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Kabrió

Visszavonhatatlanul itt a nyár. Ezt nemcsak abból tudom ilyen magabiztosan, hogy 30 fok körül van a nappali csúcshőmérséklet, meg, ha nem locsolom rommá a kertet, másnapra sárgulni kezd a fű, hanem abból
is, hogy kirajzottak az utakra a motorosok, és egyre több lenyitott tetejű kabriót látunk, bármerre is járunk.
Nem lenne ezzel semmi gond, hiszen fantasztikus lehet úgy száguldozni, hogy a hajunkat lobogtatja a szél,
és talán csak a lovagláshoz fogható az az élmény, amit egy nyitott tetejű autó nyújthat a benne ülőknek. A
dologban csak egy a bibi, hogy ezek a különleges járgányok (hacsak nem valami sufnituningról van szó)
nem két fillérbe kerülnek, így csak néhány szerencsésebb sorsú autós engedheti meg magának, hogy indulás előtt megnyomja azt a gombot a műszerfalon, és végignézze, ahogy az automatika a csomagtartóba sülylyeszti a kocsi tetejét. És itt kezdődnek a bajok, hiszen ezek a „szerencsésebb sorsú autósok” (no meg a nagy
BMW-k, Mercik, Audik, Hammerek tulajdonosai, persze tisztelet a kivételnek), azt gondolják, hogy a drága autóval egy csomagban bizonyos előjogokat is vásároltak maguknak. Így aztán nap mint nap találkozhatunk velük, amikor leszorítanak az útról, a dugót a busz sávban kerülik ki, és gond nélkül leállnak a mozgássérülteknek fenntartott parkolókban. És valahogy ilyenkor soha sincs a környéken egy rendőr, aki megérdeklődné tőlük, hogy ugyan mit képzelnek magukról…
Akkor sem volt a környéken egy rendőr sem, amikor a napokban volt szerencsém találkozni egy ilyen díszpéldánnyal. Keskeny utca, parkoló autók, a csatahajó kabrió meg az út közepén jött szembe ezerrel. Persze,
majd én fogok lehúzódni a 30 millás géppel! – gondolhatta magában a vezetője, nekem meg két választásom volt: vagy nekimegyek, vagy kicentizem a menekülésre kínálkozó igencsak szűk helyet. Hát megpróbáltam, és kevés volt a hely. Csattanás: a két visszapillantó már a földön volt (na, persze az enyém, meg az
egyik ott parkoló autóé). A kabrió vezetőjétől még kaptam egy olyan nézést, amellyel az emberek általában
a nagyon gusztustalan hüllőket szokták illetni, majd gázt adott, és egy pillanat múlva már el is tűnt a távolban, én meg ott álltam két összetört visszapillantóval.
Ez az a helyzet, amikor az ember a káromkodáson kívül semmi értelmeset nem tud tenni. Miután magamban alaposan számba vettem a kabriós felmenőit, különös tekintettel azok erkölcseire, vártam még egy
kicsit, hátha előkerül az általam megrongált kocsi feldúlt tulajdonosa, hogy az én rokonságom erkölcsei se
maradjanak említés nélkül, de nem jött senki, így aztán egy cetlire ráírtam, hogy mennyire sajnálom a dolgot, meg a telefonszámomat, és mentem a dolgomra. Már este volt, amikor megcsörrent a telefonom, és egy
férfihang közölte, hogy ő lenne a károsult. Mivel közel lakom, öt perc múlva már a helyszínen szálltam ki a
kocsiból, meglehetősen vegyes érzésekkel magamban, hiszen ki szereti, ha szemtől szembe lehülyézik? Ám
legnagyobb meglepetésemre egy hálálkodó fiatalember fogadott, aki szinte megrendülten mondott köszönetet azért, hogy nem távoztam angolosan a helyszínről, hanem vállaltam a következményeket. Amíg kitöltöttük a biztosítási papírokat, elmondta, hogy én vagyok a negyedik, aki kárt okozott a kocsijában (horpadás, betört lámpabúra, megkarcolt fényezés), de még soha senki nem volt, aki legalább annyit mondott volna, hogy bocs!
Szinte már barátságban váltunk el, de hazafelé az úton még mindig nem tértem magamhoz amiatt, hogy én
kárt okozok valakinek, és még ő hálás nekem? Aztán, amikor szálltam ki a kocsiból, és ránéztem a meghúzott lökhárítómra, meg a repedt ködlámpámra, rájöttem, miért köszöngette olyan lelkesen az a fiatalember,
hogy én azt cselekedtem, ami ilyenkor egy kultúrembertől elvárható: amikor ezeket a sérüléseket felfedeztem, egyetlen cetlit sem találtam a szélvédőn.
Ettől függetlenül nem hiszem, hogy mindenki ilyen tahó, hogy minden komolyabb autó tulajdonosa zsigerileg bunkó, ezért reménykedem benne, hogy egyszer majd találok egy cetlit a szélvédőn néhány elnézést
kérő szóval, meg az én kabriós barátom telefonszámával…
Elnézést, úgy látszik, írás közben elszundíthattam, hiszen sajnos ez csak egy hülye álom lehetett…
Szabó Antal
főszerkesztő
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Ha valamilyen betegséggel
küzdünk, érdemes
kipróbálnunk a keleti,
több ezer éves tapasztalatokra építő gyógymódok
közül a megbízható
szakemberek által javasolt
módszereket, hiszen
ők a nyugati, empirikus
elveken alapuló
kezeléseket nem
felülbírálva, inkább
kiegészítve, előre vihetnek
bennünket a gyógyulás
útján. A hazánkban több
mint 20 éve működő
Dr. Chen Patika
és a tavaly megnyílt
gyógyító központjukban
hozzáértő csapat próbál
segíteni egészségügyi
gondjainkon. De persze
preventív céllal is érdemes
ügyelnünk arra,
hogy megfelelő-e
a vitamin bevitelünk,
eleget tudunk-e pihenni,
időben kezelni tudjuk-e
a stresszt, a bennünket
érő negatív hatásokat.
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Az Oriental Herbs Kft. (Dr. Chen Patika) megalakulása óta szívügyének érzi az emberek
egészségének támogatását. Ezért több gyógynövényalapú terméket fejlesztettek ki. Az
elmúlt két évtizedben számos megkeresés
érkezett hozzájuk arra vonatkozóan, hogy az
érdeklődők hol tudnának tanácsadásra, kúrákra jelentkezni, így tehát valós igények hívták
életre a Dr. Chen Patika Gyógyító Központot –
Magyarországi Chi-Huang (TCM) Medicine
Center –, melynek a Mirage Medic Hotel ad
otthont.
A tavaly február eleje óta új tulajdonossal rendelkező, valamint teljes egészében felújított
Mirage Medic Hotel a legexkluzívabb budapesti szállodák egyike. A „vendégváró ékszerdoboz”-nak becézett szálloda a Műcsarnok és a
Szépművészeti Múzeum, valamint a Hősök
tere közvetlen szomszédságában helyezkedik
el. A Hősök tere Budapest legtágasabb, legimpozánsabb tere, az előtte fekvő Andrássy úttal
együtt a Világörökség része.
Dr. Chen Zhen elmondása alapján a komplexum megalapításának fő célja, hogy megismertessék a gyógyító pihenés önfeledt érzését a
magyar lakossággal és a hazánkba látogató
turistákkal, továbbá vendégeik között üzletemberekre, delegációkra is számítanak. Különlegességét az a holisztikus – az emberi szervezetre, mint egészre tekintő – gyógyító és egészségmegőrző szemlélet határozza meg, amely az
egész ház működését áthatja.
Ide belépve azonnal érezhető, hogy az egész
hotelt áthatja a nyugalom. A szálloda előterében gyógyító zenét hallgathat a vendég, amely
a Hagyományos Kínai Orvoslás (TCM) szerint
a meridiánokon keresztül az egész testre jótékony hatású. A szálloda gazdag büféreggeli
kínálata mellett a keleti konyha különlegességeibe is belekóstolhatnak a vendégek, mint a
fafülgomba saláta, a keleti gombaleves, vagy a
méregtelenítő mungóbabcsíra saláta. A
különféle zabpelyhek mellett az úgynevezett
Szűztea keksz is megtalálható a reggeli kínálatában, amely egy igazi egészséges nassolnivaló. Magas rosttartama mellett hozzáadott
cukrot nem tartalmaz, így fogyasztása fogyó-

kúrázóknak és sportolóknak egyaránt ajánlott. Az utazásban megfáradt vendégek speciális fahéj-gyömbér teát fogyaszthatnak, amely
helyreállítja a komfortérzetet, a gyomor meridiánra ható tea vagy éppen a galagonya tea
jótékonyan hat az emésztésre. A gyógyító
kínai konyha legfőbb törekvése, hogy az
emésztőrendszert jó állapotban tartsa, hiszen
„ha erős a közeped, jól emésztesz, így sok qi-t
(energia, életerő) nyersz az ételedből, energikus leszel és a közérzeted is jó lesz.” A minőségi alvás érdekében a szobákban alvást segítő ital (goji- és vadjujuba-kivonat) várja a
vendéget, a „jó éjt csokit” pedig „jó éjt jujuba”
helyettesíti. Különlegességnek számít a bekészítések között a Ganoderma kávé, mely igazi
immunerősítő bomba vagy a méregtelenítő
Aloe Vera tea. A szobák nyugtató hatásuk
miatt természetes levendula- és rózsakivonattal illatosítottak.
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középsúlyos esetekben számtalan betegségben megállja a
helyét önálló gyógymódként.
Súlyos, krónikus betegségekben, például bélgyulladás esetén pedig kiegészítő gyógymódként alkalmazható. Az UNESCO az akupunktúrát az emberiség védett kultúrkincsévé nyilvánította 2011-ben. A Dr. Chen
Patika Gyógyító Központ orvosai krónikus betegségek esetén
egyhetes kúrát javasolnak, mely
során folyamatosan szakemberek figyelnek a páciensre, valamint egy gyógynövényalapú szauna is rendelkezésre áll mozgásszervi megbetegedések
ellen. Belső gyulladásra mágnesterápiás készüléket ajánlanak, ha pedig alvászavarral, feledékenységgel küzd a vendég, mágnes- és zeneterápiás gép lehet segítségére.
Gondolva a jövőre, tervezik szakácstanfolyamok elindítását is, elsősorban várandós kisma-

Emellett mindenki igénybe veheti a vérnyomásmérést és a testzsírösszetétel-elemzést, de
mélyrehatóbb állapotfelmérésre, kezelésre is
lehetősége nyílik az egészséges pihenést preferáló, gyógyulni vágyó vendégek körében. Az
állapotfelmérés keretében arcdiagnosztika,
továbbá külső-belső tünetek alapján vizsgálják
a nyelvet, a pulzust. A tradicionális kínai orvoslás több ezer éves tudását alkalmazva végeznek
meridián mérést. A megbomlott egyensúlyt jelző tünetek alapján előírt gyógymódok, étrendi
tanácsok, gyógynövények, akupunktúra vagy
egyéb terápiák célja a szervezet egészségének
helyreállítása.
Az egészség megőrzése és helyreállítása érdekében egyénre szabott kezelési tervet készítenek komplex módszerek, kombinált terápiák
kidolgozásával. A gyógynövény recepteket a
kínai orvoslás holisztikus módszerei szerint
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mák részére, hogy elősegítsék az egészséges
kisgyermekek születését, a szülés után pedig az
anyukák gyorsan tudjanak regenerálódni. Az
idős emberek számára szintén a minőségi, boldog, egészséges élet megteremtése a cél.
www.tcmmedic.com
Kovács Liza

állítják össze a páciens aktuális állapotához
igazodva, egyénre szabottan, optimalizált
hatásra törekedve. Készülékeik számos tünet,
betegség kezelésére és megelőzésére alkalmasak, mint a stressz, a depresszió, az alvászavarok, illetve a memóriajavítás, bizonyos nőgyógyászati, izom és ízületi, gyomor, lép, máj, és
egyéb emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri,
bőr, allergia és egyéb egészségügyi problémák.
Szolgáltatásaik közé tartozik többek között a
kompatibilitás elve és holisztikus szemlélet
alapján összeállított, személyre szabott gyógynövény receptek, a köpölyözés, a moxaterápia,
a gyógynövényes moxagőzölés, vagy akár a fülés testakupunktúra. E központ egyben az Akupunktúrás Egyesületek Világszövetsége, HKO
Akupunktúrás Hagyományőrző Központ is.
Európában az akupunktúra a gyógyászat szinte
minden területén tért hódított. Az enyhe és

9_ 2017. nyár

DélUtán magazin_fókusz

DélUtán magazin_fókusz

Meddőségi szindróma
Két ember kapcsolatában fontos
állomás, ha eljutnak a gyermekvállalásig. Általában a csemetének szeretnének megadni minden tőlük telhetőt, így sokszor az egzisztenciális
biztonság elérésekor már a párok
idősebbek, mint, ami a fogantatás
szempontjából ideális lenne. Így
hogy elérjék céljukat, segítségre szorulnak. A témáról dr. Fülöp Istvánt,
a Róbert Károly Magánkórház meddőségi részlegének a vezetőjét kérdeztem.

 Valóban korkérdés a meddőség, hiszen egyre több huszonéves is küzd a fogantatással?

 Mindenkit a saját maga egészségügyi állapo-

tához kell mérni, mert vannak, akik idősen is
fittek, és persze vannak akár tizenévesek is,
akik azért küzdenek egy csomó betegséggel,
mert nem figyelnek oda a súlyúkra, az étrendjükre stb. De azért az kijelenthető, hogy a fiatal
szervezet jobban reagál a kezelésekre, ezért az
életkor fontos tényező, de a civilizációs behatások, mint például a stressz, a környezet szenynyezés jelentősek, ezért ezek minden korosztályt érintenek, hiszen a meddőség hátterében
mindig hormonális, anatómiai, fertőzéses,
genetikai, pszichológiai vagy immunológiai
okok valamelyike található. Ez mindkét nemre
vonatkozik.
 Úgy tűnik, hogy a korábbi generációk közül
kevesebben küzdöttek a meddőséggel.
 Szerintem inkább arról van szó, hogy akkor
nem igazán beszéltek erről, s ezért nem tudjuk,
hogy mennyi embert érintett a meddőség. Ma
is még erősítenünk kell a pácienseinket abban,
hogy nincs mit szégyellniük. Fontos, hogy
beszéljenek minimum a családon belül egymással a problémákról, hiszen csak így lehet
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előre lépni. Például a mi meddőségi centrumunk sikerességének egyik záloga a megtervezett alaposság, amellyel valamennyi ok feltárásán, majd elhárításán dolgozunk. Hiszen így
elkerülhetjük a felesleges beavatkozásokat,
kímélve ezzel a hozzánk forduló párok szervezetét és pszichéjét, a feltárt okokat a lehető legrövidebb idő alatt kezeljük, mert az idő különösen azoknál, akik túl vannak az optimális
koron, fontos tényező.
 Mivel az időfaktor kulcsfontosságú, mennyi
ideig tartó sikertelen próbálkozás után érdemes felkeresni meddőségi szakembert?
 Meddőségről akkor beszélünk, amikor egy
éven át tartó rendszeres házasélet mellett sem
fogan meg a terhesség egy párkapcsolatban. A
meddőség jelenségével a párok tizenöt-húsz
százaléka kénytelen szembenézni, sőt, az életkor előrehaladtával ez az arány növekszik. A
meddőség mögött 40%-ban a férfi, 40%-ban a
nő valamilyen problémája áll. A maradék egyötöd részben mindkét félnél találni olyan eltérést, ami magyarázat a teherbe esés elmaradására. Ezért a párok mindkét tagjának alapos
vizsgálata nélkül a meddőség érdemi kezelése
nem kezdhető el. Indokolt esetben tizenkét

hónapnál rövidebb terméketlen időszak után is
érdemes a meddőség vizsgálatát elvégezni, például ha a pár már túl van az ifjúkoron. Termékenység képesség vizsgálatot olyan, gyermeket
még nem tervező párok számára végzünk, akik
szeretnének tisztában lenni későbbi lehetőségeikkel. Meddőségi Centrumunk működésének
lényege a gyors, hatékony protokoll, a diagnózis felállítása, majd a felderített ok vagy okok
egyénre szabott, hatékony kezelése. Az eltérések feltárását követően a diagnózis alapján
kirajzolódik az a kép, ami a páciensre váró beavatkozások, kezelések típusára, jellegére vonatkozik. Ezek elemei a ciklus monitorizálás, lutheális támogatás, inszemináció, lombikbébi
kezelés, endoszkópos sebészeti eljárások, hiszteroszkópia, laparoszkópia, immunológiai
kezelések, andrológiai kezelések, herevisszér
operáció, hereszövet mintavétel, hormonális
kezelések, étrend kiegészítős, vitaminkombinációs kezelések, pszichoterápia, homeopátia
és termékenység fokozó jóga. A helyes és pon-

tos diagnózist nőgyógyász, andrológus és
endokrinológus szakorvos szoros együttműködésével lehet felállítani, amely részletes anamnézis felvételéből, nőgyógyászati vizsgálatból,
ultrahang vizsgálatból és vérvételből áll.
 Melyek a meddőség leggyakoribb okai?
 Például a méh és a petefészek jóindulatú
daganata, úgymint, endometriozis, myoma,
petefészek cysta vagy policisztás petefészek
szindróma (PCO). De előfordul, hogy a méh
fejlődési rendellenessége áll a meddőség
mögött.
 Az Ön szakterülete az endometriozis. Mit is
jelent a szó?
 Endometriózisról akkor beszélünk, amikor a
méh nyálkahártyája a méhen kívül máshol is
megtalálható a szervezetben. Számos kellemetlen panasz mellett a meddőség egyik gyakori
oka is lehet. A méhet bélelő szövettípus (az
endometrium) a méhen kívül, leggyakrabban a
petevezetőben, a petefészek falában vagy a kismedencét bélelő szövetekben ágyazódik be.
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Ritkán az endometrium a kismedencét is
elhagyhatja. A szokásos menstruációs ciklus
során a méhnyálkahártya a nemi hormonok
hatására megvastagodik, és felkészül egy lehetséges terhesség befogadására. Ha nem alakul
ki terhesség, csökken a hormonszint, emiatt a
méh megvastagodott nyálkahártyája lelökődik.
A folyamat során a nyálkahártya a hüvelyen
keresztül, vérzés kíséretében havonta távozik.
Sebészeti úton és gyógyszerekkel kezelhetjük a
problémát, de sajnos ez hajlam kérdése. Ha
már egyszer valakinél megjelent az endometriózis, akkor kiújulhat, ezért később is rendszeres kontrollra van szükség.
 Milyen kezelést jelent az inszemináció?
 A legkisebb megterheléssel járó beavatkozás
a meddőség kezelésében. Akkor alkalmazzuk,
ha a kivizsgálás során nem találunk sem kóros
spermaleletet, sem súlyos petevezető-betegséget (mindkét oldali elzáródást), sem kritikus
hormonértékeket. A kezelések során minimális
hormonnal a peteérést stimuláljuk, majd ultra-
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hang segítségével ellenőrizzük a petefészkekben a domináns tüsző érését. Optimális érettségi állapotban – pontosan időzítve – tüszőrepedést váltunk ki. A frissen leadott spermiumváladékot előkészítés után egy vékony katéteren keresztül a méh üregébe fecskendezzük. A
beavatkozás nem fájdalmas és nem megterhelő, ezért ambuláns módon történik. A spermium származhat a pár férfitagjától, illetve ha
nincs megfelelő minőségű spermium, akkor
donorsperma anyagból is. Az eljárás sikerességi rátája 15-20%, amely kedvezőbb a spontán
„otthoni” teherbeesési aránynál (10-15%).
 Az inzulinrezisztencia nemcsak sok embert
érint, de a meddőség egyik kiváltó oka is lehet.
 A cukorbetegség „előszobájának” nevezik.
Hazánkban több százezer nőt érint ez a probléma. A szervezetünk működéséhez szükséges
energiát többek között a cukor biztosítja. Ezt a
táplálékból előállítva a vér szállítja minden
szervünkhöz. A cukor sejtekbe juttatásáról
pedig az inzulin nevű hormon gondoskodik.
Mondjuk, hogy a mozdony a szerveink, aminek
a működéséhez energia szükséges. A szén, ami
az energiát biztosítja, az a cukor. Aki pedig a
szenet a mozdonyba lapátolja, az nem más,
mint az inzulin. Az egészséges szervezet optimalizálja az erőforrásait, vagyis ha nincs cukor,
amit be kell juttatni a szervekbe, akkor nem
termel inzulint, pihen a hasnyálmirigy. Zavar
esetén az történik, hogy bizonyos szervek nem
veszik fel a cukrot, mások pedig igen. Szegény
hasnyálmirigy ezt úgy érti, hogy még több
inzulin kell, hátha majd az bejuttatja a szervekbe a cukrot. Ezért dolgozik keményen, és több
inzulint termel – hiába. Magas marad a vércukorszint és ezzel együtt magas az inzulinszint
is. A magas vércukor roncsolja a szöveteket, a
magas inzulinszint pedig néhány szerv kóros
működését idézi elő. Ez az állapot az inzulinrezisztencia – amikor bizonyos sejtek inzulinfüggő cukorfelvétele lecsökken. Ha ez hosszú időn
keresztül fennmarad, akkor cukorbetegséghez
vezet, ugyanis előbb-utóbb a hasnyálmirigy
kifárad és megszűnik inzulint termelni. Van
egy másik következmény is. Mert bár az inzulinrezisztencia azt jelenti, hogy vannak inzulin-

nak ellenálló szervek, de vannak olyanok is,
amelyek megszenvedik a fokozott inzulintermelődést. Ezen szervek egyike a petefészek. Az
inzulin rezisztens hölgyek egy része az anyagcsere egyensúlyának felborulása miatt hasi
típusú elhízást tapasztalnak magukon (44%). A
petefészek működésének zavara a menstruáció
kimaradásával, rendszertelenségével jár
(52%). Kezeletlen inzulinrezisztencia meddőséget okoz, vagy nehezített teherbeesést
(74%). Fokozott szőrnövekedés, bőrproblémák
szintén jelei az inzulinrezisztenciának (68%).
Sajnos előfordul, hogy a beteg olyan orvoshoz
fordul, aki még nem pontosan ismeri az inzulinrezisztencia összefüggéseit, ezért tüneti
kezelésben részesül. Az enyhe stádiumú inzulin rezisztens tinédzsernek például „csak”
fogamzásgátlót ír fel, ami látszólag rendezi a
menstruációt, csak éppen az alapbetegségét
nem kezeli. Vagy a bőrgyógyász gyógyszert és
krémeket ír fel, mindhiába. Minthogy a problémák oka összefügg a szénhidrát (cukor) bevitel
mennyiségével és eloszlásával, ezért ha azt szabályozzuk, akkor a tünetek is enyhülnek. Gyakran halljuk, hogy az inzulinrezisztencia kezelése a diéta és a mozgás. Ez kissé közhelyesen
hangozhat, hiszen melyik betegség állapotán
nem javít a megfelelő táplálkozás és a mozgás?
Sajnos elkoptatták az egészséges életmód
jelentőségét. Valójában azt fontos megérteni,
hogy ha az inzulin rezisztens képes a saját irányítása alá vonni a szervezetében zajló anyagcsere folyamatokat, akkor együtt lehet vele élni
úgy, hogy ne okozzon tüneteket.
 Egyes esetekben immunológiai a probléma.
A női immunrendszer ellenanyagot termelhet
partnere spermiuma ellen, illetve bizonyos
esetekben a férfi szervezete a saját spermiuma
ellen teszi ugyanezt. Ezen immunválasz összecsapódásra készteti, illetve károsítja a spermiumokat, ezáltal gátolja termékenyítési
képességüket. Ezt is tudják kezelni?
 A megtermékenyülés lényege, hogy „jókor,
jó helyen lenni”. Ez a titka a sikernek, és ez a
titka a sikeres fogantatásnak is. Viszont ha hormonális feltételek nem támogatják a találkozást, vagy anatómiailag problémás a jó hely

kritériuma, esetleg valami fertőzés vagy immunológiai reakció nehezíti az odajutást, netán a
psziché állít akadályt vagy a genetika nem ad jó
kódokat, akkor a körülmények szerencsés
együttállása jelentősen sérül, és a fogamzás
késik. A megtermékenyítés folyamata a szervezet igazi alkímiája. Fizikai és kémiai mechanizmusok tucatjainak kell a meghatározott időben
és sorrendben működésbe lépnie. A heréknek
folyamatosan spermiumokat kell termelniük,
amelyeknek a mellékherében való várakozás
után a hüvelybe, majd a méhen át a petevezetékbe kell jutniuk. Ott 24 órán belül találkozniuk kell a petefészekből kiszabadult petesejttel,
és annak falán átjutva megtermékenyíteni azt.
A megtermékenyített petesejt két napig a petevezetőben tartózkodik, majd a méhüregbe vándorol, ahol további osztódás és növekedés után
a méh-nyálkahártyájába kell ágyazódnia. A
fogantatás esélye ezért, még ha a pár a női ciklus megfelelő időpontjában él is házaséletet,
havonta csupán 10-15%! A gyermekre vágyó
párok egy része kénytelen megküzdeni a sors
kegyetlen tréfájával, a meddőséggel. Majd’
minden ötödik pár megéli a gyomorszorító
érzést – boldog házaséletük hosszú-hosszú
hónapjai ellenére is hiába várnak a babára. Ám
ha a pár szerencsés, és a megfelelő szakembert
és intézményt hívja segítségül, akkor lerövidül
a várakozás-reményvesztettség pokoli érzelmi
hullámvasútja. Később, immár szülőként viszszatekintve pusztán rövid és felejthető epizódnak tűnik majd életük meddőség miatti szorongással teli szakasza.
 Ha már más nem segített, akkor marad a
lombikbébi eljárás?
 Ez sem csodaszer, az In Vitro Fertilizáció
(IVF) a meddőség egyes eseteiben lehet megoldás, ha mind két oldalon átjárhatatlan a
petevezető, ha előrehaladott endometriosis
által károsodott a petevezető funkció, ha
jelentős hormonális problémák állnak fenn,
ha alacsony a spermiumszám, ha az anya életkora előrehaladott, ha előzetes inszeminációk
többször sikertelenül végződtek. Az eljárás
lényege az, hogy a fogantatáshoz szükséges
ivarsejtek találkozása a szervezeten kívül tör-

13_ 2017. nyár

DélUtán magazin_fókusz

DélUtán magazin_fókusz

ténik, majd a megtermékenyült és osztódásnak induló embriót visszaültetjük a méhüregbe. Első lépésként a lehető legkisebb mértékű
hormonális stimulációval a petefészkeket több
tüsző növelésére serkentjük. A megfelelő ciklusnapokon ultrahanggal ellenőrizzük a tüszők
érését. Optimális érettségi állapot esetén –
rövid altatásban – egy vékony tűvel, ultrahang-vezérlés mellett, hüvelyen keresztül
leszívjuk a petesejteket tartalmazó tüszőtartalmat. Ezután a tüszőfolyadékban a petesejteket
sztereo mikroszkóp segítségével, magasan
képzett embriológusok megkeresik és értékelik. A kinyert petesejteket laboratóriumi
körülmények között speciális tápoldatba, illetve szövettenyésztő edénybe helyezik, amely az
ivarsejtek és embriók fejlődése számára optimális körülményeket biztosít. Ekkor a pár férfitagja által leadott spermium váladékkal
egyesével megtermékenyítjük a kinyert petesejteket. A megtermékenyítés a punkciót követően 3-4 órával történik, amihez a spermiumokat megfelelően előkészítjük. A megtermékenyítést követő napokon embriológus szakembereink mikroszkóp alatt ellenőrzik a sejtosztódás folyamatát, így lehetőségük van a
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legjobb osztódási tulajdonságot mutató embriók kiválasztására, és ezek közül a vissza nem
ültetett – számfeletti – embriók lefagyasztására. A megtermékenyült és szabályosan osztódó
embriók visszahelyezése (embriótranszfer) a
petesejt leszívástól számított 48-72, esetleg
120 órával történik. Az embriókat először speciális – a piacon elérhető legkorszerűbb embrió megtapadást elősegítő tápoldatban tároljuk, majd egy vékony katéter segítségével ultrahang vezérelt módon juttatjuk a méh
üregébe. Ezt a beavatkozást – mivel fájdalommal nem jár – altatás nélkül végezzük. A viszszaültetési eljárás során törekszünk arra, hogy
a többes terhesség esélyét visszaszorítsuk.
Ennek elérésére megpróbáljuk megtalálni azt
az optimálisan minimális embriószámot, ami
már elégséges lehet a terhesség bekövetkeztéhez, de nem okoz kockázatos 3-4-es ikerterhességet.
 Melyek a lombikbébi kezelések típusai?
 Az Intracitoplazmatikus Spermium Injektálás (ICSI) az IVF kezelés egyik válfaja. Amennyiben a meddőség oka a gyenge minőségű
spermakép, akkor arra van szükség, hogy a
spermiumokat mikromanipulációs eljárással

mesterségesen juttassuk a petesejtbe. Ennek
során a petesejtet egy rendkívül finom eszközzel rögzítjük, majd a megfelelő helyen egy
nagyon finom és vékony tűvel direkt injektáljuk a spermiumot a petesejt belsejébe. A spermiuminjekció rendkívüli előnye az, hogy
amennyiben az ejakulátum nem tartalmaz
spermát (azoospermia), az ICSI akkor is végrehajtható a heréből illetve a mellékheréből –
műtéti úton – vett, a szövetből kinyert spermium segítségével. ICSI eljárás alkalmazására
abban az esetben kerülhet sor, ha nagyon alacsony a spermiumszám, ha a mozgó spermiumok számaránya 20%-nál kevesebb, ha nagyszámú abnormális spermium (több mint 95%
kóros) van, ha gyenge a célirányosan (progresszív) mozgó spermiumok aránya, ha az előző
IVF kezelések során gyenge (20%-nál kevesebb) vagy elégtelen volt a spermaanyag spontán petesejt megtermékenyítő képessége,
ismert endometriozis betegség esetén, előzetesen többszöri sikertelen IVF kezelés után. A
másik típus, az AHA, vagyis asszisztált hatching eljárás. Ezzel az embrió beágyazódása,
ezáltal a lombikbébi kezelés sikeressége növelhető. Az eljárás során az embriót körülvevő
zóna pellucidán kis nyílást ejtünk, így az embrió méhbe ültetésekor könnyebben szabadul ki
a burokból és tapad meg a méh nyálkahártyáján. Az embriókat körülvevő burok, a zona pellucida eredetileg fontos szerepet játszik a petesejt megtermékenyülésében, ugyanis a petesejtet körülvevő sok spermium közül csak egyetlen áthatolását engedi. Ezen kívül védi a petesejteket mind mechanikai, mint immunológiai
behatásoktól, miközben azok a petevezetőben
vándorolnak. Viszont az embrióknak ki kell
tudniuk kelni ebből a burokból, hogy megtapadjanak a méh nyálkahártyáján. A folyamat
neve hatching, általában a megtermékenyítést
követő ötödik napon történik meg. Ahogyan az
embrió növekszik, szétfeszíti ezt a burkot. Ha
nem képes rá és nem tud kibújni, akkor megtapadni sem képes, így elpusztul. Ezt kezeli az
AHA, azaz asszisztált hatching, amit mechanikus, kémiai vagy lézeres módszerrel végzünk.
Ezt alkalmazzuk, ha az anya elmúlt 35 éves, ha

előzetesen az IVF eljárás kétszer sikertelen
volt, vagy ha mikroszkóppal észlelve vastag a
zona pellucida.
 Az igények miatt a meddőségi kezelések
területe nagyon innovatív. Gyakran új gépek,
gyógyszerek, beavatkozások jelennek meg.
Mennyire szükséges lépést tartani velük?
 A naprakészség fontos, de persze egy szakembernek csak a tudományosan már bizonyított dolgokat szabad alkalmaznia, hiszen nem
árthat, vagy nem vezetheti félre a pácienseit.
Persze, ha valaki olyan valamibe kapaszkodik,
ami nem ártalmas, viszont segít számára a
gyakran nagy türelmet igénylő, hosszadalmas
kezeléseket elviselnie, akkor ennek az adott
személynél van létjogosultsága. Magánklinikaként szerencsére a vezetőség ügyel arra, hogy a
szakorvos által igényelt eszközöket, anyagokat
beszerezze, így mi a Magyarországon elérhető
legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújthatjuk a betegeinknek.
Kovács Liza

MIKOR LEHET
MEDDŐSÉGRE GONDOLNI?

Ha legalább egy éve védekezés nélküli és rendszeres a házaséletet, ám
teherbeesés még nem történt.
Ha már sikerült a teherbeesés, de legalább két vetélés is történt a múltban.
Ha az otthoni tesztek (nyálból, vizeletből, hüvelyváladékból, hőgörbéből) nem mutatnak tüszőérést vagy
tüszőrepedést.
Ha a menstruáció hosszabb ideje
rendszertelen vagy egyáltalán nincs.
Ha a menstruáció elhúzódó, a vérzés
erős, alvadékos.
Ha menstruáció alatt vagy attól függetlenül erős alhasi fájdalmak jelentkeznek.
Ha az együttlét fájdalmas.
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Álomswing
Szerencsés az, aki azzal foglalkozhat,
amit igazán szeret. Ez különösen

fontos az előadóművészek esetében,

hiszen ekkor tudnak igazán hitelesek
lenni. Gájer Bálint álma valóra vált,
népszerű, énekesként az egész

országban ismerik. Hosszú, kitartó

munkával mára már szólókarrierjét
építi. Talán épp ezért az Álomswing
dallal indul nemrég megjelent

második szólólemeze. Az albumra

épülő koncerteken is ez a nóta adja
meg a hangulatot.
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 A korong címe beszédes, Swing’n Pop,

hiszen a rád jellemző swinges hangzás keveredik a táncdalok, a pop nóták stílusával. Miért
ezt az irányt választottad?
 Az első lemezemen is voltak popos dalok, de
mivel a hangszínem és a stílusom is „swinges”,
no meg a közönség is elvárja tőlem ezt az
irányt, így maradok a kaptafánál egy kis fricskával, akárcsak az egyik nagy kedvencem,
Michael Bublé.
 A CD-n, mint egy érzelmi hullámvasúton, a
lassú és gyors nóták váltakoznak. Ez a szerkesztésmód tudatos volt? Mennyire önéletrajzi az anyag?
 Persze a lemez tükrözi az éppen engem foglalkoztató gondolatokat, de inkább általános
témákkal, a nő és férfi viszonyával, a
szerelemmel stb. foglalkozunk. Tizenhárom dal van a lemezen, mindegyiknek megvan a saját története. Kettő
feldolgozás, a többi saját anyag. A
Csak egy tánc volt, Szécsi Pál dala, a
Táncdalfesztivál ötvenéves jubileuma
miatt került a lemezre. A Jég dupla
whiskyvel című Charlie nóta az egyik
kedvencem. Az első lemezemen főleg
feldolgozások vannak, a mostanival
előre léptünk. A lemez egy ’30-as évek
hangulatát idéző dallal indul. A swing
után egy boszanova, majd rockos nóta
jön. Felkerült a korongra a 2015-ös
Eurovíziós dalfesztivál döntőjébe
jutott dalom is, ez a 12. a lemezen, egyben az első angol nyelvű nótám, tulajdonképpen egy swinges revü szám.
Büszke vagyok arra, hogy a közönség
juttatta tovább.
 Tervezel újabb indulást az Eurovíziós fesztiválon?
 Bár nem vagyok jó versenyző, mert
nehezen viselem a kudarcot, elképzelhető, hogy újra ringbe szállok. Egy
latinos, vidám nótára gondolok, színpadi showval.
 Hat év zenekari tagság után, 2015ben megváltál a Group’n Swing-től.
Ez nehéz döntés volt számodra?

 Megváltoztak a viszonyok a tehetségkutató

után, ahol 2. helyezett lettem. Amit elsősorban
az együttessel játszottunk, a swing, rétegzene,
de a Voice kitágította a kört körülöttem. Egy
darabig próbáltam a zenekari teendőket és a
szólókarrieremmel járó feladatokat összeegyeztetni, de be kellett látnom, hogy ez nem
fog menni. A barátság megmaradt, néhányukkal most is együtt dolgozom, például Elek Norbert, a Group’n Swing billentyűse közreműködött a lemezeim készítésében, s a jövőben is
remélem, hogy így lesz. Jóban vagyok az utódommal, Magyar Bálinttal, is.
 Te vagy a saját menedzsered, a lemezeid
zenei producere is. Kikkel dolgozol szívesen
együtt?
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 Igyekszem mindenki felé nyitott lenni. De
persze kialakult már egy csapat körülöttem. A
saját zenekarom 8 fős, de gyakran ebből csak
négyen kísérnek, attól függ, hogy milyen a felkérés. A Swing’n Pop-nál a swinges világért
Éger László felel, Hámori János hangszerelte a
táncdalos nótákat, Elek Norbi a többi dalnál
működött közre. Födő Sándor már az első
lemeznél is, Major Eszter pedig most a A női
nem című nótában dalszövegeíróként dolgoztak
velem. A női nem zenéjét Ferencz Péter írta,
Révész Richárd A meglátni és megszeretnit
jegyzi, az Ébren álmodom egy francia zeneszerzőhöz kötődik. Aztán Éliás Junior is írt nekem
dalt, a Messze a holnapot pedig egy gyerekkori
barátom a szülővárosomból, Hársházi Szabolcs,
jegyzi. Rádióbarát lemezre törekedtünk, hogy
minél szélesebb közönséghez eljuthassunk.
Nagy elismerés számomra, hogy az egyik példaképem, Szolnoki Péter gratulált a lemezhez.
 Hogy képzeled el magad 20-30 év múlva?
 Énekesként, családapaként. Most építkezünk,
s remélem, jövőre az esküvő is meglesz. Ez
évben a húgomét tartjuk. A párommal persze
gyermekeket is szeretnénk. Úgy tervezem, hogy
a „Gájer Bálint brand” életem végéig fut. Folyamatosan ezen dolgozom. A tehetségkutatókon
(Megasztár, Voice) is emiatt indultam. Nyitott
vagyok minden jó feladatra. Szörényi Örs és Piri
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Béla Milliók hangja című produkciójában Joan
Faulknerrel együtt énekelünk. Emellett a táncdalfesztivál évfordulója kapcsán emléket állítva
a fél évszázadnak, Szulák Andreával, Malek
Andreával, Farkas Gábor Gabriellel és az Albaregia zenekarral együtt turnézunk. Emellett már
készül a karácsonyi lemezem, ahol a saját nóták
mellett csak magyarul hangzanak el a közismert
dalok. Éger László írja a két sajátot. Az egyik lassú, a másik pedig gyors lesz. A lemezen a szimfonikus hangzás a cél, ezért a saját zenekarom
vonós szekcióval egészül ki. Szorgalmasan tanulok angolul, hogyha lehetőség adódik rá, nemzetközi porondra is léphessek. Ez az év különleges számomra, hiszen amellett, hogy elkészült az
album, 25 éve vagyok színpadon, mert először
egy zenekarban doboltam, 15 éve énekelek és 10
éve élek a fővárosban.
 A tanítás is szerepel a terveid között?
 Szívesen vállalok fiatalok mellett mentori
feladatokat, de a tanítás az más. Akkor nem én
választanám meg, hogy kinek segítek, s a linkséget nem tolerálom. A nagyon tehetséges Varga Dáviddal Az ének iskolájából már találkoztam, remélem hasznos tanácsokat adhattam
neki. Furcsa is volt számomra a helyzet, hiszen
ő a példaképének tekint, s ezzel az érzéssel először szembesültem.
Balogh Andrea

Gyümülcsorgia
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A cukrászatban is egyre jobban
az egészséges alapanyagok veszik át
a szerepet. A finomított fehér cukor
helyett nádcukrot, xilitet, eritritet
és mézet használnak a vásárlói
igényekhez igazodó vendéglátó
egységek. Az ízfokozók is háttérbe
szorultak, inkább a szezonális
növények jelennek meg
a kínálatban. Tavasszal már várjuk
a friss gyümölcsöket, az eper-,
málnaszezon elindítja
a gyümölcsorgiát, hiszen nyáron
és ősszel beérik a termés.
A ribizli, cseresznye, meggy, szőlő,
barack nemcsak színesek,
de a gyümölcscukor miatt édes
élvezetben is részesítenek
bennünket. A nyári desszertekről
egy óbudai új cukrászda,
az I love kex vezetőjével,
egyik tulajdonosával, Karl Dórával,
beszélgettünk.

 Télen általában a testet-lelket melengető,
krémesebb finomságok, míg nyáron a könynyebb édességek a trendik. Mennyire változott meg a kínálatotok tavaszra és nyárra?
 Az állandó, évszaktól független édességek
mellé mindig új dolgokkal is bővítjük a repertoárunkat. I love kex stílusban már a klasszikus
franciakrémes, valamint a somlói pohárkrémként is kapható a cukrászdánkban. Vásárlóink
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kérésére eritrites sütiket is készítünk a xillitesek mellett, mert ez utóbbi nagy mennyiségben
hashajtó hatású. Az eritrit jeges íze a savanykás
gyümölcsökhöz amúgy is nagyon jól passzol.
Persze figyelünk arra, hogy az édesítővel ne
nyomjuk el a gyümölcsök ízét. Emellett minőségi növényeket igyekszünk vásárolni, hiszen,
ahogy nő a napos órák száma, valóban előtérbe
kerül a fashion fruit.
 Mindegyik gyümölcs alkalmas alapanyag a
sütikhez?
 Egy cukrászdában ügyelni kell arra, hogy ne
csak ízletes, de esztétikus is legyen az édesség,
így ha az ízfokozókat el akarjuk kerülni, akkor
válogatnunk kell a gyümölcsfajták közül. Például a görögdinnye nem elég karakteres ízű, a
sárgadinnye viszont akárcsak a ribizli és az
egres, megosztja a közönséget, hiszen van, aki
nagyon szereti, de van, aki irtózik tőlük. Persze
az is számít, hogy mivel kombináljuk őket,
hiszen a feketeribizlis tápiókapuding és pannacotta nálunk sláger. A citrusos, mangós, bogyós
gyümölcsökkel készült sütik nagyon népszerű-
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ek, például a sajttorták ideális kiegészítői. Ezeket a fagyos időkben mással kombináljuk. A
vendégeink nyáron szeretik a pohárkrémeket,
a pannacottát gyümölcsökkel. A gyümölcsös
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maffin is a kínálatunk része. De lesz a nevünkhöz méltóan, hiszen I love kex cukrászda
vagyunk, nyári kekszünk is. De a macaronoknál is a nyári ízek dominálnak.

 Most lesz pasztell macaron hetetek is. A
fagyi színekből merítettetek ihletet?
 Igen, hiszen a nyár a jeges finomságok időszaka. A macaronoknál is szezonális ízekre váltottunk. A cukrászaink folyton újdonságokkal
rukkolnak elő. A citromos, mangós, málnás a
mostani kínálatunk fontos része lett. A termékeinkhez saját lekvárokat is készítünk. Csak a
fagylaltok maradnak ki a sorból. Húszféle fagyi
kapható májustól nálunk, de hogy ebben is első
osztályú minőséget adhassunk, ezeket egy
fagylalt kézműves manufaktúrától vásároljuk.
A klasszikus gombócok mellett külön nekünk
készítenek I love kex fagyit is, de persze ilyen
nevű kehely alkoholos és nem alkoholos verzióban is a kínálatunk része. Emellett a „mentes”
fagyik sem maradhatnak ki a sorból.
 A nyár nemcsak a jeges finomságok, de az
esküvői torták szezonja is. Ebben most mi a
divat?
 A nacked cake nagyon népszerű. Az egyediségre törekedve születésnapokra, esküvőkre,
évfordulókra minitortákat, pohárkrémeket is
sokszor rendelnek tőlünk. Így az egészségügyi
vagy elvi okból valamilyen alapanyagot kerülő
vendég igényeihez is könnyebb alkalmazkodni.
A desszert asztalok is kedveltek. Az én legutób-

bi kedvencem egy betontorta volt, amit egy
vendégünk születésnapjára készítettünk.
Balogh Andrea
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Városi idill

Kisgyermekes családok számára ideális,
ha csendes, nyugodt környéken, de mégis
élvezve a városi infrastruktúrát, lehetőségeket, élhetnek. Vendéglátóink ezért vásároltak Budaörsön egy nagy telket. A kétszintes házhoz kert, a két autó mellett még
bőven rakodó felületet biztosító garázs is
tartozik. Mivel az építkezés során a lehető
legtöbb fát megőrizték, így most az épületet körülölelő L-alakú terasznak és az
erkélynek a termetes diófa, az ugrálónak
pedig egy másik gyümölcsfa ad árnyékot.

Zita Budaörsön nőtt fel, jól ismeri a települést, így számára egyértelmű volt, hogy itt keressenek az igényieknek megfelelő telket. Amíg ketten éltek férjével, Ádámmal, addig nem volt lényeges számukra a kert, de a két
kisfiúk megszületése után már nagy segítség a napi
teendők elvégzésében, hogy a házból rálátnak a kint játszó gézengúzokra, akik például aközben, míg az édesanyjuk főz, szabadon rohangálhatnak, játszhatnak az
udvaron. De az óvoda is, ahová a 4 éves Márk és az iskola előkészítőbe járó 7 éves Áron járnak, a közelben van,
de még Ádám is pár percre dolgozik az otthonuktól.
Az építkezés során szerencséjük volt, mert egy olyan
generálkivitelezővel találkoztak, aki gyorsan, alaposan
dolgozott, rádaásul a szerkezetkész állapottól beleszólhattak a helyiségek méretébe, kiosztásába, a burkolatok, színek, beépített bútorok kiválasztásába. Enek megfelelően a
családi közös tér a legnagyobb. A bejárattal szemben egy
légtérben van a konyha, az étkező és a nappali. A két emeletes épületben ide még fürdőszoba, WC és gardrób
került. Praktikusan a második szinten vannak a hálószobák, a gardrób és a dolgozószoba együtt, valamint egy
nagy fürdőszoba a szülők, és egy másik a kicsik számára.
A ház stílusa modern, ehhez igazodnak a búrorok is. Egy
belsőépítész hölgy segített Zitának a berendezésben. A
fehér, szürke és fekete szín dominánsan mindenütt jelen
vannak. A burkolatok strapabíróak, de emellett elegánsak. A bútorok fényes borítása nemcsak esztétikus, de
könnyebben tisztán tartható is. A hatalmas nyílászárókon
beáramló fényt a fehér színű fal és tárgyak életre keltik,
így minden napszaknak megvan a maga varázsa. Az otthonosságot növelik a háziasszony által kiválasztott mókás
idézetek a párnákon, fotókon. A falakat a folyosókon családi fényképek díszítik.
Vendéglétóink két éve laknak itt, ezalatt csak pár dologról derült ki számukra, hogy máshogy talán jobb lenne,
mondjuk egy nagyobb telek, vagy a fölszinten az egy légtér kisebb tagolása. Szeretnek itt élni, ehhez hozzájárul,
hogy a kültér és a beltér összefonódik, hiszen az erkély
és a terasz szinte körbeöleli az épületet. A panor áma
mesés, a környék csendes. Nem csoda, hogy csak egy
nagyobb udvar miatt költöznének el innen, hiszen a 160
négyzetméteres ház mérete megfelelő a számukra, az
átgondoltan megtervezett enteriőrök kényelmesek, a
sok rakodó felület megkönnyíti a rend megtartását. A
fiúk is imádják a nagy, saját szobájukat, a kerti játékokat, pancsolót, ugrálót, a hintát, hogy szabadon rohangálhatnak, vagy rajzolhatnak a térkőre. A szülők pedig
kevés szabadidejükben sz kiülnek egy pohár borral a
kezükben a teraszra beszélgetni, pihenni. De családi és
baráti összejövetelek számára is ideális a a házigazdák
ízlését tükröző, funkcionális igényeikhez hangolt, elegáns otthonuk.
Balogh Andrea
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Energiaáramlás
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a Pannon Filharmonikusokkal

A Pannon-bérlet műsora a
jövő évadban az eddig megszokott színvonalat még
tovább fokozva ismét a zenei
világ kivételes szólistáit, saját
nemzetük vezető művészeit
vonultatja fel a komolyzene
elismert dirigenseivel együtt,
miközben igyekszik arra is
rávilágítani, mit rejt a cím, és
hogyan válik a flow-élmény a
jövő évad központi témájává.
A budapesti MÜPA koncertsorozat bérleteseinek száma az elmúlt évadban
meghaladta az 1100 főt, így a most márciussal
indult bérletújítás mellett az új érdeklődőknek
érdemes a korlátozott számban megvásárolható
szabad helyekre minél előbb megváltani a bérletüket. Az együttes 2017/2018-as évadának középpontjában az energiaáramlás, a flow-élmény, a
koncerttermekben felszabaduló energia áll.
A zenekar igazgatója, Horváth Zsolt, szerint a Pannon Filharmonikusok elért egy magabiztos technikai tudásszintet és repertoárt. Ennek köszönhetően túl tud emelkedni a perfekcióra való fókuszáláson. A társadalmi érintkezés lényege az, hogy valóban létrejön a közlés, ami a koncertteremben az
energiaáramlásban valósul meg a muzsikusok és a
hallgatóság között. A jövő évad szólistái mind
olyan kivételes művészek, akik nem0csak érzik, de
értik is azt, hogy a megfelelő körülmények között a
zene energiája az előadóban és a hallgatóban is
képes olyan állapotot előidézni, melyben felszabadító örömérzettel élhető át egy-egy pillanat. Erre a

szemmel nem látható folyamatra világít rá a zenekar a
közönség számára is megtapasztalható formában.
A Pannon-bérletsorozat öt előadásán olyan erejük teljében
lévő muzsikusok lépnek színpadra,
mint
Benjamin
Schmid, Bogányi Gergely,
Baráti Kristóf, Várdai István és Dejan Lazić. Mind
olyan művészóriások, akik tisztában vannak tudásuk, technikájuk és tehetségük erejével, melynek irányításával
az egyes művek eddig soha nem hallott formában
szólalnak meg a közönség előtt, lehetőséget teremtve a flow-élmény felejthetetlen átélésének.
Bogányi Tibor, a zenekar vezető karmestere, szerint a koncerteken a láthatatlan válik lényegessé.
„Energiát hozunk létre és adunk át a közönségnek. Egy-egy frázist viszünk magunkkal a hangversenyekről, amit többet nem tudunk kitörölni a
fejünkből.”
További érdekesség, hogy az egyes hangversenyek során az öt művész közül hárman – Benjamin Schmid, Baráti Kristóf és Várdai István –
Stradivari hangszereken adnak majd elő. Az
egyedi hegedűk mellett egy rendkívül értékes
Stradivari-cselló is hallható lesz Várdai István
játéka során.
A 2017/2018-as évad budapesti bérlete megújítható és vásárolható a www.jegymester.hu
oldalon, valamint a Müpa pénztáraiban személyesen.
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MINŐSÉGI GASZTRONÓMIA HATÁROK NÉLKÜL

A magyar gasztrokultúra legmenőbb fesztiválja idén már túllépett az ország határain és a legkiválóbb hazai éttermek mellett a régió legjobbjait is
bemutatta, hiszen itt volt a nemrégiben a világ legjobb női séfjének választott Ana Roš, a szlovén Hiša Franko étterem séfasszonya. Az OTP Bank
Gourmet Fesztivál május 18-21. között a megszokott helyre, a Millenáris
Parkba csalogatta a kulináris kalandorokat, ahol a rendkívül sokszínű
étel- és italkínálat mellett, ezúttal a mangalica és az eper került a figyelem
középpontjába.
Alapelvéhez hűen idén is mindenből a legjobbat adta a gasztrorendezvények legjobbika, az OTP Bank Gourmet Fesztivál: az egy időben és egy helyen felsorakozó legkiválóbb
fővárosi és vidéki éttermek ételei mellé a látogatók most is megkóstolhatták az ország
legjobb borait, söreit, pálinkáit, és persze a kínálatból nem maradhattak ki a legjobb
cukrászdák, gourmet üzletek, sőt a kiemelkedő teljesítményt nyújtó street food-osok
sem. A több mint 100 kiállítót felvonultató esemény fókuszába a sokszínűség jegyében
már nem egy-egy ikonikus étel, hanem két alapanyag került. Idén a mangalicára és az
eperre esett a zsűri választása, ezért az éttermekre jellemző specialitások mellett, most
e két alapanyagból is izgalmasabbnál izgalmasabb fogásokat készítettek a sztárséfek. A
Gourmet-n sétálva továbbra is végigkóstolhattuk a hazai gasztronómia legjavát, vagy
sztárok előadásait és bemutatóit nézhettük meg a színpadon. Azonban, aki ennél is
különlegesebb és egyedibb élményre vágyott, az idén már, előzetes regisztrációval, a fellépő sztárok exkluzív ebédjeire és vacsoráira is befizethetett. A a világ legjobb női séfje,
Ana Roš, egy hatfogásos menüvel kápráztatott el minket. Étterme a Hiša Franko, ugyan
csak az év néhány hónapjában fogad vendégeket, ám olyankor valódi zarándokhelynek
számít a gasztronómiáért rajongók körében, így nem csoda, hogy pár hónappal ezelőtt
Ana Roš-t választották a világ legjobb női séfjének a World’s 50 Best Restaurants
Awardson. A szervezők hagyományteremtő szándékkal indították útjára a legjobb vidéki séfek által közösen prezentált vidéki ebédeket, amelyeken évről évre bemutatják
majd a hazai gasztronómia legizgalmasabb vidéki műhelyeit. Erős a kezdés, hiszen már
az első alkalommal olyan éttermek főztek együtt, mint a közönségkedvenc Anyukám
mondta, a Gault&Millau által az év éttermének választott mádi Gusteau, a töretlenül a
legjobb balatoni étteremnek számító Kistücsök, valamint a mindenki által nagyra tartott, Pesti István vezette tatai Platán Étterem. Az i-re a pont a legjobb vidéki
csokoládéműhely, a soproni Harrer Chocolat tányérdesszertjével került fel. Az
ételekhez természetesen kiváló hazai borokból is válogathattunk.
Az idei Gourmet egyik külföldi sztárja, Wojciech Modest Amaro, a Michelin-csillagos
Atelier Amaro séfje egy különleges vacsorára invitálta meg a fesztivál közönségét,
amelyen ugyanazt a nyolcfogásos menüt szolgálták fel, mint amit aznap a varsói éttermében is kínáltak a vendégeknek. Amaro hazájában igazi sztár, aki a legendás El
Bulliban kezdte és a Noma-ban fejezte be európai tanulóéveit, majd hazatérve megnyitotta saját éttermét, amellyel hamarosan megszerezte Lengyelország első Michelin
csillagát is. Az Atelier Amaro-t jelenleg a World’s 50 Best Restaurants Awards az
észak-európai régió egyik felfedezettjeként tartja számon. Az exkluzív programokból
nem maradhatott ki Széll Tamás és csapatának ötfogásos ebédmenüje sem. Széllt ma
már senkinek sem kell bemutatni Magyarországon, a gasztrotörténelmet író séf a
Bocuse d’Or sikereket követően sem pihent túl sokáig, nemrégiben Szulló Szabinával
és csapatával megnyitotta a Stand25 bisztrót. A Gourmet exkluzív ebédjére egy, a
Bocuse d’Or-t is megidéző, különleges menüvel készültek, amely ebben a formában
máshol nem kóstolható. Izgalmas volt a „Hungarian Michelin all-star” vacsora is. Az
egyedülálló és megismételhetetlen élmény főszereplői hazánk Michelin-csillagos éttermeinek séfjei. Palágyi Eszter (Costes), Mészáros Ádám (Onyx), Sárközi Ákos (Borkonyha), Tiago Sabarigo (Costes Downtown), valamint az ország egyik legjobbjának
számító cukrászműhelyét vezető Mihályi László (Mihályi Patisserie, Váci Desszertszalon) közös menüjét nagyszerű borok kísérték.
www.gourmetfesztival.hu
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AquaTherm Hotel
Zalakaros



plus

Fedezze fel Zalakaros újdonságait, mint az
új és egyedülálló öko-thermál tavat és környékét, vagy a csúszdaparkot a Zalakarosi
Gyógy és Élményfürdőben. A közeli Zobori
Élmény és Kalandpark szintén bármely
korosztály számára nagyszerű szórakozási
lehetőségeket kínál. A zalai táj finom házias
ételei és kitűnő borai mind hozzájárulnak
egy tökéletes wellness pihenéshez. Az akciós
árakról, az AquaTherm Hotel egész évben
gondoskodik!

Húsvét és tavaszi szünet Zalakaroson

az AquaTherm Hotelben (min. 3 éj)
2017. április 13 – 18. között
3 éjszaka foglalása esetén: 11.500,- Ft/fő/éj
4 éjszaka foglalása esetén: 10.500.-Ft/fő/éj

Május 1. hosszú hétvége Zalakaroson

az AquaTherm Hotelben (min. 3 éj)
2017. április 28 – május 1. között
3 éjszaka foglalása esetén: 11.500,- Ft/fő/éj

Pünkösdi hosszú hétvége

Zalakaroson az AquaTherm Hotelben (min.
3 éj)
2017. június 2 – 5. között
3 éjszaka foglalása esetén: 11.500,- Ft/fő/éj

AquaTherm Hotel plus
H-8749, Zalakaros, Üdülő sor 6.
Tel.: +36/93 541 910
Hotel-Mobil: +36/30 474 8687
E-mail: sales@aquathermhotel.hu
Web: www.aquathermhotel.hu

