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Kisnyugdíjas Mari néni szegényebb volt, mint a templom egere, viszont mert nagyokat álmodni. Nézte a
híradóban a különböző flancos rendezvényekről szóló tudósításokat, és egyre erősebb lett benne az érzés,
hogyha nagyon akarná, ilyet ő is össze tudna hozni. Mert, hát mégis csak röhej, hogy ezeket a puccos össze-
jöveteleket kisajátítják maguknak a gazdagok! Osztott, szorzott, aztán anélkül, hogy a családból bárkit is
megkérdezett volna, megpályázta az Operabál megrendezését.
Na, lett is belőle nagy hajcihő! Pillanatok alatt szétfutott a híre a faluban, hogy Mari néni megbolondult. A
család tagjai hüledeztek, volt, aki csak valami hülye viccnek gondolta az egészet, mások meg elkezdtek szá-
molni, és a végeredménytől lettek rosszul. Ám mindez egy cseppet sem zavarta az idős hölgyet. Ő elhatá-
rozta, hogy arany betűkkel írja be a nevét a falu történetébe, és, ha ő egyszer valamit elhatározott, akkor az
úgy is lesz! A kishitűektől, a vészmadaraktól egyenesen dührohamot kapott, mert azok olyan kérdésekkel
bombázták, hogy a kertvégi fáskamra megfelelő hely-e egy ilyen rendezvénynek, meg, hogy akkor már talán
nem ártana bevezettetni a vizet, meg az áramot is, és, hogy elég furcsán mutatnának a nagyestélyik meg a
selyemtopánkák a sáros, tyúkszaros udvaron, arról nem beszélve, hogy miből szándékozik mindezt finan-
szírozni?
Ám Mari néni egy kézlegyintéssel elintézte az ilyen defetista dumákat. A fáskamrát majd kibővítjük, egé-
szen a kerítésig, aztán befestjük kályhaezüsttel, a vizet meg az áramot már így is régen be kellett volna
vezettetni, a sáros udvart meg majd szépen felköveztetjük, hogy olyan lesz, mint a Bazilika kertje – mond-
ta ellentmondást nem tűrően. És, hogy miből fizetjük mindezt? – tette fel a költői kérdést. Hát ott van a
temetésére összekuporgatott pénz, aztán, ha az öregebbek öt-hat évig nem váltják ki a gyógyszereiket, az is
tekintélyes summa, és nem utolsó sorban az unokák taníttatására szánt nem kis összeg is jobb helyen len-
ne, ha a nagy cél érdekében használnák fel (a végén még úgy kiművelnék magukat, hogy nem átallanának
belepofázni a nagyok dolgába).
Ekkorra már alaposan megszaporodott Mari néni támogatóinak tábora, hiszen, ha senki nem látta, a falu
kőművese, víz- és gázszerelője, meg Józsi, a sírköves, aki térkövezést is vállal, boldog vigyorral az arcán
dörzsölgette a tenyerét a zsíros megbízások reményében.
Ment is volna minden, mint a karikacsapás, de a család fiatalabb tagjai úgy gondolták, hogy ha már az ő
jövőjük, meg egészségük bánja, csak tisztességesebb lenne, ha nem egy hibbant öregasszony döntene mind-
erről, hanem együtt, az egész família. El is kezdték kérdezgetni a rokonságot, és egyre nyilvánvalóbbá vált,
hogy azok még egy születésnapi zsúrt sem szeretnének, nem hogy Operabált!
Jött is lélekszakadva Rózsi néni, a szomszéd, aki mindent előbb tudott másoknál a faluban, ezért Mari néni
hallgatott a tanácsaira: – Vigyázz Mari, mert ezek arra készülnek, hogy leszavaznak a családi tanácsban,
aztán oda a renomé, mindenki azt hiszi majd, hogy számít a szava!
Mari néni a maga módján tudott okos (vagy legalábbis fineszes) is lenni, ezért még aznap este közölte a
famíliával, hogy nem akar feszültséget kelteni azok között, akik támogatják, meg akik ellenzik a tervét, ezért
eláll tőle. A család egyetlen nagy, megkönnyebbült sóhajjá vált, a fiatalok ismét kezdték tervezgetni a jövő-
jüket, az idősebbek bizakodni, hogy ha lesz gyógyszer, talán élhetnek még pár évet, mert nem hallották,
ahogy Mari néni, aki bármit képes elviselni, csak a vereséget nem, mint duzzogott magában: – Majd adok
én nektek ellenkezni, senkiháziak! Azzal átment Józsihoz, a sírköveshez, és hosszasan tárgyaltak, majd a jól
végzett munka örömével szívében, megnyugodva tért haza.
Pár hónap múlva büszkén állt ki a kapuja elé, hogy fogadja az elismerést azoktól, akik a szomszéd falvak-
ból is felkerekedtek, hogy megnézzék azt a csodálatos neobarokk kőhidat, amely az út menti árok fölött ível
kecsesen, Mari néni portája előtt. Nézte a márvány oroszlánokon és szépen cizellált párkányokon megcsil-
lanó napfényt, és arra gondolt: a gatyánkat kifizettük rá, de megérte! És boldog volt: mégis csak ő győzött.

Szabó Antal
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� Ma már a kismama szabadon eldönthe-
ti, hogy egyedül vagy segítővel szeretne-e
szülni. Az Ön előző munkahelye, a Szent
István kórház szülészeti osztálya a WHO-
tól megkapta a baba-mamabarát szülé-
szet megtisztelő besorolást, és ez a cél a
Róbert Károly Magánkórház számára is.
Emellett Ön vezette be hazánkban elsőként
a vízben (medencében, kádban) vajúdás
és szülés lehetőségét. Mennyire volt nehéz
kiharcolni a változásokat?
� Nem volt egyszerű az út, először a szak-
mát kellett meggyőzni, utána jöhetett az
intézet. Követve az igényeket, amely intéz-
mény nem akart lemaradni, az megnyitot-
ta az agyon medikalizált szülészetét, ahol
például a családtagok, ismerősök csak TV
képernyőn keresztül nézhették meg az
újszülöttet. Sajnos még most is vannak
ilyen osztályok, pedig ebből a szempontból
is verseny alakult ki a kórházak között. Ha
a szándék megvan, akkor az állami kórház-
ban is megoldható például alapítványok
támogatásával az anyagi háttér megterem-
tése a fejlesztésekhez. A magánkórházak-
ban a megtérülés, a profit alapján dönte-
nek a változtatásokról. A Róbert Károly
Magánkórház tavaly teljesen felújította a
szülészetét, hatalmas, káddal felszerelt,
minden kényelemmel ellátott egyágyas
szülőszobák várják a kismamákat, ahol az
apuka is könnyebben lehet aktív részese a
szülésnek. A baba megszületése után igény
szerint egy másik szobában maradhat még
pár napot a család. Ekkor a szoptatásban
és egyéb újszülött körüli teendők elsajátí-
tásában kapnak segítséget a páciensek, de
az étkezés is magas színvonalú, hiszen
egészséges és ízletes ételek közül választ-
hatnak az anyukák.
� Hazánkban mikor kezdődtek a pozitív
változások?
� Az új módszerektől való merev elzárkó-
zás 20-25 évvel ezelőtt kezdett oldódni. Ma
már Budapesten és vidéken is több lehető-
ség közül választhatnak az édesanyák, per-
sze a főváros a kórházak száma miatt

előnyben van. A szülőszobák egyágyasok
lettek, így most már az intimitás is adott.
Húsz éve még csak függöny vagy lepedő
választotta el a nőket, s egy helyiségben
egyszerre jó páran vajúdtak. Megnőtt az
igény az alternatív lehetőségekre. A kisma-
mák szeretnek mozogni, sétálni, guggolni,
kötélen nyújtózkodni, labdán himbálózni
vagy vízben vajúdni. Az első nagyobb válto-
zást az hozta, hogy az apák bemehettek a
szülőszobába. Marton István doktor, a ’90-
es évek elején indította el nálunk a „forra-
dalmat”, de persze meg kellett küzdenie a
szakmai ellenállással. Az apás szülés a ’70-
es, ’80-as években Magyarországon még
tilos volt. Higiénés okokra hivatkoztak, de
e mögött inkább az állt, hogy féltek az orvo-
sok a műhibaperektől, hiszen a történések
„tanú” előtt zajlottak le. „Az orvosi autori-
tás, a fehér köpeny egyfajta szimbólum
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AA  sszzüülleettééss
vvaarráázzssaa
Komoly gondok vannak a magyar
egészségügyben, hiszen hosszúak a
várólisták, az ellátás is gyakran
hagy kívánnivalót maga után,
a hálapénzről nem is beszélve.
De azért szerencsére pozitív dolgok
is történnek, hiszen egyre több álla-
mi kórház szülészeti osztálya alakul
át „emberközelibb” intézménnyé,
így vannak már egyágyas szobák,
és a várandós kismama is több
lehetőség közül választhat, például,
hogy ülve, állva, sétálgatva, vagy
akár egy kád vízben birkózzon meg
a vajúdás embert próbáló
folyamatával. Persze azért ezek
az intézmények még így sem tudják
felvenni a versenyt a magánkórházak
kényelmével, a szinte wellness hotel
minőségű szolgáltatásokkal,
és a gyors ügyintézéssel.
Az elmúlt évek változásairól,
a baba-mamabarát szülés
egyik legismertebb magyarországi
szakértőjével, Dr. Siklós Pál
szülész-nőgyógyász főorvossal,
a Róbert Károly Magánkórház
orvosigazgatójával beszélgettem.
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volt, a különleges hatalom egyik jelképe.
Nekem ez nem tetszett. Angliában szembe-
sültem azzal, hogy létezik alternatíva, lehet
a pácienst partnernek is tekinteni, én ebbe
az irányba indultam el” – mondta Marton
professzor. Azóta kiderült, hogy az apuka
jelenléte a szüléskor óriási változást hozott,
hiszen a szülőszobában nem egyszerűen
gyerekek születtek, hanem családok. A szü-
lő nőnek joga van egy segítőre a szülőszo-

bában, ezt ma már törvény engedi. Ennek
is köszönhető, hogy ma már az apák
nagyon magas arányban, kilencvenöt szá-
zalékban ott vannak a szülésnél. De, ha az
apuka ezt nem szeretné, akkor lehet az
édesanya (a leendő nagymama), a testvér
vagy egy barát is a segítő. Elsősorban nők a
támaszok, de volt már a praxisomban fiú-
testvér is a kismama mellett. Lehet dúla is
(tapasztalt kísérő) a szülőnő támasza. Saj-

nos őket sem engedik be mindenhova, ezek
az okok sem reálisak.
� Meglepett, hogy az apukák ilyen magas
arányban vesznek részt a szülés folyama-
tában. Valóban hatékony segítők, vagy
csak inkább jelen vannak?
� Ez személyiségfüggő. Van, aki segít, van,
aki csak ott van, és van, aki végigköveti a
vajúdást, de a kitolási szakaszban már
nincs bent a szobában. De persze ez nem-
csak a férfi, de a nő döntése is, hiszen néha
maga a kismama nem szeretné, ha a párja
vele lenne a szüléskor. A döntések segítésé-
ben nagyon fontosak a szülés felkészítő
tanfolyamok. Ezek a ’80-as évektől a leg-
több helyen ingyenesen elérhetőek. A
várandósságról, a szülésről, a szoptatásról
szólnak. De fordulhatnak dúlához is. A
dúlakörök is szerveznek felkészítést. A csa-
lád kérésének megfelelően, a szülés előtt és
után is figyelemmel kísérik a mamát és a
gyermeket is.
� Jobban tájékozódva akár meg is gon-
dolhatja magát a kismama. Gyakori,
hogy a várandósság ideje alatt vált valaki
orvost, kórházat?
� Intézetek között vannak különbségek,
ezeket meg lehet előre ismerni. Az orvosok
és szülésznők módszerei sem egyeznek
mindenben. S valóban az új információk
megváltoztathatják a kismama véleményét,
így csekély számban, de előfordul a váltás.
Én a 20-25. hét után már nem fogadok
pácienst, mert jól meg kell ismerniük egy-
mást a várandós kismamának, az orvosnak
és a szülésznőnek is, hogy a bizalom elmé-
lyüljön, s ehhez idő kell. Az az ideális, ha a
kezdetektől egy orvos felügyeli a kismama
és a magzat fejlődését, változásait, s a vizs-
gálatokat (genetikai rendellenesség szűrés
stb.) egy helyen meg lehet oldani. Erre is
ideális a mi klinikánk. Ezzel időt és energi-
át takaríthatnak meg a szülők.
� Általában az orvos egy-két szülésznővel
dolgozik együtt. Így aki nőgyógyászt
választ az már a szülésznőről is dönt.
� Azért vannak kivételek. Ha valaki ragasz-

kodik egy orvoshoz, s egy szülésznőhöz, de
ők nem egy munkahelyen dolgoznak, akkor
is van lehetőség arra, hogy az anyuka által
kért szülésznő segítse a szülést. Ez is intéz-
ményfüggő. Van, ahol a szabad választás
elé nem gördítenek akadályokat. A bába
praxisok is emiatt alakultak ki. A szülész-
nők végigkísérhetik a 9 hónapot, levezethe-
tik a szülést orvos nélkül kórházban is, ezt
már jogszabály is engedi, de a szoptatást is
segíthetik. Persze ritka a szülész-nőgyó-
gyász nélküli szülés a kórházakban, de erre
is van már példa.
� Az otthonszülés megjelenése mennyiben
segítette, gyorsította fel a szülészeteken a
mama és bababarát változtatásokat?
� Hatott a közfelfogásra, de nem csak emi-
att indultak el a pozitív folyamatok. A
magánklinikák megjelenése is növelte a
versenyhelyzetet mind az állami, mind a
más tulajdonú intézmények között. Az ott-
honszülés nemcsak a kórházak állapota
miatt alakult ki. Az olyan országokban is,
ahol jók az egészségügyi körülmények,
mint Németország, Norvégia, USA, is van
igény az otthonszülésre. De ez csak a szü-
lések körülbelül 1 százaléka. Magyarorszá-
gon 100-200 a kilencvenezres szülésszám-
ból, ezért is felesleges üldözni. Most már a
jogszabályi háttér is adott ehhez. Én nem
ellenzem, csak a biztonság legyen adott.
� Pontosan mit is jelent a baba és mama-
barát kórház elnevezés?
� A bababarát rendszer a WHO nemzetkö-
zi besorolása, a szoptatásról szól. Szigorú
kritériumoknak kell megfelelni ahhoz,
hogy egy-egy intézmény megkapja ezt. Az
anyatejes szoptatás segítése a cél. A meg-
születés után mihamarabb ráhelyezzük a
mellre a babát, hogy fél órán belül az első
szoptatás megtörténhessen. A császárnál a
műtőből kikerülve azonnal megkapja a
babát az anya, hogy a bőrkontaktus megle-
gyen. A kismama a nap 24 órájában együtt
van az újszülöttel, így látja, hogy mikor
éhes. A születés előtt és után is szakembe-
rek segítnek az anyának, ha bármilyen
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szoptatási probléma adódik. A mamabarát
titulus pedig azt jelenti, hogy az anya sza-
bad döntéseit követik, tolerálják, tehát,
hogy milyen körülmények között szeretne
vajúdni, kér-e kórházon kívüli segítőt.
� Az anyatejes táplálás fontosságát már a
legtöbb szülő ismeri. De mit tehet az a kis-
mama, aki szeretne, de nem tud szoptatni?
� A nők körülbelül 5 százalékának nincs
anyateje. Ekkor a tápszer a megoldás, mert
megfelelő anyatejet nehezen lehet besze-
rezni. Ebben is hallgassunk a szakemberek
tanácsaira. Aki saját anyatejjel akarja táp-
lálni a kicsit, s problémába ütközik, ott is
lehet segíteni, különböző módszerekkel,
tejtermelődést fokozó italokkal. Kudarc
esetén is muszáj próbálkozni, mert a baba-
mama kontaktus segíti elő a legjobban az
anyatej megjelenését. Az anyatej mennyi-
sége igazodni fog a gyermek igényeihez, így

attól sem kell félni, hogy „éhezni” fog a
baba.
� Léteznek-e új „trendek” a szülészetben?
� Az epidurális érzéstelenítés nem új eljá-
rás, de nagyon népszerű, ennek az alkal-
mazási aránya között vannak a kórházak
között különbségek. De azt tudni kell,
hogy utána ugyan mozoghat, de nem
sétálhat a kismama. A jóga típusú (relaxá-
ciós) szülések ritkák, de azért van rá
igény. A nők inkább vajúdás közben a
különböző pózokat választják, olykor vál-
togatva is. A vízben szülés is már egy
lehetséges opció. Erre először az előző
munkahelyemen, a Szent István Kórház-
ban nyílt lehetőség. Persze itt a Róbert
Klinikán is van erre mód. Az orvos-szü-
lésznő team, amikor hasonló gondolkodá-
sú és felkészültségű szakemberek dolgoz-
nak együtt, az USÁ-ban népszerű.

Magyarországon ez még nem terjedt el, de
kevés számban azért már létezik. Ennek a
létrejöttét hazánkban határozottan támo-
gatom. Ez a praxis közösség előnyös min-
denkinek, aki benne részt vesz, hiszen ha
például egy orvos beteg vagy el kell utaz -
nia valahova, akkor a páciens számára
ismerős és hasonló szakmai elveket valló
társára bízza a kismamát.
� Mennyire gyakoriak a császáros szülé-
sek? Ön szerint miért ilyen népszerűek
ezek a beavatkozások?
� A császárral szülés nehéz, komoly téma.
A WHO szakmailag a 15 százalékot látja
reálisnak. Van olyan kórház, ahol 75, van
ahol 50 százalék ez az arány. E mögött az is
lehet, hogy mindent meg akarunk „úszni”,
pedig a császárnál a felépülési szakasz
hosszabb, megnő a trombózis és fertőzés
veszély. Én remélem, hogy visszatérünk
egy egészséges számhoz, mert szerintem
csak szakmailag indokolt esetben kellene
műtéti úton világra jönnie a babának.
Talán, ha a tévhitekkel leszámolunk, akkor
nem akarnak majd olyan sokan így szülni,
hiszen a császár nem jó a babának sem. A
császárok száma ugyan nőtt, de ezzel
együtt nem lett több az egészséges gyer-
mek, a perinatális (szülés körüli) veszteség

nem csökkent. Ráadásul a szülőcsatorná-
ban találkozik a kicsi a neki megfelelő bak-
tériumokkal, s ha ez kimarad, akkor az
immunrendszere nem fejlődik jól. Az auto-
immun, allergiás betegségek száma emiatt
nőtt. A légzészavarok száma is több a csá-
szármetszéses beavatkozásoknál.
� A másik ilyen tévhit a gátmetszések
körül van. Sajnos vannak olyan intézmé-
nyek, ahol minden szülésnél ezt alkal-
mazzák.
� Szerintem a gátmetszést, ha lehet, kerül-
jük el. Furcsa, de a metszésnél több a szö-
vődmény, mint nélküle. De ez is szokás és
szemlélet dolga.
� Azt halljuk a médiumokból, hogy felelős-
ségteljes kismama még a fogantatás előtt
figyel a vitamin bevitelre, s magzatvédő
komplex vitamint szed. Helyes táplálkozás
mellett ez valóban elkerülhetetlen?
� A folsavat a várandósság előtt már 4 hét-
tel szedni kell, mert csökkenti a velőcsőzá-
ródási rendellenességeket (például nyitott
gerinc) számát. A D3 vitamin bevitel a
csontképződés és egyéb szervrendszerek
kifejlődéséhez feltétlenül fontos. A többi
vitamint odafigyeléssel már pótolhatjuk az
ételekből is.

Balogh Andrea





Veszprém első igazi wellness szállodája a
város egyik legszebb pontján, a Betekints-
völgyben, a Séd patak partján, csodálatos
klímájú erdei környezetben fekszik. A
Völgyhíd ívei, az ezeréves vár sziluettje, az
ősi templomok tornyai felejthetetlenné
teszik az itt eltöltött időt, a Betekints Well-
ness és Konferencia Hotel pedig biztosítja
a nyugalmat a teljes kikapcsolódáshoz. 
Vendéglátó egységük, a Betekints Étte-
rem a magyaros és nemzetközi konyha
mesterfogásait kínálja a gasztronómia ked-
velőinek. 
Az étterem 250 m2 összterületű rendez-
vénytermei, cocktail tetőterasza, valamint
a szálloda tőszomszédságában kialakított
Patak Party Rendezvénykertje a megye-
székhely egyetlen állandó szabadtéri szín-
padával, bajor sörkülönlegességeivel, grill
specialitásaival, óriás kivetítőjével tökéle-
tes helyszínt biztosítanak konferenciák,
rendezvények, tréningek, csapatépítő hét-
végék, céges családi napok szervezésére.

Egy-egy alkalomra, például születés-
napon, házassági évfordulón vagy
csak ha egy finom vacsorát
szeretnénk elfogyasztani 
romantikus környezetben,
mozduljunk ki, s keressünk
a stílusunkhoz illő környezetben
igényes, egyedi arculatú
konyhára építő éttermet. 
Ezzel könnyebben kiemelhetjük
a hétköznapok egyhangúságából
a számunkra sokat jelentő napot.

EEggyy  hheellyy,,
aahhoovvaa  éérrddeemmeess
BBeetteekkiinntteennii

Legyen szó akár családi rendezvényről,
jubileumról, születésnapról, esküvőről, ők
vállalják akár a teljes körű szervezést és
lebonyolítást és segítenek örök emlékké
tenni az ünnepet!
Kiváló helyismerettel és nagy tapasztalattal
bírnak egyéb helyszínen történő catering
szolgáltatás biztosításában is, így ha Veszp-
rémben vagy a környéken szervezne üzleti
vagy családi eseményt, forduljon hozzájuk
bizalommal!
A Betekints Étterembe egyenesen a pas-
sau-i gyárból érkezik a csak náluk kapható
bajor sörkülönlegesség, a Hacklberg. Az
Urhelltől kezdve a barna sörön keresztül
egészen a frissítő, kissé citrusos búzasörig
bezárólag, hatfajta sörkülönlegességgel
várják az arra járókat.

Ha Veszprémben jár, próbálja ki Ön is!
Tekintsen be hozzájuk és engedje,
hogy a természet, környezet és a
szolgáltatások kiszínezzék a minden-
napok szürkeségét!



CCssookkoollááddééss  ssoouufffflléé
Hozzávalók:
10 dkg 72%-os étcsokoládé, 9 dkg vaj, 2
egész tojás, 2 tojás sárgája, 18 dkg porcu-
kor, 7,5 dkg liszt

A csokoládét a vajjal felolvasztjuk vízgőz
felett, majd a többi anyagot gyors mozdu-
latokkal hozzákeverjük. Vajazott, liszte-
zett soufflé formába helyezzük, 220 C O-on,
13 percig sütjük. Azonnal tálaljuk. Fagyi-
val, savanykás lekvárokkal és gyümöl-
csökkel (jelen esetben ribizli velővel) szer-
vírozzuk.

SSzzűűzzéérrmmee  bbaaccoonn  kkaabbááttbbaann,,
vvaarrggáánnyyááss--kkaaccssaammáájjaass
ppaappppaarrddeellllee--lleell
A szűzpecsenyét enyhén sózzuk, baconbe
tekerjük majd forró serpenyőben, kevés
olajon erősen megkérgezzük (szép piros-
ra sütjük a külső bacon bundát). A lángot
takarékra vesszük majd kb.  5 dkg vaj és
1 gerezd durvára vágott fokhagyma,
valamint friss kakukkfű vagy rozmaring
hozzáadásával lassú tűzön készre sütjük
kb. 5-10 perc alatt a hús vastagságától,
adagszámtól és ízléstől függően. Közben
a kacsamájat felkockázzuk és saját zsír-
jában hirtelen átpirítjuk a vargányával.
Sózzuk, friss kakukkfűvel, rozmaringgal
ízesítjük, majd az „al dente”-re főtt pap-
pardelle tésztával összeforgatjuk. Egy-
két evőkanál főzőtejszínnel dúsíthatjuk.

Jobbról Bánó Roland séf,
balról Lak Krisztián szakács

AAzz  éétttteerreemm  ssééffjjee  mmoosstt  kkéétt  ssiikkeerreess  rreecceepptteett  oosszztt  mmeegg  ÖÖnnnneell
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De jó is egy-egy fárasztó nap után
leülni a kedvenc sütinkkel
a kezünkben, s csak pihenni,
élvezni az ízeket. S ha emellett
nemcsak finom, de egészséges is 
az édesség, akkor lelkiismeret
furdalás nélkül elmerülhetünk
az élményben. Csak jól kell
választanunk, hiszen sok cukrász
alapanyag az összetevőinek
köszönhetően jótékonyan hat
a szervezetünkre, vitaminokat,
hasznos ásványokat tartalmaz,
mint például a „boldogság elixír”,
a csokoládé. A dolce vitáról
egy óbudai új cukrászda,
az I love kex vezetőjével,
egyik tulajdonosával, Karl Dórával,
beszélgettünk.

� A jóléti társadalmakra jellemző az elhízás, így
korunkban a súlykérdés szinte állandó téma, s a
cukor, a szénhidrátok kerülése szükséges a
fogyáshoz, a szív- és érrendszer jobb működésé-
hez. Ezért manapság gyakran halljuk, hogy ne
együnk édességeket, s csökkentsük a péksütemé-
nyek fogyasztását is. Trendi dolog fogyókúrázni,
vagy legalábbis úgy tenni, mintha az egészséges
életmód a mindennapjaink vezérleve lenne. Min-
den vállalkozás sikeres szeretne lenni, így megke-
rülhetetlen a kérdés, hogy nem kockázatos pont
cukrászdát nyitni, ráadásul egy olyan környé-
ken, ahol a közelben már van egy nagy múltú,
híres édesség üzlet?

� Természetesen figyelembe vettük a helyi adottsá
gokat. Régóta dolgozom vezetőként, sok új projekt
beindításában vettem már részt. Ilyen a Gozsdu
udvar, vagy a Buda Entertainment and Gastro Cen-
ter, ahol az I love kex található. A tapasztalataimat
igyekeztem kamatoztatni a hely kiválasztásakor is.
A Kolosi téren, a bevásárló központban, szükség
van egy olyan kávézóra, cukrászdára, ahová be lehet
ülni egy üzleti tárgyalásra vagy baráti csevegésre. Itt
el lehet fogyasztani akár egy finom reggelit is. De a
gyerekekre is gondoltunk, így nekik a látványkony-
hával szemben külön játéksarkot alakítottunk ki.
� Átgondolt a dizájn, a pasztell színek illenek a
funkcióhoz, a fotelek, a székek kényelmesek. A

leginkább a provanszi stílusra emlékeztető megol-
dások keverednek modern elemekkel.
� Egyedi arculatra és egyedi termékkínálatra törek-
szünk, szerintem hosszútávon a kiemelkedő minő-
ségű szolgáltatással lehet talpon maradni. A cuk-
rászdának több bejárata van, az utcafrontról és a
bevásárló központból is rögtön ide juthatunk. Nem-
csak az üvegfalak, de a látványkonyha is a perma-
nenciát erősíti. Nálunk csakis első osztályú alap-
anyagokból készülnek a finomságok. Az egészséges
termékkínálat nemcsak igazodás a divathoz, de
meggyőződésünk is, én és a munkatársaim is így
próbálunk élni. De persze jó üzleti fogás is, hiszen
egyre többen cukorbetegek, laktóz vagy glutén stb.
érzékenyek, így ők is bátran betérhetnek hozzánk. A
finomított cukrokat különböző természetes édesí-
tőkkel helyettesítjük, a fehérlisztet szintén mellőz-
zük. Saját magunk által őrült mandula, dió vagy
egyéb tejet használunk, attól függően, hogy a desz-
szert milyen más összetevőkből áll. Mondjuk a
karácsonyi diós bejglihez diótejet használtunk.
� Mennyire nyitottak a vendégeitek az újításai-
tokra?
� Szerencsére pozitív visszajelzéseket kapunk. Az
egyik specialitásunk, a mandulás keksz, nagyon
kelendő, de sláger a tápióka pudingunk is málna
vagy csoki öntettel. Folyamatosan változunk, figye-

II  lloovvee  ééddeess  éélleett
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lünk az igényekre, hogy minél szélesebb körhöz
szólhassunk. Láttuk, hogy a hagyományos sütiket,
mint például a krémest is, keresik nálunk, így nem
feladva az elveinket, annak is elkészítjük az I love
kex verzióját. A cél az, hogy egy édesség egyszerre
legyen finom és egészséges. Valamint nálunk lehet
fogadásokat, születésnapi felnőtt és gyermek parti-

kat is tartani, de elvitelre is készítünk tortákat,
édességeket. Itt is az innovatív megoldásokat a saját
arculatunkhoz igazítva tudunk kitűnni a többi cuk-
rászda közül. Talán ezért is népszerűek az egy-egy a
megrendelő személyiségét tükröző életképeket
megjelenítő festményszerű esküvői tortáink.
� Gondolom, a speciális alapanyagok új techniká-

kat igényelnek. Ezeket ismerő, a legújabb irányza-
tokat követő és felkutató, s olykor kikísérletező
cukrászokat nyilván nem volt könnyű találni?
� Nem volt egyszerű. Fiatal a csapat, három cuk-
rász és a főnökük, s két felszolgáló dolgozik itt. Ők
még a karrierjük elején vannak, bizonyítani akar-
nak, ezért szívesen újítanak. De persze az ötlet ára-
datot kordában kell tartani. Ez a vezető cukrász és
az én feladatom. Igyekszem minél több időt a cuk-
rászdában tölteni, hogy jobban megismerjem a
munkatársaim. Beállok akár mosogatni, sütni, amit
éppen kell. Felmérem, hogy ki miben igazán jó, így
ennek megfelelő feladatokat bízok rá. Fontos, hogy
egyfelé húzzunk, mert csak így lehetünk népszerű-
ek, sikeresek, nyereségesek.
� Családi vállalkozás az I love kex. Lesz, aki majd
továbbviszi a brand-et?
� A testvérem és a sógornőm a tulajdonostársaim.
Mindenkinek megvan a maga feladata, így egymást
jól kiegészítve hatékonyan tudunk együttműködni.
Vannak a jövőre nézve  terveink, de korai még erről
beszélni, először ezt a helyet szeretnénk sok-sok
emberrel megszerettetni, s azután terjeszkedni.
Bízom benne hogy hosszú távon a család fiatalabb
generációja közül kikerül az utódom, hiszen négy
gyermekem van, akik közül remélem lesz aki öröm-
mel a nyomdokaimba lép.

Balogh Andrea

Triplacsokis cookie
14 db kekszhez elegendő

Hozzávalók:
150 g étcsokoládé darabokra törve
150 g tejcsokoládé darabokra törve
190 g puha vaj
200 g barnacukor
1 tojás
330 g liszt
26 g kakaópor
0,5 teáskanál sütőpor
0,5 teáskanál szódabikarbóna

Elkészítés:
1.A sütőt előmelegítjük 180 0C-ra, a tepsit
kibéleljük sütőpapírral.
2. Összekeverjük a cukrot a vajjal, majd hozzá-
adjuk a tojást, lisztet, kakaót, sütőport és szó-
dabikarbónát. Jól elkeverjük.
3. Hozzáadjuk a tej-és étcsokoládét, elkever-
jük.
4. Egy kanál segítségével evőkanálnyi gombó-
cokat formálunk a tésztából, a tetején kicsit
lenyomjuk.
5. 10 percig sütjük.



VVaaddaatt,,  hhaallaatt  ss  mmii  jjóó  ffaallaatt……

Fekete György idilli környezetben él. A Velencei tó partjához közel, Dinnyé-

sen, egy csendes utcában építkezett. Szabadidejében gyakran vadászik, így

nem meglepő, hogy két vadásztársaságnak is tagja, s persze erdők övezte

helyen telepedett le. Ott jártunkkor is éppen az esti vadászatra készülve, a

vaddisznóknak szórt ki élelmet.
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György a helyhez és a család örökségéhez illően
önmagának és a három gyermekének (hármas
ikrek) a vidéki hagyományokat felelevenítő kúriát, s
persze a lovainak istállót és az edzésekhez ugrató
pályát készíttetett. No, de a kennelek sem hiányoz-
hatnak a portáról, hiszen a ház ura nemzetközi
viszonylatban is elismert kuvasztenyésztő. Több
alkalommal is első helyezést értek el a világverse-
nyeken a kutyái. A hatalmas udvaron nemcsak a
család, de a kutyák és a lovak is jól érzik magukat.
Vendéglátónk előrelátó ember, így gondolva a maj-
dani nyugdíjas éveire, a házat úgy tervezte meg,
hogy négy lakrészre osztható legyen. Így a gyerme-
kei és ő is, ha úgy döntenek, akkor az „együtt, de
mégis külön” elve alapján élhetnek, vagy akár fize-
tős vendégek számára kiadhatóak a saját fürdővel,
konyhával, nappalival bíró apartmanok.
György átgondoltan tervezte meg otthonát. A mun-
kásokkal sokszor együtt dolgozva, a telek alakját
követő, kifli formájú, nagy tetőterű, nádfedeles
házat épített. Az egyik kivitelező barátja és csapata
segített megvalósítani az álmát. Vendéglátónk édes-
apja és nagyapja is asztalos volt, a tőlük tanultakat
kamatoztatta, amikor a fa födémet ő készítette. A
nyílászárók fa anyaga és hármas osztása, valamint a
fehér mésszel festett külső és belső falak a falusi
házak emlékét idézik. De nemcsak az anyaghaszná-
lat, hanem a berendezés, a színek és formák is a
múltból merítenek ihletet. Szőttes került az asztal-
ra, az ágyra, és a sötétítők is egy balatonalmádi
asszony, Fodorné László Mária, kézügyességét
dicsérik.
Vendéglátónk az Alföldön, Tószegen, született, erre
sok tárgy utal. Gyűjti a környékbeli művészek mun-
káit. A festmények közül is az egyik nagyszülő által
vásárolt festmény áll legközelebb a szívéhez. Ezek a
tárgyak szinte elmesélik házigazdánk és ősei életét.
Az anyai nagyszülők órája az egylégterű nappali-
étkezős konyhába került. Érdekessége, hogy az
oldalán látható az orosz katonák által belelőtt golyó
kimenete. Mint egy védőszent, M. Tóth István
kereszt ábrázolása a hálóba az ágy fölé került. A
nagyapjától örökölt könyvek a szekrényben pihen-
nek. Többségük sajnos elveszett a második világhá-
borúban, mert a katonák ezeket dobálták a sárba,
hogy átkelhessenek rajta.
György hobbija a vadászat és a pásztorkutya-tenyész-
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tés, ezekről szóló kiadványok és pásztorbotok látha-
tóak a nappaliban. A beltér elosztása a ház urának
igényeihez idomul. Az étkezőasztalnál a bejárattal
szemben, a főhely az övé. Innen rálát a karámban a
lovaira, de a kifli formának köszönhetően szinte az
egész udvar górcső alatt van.
Házigazdánk ügyelt a fenntarthatóságra. Egy fatüze-
lésű kályha fűti a nappalit és a hálót is. Ebben sütni-
főzni is lehet. De minden helyiségbe villanyradiátort
is raktak, így gyorsan elérhető a kívánt hőmérséklet.
A családi hagyomány folytatódik. A fia „megfertő-
ződve édesapjától”, szeret lovagolni, olyannyira,
hogy díjugrató versenyeken is sikeresen szerepel, s
az egyetem mellett (erdőmérnöknek készül), lova-
gol és lovak kiképzésével foglalkozik. De a lányai is
jól érzik magukat a kúriában, az árnyékot adó fák
alatt vagy a tornácon üldögélve, egy pohár itallal a
kezükben, igazán ki tudnak kapcsolódni.

Balogh Andrea
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Enyedi Ildikó hosszú szünet után ismét
nagyjátékfilmet rendezett. A Testről és
lélekről 2017. március 2-től látható a hazai
mozikban. A rendező legújabb filmje a 67.
Berlini Nemzetközi Filmfesztiválról díjesőv-
el tért haza, hiszen elnyerte a Versenyprog-
ram legjobb filmjének járó fődíjat, az Arany
Medvét, valamint a FIPRESCI (Filmújságí-
rók Nemzetközi Szövetsége) a Versenyprog-
ram legjobb filmjének díját, az Ökumenikus
Zsűri fődíját és a Berliner Morgenpost
közönségdíját is.

Enyedi Ildikó Balázs Béla díjas, Érdemes művész
Filmjeivel eddig több mint negyven hazai és nem-
zetközi díjat nyert, Cannes-ban (Az én XX.
századom, Arany Kamera a legjobb első filmnek),
Velencében (Bűvös Vadász, Tamás és Juli) Locar-
nóban (Simon mágus, a Zsűri különdíja) és más
meghatározó fesztiválokon. Legutóbbi munkája az
HBO-n nagy sikerrel játszott Terápia című sorozat
volt, amelyet Gigor Attilával közösen rendezett.
A Testről és lélekről női főszereplője a Katona
József Színház színésznője, Borbély Alexandra, ez
az első film főszerepe. A férfi főszereplő pedig egy
igazi felfedezés, Morcsányi Géza színházi drama-
turg, a Líra Kiadói Csoport igazgatója, aki húsz évig
vezette a Magvető Könyvkiadót, így meghatározó
alakja a magyar kortárs irodalmi életnek. A filmben

olyan kitűnő színészeket láthatunk még többek
között, mint Békés Itala, Jordán Tamás, Mácsai Pál,
Tenki Réka, Schneider Zoltán és Nagy Ervin. A film
operatőre Herbai Máté (Nyomozó, Utolsó idők,
Kút). A film az Inforg-M&M Film gyártásában
készült, a producerek Mécs Mónika (Konyec,
Kaméleon, Pánik, Születésnap, Csak a szél, Csics-
ka), Muhi András (az Inforg Stúdió alapítója és
vezetője, több mint 25 játékfilm (Rengeteg, Bab
Aziz, The World is Big..., Womb, Csak a szél) és
100-nál több kisfilm producere, valamint Mester-
házy Ernő (Konyec, Liliomösvény).
Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjje-
lente ugyanazt álmodja, mint te? Vagy pontosab-
ban: kiderülne, hogy már régóta ugyanabban a
világban találkoztok éjszakánként. Örülnél neki?
Vagy megijednél? Esetleg romantikusnak találnád?
De mi van, ha te cseppet sem vagy romantikus
alkat? Hogy nézel egy-egy gyengéd álom után más-
nap, éberen ennek az idegen embernek szemébe?
És, mi van, ha az illető nem kifejezetten szimpatikus
neked? Próbálnád megszeretni? Hogy lehet az, hogy
éjjel, egymástól több kilométerre, magányos ágya-
tokban fekve egymáséi lehettek, de nappal, hús vér
valótokban egymással szemben állva még egy vacak
első randevút sem tudtok normálisan lebonyolíta-
ni? És mi van, ha a második találkozó is kínosan
sikerül? A harmadik meg kifejezetten szégyenletes?
Feladnád? És ha feladnád, kibírnád?

33_2017. tavasz
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KKöözzkkíívváánnaattrraa
vviisssszzaattéérr  BBuuddaappeessttrree
aa  PPoossttmmooddeerrnn  JJuukkeebbooxx
Múlt századvégi varázslattal érkezik Budapestre a világhírű
Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox. Aki szeretne ebben az
igazán felejthetetlen és lenyűgöző zenei kalandban részt
venni, az megteheti 2017. március 27-én én a Papp László
Budapest Sportarénában. A rajongók a Produkció jóvoltá-
ból ezúttal VIP jegy csomagok között is válogathatnak, hogy
még közelebbről megismerhessék az előadókat.
Az európai turné 2017. február 27-én kezdődött az Egyesült
Királyságban, 75 európai városban már teltházas koncert
van mögöttük és a közeljövőben vár rájuk 16 város Ausztrá-
liában, Új-Zélandon, és további 45 észak-amerikai helyszín
is. Az előadás egyedülálló, nemcsak zenei, hanem tapaszta-
lati élményt is nyújt. A Scott Bradlee’s Postmodern Juke-
box-ban játszó tehetséges zenészek és énekesek újragondolt
egyedi stílusban adják elő dalaikat, érintve 1920-as évek
swing-klasszikusokat.
A zseniális zenei feldolgozásokat, videókat Scott Bradlee
rendezi, a YouTube videóik vírusként terjednek az interne-
ten, rövid időn belül rendszeresen milliós nézettségre tesz-
nek szert. Több mint 500 millióan nézik és hallgatják őket
és több mint 2 millióan iratkoztak fel eddig YouTube csa-
tornáikra. Kiemelkedő nézettségű a Postmodern Jukebox
Miley Cyrus „We Can’t Stop” dala, melyet doo-wop stílus-
ban dolgoztak fel és már több mint 15,8 millióan látták,
továbbá a Creep nevű dal, melyet 2015 egyik legjobb feldol-
gozásának titulálta a People magazin. A Multi-Grammy
díjas Lorde énekes kedvence a „Royals,” amit eddig 15,9
millióan hallgattak meg. Scott Bradlee kreativitásának
nincs határa, minden héten egy új videót készít.
A Postmodern Jukebox elmossa a generációk közötti zenei
határokat, nem egy zenekar, hanem inkább egy életérzés.
Jelenleg több mint 70 művész lép fel a csapatban, van köz-
tük már híres és van pályakezdő tehetség, akik cserélődnek
az előadások alatt és a helyszínek között, ezzel hozva létre
egészen lélegzetelállító egyedi műsort.
A szervezők küldetése, hogy néhány órára kiszakítsák a
nézőt a valóságból, hogy A nagy Gatsby húszas évekbeli
álom estélyeihez vagy Sinatra legendás szilveszteri mulatsá-
gaihoz hasonló élményben legyen részük. Nincs még egy
olyan előadás, ahol ennyi mindent megtapasztalhatnak
egyetlen este alatt.



AquaTherm Hotel ������ plus
Zalakaros

Fedezze fel Zalakaros újdonságait, mint az
új és egyedülálló öko-thermál tavat és kör-
nyékét, 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


