteni a tankötelesség korhatárát, vagy a közismereti tanórák számát, ha
nem az a cél, hogy minél nagyobb legyen a szürke tömeg, akiknek túlságosan fárasztó gon-
dolkodni vagy döntéseket hozni, inkább arra várnak, hogy helyettük megteszi mindezt a
Nagy Testvér, akit aztán a boldog tudatlanság állapotában követhetnek, bármit is csinál.
Nem tudom, mi lesz így velünk, hiszen az oly sokszor hangoztatott „nemzet” jövője a tét és
ugye egy nemzet nagyságát a „kiművelt emberfők sokasága” teremtheti meg, de most látom,
mennyire eltértem az eredeti célomtól, hiszen csak arról akartam írni, hogy szeretem a
tehetségkutatókat…

Szabó Antal
főszerkesztő
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� Sokan előszeretettel vásárolnak wellness
hotelba szóló utalványt, s ezzel lepik meg a
családtagjaikat, a barátaikat vagy esetleg
önmagukat egy-egy alkalomra. Ezen ötlet
alapján a Róbert Károly Magánklinikának is
vannak különböző voucherei. Ezek mennyire
népszerűek?
� Egyre többen vesznek nálunk valamelyik
családtagjuknak egészségügyi beavatkozáso-
kat, szűrővizsgálatokat. Az ajándéknak a
tapasztalataink alapján örülnek az emberek,
hiszen általában már egy régóta vágyott, drá-
ga műtétről van szó. Egy-egy ilyen beavatko-
zással nemcsak mást, de sokszor önmagukat
is megajándékozzák a pácienseink. Én a
különböző szűrővizsgálatokat nagyon hasz-
nos ajándéknak tartom, hiszen például a
magas vérnyomás kiszűrésével elkerülhető az
infarktus vagy az agyvérzés, a vérkeringésünk
ellenőrzésével a trombózis, de a rendszeres
mell-és petefészekszűréssel és
végbéltükrözéssel az e területeket
érintő rákos elváltozások is meg-
előzhetőek, vagy ha már sajnos
megjelentek, akkor időben kezel-
hetőek, s ezzel általában meghosz-
szabbítható, sőt tünetmentessé
tehető a betegek élete.
� Manapság „elvárás”, hogy
minél fiatalabbnak tűnjünk, ezért
a plasztikai megoldások nagyon
közkedveltek.
� Mi is azt tapasztaljuk, hogy a szé-
pészeti beavatkozások vezetik a lis-
tát. A mellnagyobbítás, -felvarrás,
a zsírleszívás és a fiatalító, ránc
eltüntető műtétek száma decem-
berben megsokszorozódik.
� Gondolom, ennek az is az oka,
hogy az ősz és a tél a plasztikai
sebészet legfrekventáltabb idősza-
ka. No, meg az ünnepek idején, a
szabadságok miatt ekkor jut ide-
jük a pácienseiknek a vizsgálatok-
ra és a műtét idejére kórházba
menni és utána a rehabilitációra
kellő napot hagyni.

� A legtöbb beavatkozás után a pácienseknek a
gyógyulási szakaszban konzultációkra vissza
kell jönniük hozzánk, s a heggyógyulás elősegí-
tése miatt persze nemcsak a napsugarakat cél-
szerű kerülni, de nyugalomra is szükségük van,
ezért választják az év második felét. Mi felké-
szültünk az igényekre, már évek óta még de-
cember 23-án is teljes létszámmal dolgozunk,
hiszen sokan szeretnék az új évet már megújult
külsővel kezdeni. Így például a nők, a férjüktől
kapott, a szülés és szoptatás után a mellüket
rendbe hozó beavatkozásokat előszeretettel
ekkor vállalják be.
� Mi a tendencia? Általában a férfiak ajándé-
koznak a párjuknak plasztikai műtéteket?
� Igen, valóban a nőknek a mellnagyobbítás
közkedvelt ajándék, de a fiatalító beavatkozá-
sok is népszerűek. De azért kisebb számban
férfi szépészeti műtéteket is végzünk. Ezeket
ritkábban kapják mástól, inkább maguknak
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Minden évben sokat gondol-
kodom azon, hogy karácsony-
ra mit is kéne ajándékoznom
a szeretteimnek, hiszen olyan
dolgot szeretnék adni, aminek
igazán örülnek, ami hasznos
és egyben meglepetés is. A lel-
ki és testi egészség fontos
ahhoz, hogy hosszú, tartal-
mas, szép életünk legyen, így
talán ebben a tárgykörben
érdemes keresgélnem.
A lehetőségekről, Lantos Gab-
riellát, a Róbert Károly
Magánklinika operatív igazga-
tóját kérdeztem.
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veszik meg a férfiak. Ennek szerintem az az
oka, hogy ők szemérmesebbek, s a hiúságukat
sokuknál sértené, ha a hiányosságaikra rámu-
tató ajándékot kapnának.
� Szerintem ezzel a nők is így vannak, csak ők
már „hozzá edződtek” ahhoz, hogy a külsejük
téma lehet. De vannak olyan intim műtétek is,
mint például az inkontinenciát megszüntető
beavatkozás, amelyeket még ők sem vállalnak
fel nyilvánosság előtt. Vagy a zsírleszívást is
inkább titkolják a hölgyek is.
� Erre is van megoldásunk, ez a bónusz utal-
vány. Ezen csak az összeg kerül megjelölésre, s
bármilyen szolgáltatásunkra beváltható.
� Egy család életében a gyermekvállalás fon-
tos állomás. Szeretnének a lehető legtöbbet
adni a kicsinek. Szerintem igazán impozáns és
előrelátó ajándék, ha karácsonyra egy ma -
gánklinikára szóló vouchert kapnak, hiszen

így biztonságban, megfelelő szakmai háttér-
rel, luxus körülmények között vajúdhat a kis-
mama.
� Mi a legjobb orvosokkal és személyzettel
igyekszünk együtt dolgozni, ez a klinika pozitív
hírnevének alapja. Valamint a szülészetünkön és
a gyermekosztályunkon barátságos, a családi
otthonokat felidéző környezetet alakítottunk ki,
ezért nálunk majd minden nap kettő gyermek
születik, s ezt az impozáns adatot, a magyaror-
szági öregedő társadalom ellenére is lassan már
egy évtizede sikerül folyamatosan fenntarta-
nunk. Valamint a kicsik fejlődését is igény sze-
rint követjük. Különböző csomagjaink vannak,
amelyek a kötelező oltásokon kívül meghatáro-
zott időnként a gyermekek kivizsgálását tartal-
mazzák. De, ha az anyuka bizonytalan valami-
ben, akkor is bármikor fordulhat hozzánk.

Balogh Andrea
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Orientale lumen – Kelet világossága Szent II. János Pál enciklikájának címét kölcsönözte mottóul a Szent Efrém Férfikar a budapesti Szent Ist-
ván Bazilikában 2011-ben elindított hangversenysorozatához, amely mára Budapest egyik legkedveltebb egyházzenei eseményévé nőtte ki magát.
Az együttes névadójáról, Szír Szent Efrémről (306-373) – akit már kortársai a „Szentlélek hárfája” megtisztelő címmel illettek – feljegyezték, hogy
énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az „igaz útra”. A férfikar fő célja a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása,
bemutatása és népszerűsítése, a bizánci zene szépségének és misztériumának megismertetése. Ugyancsak nagy hangsúlyt helyeznek az európai
kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók, Kodály, Ligeti) ápolására. A kórus gyakori fel-
lépője Európa legfontosabb zenei központjainak és fesztiváljainak, rendszeres résztvevője a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak.

A tizenöt éves születésnapját ünneplő Szent Efrém Férfikar hatodik Orientale lumen sorozatát rendezi meg 2017-ben a budapesti Szent
István Bazilikában. A sorozat első, ünnepi koncertjén, az orthodox Karácsony alkalmából 2017. január 7-én az együttes széles repertoár-
jának legjavából énekelnek a férfikar jelenlegi és régebbi tagjai. A mediterráneum, a szláv világ és a Kárpát-medence karácsonyi tradíció-
jából összeállított programot Sipos Mihálynak, a Muzsikás együttes primáriusának hegedűszólói ékesítik. A korábbi tagság jelenléte miatt
a műsor egyes részeiben 35 tagú férfikarrá bővül a Szent Efrém, s a hagyományos kántálásba az egész közönséget bevonják.”



+15°C:
A mediterrán országokban az emberek télikabátot és kesztyűt
húznak. A finnek kifekszenek napozni.

+5°C:
Az olasz kocsik nem indulnak. A finnek még kabriókat használnak.

0°C:
Megfagy a desztillált víz. A Vantaa folyó vi ze kicsit sűrűbbé válik.

-5°C:
A kaliforniaiak a fagyhalál kü szöbén állnak. A finnek még egy
utolsó roston sütést rendeznek a szabadban a tél be állta előtt.

-10°C:
A britek fűteni kezdenek. A fin nek hosszú ujjú pólót vesznek.

-30°C:
A görögök halálra fagynak, és eltűnnek a Földről. A finnek elkez-
denek házon belül mosni.

-40°C:
Párizs összeroppan a hideg súlya alatt. A finnek sorban állnak a
hot-dogos standok előtt.

-183°C:
Az ételben található mikrobák elpusz-
tulnak. A finn tehenek a gazdájuk
hideg kezeire panaszkodnak.

-273°C:
Minden atom alapú molekula moz-
gása leáll. A finnek csak ennyit
mondanak: „A kutya egye meg, de
hideg van ma odakint.”

-300°C:
Befagy a pokol. A finnek megnyerik az
Eurovíziós táncdalfesztivált...

NNeemm  vvaaggyyuunnkk  mmii  ffiinnnneekk!!
Nekik valószínűleg nincs is szükségük FŰTENI IS TUDÓ klímákra…

Ha Ön sem finn, nézzük meg együtt,
hogyan lehet fűteni egy klímaberen-
dezéssel…
Mert mi is a klímaberendezés működésé-
nek lényege? Hűtéskor hőmennyiséget
szállít a hűtött térből a külső környezetbe.
A korábban már emlegetett hűtőköri ciklus
és ezáltal a szállított hőmennyiség iránya
egy egyszerű szelep segítségével megfordít-
ható. Így a kültéri egység lesz hideg (azaz
ez a rész fog hűteni) és a beltéri egység lesz
meleg (vagyis így a klíma fűteni is tud).
Akármennyire is furcsa, de a folyamathoz
szükséges hőforrás maga a kültéri, hide-
gebb levegő, amiből a klímaberendezés
segítségével hőt (energiát) tudunk elvonni
és azt a melegebb zónában leadni. Ugye,
nem is olyan bonyolult?
Ennél már lehet, hogy csak a finnek
energiatakarékosabbak…
A megoldás óriási előnye ugyanis, hogy az
ilyen típusú, úgynevezett hőszivattyús klí-
mával akár energiatakarékosabban fűthe-
tünk, mint a hagyományos fűtőberendezé-
sekkel, mert a fűtőanyag égetéssel ellentét-
ben a hőszivattyú pusztán költözteti a me -
leget, és ezért legalább háromszor annyi
fűtési teljesítményt szállít be a lakótérbe,
mint amennyi elektromos áramot fogyaszt.
Kényelmi szempontból sem utolsó dolog,
hogy amikor ősszel hirtelen lehűl a levegő,
Ön már néhány perc alatt kellemes meleget
varázsolhat a 15 fokos lakásba, anélkül,
hogy be kelljen indítani az egész fűtésrend-
szert. Vagy tavasszal, mikor már végre
kikapcsolta a fűtésrendszert, és nagyon
örül a melegnek, hirtelen 10 fokkal vissza-
esik a hőmérséklet.
Gyakorlatilag ma már egyetlen nap
leforgása alatt részese lehet bármi-
lyen időjárásnak. És ez az, amit a fűteni
is tudó klímaberendezés képes korrigálni.
De nem minden fűtős klíma bírja a

nagy hidegeket… Ahogy a külső levegő
hőmérséklete csökken, úgy csökken a fűtő-
teljesítmény is, ezért a fix fordulatos
kompresszorral működő, ki-bekap-
csolós klímaberendezéseket már ne
használja 0 – 5°C alatti külső hőmér-
séklet esetén fűtési üzemmódban,
mert nem működnek üzembiztosan.
Sajnos a legtöbb ilyen típusú klímába nem
építik be a túl hideg esetén az üzemelést
letiltó védelmi rendszert, esetleg csak a
leírásban említik, hogy ilyenkor nem sza-
badna működtetni. Ezért ha valaki 1-2 hétig
fűteni próbál -5 °C fok alatt egy hagyomá-
nyos, ki-bekapcsolós klímával, akkor való-
színű, hogy a berendezés elromlik. Az ilyen
meghibásodásra pedig nem jár a garancia.
De hogy –5°C alatt ne csak a finnek
érezzék jól magukat, itt van nekünk
az inverter technológia.
Az inverteres klímáknál a kompresszor
motorja, a kültéri egység ventilátora és a
beltéri egység ventilátora is pontosan sza-
bályozott, így egy optimális beállítás mel-
lett a fűtés is üzembiztosan megoldható.
A profi inverteres készülékekben sokkal
több paramétert figyel a vezérlő elektroni-
ka, mint egy ki-bekapcsolós gép esetében
(pl. több szenzor, hőmérsékletérzékelő van
benne), a többletinformáció birtokában
pedig biztosítani lehet a meghibásodás
mentes üzemelést.
A korszerű hűtőközegek megjelenése is
hozzájárul, hogy akár -25 °C-os külső
hőmérsékletnél is üzembiztosan működjön
a rendszer, és a lakást költségtakarékosan
fűthessük. Ez azért nem mellékes szem-
pont, ugye?
Így amikor a finnek elkezdenek házon belül
mosni, tudja -30 fokban, az Ön ruhái is jól
száradnak majd odabent, és nem lesz jég-
csap sem a keze, sem a lába.

www.coolklima.hu
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Muszáj gondolnunk a jövőnkre, a nyugdíjas éveinkre. Valamint sok fiatal

számára a fizetésük havi kiegészítése segíthet túljutni a mindennapi gondo-

kon. Ennek egyik módja az ingatlan vásárlás, amit utána bérbe adhatunk. A

legtöbben megpróbálunk ésszerűen gazdálkodni a megtakarításainkkal.

Ingatlan vásárláskor célszerű figyelnünk az értékállóságra. Emiatt vásárol-

tak iskolák, irodaházak közelében, jó közeledési lehetőséggel, biztonságos

környéken egy társasházi lakást vendéglátóink.

A nappali a lakás fókuszpontja, innen a bejárattól az erkélyik vezet az út. A nagy ablakok-
nak köszönhetően a helyiség sok természetes fényt kap, amelyet a rejtett világítás és a tük-
rök formáját követő, kör alakú mennyezeti lámpa egészítenek ki
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Anett és Richárd a Boráros tér közelében, egy új épí-
tésű házban lakik. Mindkettejüknek ugyanitt, egya-
zon emeleten van lakásuk. Az összeköltözésük miatt
felszabadult ingatlant kiadják. Az ebből befolyó
összeggel a közös jövőjüket szeretnék megalapozni. A
társasházban ideálisak az életkörülmények nemcsak
a felnőttek, de a gyermekek számára is, hiszen a gon-
dozott, zárt udvaron biztonságban játszhatnak a
kicsik, a szüleik grillezhetnek, beszélgethetnek, a
fedett garázsban védett helyen parkolhatnak.
Házigazdáink lakása ugyan nem túl nagy, de az átgon-
dolt térformálásnak köszönhetően az 52 négyzetmé-
ter ergonomikus több ember számára is, hiszen a nap-
pali és a háló elkülönülnek egymástól, valamint mind-
kettőből ki lehet jutni az erkélyre is. A bejárattól jobb-
ra a konyha, balra pedig a fürdő és a különálló WC
található. Mivel több lakó is várhatóan megfordul itt
az évek során, így Anett és Richárd a lakberendezés
során arra törekedtek, hogy trendi, de semleges
dizájnt válasszanak, ami, ha máshogy alakul az életük,
s ide költöznének, akkor akár nekik is megfeleljen,
hiszen nem áll távol az ízlésüktől. Az enteriőrök igény
szerint több funkciósak, a használati tárgyak kényel-
mesek. Ezért kihúzható a kanapé, antiallergén az ágy-
nemű és a párnák, a falakat pedig mosható festék és
tapéta fedi. A szállodai hangulatot szerették volna
ötvözni egy otthon előnyeivel. A helyiségek kialakítá-
sát, berendezését szakemberre, egy dizájner ismerő-
sükre, Nagy Nikire, bízták. De persze vendéglátóink is

ötleteltek, s utána átbeszélték a lehetőségeket.
Richárd mérnökként elsősorban a technikai megoldá-
sokat mérlegelte, míg Anett az esztétikumra ügyelt. A
cél praktikus, jól használható, de szép enteriőrök
kialakítása volt, ezért is választottak pénztárca kímélő,
kis energia fogyasztású, de nagy teljesítményű, stílu-
sában a lakáshoz illő klíma berendezést. Viszont elve-
tették Niki a mennyezetről lelógó virágtartók ötletét,
mert ide túl extravagánsnak gondolták. Házigazdáink
azonban szeretik a dizájner térnövelő, s a nappaliban
lévő étkezőt kiemelő ovális falitükör megoldását, ame-
lyek még izgalmasabb hatásúak a fölöttük lévő lám-
pák miatt. A fény játéka életre kelti a színeket. A szür-
ke-, barna-, földszínű bútorokhoz fehér fal és szürke
alapú tapétacsíkok társulnak, amelyek nemcsak díszí-
tő hatásúak, de a funkciókhoz idomulva a teret is
részekre osztják. Folytatva a sort, a szobákba parketta
és szőnyeg, míg a többi helyiségbe homokszínű hideg-
burkolat került. Az előszobában a különböző koloritú
pöttyös tapéta „megbolondítja” a földszíneket.
Az egész lakásra kiterjedő egységes dizájn harmoni-
kus, igényes enteriőröket hozott létre. Hívogató itt
élni a kényelmes és esztétikus bútorok között. A
Polar klíma nemcsak energia takarékos, de hűteni
vagy fűteni is lehet vele, 15 fokig lehűti a teret, s 30
fokig felmelegíthejtük vele a levegőt. Nem csoda,
hogy vendéglátóink alig, hogy meghirdették a lakást,
máris egymásnak adták a kilincset az érdeklődők.

Balogh Andrea

A hálószoba olyan, mint egy elegáns szállodai lakosztály. A szekrényre tükrős tolóaj-
tó, az ágy mögé a falra pedig arany csíkozású tapéta került. Az arany kolorit a lámpá-
kon is visszaköszön
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A konyhában a falat a fa beépített bútorral kontrasztot alkotó, megvilágított türkizszínű üveg
védi, amely nemcsak könnyen tisztítható, de igazán impozáns megjelenésű 
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A Polar előnyei:
� Magas ár/érték arány
� Az alap berendezésekkel versenyképes ár szélesebb szolgáltatásszint-
tel társul (WiFi opció, szűrők, hosszabb garancia = 3 év a berendezésre, 5
év a kompresszorra).
� A legtöbb beruházási igényt jól lefedő szortiment (hotel, irodaház, ven-
déglátó egységek, kereskedelmi egységek, egyes ipari létesítmények):

Alap inverteres split készülékek 2,5 – 5,0 kW közötti tartományban.

Kompakt léghűtéses folyadékhűtő berendezések 30-2000 kW között.

Fan coli berendezések.

Parapet vagy légcsatornázható és kazettás álmennyezeti kivitel.
� Hazai raktárkészlet. Magyar nyelvű használati útmutató.
� Moduláris kivitel. A szükséges teljesítmény modulokból rakható össze,
de egy rendszerként működik. A modulok logisztikája, beépítése, anyag-
mozgatása egyszerűbb, több megoldási lehetőséget ad.
� Nagyobb üzembiztonság: hiba esetén csak a teljesítmény egy része áll
meg, a többi üzemképes marad.
� Gyors javíthatóság: a modulok azonos építőelemekből készülnek, így
az javítási alkatrész háttér könnyen biztosítható.

Lakberendező: Nagy Niki
Fotó: Silens Photo & Style
Klíma: Polar/Cool Klíma
www.polarklima.hu
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A földszínekhez fehér szanitereket társí-
tottak. A harmónai érdekében a burko-

latok és a tárgyak is téglalap alakúak.
Praktikusan a vízszintes elrendezés és a

tükör tágítják a teret
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ÚÚjj  mmáárrkkaa  
A Polar egy 2015 végére piacképessé vált fejlesztés
eredményeképp létrejött márka, mely HVAC termé-
kek gyártásával foglalkozik. (H –mint heating –
fűtés, de a Polar esetében ez kizárólag hőszivattyús
fűtési megoldásokat jelent, V – mint ventillaton –
szellőzés, AC – mint airconditioning – légkondício-
nálás.) Ezen márkanév alatt olyan termékek kerül-
nek a piacra, amelyek tervezése, fejlesztése elsősor-
ban a kelet-közép európai igények figyelembevételé-
vel történt. A COOL Klíma több mint 20 éve jelen

van a kelet-közép európai HVAC piacon. Ez mind
kereskedelmi mind kivitelezői területen mély piacis-
meretet eredményez. Ebből körvonalazódott egy
olyan, HVAC termékekre vonatkozó elképzelés és
igény, amelyet nem fedett le egyik gyártó termékkí-
nálata sem. Ez a tapasztalat azt mutatta, hogy a
HVAC termékek készítői jellemzően egységes piac-
ként kezelik Európát. Ez azonban sem a HVAC ter-
mékek szempontjából kulcsfontosságú időjárási
viszonyok, sem pedig a termékek árképzésénél elen-
gedhetetlenül fontos gazdasági helyzet szempontjá-
ból sem igaz, hiszen Európa időjárási viszonyai
különbözőek, a trópusihoz közelítőtől a sarki klímá-
ig terjed. Eközben a kelet-közép európai térségben
jellemzően kontinentális viszonyok uralkodnak.
Európa leggazdagabb és legszegényebb országainak
GDP-je között majdnem húszszoros különbség van,
miközben Kelet-közép Európában ez az eltérés csak
háromszoros. A gazdag Európai piacokon rendkívül

kiszolgálása. Ezt felismerve döntött úgy a COOL
Klíma, hogy Polar néven olyan termékekkel jelenik
meg a piacon, melyek a fenti szempontok figyelem-
be vételével kerültek kifejlesztésre. Másfél éves spe-
cifikálása, tervezés, gyártó egyeztetés és fejlesztést
követően 2016 áprilisától kerültek a termékek tény-
leges kereskedelmi forgalomba.

drágák a szolgáltatások, sőt a HVAC berendezések
vételárához még magas szolgáltatási ár is kapcsoló-
dik. Ez az árazási szint a közép-kelet európai térség-
ben nem megfelelő. Itt a telepítő cégek ritkábban és
kisebb darabszámban találkoznak egy-egy konkrét
típussal a kivitelezések során. Emiatt a technikai
tapasztalatuk kisebb, és kevesebb erőforrást tudnak
a szerviz és műszaki ismeretek elsajátítására fordí-
tani. Ezért kiemelten szükséges egy nagy tapasztala-
tokkal és kellő nyitottsággal rendelkező háttér,
amely megosztja az ismereteit és segítséget nyújt a
műszaki és szervizkérdések megoldásában. A tér-
ségben erős az igény a tartósan stabil működést biz-
tosító termékekre. Azonban kevésbé található fize-
tőképes kereslet nagy bonyolultságú, de magas
beruházási költségű rendszerek iránt. Ezért jelentős
a bevált műszaki megoldásokat alkalmazó, megbíz-
ható működésű, és telepítés szempontjából is egy-
szerűen kezelhető HVAC berendezések iránti igény

aa  llééggkkoonnddiicciioonnáállóó
ppiiaaccoonn
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Márk Szonja: Édesem süteményei

Csurog a karamell, olvad a csokoládé, lágyan omlik a tejszínhab, a sütemény szaftos, a
habcsók roppan. Mintha a nagymamád konyhájába lépnél, érzed az otthon melegét. A jól
ismert illatok, ízek… vagyis várjunk csak! Ott mikor készülne olívaolajjal a pite, mascar-
ponéval az ökörszem vagy kínai ötfűszerrel a csokis puffancs? Péksütemények, kekszek,
piték, brownie-k, torták, sajttorták és jégkrémek – 60 csupa háziasan modern édesség,
néha egy kis csavarral. Az Édesem Cukrászda jól bevált, tökéletesen működő és otthon is
könnyen elkészíthető receptjeiben mindezt megtalálod, a villámgyorstól a lassúig, a kez-
dőtől a haladóig. Minden jó minőségű alapanyagokkal, friss gyümölcsökkel, valódi cso-
koládéval, vajjal és tejszínnel elkészítve; ételfesték és mesterséges adalékanyag nélkül.

Nagy Zita: Vegán reggeli
A BOOOK Kiadó egészségtudatos sorozata új könyvvel bővült, mely ezúttal a minden-
napjainkat megalapozó, energiával feltöltő reggeliket helyezi a fókuszba. Szerzője Nagy
Zita – a Zizi kalandjai bloggere – vegán recepteket kínál a húsmentes gasztronómia vilá-
gából, ízletesen szemléltetve a növényi alapú konyha gazdagságát, szépségét és változa-
tosságát. A Vegán reggeli az elmúlt évek során kipróbált kedvenc finomságokat sorakoz-
tatja fel, melyek nemcsak egészségesek, hanem az elkészítésük is többnyire egyszerű, így
könnyen a napi táplálkozási rutinunk részeivé tehetők. Bár a több mint 70 recept kizáró-
lag természetes növényi alapanyagok (zöldségek, gyümölcsök, gabonák és magvak) fel-
használásával készült, vagyis egyik sem tartalmaz semmilyen állati eredetű élelmiszert
(tejterméket, tojást, mézet, halat és húst), nemcsak vegetáriánusok, vegánok számára
jelenthet egyedülálló változatosságot, hanem mindenkinek, akinek fontos, hogy mivel
táplálja magát és családját, akinek nem mellékes, hogy mivel és hogyan indul a nap.

Fábián Anita, Pritz Péter: GASTROCK
Három az egyben szakácskönyv: egyszerre működik receptkönyvként, rock-enciklopédia-
ként és akár képregényként is. A főként könnyed hangvételű, szórakoztató kiadványban
30 eredeti receptet találunk, amelyet sajátos asszociációk révén közkedvelt zenekarokhoz
társítva találtak ki és írtak meg az alkotók. Minden receptet hozzárendeltek egy-egy
albumhoz, és a főzés lépéseit pontosan az adott lemez egymást sorrendben követő dalai-
hoz igazították. Azaz, mire lejár a lemez, addigra az étel is elkészül. A zenekarok esszen-
ciáját megragadó képregény-stílusú grafikákkal illusztrált könyvben az ételfotók is az
együttesek vagy kiválasztott lemezeik lényegét jelenítik meg.

Kisgyörgy Éva – Travellina: Világutazók kézikönyve
Évek óta csak álmodozik egy különleges utazásról, de eddig félt belevágni? Mindig volt
valamilyen kifogása, amiért nem mert útra kelni? Legyen az belföldi hosszú hétvége vagy
egy teljes hónap a világ másik felén, ez a könyv a gondolat megszületésétől egészen az út
végéig a segítségére lesz. Most nem egy szokványos útikönyvet tart a kezében, hanem egy
olyan világutazó személyes tapasztalatainak gyűjteményét, aki immáron harminc éve
szenvedélyesen járja a világot.
Kisgyörgy Éva – a travellina blog szerzője – olyan élményeket, tapasztalatokat oszt meg
velünk, amelyeket 112 országot végigjárva halmozott fel. Mit vigyen magával (és főleg,
mit ne), hol találja meg a legjobb repülőjegyet, miként béreljen autót és hogyan kerülje
el a veszélyeket. Az egyéni utazás megszervezése olyan bonyolult, mint egy hadiüzem, de
ma már nem olyan titkos! Ez a gyakorlati útmutató megtanít arra, hogy a legtöbbet tud-
ja kihozni az idejéből és a pénzéből, és hogy az utazás egy életre szóló élménnyé váljon.
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SSoouull  EExxoodduuss
magyar, zenés dokumentumfilm

Rendező, forgatókönyvíró:
Bereczki Csaba

Országos mozipremier: 2016. december 15.

A film középpontjában a The Brothers
Nazaroff hagyományos klezmerzenét játszó
alkalmi formáció tagjai állnak. A dokumen-
tumfilmben az amerikai születésű zenészek –
Michael Alpert, Dan Kahn, Psoy Koro-

lenko, Bob Cohen, Jake Shulman-Ment – a klezmeren keresztül keresik gyökereiket, önmagukat,
zsidó identitásukat. A Soul Exodus szereplői egyfajta fordított exodusként kelnek útra: hajóval utaznak
nyugatról keletre, Montrealból New York, Párizs, Berlin, Budapest, Nagyvárad érintésével jutnak el Besz-
szarábiába, Moldovába.
„A klezmer a 19. században, Oroszországban jött létre az akkori haszid zsidó közösségekben, de a pogromok
és a holokauszt következtében Európából szinte teljesen eltűnt. Amerikában éledt újjá a hetvenes években,
majd szivárgott vissza Kelet-Európába. Ez adta az ötletet a filmhez: klezmerzenészekkel együtt járjuk végig
mi is a zene útját, de visszafelé, fordított exodusként. Amikor rátaláltam a Budapesten élő zenész Bob
Cohenre és bemutatta a zenekarát, a The Brothers Nazaroff-ot, tudtam, hogy őket keresem már hosszú
ideje: őseik Kelet-Európából származnak, ők Amerikában születtek, de mára elhagyták azt a kontinenst is,
jelenleg a világ különböző pontjain élnek és zenélnek.” – idézi a kezdeteket a film rendezője.

JJUUTTAALLOOMMJJÁÁTTÉÉKK
Magyar-angol vígjáték. Rendező: Edelényi János

A JutalomJáték forgatókönyvét Gilbert Adair, Edelényi János és
Tom Kinninmont írták, az operatőr Máthé Tibor, a zeneszerző
Pacsay Attila, a hang designer Zányi Tamás, a producerek Berger
József, Steve Bowden és Charlotte Wontner, a co-producer Rom-
walter Judit voltak.
Sir Michael Gifford színészlegenda lehetetlen alak: mindenkivel
goromba, folyamatosan káromkodik, kiszámíthatatlan, amióta
pedig gyógyíthatatlan beteg, még elviselhetetlenebb. Gondozók
sorát űzte már el maga mellől, és most újabb áldozata érkezik, az
Angliába települt fiatal magyar színésznő, Dorottya. A lány titkon
abban reménykedik, hogy Sir Michael a szárnyai alá veszi, ám az
idős színész vele is nyers és bárdolatlan. Amikor azonban kiderül,
hogy Dorottyának van humorérzéke, kapcsolatuk egy csapásra
megváltozik.
A JutalomJáték egy derűs, szellemes, életigenlő alkotás, mely-
ben Brian Cox, a legendás angol színész (Bourne-rejtély, X-
Men 2., Trója) ismét emlékezetes alakítást nyújt. Dorottyát a
ma gyar-osztrák származású, tehetséges fiatal színésznő, Coco
König alakítja, aki az ausztriai Akademientheater és Burgthear-
ter, valamint a német Berliner Ensemble színpadát egyaránt
meghódította már, de a párizsi Odeonban is fellépett, Luc
Bondy Ivanov-rendezésében. A JutalomJáték után a december
végén mozikba kerülő szuperpodukcióban, az Assassin’s Creed-
ben is forgatott.
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Idén ősszel ismét elindítja Müpa-
sorozatát Pécs szimfonikus zeneka-
ra, a Pannon Filharmonikusok. A
több mint egy évtizede Budapesten
állandó bérletsorozattal jelen lévő
zenekar a 2016/2017-es évadban
győztesekkel játszik. Megismételhe-
tetlen koncerteket, felkavaró és lebi-
lincselő produkciókat kínál a hang-
szeres olimpiák olyan egyedülálló
tehetségeivel és nívós komolyzenei
díjak birtokosaival, mint Marie-
Elisabeth Hecker, Akiko Suwanai,
Fenyő László, Andrej Gavrilov és
Bogányi Gergely.

Fenyő és R. Strauss
2016. november 11., péntek, 19:30h
Műsor:
Antonio Vivaldi: g-moll versenymű két gordonkára
és zenekarra.
Robert Schumann: a-moll gordonkaverseny
Richard Strauss: Az árnyék nélküli asszony – szim-
fonikus fantázia
Richard Strauss: Till Eulenspiegel vidám csínyjei
Közreműködik:
Fenyő László – gordonka
Bogányi Tibor - vezényel és gondonkán játszik.
Antonio Vivaldi több mint huszonöt csellóversenyt
írt, de az RV531-es, g-moll hangnemű concerto az
életmű egyetlen két csellóra komponált darabja.
Szintén egyedülállónak számít Schumann munkás-
ságában az 1850-ben befejezett a-moll csellóver-
seny, ugyanakkor szervesen illeszkedik a szerző
1845 és 1853 között keletkezett concertóinak sorá-
ba. Az est különlegessége Richard Strauss Az
árnyék nélküli asszony című operájának hazai kon-
certtermekben csak ritkán hallható instrumentális

változata, melynek Strauss a szimfonikus fantázia
alcímet adta.
Fenyő László zenéjét, művészetét, valamint a prog-
ramon szereplő Schumann: a-moll gordonkaver-
senyt a következőképpen összegzi: 
„Minden alkalommal, amikor a művet gyakorlom,
játszom, hallom, tanítom, mindig fölfedezek vala-
mi újat. Mindig hozzátesz valamit, hogy milyen
helyszínen, kikkel játszom, hogy milyen a terem, a
közönség, hogy süt-e a nap, vagy, hogy kivel talál-
koztam, beszélgettem azon a héten… Mindez külö-
nösen igaz egy ilyen szenvedélyes, izzó hőfokú mű
esetében, mint a Schumann-darab.”

Brahms és Bogányi
2016. december 16., péntek, 19:30h
Műsor:
Johannes Brahms: d-moll zongoraverseny
Antonín Dvořák: VI. szimfónia, (D-dúr)
Közreműködik: Bogányi Gegely – zongora
Vezényel: Gérard Korsten
A műsorban a 19. század két fontos zeneszerző-egyé-
niségének művei szerepelnek. Brahmstól első zongo-

raversenyét hallhatjuk, melynek érdekessége, hogy
eredetileg szimfóniának készült. Brahms I. szimfóni-
ája 1876-ban, II. szimfóniája pedig csak 1877-ben
jelent meg végül. Utóbbi mű jelentette Dvořák VI.
szimfóniájának legfontosabb inspirációját is. A
hasonlóságok mellett van azonban valami, ami Dvo-
řák művét mindenképp egyedivé teszi: a cseh nemze-
ti stílus jelenléte, mely aztán a későbbiekben megha-
tározó elemévé válik a zeneszerző alkotásainak.

Gavrilov és Rahmanyinov
2017. január 20., péntek, 19:30h
Műsor:
Szergej Rachmaninov: III. (d-moll) zongoraverseny
Dmitrij Sosztakovics: VII. („Leningrádi”) szimfónia
Közreműködik:
Andrej Gavrilov – zongora
Vezényel: Bogányi Tibor
Rahmanyinov és Sosztakovics a 20. századi orosz
zene megkerülhetetlen, ám életüket és művészetü-
ket tekintve is teljeséggel különböző sorsú figurái.
Rahmanyinov az európai romantika egyik utolsó
képviselője, akit épp a műfaj egyik legnehezebbjé-
nek tartott III. zongoraversenye segített hozzá
ahhoz, hogy 1917, vagyis a bolsevik forradalom győ-
zelme után Amerikában találjon új hazára. A
modernistaként induló Sosztakovics élete ezzel
szemben szorosan összefonódott a Szovjetunió tör-
ténetével, s e kapcsolódás egész munkásságát dön-
tően meghatározta. Egyik legismertebb zenekari
darabja, az 1941-es Leningrád-szimfónia a II. világ-
háború egyik ikonikus alkotása.

Rapszódia és Akiko
2017. március 10-. péntek, 19:30h
Műsor:
George Enescu: I. román rapszódia
William Walton: Hegedűverseny
Jean Sibelius: II. (D-dúr) szimfónia, op.43
Közreműködik: Akiko Suwanai – hegedű
Vezényel: Olari Elts
A két román rapszódia, melyeket már a premieren
is a komponista maga vezényelt, végigkísérték
Enescu életét, s máig legismertebb művei közé tar-
toznak. A múlt század harmincas éveiben a modern
zeneszerzők körében a hegedűverseny nagy népsze-
rűségnek örvendett. William Walton is ekkor kom-

ponálta Jascha Heifetznek ajánlott concertóját. A
műsort a finnek nemzeti zeneszerzőjének népszerű
szerzeménye, Sibelius II. szimfóniája zárja.
Marie és Elgar
2017. május 5., péntek, 19:30h
Műsor:
Ludwig van Beethoven: Fidelio-nyitány
Edward Elgar: e-moll gordonkaverseny
Szergej Rachmaninov: II. (e-moll) szimfónia
Közreműködik: Marie-Elisabeth Hecker – gor-
donka
Vezényel: Vass András

Beethoven egyetlen operájának nyitánya koncert-
termekben előadott, önálló alkotásként is gyakran
elhangzik. A Fidelio-nyitány vezeti fel Edward Elgar
utolsó nagyszabású alkotását, az 1919-es csellóver-
senyt (élete utolsó 15 évében Elgar ugyanis felha-
gyott a komponálással) és Rahmanyinov II. szimfó-
niáját, mely mű megszületése óta számos változta-
tást ért meg.
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Dr. Andrási Nóra: Mindenmentes

Napjainkban egyre több információ áll rendelkezésünkre arról, hogy a
mindennapi étkezésünk és életmódunk mekkora hatással van az egészsé-
günkre, ráadásul egyre többen szenvednek az ételintoleranciától. A teljes
értékű táplálkozás érdekében azonban nem mindegy, hogy az ételek egyes
összetevőit hogyan, mivel helyettesítjük. Ez a különleges gyűjtemény 70
olyan receptet ismertet meg az Olvasóval, amelyek valamennyi étel eseté-
ben cukor-, glutén-, tejtermék, és tojásmentesek, a 160 gramm szénhidrá-
tos diétába illeszthetőek, valamint vegánok is egyben. A Mindenmentes
természetesen nem egyenlő az ízek, a zamatok, az egészséges összetevők
hiányával. Ellenkezőleg, a sok mentes címke között az ételek tartalmassá-
gán van a hangsúly, teljes értékű, tápláló alapanyagok ajánlásával. Szerző-
je a korábbi egészségtelen életmódot felszámolva maga is végigment ezen
az úton, és ma már egy sokkal teljesebb, minőségibb életet él. A személyes
példán alapuló könyve mindazoknak szól, akik végre örömmel, kockáza-
tok nélkül szeretnének alkotni a konyhában, egyben egészségesen, táplá-
lékérzékenység okozta problémák nélkül élni.

Janits-Szabó Virág: Örömfőzés

A szerző egy közismert „városi jógi”, aki szerint a főzés, a tálalás, a család
táplálása tökéletes út a belső harmónia megéléséhez, ráadásul finomakat
enni jó dolog. Ám ez a könyv mégsem egy ezoterikus mű, sokkal inkább
személyes hangvételű, érdekes és pikáns szakácskönyv jó ételekkel, gyógy-
füvekkel, színekkel, ízekkel, energiákkal, meglepő ötletekkel és egyszerű
meditációs gyakorlatokkal. A tematikus fejezetek gyógyfű-kalauzai, receptjei,
és lelki gyakorlatai arra vezetik rá az olvasót, hogyan élheti meg és adhatja
át ezeket az érzéseket a főzés révén.

Havas Dóra: Lila Füge szakácskönyv

Hazánk egyik legnépszerűbb gasztroblogja a Lila Füge. Sikerének titka
egyszerű: könnyen érthető receptjeit, az amatőröket is főzésre csábító,
könnyű fogásait a szerző saját fotói illusztrálják, s ezek ugyanolyan szere-
tettel és hozzáértéssel készülnek, mint maguk a receptek. Ugyanezt a szel-
lemiséget, kivételes minőséget képviseli Havas Dóra első kötete, a Lila
Füge szakácskönyv is, amiben a szerző 75 vadonatúj, a blogon még soha
nem publikált receptjét gyűjtötte össze. Az ételek döntő többsége egysze-
rűen elkészíthető, így bátran ajánljuk kezdő hobbiszakácsoknak is.

Bede Anna: Vegasztrománia (2. kiadás)

Mindig érdekes, amikor egy blogger könyvet ír, hiszen ha jól sikerül a
dolog, akkor az a könyv személyes hangvételű lesz, könnyed és mosolygós,
mint maga a blog. Bede Anna senkit nem akar megtéríteni, egyszerűen
csak el akarja mesélni, hogy hús nélkül is milyen teljes és finom lehet egy-
egy fogás. El akarja oszlatni azt a tévhitet, hogy a vega konyha a párolt
zöldségek végtelen számú unalmas variációját jelenti, és mindezt jó stílus-
ban megírt, izgalmas receptekkel teszi. És hogy a blogos párhuzam még
erősebb legyen, a recepteket és fotókat egy fiatal illusztrátor, Moravszki
Kata könnyed, játékos rajzai egészítik.

RRhhooddaa  SSccootttt  ééss  VVaarrnnuuss  XXaavvéérr
kkaarrááccssoonnyyii  nnaaggyykkoonncceerrttjjee
A két világhírű orgona-virtuóz közös nagyszabású koncertet ad 2016. december 19-én este fél nyolckor a Papp
László Budapest Sportarénában.
Az amerikai gospel zene egyik legautentikusabb képviselője, a világhírű „mezítlábas grófnő”, Rhoda Scott a kihí-
vások művésze, szeret kísérletezni a zene területén ugyanúgy, mint híres kollégája, Varnus Xavér magyar orgo-
naművész. A két kivételes tehetség izgalommal várja a karácsonyi koncertet, ahol mély érzelmekkel, dinamiká-
val, izgalmas és egyedi hangzással igyekeznek megfűszerezni az ünnepi hangulatot. A koncertre a legszebb klasz-
szikusok és karácsonyi ismert dalok közül válogattak. Bárnkopf Balázs orgonaművész, valamint az Art Anzix
kamarazenekar lesznek a vendégeik.
Rhoda Scott amerikai dzsesszmuzsikus, minden idők leghíresebb Hammond orgonistája. Édesapja metodista lel-
kész volt, édesanyja kiskorában halt meg, hat testvérével együtt édesapja nevelte. Már fiatalon egy harlemi klubban
lépett fel, hamar kiderült, különleges tehetsége, a spirituálé hangzásvilágot keverte a dzsessz szabadságával. Már
1962-ben saját triót alapított, majd diplomát szerzett a Manhattani Zeneiskola zeneelmélet szakán. Tehetségére fel-
figyelt a híres dzsesszzenész Count Basie, és meghívta harlemi klubjába, ahol megfordult a dzsessz világának krém-
je, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldon át Ray Charlesig. Stílusára fontos hatást gyakorolt a párizsi zenepedagógus,
Nadia Boulanger, akinek tanítványa volt többek között Quincy Jones, Astor Piazzolla és Michel Legrand is. 1967-ben
végleg Franciaországban telepedett le.
Varnus Xavér Budapesten Kistétényi Melindánál és Lehotka Gábornál tanult, majd Párizsban Pierre Cochereau-
nak, a Notre-Dame orgonistájának növendéke lett. Lipcsében a konzervatórium professzora, Lorenz Stolzenbach
volt a mestere. 1981-ben Franciaországba, majd Kanadába utazott, több egyetemen és Faludy Györgytől középko-
ri irodalmat és történelmet tanult. Tehetségét a világ nagy színpadain is megcsillogtatta. Intellektusát érezni a
zenéjében, amitől különleges és izgalmas minden produkciója. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt-
jének és Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjének birtokosa.
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Egyedülálló családi showműsort mutat be 2016. decemberében a Cirque
de Monte Carlo és Edvin Marton a Papp László Budapest Sportarénában.
Csajkovszkij klasszikus balettje, a Diótörő, szenzációs akrobatikus balett
show-ként mutatkozik be egy különleges karácsonyi meseelőadáson.

A Diótörő dallamai mindenki számára ismerősen csengenek, a Cirque de Monte Carlo
és Edvin Marton feldolgozása pedig felejthetetlen élményt ígér. A jelszó: mindent a
fülnek és mindent a szemnek. A Papp László Budapest Sportarénában 2016. december
20-án látható produkció látványvilágát a Cirque de Monte Carlo adja, amelynek
varázslattal teli, emlékezetes produkciói a megújult cirkuszi művészet alapjaira épül-
nek. Ők a kortárs cirkuszi művészet egyik vezető társulata, mely folyamatosan arra
törekszik, hogy művészete tökéletes legyen. A Cirque de Monte Carlo együtt jeleníti
meg a cirkuszi művészetet a zenével, a tánccal és a színházzal egyedi, eredeti formá-
ban. Legyenek a világ bármely részén, a Cirque de Monte Carlo kreativitásával és pro-
fizmusával emlékezetes eseménnyé varázsolja az előadást. Az elmúlt 5 év alatt több
mint 200 produkcióval járták be a világot, mára már elmondható, hogy nincs párja a
társulatnak az egyedi előadások terén, de a technikai kivitelezésben sem. A Diótörő
csodás dallamait Edvin Marton magyar származású világhírű hegedűművész idézi
majd meg fantasztikus hegedűjátékával. Edvin Marton 2008-ban részt vett az Euroví-
ziós Dalfesztivál győztes produkciójában, az akkori szereplését szerte Európában és a
világ más pontjain több mint 200 millió ember kísérte figyelemmel a televízió közve-
títéseknek köszönhetően. További díjak között van egy 2008-as MTV Europe Award,
valamint egy Amerikai Televíziós Emmy-díj, amely a legjobb eredeti kompozíciónak
szól (ABC Television Network). A művész egyedi szuggesztív előadásmódjával vará-
zsolja el a nagyérdemű közönségét Európában, Ázsiában és Amerikában egyaránt,
különleges zenei atmoszférát teremt a koncertjein. Ennek az egyedi összeállításának
köszönheti, hogy Arany és Platina lemezes művész lett Európában, Oroszországban és
Kínában. Koncertjei a világ minden részén teltházasak. A Csajkovszkij utolsó balettjét
bemutató családi showműsor további különlegessége, hogy Edvin Marton egy felbe-
csülhetetlen értékű 1699-es Antonio Stradivari hegedűn fog játszani.

DDiióóttöörrőő aazz  AArréénnáábbaann

ZZeenneevvoonnaatt
A rajongók a jól ismert slágereket
az LGT ikonjaitól, Karácsony
Jánostól és Solti Jánostól, vala-
mint a fiatal generáció két ígéretes
előadóművészétől, Heincz Gábor
Bigától és Veres Mónika Nikától
hallhatják, aki Katona Klári sláge-
reiből is előad majd ezen az estén.
A koncerten a ’70-es, ’80-as évek egyik legkiemelkedőbb, legmeghatározóbb hazai
együttesének olyan slágerei csendülnek majd fel, mint A Kicsi, a Nagy, az Artúr és az
Indián, az Annyi mindent nem szerettem még, a Miénk ez a cirkusz, Mindenki, Álo-
marcú lány, Nem adom fel.
Az élményt még teljesebbé teszi, hogy az LGT-s legendákat az Abrakazabra zenekar
kíséri majd, akik hazánk legfoglalkoztatottabb Party és Session zenekara és egyedü-
lálló módon, az ország legtöbb neves előadójával dolgoznak együtt, határainkon
innen és túl. Ezt jól bizonyítja, hogy a tavaly, a Debreceni Főnix Csarnokban tartott,
15 éves születésnapi teltházas koncertjükön olyan énekesek léptek fel velük, mint
Charlie, Demjén Ferenc, Balázs Fecó, Somló Tamás, Karácsony János, Keresztes
Ildikó. A fiatalabb korosztályból Tóth Vera, Tóth Gabi, Radics Gigi, Király Viktor,
Vastag Csaba, Bebe, Éliás Jr., Gájer Bálint, Roy. Ezek után biztosak lehetünk abban,
hogy fergeteges és nagyon jó hangulatú koncertet hallhatunk majd az LGT és
Katona Klári slágereivel!




