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BÚÉK

Az év vége mindig a számvetés ideje. Ilyenkor visszagondolunk a
mögöttünk hagyott esztendőre, és egyfajta zárszámadást készítünk
azokról a történésekről, amelyek meghatározták életünket, jó vagy
rossz irányba befolyásolták mindennapjainkat.
Egy újságíró esetében azért az ilyenfajta összegzés egy kicsit más,
hiszen – ha már közírásra adtam a fejem – nem tehetem meg, hogy
csak a saját szemüvegemen keresztül elemezzem az eseményeket.
Nem tehetem, mert az Olvasó elvárja, hogy egy kicsit felülemelkedve a saját tapasztalataimon, érzéseimen, sérelmeimen, amolyan globális látásmóddal közelítsek a világ dolgai felé. Mindig is igyekeztem
megfelelni ennek az elvárásnak, na meg annak is, hogy lehetőleg ne
ismételjem önmagam. Jó másfél évtizede írom a DélUtán magazin
publicisztikáit, több tucat kommentárt fűztem már olyan dolgokhoz,
amelyek – megítélésem szerint – az emberek többségét foglalkoztatják, ezért azt gondoltam, nem árt visszaidézni, miről is írtam az
elmúlt évvégeken, milyen eseményekre, ügyekre emlékeztem vissza
pozitív felhanggal vagy éppen vitriolba mártott tollal.
Megtettem. Elővettem az elmúlt 15 év decemberi lapszámait és végig
olvastam, mit is tartottam olyan fontosnak az aktuális évben, ami
„megért egy misét”? Aztán csodálkoztam, mert, noha minden cikket
én írtam az utolsó betűig, arra még soha sem gondoltam, hogy egymás mellé tegyem, és tartalmilag is összehasonlítsam őket. Hát ez
most megtörtént, és egyáltalán nem lettem boldog tőle. Kiderült
ugyanis, hogy másfél évtized éves összegző írásai közül egynek sincs
oldott, vidám témája. Minden egyes alkalommal valami tragikus,
kiábrándító vagy felháborító eset kapcsán „indult be az agyam”. És
erre annak kapcsán kellett rájönnöm, hogy nem szerettem volna, ha
ugyanazt a témát újra feldolgozom. Pedig, ha jól belegondolok, idén
sem bővült a választék, már ami az aktuális témákat illeti. Gazdasági
pangás, katasztrofális egészségügy, szisztematikusan leépített, torz
oktatási rendszer, tömeges szegénység, nyomor, mindent átható,
intézményesített korrupció, tehetségtelen, kisstílű, a túlélésre játszó,
hazug politikusok, s mindezt birkaként tűrő „kisemberek” és így
tovább. Szóval ebben az évben is bőven elfért volna bármelyik a tollam hegyén, csakhogy jelenleg eszemben sincs ilyesmivel foglalkozni.
Mert – tegyük a szívünkre a kezünket – kinek lenne kedve a bennünket körül vevő világ mocskában dagonyázni, mikor pár hete gyönyörű iker unokái születtek? Nekem ez megadatott, ezért pillanatnyilag magasról teszek a gazdasági válságra, meg a korrupt politikusokra, és csak az a vágyam, hogy ez a két kislány, meg az ő kortársaik egy, a miénknél sokkal szebb világban nőjenek fel, és érjenek meg
nagyon sok boldog új évet.
Szabó Antal
főszerkesztő
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Szivárvány

Vannak olyan emberek, akiknek olyan sikeres a pályájuk, hogy szinte
magától értetődőnek tartjuk, hogy minden, amihez nyúlnak, arannyá válik
a kezükben. De persze, ez csak a felszín, hiszen a kimagasló teljesítménynek ára van, a tehetség alapfeltétel, de nem elég. Alázat, munkabírás,
no és persze szerencse nélkül ugyan egyszer-egyszer talán fel lehet érni
a csúcsra, de ez tiszavirág életű eredmény. Hosszútávon különösen
egy művész esetében a sokszínűség előny, hiszen így elkerülheti
a beskatulyázást. Gáspár Sándornak ettől nem kell tartania, hiszen
sokoldalúságához nem fér kétség, rengeteg különböző stílusú, hangulatú
filmben, színházi szerepben láthattuk őt. A közönség és a szakma is elismeri kimagasló színészi kvalitásait. Megkapta a Jászai Mari-díjat (1986) és a
Kossuth-díjat is (2009). Érdemes Művész (1999), az egyik nagy kedvencéről
elnevezett, Páger Antal-színészdíj (2014) birtokosa, valamint szülővárosa,
Szentes díszpolgára (2015). De lakóhelye, a főváros is külön elismerte
munkásságát Budapestért-díjjal (2011) . Emellett hosszú a sora azon
népszerű, sok nézőt vonzó filmeknek, amelyekben szerepelt
(Csapd le csacsi!, Üvegtigris filmek, A miniszter félrelép, Hippolyt,
Egy bolond százat csinál, Megy a gőzös stb.) De a lista csak bővül, hiszen
jelenleg is épp egy új darabot próbál a Centrál Színházban, valamint jövő
tavasszal mutatják be Sándor Pál legújabb, Vándorszínészek című filmjét,
amelynek az egyik főszerepét alakította.
Csehov: Három nővér
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 Rögtön az ünnepek után, január 5-én lesz a
premierje Ibsen Kísértetek című darabjának,
amelyben a testvérével, Tiborral együtt játszik. A speciális helyzet inkább vonzza, vagy
tart tőle?
 A családban több színész is van, nemcsak a
testvérem, de a volt feleségem, Bánsági Ildikó,
és a lányom, Kata is ezt a hivatást választotta, a
fiam pedig zenész, dobos, így ha nem is gyakran,
de előfordul, hogy az élet a színpadon is összehoz bennünket. Inspirálnak az ilyen feladatok.
Kíváncsian várom a próbákat, hogy milyen lesz
újra együtt játszanom az öcsémmel. Utoljára
még a főiskola alatt szerepeltünk együtt a Vígszínházban. Én negyed-, a testvérem meg harmadéves volt. Gombrowicz Operett című darabjában két kutyát alakítottunk. Ezt a magyarországi ősbemutatót Valló Péter rendezte, aki épített a köztünk lévő hasonlóságra, ikerként jelen-

tünk meg, a testvérem ennek érdekében még
göndör parókát is kapott.
 A rendezők, akikkel már dolgozott együtt,
általában más munkákra is hívják. Alföldi
Róberttel sem először találkozik, hiszen az ő
vezetése idején a Nemzeti Színház tagja volt.
 Remélem, nem szerénytelenség kimondanom, de úgy látom, hogy szeretnek velem újra
együttműködni azok, akikkel már találkoztam.
Így szerencsére sok számomra kedves színésztársammal és rendezővel is többször alkotunk
egy csapatot. Örülök, hogy a Kísértetekben
Alföldi ismét rám gondolt. Pont a napokban
mondtam neki, hogy visszagondolva az elmúlt
évekre, meglepett, hogy a Centrálban, ami
anno a Vidám Színpad volt, utoljára 30 éve játszottam. A színház a tv-vel közösen vitte színre
Kerényi Imre vezényletével Swajda György
Himnuszát.

Brian Friel: Apák és fiúk

Csehov: Három nővér

Francis Veber: Balfácánt vacsorára!
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 Neves rendezőkkel és színészekkel köti Önt
össze egy-egy produkció. Közülük, kik befolyásolták jelentősen a karrierjét?
 A rendezők közül Grunwalsky Ferenc,
Taub János, Elek Judit, Valló Péter, Bagó
Bertalan nevét semmiképpen sem hagyhatom
ki a sorból. Feritől tanultam meg, hogy a filmezés alapfeltétele, hogy teljesen megbízzam
a rendezőben, hiszen az ő fejében áll össze a
teljes koncepció, én ebből jeleneteket, töredékeket látok. A vágóasztalon „születik meg” a
film, de ehhez a felvételeknek jóknak kell lenniük, a színésznek ehhez az adott pillanatra
maximálisan kell koncentrálnia, a tökéleteshez közelítőt nyújtania. Azokat a „karmestereket” szeretem, akik, tudják, hogy mit akarnak, s biztos kézzel vezetik a színészt. Ilyen
volt Taub János, akinek csodálatos előadásokat, mint például A hetvenkedő katona, vagy
Az egy őrült naplója, köszönhetek. Hálás
vagyok amiért nekem megadatott, hogy olyan
kedvenceimmel szerepelhetem többször is
együtt, mint Kállai Ferenc, Őze Lajos, Páger
Antal. Ráadásul egy környékről származunk,
hiszen, Kállai Ferenc Békés megyei, Őze Lajos
szentesi, mint én, Páger Antal pedig makói.
Bizonyára furcsa hallani, hogy úgy érzem, ők
már gyermekkorom óta „ismerőseim”, a gesztusaik, a mozdulataik természetesek számomra, mintha családtagok lennénk. De ne gondolják, hogy velük egy szinten mérem magam,
ez nem erről szól.

Brecht: Jó embert keresünk

 Pedig most már Ön is példakép. Van olyan
színésztársa, például Földes Eszter, aki azt
nyilatkozta, hogy Ön miatt szerződött pár éve
Székesfehérvárra.
 Én nem akarom magam a nagy elődökkel
egy szinten mérni. Mára a világ is más lett. Szeretek tehetséges fiatalokkal dolgozni, s gondolom, ezt ők is érzik, s viszonozzák, szerintem
csupán erről van szó. A lányomnak sem adok
unos-untalan tanácsokat. Ha kéri a véleményemet, az persze más, akkor elmondom, hogy mit
gondolok. Nagyon fontos számomra, hogy napi

Ibsen: Kísértetek
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maradhatott ki a művész világot körüllengő
politikai és egyéb csatározásokból. Mégis, sok
helyütt az idő elsimította a nézeteltéréseket,
hiszen például 11 év után Zsámbéki Gábor
ismét meghívta a Katonába.
 Igyekszem mindig az adott feladatra koncentrálni, hiszen szerencsés vagyok, mert a
hivatásom a hobbim is egyúttal. Meg nem is
hiszek a véletlenben, szerintem a munka hozza a következő feladatot. Például az egyik hozzám nagyon közel álló felkérést Elek Judittól
Az egy őrül naplója hozta számomra, mert
ebben látott a színházban, s ez alapján döntötte el, hogy én leszek az egyik főszereplője a
Tutajosok című filmjének. Ugyan nem egy
könnyen emészthető történet, de mivel valós
eseményeket dolgoz fel, a történelmünk kikerülhetetlen része, ma is játsszák. Büszke
vagyok arra, hogy rengeteg elismerést kapott,
1989-ben Montrealban elnyerte az Ökumenikus Zsűri nagydíját, 1990-ben Párizsban a Női

filmesek nemzetközi fesztiváljának nagydíját,
Montpellier-ben a Zsidó filmesek nemzetközi
fesztiváljának fődíját, valamint az olaszországi
Palermóban rendezett fesztivál fődíját is.
Ugyanabban az esztendőben, New Yorkban a
Nemzetközi Zsidó Filmfesztivál nyitófilmje
volt, s szerepelt a San Francisco-i Nemzetközi
Zsidó Filmfesztiválon is.
 Több tucat kiemelkedő produkció létrehozásában volt része. Mennyire irányítja tudatosan a karrierjét?
 Semennyire. Szerintem nem lehet pályamodellt felállítani. De ez így izgalmas, még ha
nehéz is ez a szabadság, hogy egyik napról a
másikra történnek velem a dolgok. Ez egy meglepetésekkel teli pálya. Ha a jövőmre gondolok,
akkor inkább a hivatásommal vele járó feszített
tempót szeretném tartani. Szerepálmaim sohasem voltak, és remélem, nem is lesznek.
Kovács Liza

kapcsolatban vagyunk, így remélem, hogy ő is
így érzi, félszavakból is értjük egymást.
 Immár négy éve a Vörösmarty Színház
tagja, pedig több budapesti társulat is szívesen szerződtetné. Egy ilyen főváros központú
országban miért egy vidéki színházhoz csatlakozott?
 Székesfehérvárra elsősorban az ottani rendezők miatt mentem. Izgalmas feladatokat
kapok, hiszen komédiákban, tragédiákban és
színművekben is egyaránt szerepelek (Indul a
bakterház, A velencei kalmár, Lear király,
Hamlet stb.), s szerintem, még várnak rám
újabb, érdekesnek ígérkező találkozások,
hiszen például Horváth Csabával még nem dolgoztam együtt, pedig figyelem a munkáit, s
nagyon jónak tartom. Addig maradok egy
helyen, amíg jól érzem ott magam. Kipróbáltam a társulati tagságot és a szabadúszást is. A
főiskola (Horvai-Kapás osztályba jártam) után
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a Vígszínházhoz szerződtem, majd lehetőségem nyílt egy új kalandra, hiszen a Katona
József Színház alapítói között lehetettem.
Ezután olyan erősek voltak bennem a kötődések a Katona csapatához, hogy egyértelmű volt
számomra, egy ideig csak produkciókra szerződöm. Aztán 1993-ban megint nagy fába vágtam
a fejszémet, mert egyik alapítója lettem egy
úttörő kezdeményezésnek, Törőcsik Mari rövid
életű Művész Színházának, majd az annak tagjaiból alakult Kelemen László Színkörnek,
melyet 1998-ban Márta István fogadott be az
Új Színházba. Dörner György igazgatóvá
választásáig, 2000-től 2011-ig, ott dolgoztam.
Aztán Alföldi idején a Nemzeti Tagja voltam, s
máris elérkeztünk 2013-hoz, a Vörösmarty
Színházhoz.
 A színházválasztásai és az ezeket szükségszerűen indokló nyilatkozatai jelzik, hogy
korunk egyik meghatározó színészeként, nem

Shakespeare: A velencei kalmár

Fotók: Vörösmarty Színház, Centrál Színház

Molière: Őfelsége komédiása

13_ 2017. tél

Ünnepi hangulat

DélUtán magazin_gasztronómia

Decemberben az édességek kihagyhatatlanok,
hiszen az ünnepek nem képzelhetőek el
sütemények nélkül. Karácsonykor a legtöbb
család asztalára különböző ízesítésű bejglik,
a fenyőfára habcsókok, szaloncukrok,
mézeskalácsok kerülnek. De a tradicionális
finomságok mellett sokan igyekeznek mindig
valami újjal is előrukkolni. Emellett akik
odafigyelnek a kalóriabevitelre, vigyáznak
az egészségükre, azok a finomlisztet
és a fehér cukrot lecserélik az egészségesebb
alapanyagokra. A paletta széles, nem csoda,
hogy ötletekért, ilyenkor még a konyhában
otthonosan mozgók is belelapoznak
a szakácskönyvekbe, keresgélnek
az interneten. Havas Dóra legújabb könyve,
az Álmaim cukrászdája ebben hasznos
segítőnk lehet.
 A blogodat anno az általad készített kreatív
fotók, az ott bemutatott torták és édességek tették
népszerűvé. Ebből számomra az következne, hogy
az első nyomtatott szakácskönyved is e témakörből
merít, de csak negyedikként, most ősszel készült el
a sütikről szóló könyved.
 Ennek az az oka, hogy mindig az életem alakulása befolyásolta a munkáimat. A blogom azért jött
létre, mert imádok sütni-főzni, s nem akartam
untatni az ismerőseimet azzal, hogy folyton arról
beszélek nekik, hogy éppen előző este milyen
finomságokat készítettem. Inkább megosztom
azokkal a gondolataimat, akik igazán kíváncsiak
rájuk. Az első könyvem több mint 6 éve jelent meg,
az egy „vegyes felvágott” volt. Majd a gyermekeim
születése miatt, látva, hogy nincs a babák táplálásáról szóló kiadvány a piacon, írtam meg A születéstől születésnapig és később a Hogy etesd a családod című könyveket. A sütis kiadvány érett bennem, most jött el az ideje, hogy „megszülessen”. A
családomban az a szokás, hogy nem a boltban
veszünk csokit, hanem készítünk valamilyen édességet. Gyerekkoromban, ha épp nem volt más,
akkor a nagymama lekvárt kent a kenyérre példá-
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ul uzsonnára. Ezt a hagyományt igyekszem tovább
vinni. A cukrászati termékek amúgy is közel állnak
hozzám, szeretek sütni, számomra meditatív jellege van egy-egy édesség elkészítésének, hiszen ha
rossz a kedvem, akkor felvidít, ha meg jól vagyok,
akkor megjutalmazom magam este egy finomsággal, ez a pszichés oldala. Szeretek adni, szép dolgokat készíteni.
 Sok mindennel foglalkozol, hiszen az online és
printmédia mellé a TV műsorok is csatlakoztak.
 Ez kreatív időszaka az életemnek. A könyveim
és a blogom sikere inspirált arra, hogy elkezdjem
megvalósítani a további ötleteimet, s hasznosítva a
végzettségemet, tapasztalataimat, hiszen kommunikációs szakembernek tanultam és egy nemzetközi reklámügynökségnél dolgoztam elég magas
beosztásban, így létrehoztam a saját kiadómat.
Imádok fotózni is, de most már nincs mindenre
időm, így egy kis csapatot építettem magam köré.
Olyan emberek vannak melletem, akiket régóta
ismerek, akikben megbízom, akikkel hasonlóan
gondolkodunk. A blogom naponta kétszer frissülő
online magazin lett. De most nyomtatott formában is kapható lesz. Emellett a TV Paprikán több
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műsorban is szerepelek. A Dóra a piacon és az
Álmaim cukrászdája is önazonos velem, ezért lett
a legújabb könyvem címe ugyanaz, mint a TV
műsoré.
 A Lila füge printmagazin gasztro témájú
marad?
 Nomen est ómen. Semmiképpen sem szeretnék
elmenni más irányba, nem lesz sem életmód, sem
diétalap. Imádom az édességeket, de persze figyelnem kell a kalóriákra a fiaim és magam miatt is,
ezért kis adagokkal szabályozom az elfogyasztott
süti mennyiséget. Persze majd a tavaszi számban
lesz tisztító léböjtkúra is, de mivel azt vallom, hogy
a mérték a lényeg, így nem esem a végletekbe. Az
elsőben pedig, hiszen karácsony előtt jelenik meg,
foglalkozunk az ünnepi édességekkel.
 Mi alapján válogattad össze a recepteket?
 Követem a családi hagyományt, de szeretek
kísérletezni is. A nagymamám a háborúban edződött, élt Párizsban is, így az ottani élményei beépültek a konyhájába. Édesanyám is minimum
háromfogásos menüt készít a hétköznapokon is.
 Ilyen háttérrel mikor kezdtél el tüsténkedni a
konyhában?
 Morbid, de a főiskolán sokszor volt bombariadó,
ezért a felszabadult időmben, unalmamban nekiálltam sütni-főzni. Mivel pozitív visszajelzéseket kaptam, így ez inspirált. Ekkor tanultam meg az alapokat.
 Az Álmaim cukrászdája beszédes cím, szeretnél
majd cukrászdát nyitni?

 Biztosan nem, készíteni szeretem az ételeket,
majd írni róluk.
 Mi nálatok a karácsonyi menü?
 Ekkor együtt a nagy család, de már nem a nagymamámnál vagyunk mindig, mert ő már nem bírja az előkészületeket. Most mindenki vállal valamit, s minden nap máshol gyűlünk össze. Édesanyám sáfrányos kalácsa libamájjal felejthetetlen
reggeli. Az enyém a 26-i reggel. Tejszínes tojáslikőr viszkivel az ital a reggelire kakaó helyett, no
persze csak a felnőtteknek. Ez hidegen és melegen
is isteni. A forralt bor fehérborból (vaníliával,
szegfűborssal, csillagánizssal, fahéjjal) is népszerű. Azért készítem így, mert szerintem könnyebb a
szervezetnek. Az édességekben is tobzódunk, nem
véletlen, hogy volt miből ihletet merítenem a szakácskönyvemhez. A nagymamámnál bejgli, hókifli, zserbó, édesanyámnál mézes krémes, a nagybátyámnál mákos guba vaníliapudingszerű krémmel
kerül az asztalra. Én is készítek ilyen édességet,
de, az enyém egy kicsit más, kis adag sodóval töltöm meg. Szeretek játszani a klasszikus ízekkel. Az
Ekler újításomra büszke vagyok, cukrászkrémmel
összedolgozom az egyik kedvenc gyümölcsömet, a
feketeribizlit. A formaváltásokat preferálom, ilyen
a mézes krémes keksz újításom. A kekszet kerekre
szabom, nagyon vékonyra kinyújtom és megtöltöm, a tetejére pedig csokit teszek. De a karácsonyfa díszeknél puhább habcsókot, Pavlovaszerű, valamint mogyoróval, csokival kombinált habcsókokat és tortát is kínálok a vendégeimnek. Az
idei ünnepekre narancsos,
mandulást tervezek.
 Ennyi finomság mellett,
hogy tartatok mértéket?
 Éppen ezért osztottuk be a
feladatokat, hogy ne kelljen
mindenkinek teljes karácsonyi menüsort készítenie. De
amúgy is azt vallom, hogy
nem érdemes túlzásba vinni
az ünnepi ételek mennyiségét, hiszen, mint annyi más
dologban, az igazán jó minőségű ételek esetében is a
kevesebb több. Előkészületnek azt tervezem, hogy zöldség-gyümölcslevekből tartok
egy roboráló kúrát novemberben.
Kovács Liza
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Minden kor megteremti a maga
szépségideáljait, amelyek befolyásolják mindkét nem szokásait.
A legtöbben szeretnének megfelelni
ezeknek az elvárásoknak, ezért úgy
öltözködnek, szépítkeznek, étkeznek,
hogy minél jobban hasonlítsanak
az etalonnak tűnő megjelenéshez.
A XXI. században „üldözzük”
a ráncokat, a kilókat, különösen
a nők számára „tilos” elhagyni
a harmadik X-et. De kell- e vagy
lehet-e úgy a divatot követni,
hogy önazonosak maradjunk?
A korszerű fiatalító és ezzel együtt
gyakran életminőséget javító technikákról a kozmetikai, esztétikai
és intim lézerkezelések legszélesebb
palettáját kínáló Dermalux
lézergyógyászati központ orvos
igazgatójával, dr. Szabó Olga
bőrgyógyász-kozmetológus
szakorvossal, beszélgettem.

 Nálatok olyan „időutazásban” részesülünk,
hogy a múltba és a jövőbe is bekukkanthatunk,
hiszen Európában és Magyarországon is elsők
között alkalmazzátok a Fotona SMOOTH technológiájú lézerberendezését, amely segítségével éveket
fiatalodhatunk. Mitől a No1 a Fotona?
 Sok lézert kipróbáltam, de nem voltam maradéktalanul elégedett egyikkel sem. Aztán megismertem
a Fotona lézerberendezését. Szerelem volt első
látásra. Ez inspirált a DermaLux lézergyógyászati
központ létrehozására, ahol nőgyógyász és
fül–orr–gégész kollégáimmal fogadjuk a pácienseket. A Fotona abban különbözik más lézerektől,
hogy a bőr felületén vagy az intim területek nyálkahártyáján úgy hatol át, hogy azon nem okoz károso-
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csőben, két eltérő mélységben ható lézernyalábbal
folytatjuk (második és harmadik dimenzió). Az
utolsó lépésben lézeres hámlasztásra kerül sor,
mely a hatékony kezelés befejező művelete (negyedik dimenzió). A beavatkozás fájdalommentes, nem
igényel érzéstelenítést. Ez a divatos „lunch time”
kezelés, amely ebédidőben elvégezhető, és utána a
páciensünk akár folytathatja is napi megszokott
tevékenységét. A lézeres arckezelés eredménye
feszesebb arckontúr, kerekebb állvonal, megemelkedett orr-ajak barázda, teltebb ajkak. Egyszóval
megfiatalított arcvonások.
 Meg kéne állítani, vagy legalább lelassítani az
idő múlását, gondolat szinte mindenkinek megfordult már a fejében, hiszen a csapból is az folyik,
hogy maradjunk húszévesek. Elárasztanak bennünket a tanácsokat osztogató reklámok, amelyek
arról szólnak, hogy egyes krémekkel, plasztikai
beavatkozásokkal stb. célt érhetünk. Ebből adódóan mennyire gondolkodnak reálisan a pácienseid?
Gyakran kérnek teljesíthetetlen dolgokat?
 A Dermalux lézergyógyászati központ SMOOTH
technológiájú lézere ugyan a piacon kapható legkor-

dást, sebet, hegesedést. Nincs vérzés, nincsen hoszszúnak tűnő, napokig tartó lábadozás. Nincs szükség fájdalomcsillapításra és antibiotikumos kezelésre sem. A lézer energiája a kötőszövetet felmelegíti.
Ennek eredményeként a sejtek működése aktívabbá
válik és a fiatalabb életkorra jellemző, nagy mennyiségű kollagénrostot termel. A lézerenergia beindítja
a szervezet természetes regeneráló folyamatait. Ez
azért különösen lényeges, mert 40 év fölött új kollagén csak kis mennyiségben jön létre a szerveztünkben. Az arcfiatalító kezelések ezáltal négy dimenzióssá váltak. Arcbőrünk feszesítését a SMOOTH
technológia alkalmazásával a szájüregen belül, a
nyálkahártya irányából kezdjük, ez az első dimenzió. Majd a kezelést az arc külső felületén két lép-
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szerűbb eszköz, de persze nem csodaszer. A kezeléseink eredményességét az innovatív technika és
szakorvosaink több évtizedes tapasztalata együttesen garantálja. A minőségi kozmetikumok és az
egészséges életmód, a nyugodt alvás, a stressz kerülése csökkentheti az idő jeleit. De ha a problémák
sokasodnak, hatékony eszközökhöz kell folyamodnunk. Az, hogy a realitás talaján maradjon a páciens, különösen fontos számunkra, ezért mindig
tájékoztatjuk őket, hogy milyen beavatkozásokat
szabad és érdemes elvégezni. Gondolok például
arra, hogy csak a nem hormonális alapú szőrösödés
számolható fel véglegesen, így a férfiakat igyekszem
lebeszélni a hosszadalmas és ezáltal drága beavatkozásoktól, de a nőknél a lábakat, a bikini vonalat, a
hónaljat kifejezetten célszerű kezelni, hiszen sima
felületet kapunk.
 Mennyire fájdalmasak a kezelések?
 Egyéni ingerküszöbtől függ ugyan, de azt biztosan, 26 évnyi tapasztalattal a hátam mögött kijelenthetem, hogy a kezelések jó része nem fáj, de
èrezhetnek a páciensek forróságot, viszont ezeket a
kellemetlenségeket kezelés közben jól tudjuk csillapítani. Van, akinek még jól is esik a hullámok okozta melegség, de persze vannak, akik kellemetlenül
érzik magukat a beavatkozás közben. De őket is kárpótolja a végeredmény, hiszen ha feszes, rugalmas
lesz a bőrük, a seprűvénáik eltűnnek, vagy az inkontinencia sem kínozza már őket, akkor ezek a változások az egész életüket pozitívan befolyásolják. A
szőrtelenítés viszont megérezzük, de a kezelés közben a felületre fújt hideg levegő jelentősen csökkenti ezt a fájdalmat is.
 Melyek a legkedveltebb kezelések nálatok?
 Négy fő csoportba soroljuk őket: anti-aging,
alakformáló-bőrfeszesítő kezelések, nőgyógyászati–intim beavatkozások és a horkolást csökkentő
kezelések. A horkolás sok ember számára komoly
probléma. A légzéskimaradás veszélyes, hiszen
ilyenkor nem jut elegendő oxigénhez az agy, ami az
alvási apnoe egyik kiváltó oka, de zavaró a környezetnek is. Az éjszakai légzés kimaradás rontja az
alvásminőséget és nappal fáradékonyságot, aluszékonyságot okoz. A veronai buszbaleset után is szó
esett az alvási apnoéról, mint közvetett okról. A horkolást a lágyszájpad és a környező garatképletek
kezelésével csökkentjük. A kezelés fájdalommentes,
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s mivel nem sebészeti beavatkozás, a 20 perces
ambuláns kezelés után nincs felépülési idő. A hatás
majdnem azonnali. Három kezelés javasolt, de a
betegeink és hozzátartozóik sokszor már két kezelés
után is elégedettek.
 Az intimkezelések is teljesen kockázatmentesek?
 Igen, a beavatkozás fájdalommentes, altatás,
vagy más sebészeti beavatkozás nélkül történik.
Ezzel szemben a szén-dioxid lézerekkel végzett
kezeléseknél a lézersugár úgy hatol át a nyálkahártyán, hogy pici lyukakat üt rajta. Ez veszélyforrás is
lehet, fertőzés, vérzés vagy hegesedés alakulhat ki,
de ilyen szövődmények nálunk nem fordulhatnak
elő. Általában a változó korban jelentkezik a hüvelyszárazság. A hüvely nyálkahártyája megváltozik,
ami számos kellemetlen tünet okozója. A lézerrel
végzett kezelések egyrészt rugalmasabbá teszik a

hüvely- és a kismedence környéki szöveteket, másrészt a kezelés hatására beinduló öngyógyító folyamatok révén helyreáll a hüvely nyálkahártya korábbi funkciója. A nőknél gyakori probléma a szülés
után, vagy a kor előrehaladtával kialakuló hüvelyfali ernyedtség. Ennek számos következménye közül a
stressz inkontinencia és a szexuális életre gyakorolt
negatív hatása említhető. Nagyobb súly felemelésénél, futás, köhögés, vagy nevetés közben is előfordulhat, hogy el-elcsöppen a vizelet. Ennek a kellemetlen állapotnak a megszüntetésére kipróbáltan
alkalmas az intimlézer kezelésünk. Ezáltal a hüvely
szűkebbé és rugalmasabbá válik. Van olyan barátnőm, aki elérzékenyülten mondta, hogy minden nő
megérdemelné ezt a kezelést, mert új fejezetet nyitott a szexuális életében.
Balogh Andrea
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Születésnap, avagy az első X

Időnként érdemes megállnunk,
egy kicsit hátranézve értékelnünk
a magunk mögött hagyott éveket.
Ez különösen akkor tölt fel bennünket, ha a sok küzdelem után
a mérleg pozitív irányba mozdul el.
Megalakulása óta egy nagyvárosnyi
– mintegy 200.000 – ember
keresett gyógyulást és egy kisvárosnyi – több mint 5000 – gyermek
született az idén 10 éves Róbert
Károly Magánkórházban.
A menedzsment szerint az évtizedes
siker hátterében a hazai középosztálynak is megfizethető áron kínált
gyors, átlátható és minőségi
egészségügyi szolgáltatások állnak,
amelyeknek köszönhetően
„a Róbert” mára több tízezer család
számára az állami ellátás teljes
értékű alternatívája lett.
A közegészségügy hanyatlása
szükségszerűen növeli a magán
ellátás felé fordulók számát.
E két változásra építve a kórház
piacvezetővé vált: ma a hazai
magánegészségügy legszélesebb
szolgáltatási palettáját kínálja.
A 250 szakembert foglalkoztató
55 ágyas intézmény fejlesztésére
egy évtized alatt több mint 1 milliárd
forintot költöttek a tulajdonosok,
ez évi árbevétele pedig eléri
a 2 milliárd forintot. Ha valami
sikeres, kivéltképp a katasztrofális
állapotban lévő magyar egészségügyben, akkor arra, mivel érintettek
vagyunk, „kötelező” odafigyelni,
ezért az első X-ről, a siker „receptjéről”, Lantos Gabriellát,
a Róbert Károly Magánklinika
operatív igazgatóját kérdeztem.
20_ 2017. tél
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 Nehéz terep az egészségügy. Az első magánkórház számára, Telkiben, túl nagynak is bizonyult a
feladat. Ilyen előzmény után miért nyitottak mégis magánklinikát?
 Valóban a magánklinikák újkori története
Magyarországon 20 évvel ezelőtt, a Telki Magánkórházzal kezdődött. Az új piaci szemlélet mentén
új iparág született, amelynek szolgáltatásait a korai
indulást követő években kizárólag egy szűk, tehetős
réteg vehette igénybe. Mi tíz évvel később elsőként
ismertük fel, hogy Magyarországon is szükség lenne
egy, az állami finanszírozástól független, ám szélesebb rétegek számára elérhető és megfizethető
városi magánklinikára. Vállaltuk az „early bird”, a
korán ébredők kockázatát akkor, amikor a versenytársak legfeljebb a járóbeteg-szakellátásig merészkedtek, és jellemzően máig erősen függnek az állami finanszírozástól. Vagyis a 2007-ben elindított
Róbert tízéves sikertörténete nem a luxusigények
kielégítésére, hanem az – organikus növekedést biztosító – egészségtudatos hazai középosztály minőségi kiszolgálására épült. A hanyatló magyar közegészségügyi állapotok egyre több beteget késztet-
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nek arra, hogy magánkórházi ellátást vegyenek
igénybe. Kezdetben lehetetlen vállalkozásnak tűnt,
hogy magán-fekvőellátásból el lehet érni a méretgazdaságossághoz szükséges betegszámot, és 4000
négyzetmétert meg lehet tölteni magánbetegekkel.
Az early bird stratégia azonban működni kezdett, és
a Róbert Károly Magánkórház egy évtized alatt
piacvezető iparági szereplővé és trendalakító mintakórházzá vált.
 Mi a sikerük „receptje”?
 Az eredményeink egyik talpköve, hogy azt az egyre szélesedő lakossági réteget céloztuk meg szolgáltatásainkkal, amelyik hajlandó és képes megfizetni
a gyors, átlátható és emberközpontú ellátást.
Angyalföldről, hiszen a XIII. kerületben vagyunk,
egy állami kórház komplexummal egy udvaron osztozunk, amúgy sem a luxus jut az emberek eszébe,
és ezt tudatosan felvállaltuk. Hogy az akadályok
ellenére egy ilyen tőke- és szakemberfüggő intézményt nyereségesen tudjunk működtetni, ahhoz
persze meg kellett érnie az országnak és a társadalomnak is. A főváros XIII. kerületében működő kórház szakemberei szerint nem a beton vagy az acél

gyógyít, hanem az emberi törődés. Az intézmény a
gyógyulást háromcsillagos szállodai körülmények
között biztosítja felkészült szakorvosokkal, keresett
specialistákkal, családiszoba-igénybevételi lehetőséggel. Azt a célt tűztük ki, hogy a Róbert Kórház
legyen a természetes választás a hétköznapi egészségügyi problémák megoldására. Bebizonyítottuk,
hogy korrekt, tiszta működéssel és az ügyfélközpontúsággal eredményessé lehet válni. Az úttörő stratégia helyességét alátámasztja, hogy mára a Róbert
több tízezer családnak jelent minőségi alternatívát
az állami rendelőintézetek és a városi kórházak
helyett. Az üzletpolitikai modell ütőképességét
pedig az mutatja, hogy a versenytársak is irányadónak tekintik az intézmény portfólióját: hasonló
szolgáltatásokat kínálnak hasonló árakon. Hogy
mennyire valós az igény a színvonalas privát ellátásra, azt nemcsak a Róbert kétszázezres ügyfélportfóliója igazolja, hanem az is, hogy a magánintézményt választók kétszer is hajlandók a zsebükbe
nyúlni mindezért, hiszen a társadalombiztosítási
járulékot ők is befizetik az államkasszába. És egyre
többen lesznek: a Szinapszis piackutató vállalat
2016-os felmérése szerint a magánszolgáltatókhoz
forduló 20 – 60 év közötti fővárosiak aránya tavaly
60% százalék volt, 2017 végére pedig várhatóan
65% fölé emelkedik. Azaz három budapestiből kettő

már biztosan járt magán egészségügyi szolgáltatónál.
 Jelenleg jellemzően kik fordulnak Önökhöz?
 A kórház páciensei között továbbra is a – hagyományosan egészségtudatosabb – hölgyek vannak
többségben: a járóbeteg-rendeléseken a betegek
kétharmada 25–45 év közötti, legalább érettségizett, budapesti vagy Pest megyei nő. A nők aránya a
kórházi ellátásban is dominál, de egyre több műtétet végeznek férfiakon és gyerekeken is. Az elmúlt 3
évben a Róbert betegforgalma évi 20 százalékkal
növekedett. A kórház idei árbevétele eléri a 2 milliárd forintot, ami ugyancsak mintegy 20%-kal
haladja meg az egy évvel korábbit.
 Minden területet nem tud lefedni egy magánkórház, így szükségszerű az együttműködés más
intézményekkel. Milyen a kapcsolatuk az állami
szférával?
 Ezen a téren van még mit fejlődni. Sajnos hiába
ismerjük fel a szűrővizsgálataink során például időben a rákos gócokat, nem mindig tudjuk megoldani,
hogy az állami intézményekben megkapja a megfelelő ellátást a páciens. A betegeink gyógyulását
akkor is figyelemmel kísérjük, ha már nem lehet
őket tovább nálunk kezelni, az orvosaink sokszor a
személyes kapcsolataikat mozgósítják, hogy az állami szektorban gyorsan kezelésekhez jusson a beteg.
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elmúlt évtizedben ötezernél is több baba világra jöttét segítette az intézmény, ahol a fő vonzerő a világban egyre inkább teret nyerő családcentrikus mentalitás. A Róbert Kórházban az anya eldöntheti,
hogy egyedül vagy társaságban, csendesen, hipnózisban, vízben, természetes módon, aromaterápiával vagy éppen zene mellett szeretné világra hozni
gyermekét.
 Az „egyenes betegúton” elve az Ön nevéhez fűződik. Mit is jelent ez pontosan?
 Szerintem a jó működéshez elengedhetetlen a
kórház betegközpontú protokollja, az egyénre szabott betegutak nagymértékben hozzájárulnak a
sikeres gyógyításhoz. A Róbert Kórház az elmúlt
időszakban operatív működését is átszervezte, hogy
alkalmazkodjon a betegek igényeihez, akik egyre
inkább az egyénre szabott ellátást várják el a kezelések során. Ennek érdekében jelentős többletráfordítást igénylő funkciókat és munkaköröket is fenntartunk, amelyek egyszerre szolgálják a gyógyulni
kívánó betegek és a gyógyításukra koncentráló
orvosok érdekeit. A páciensek zökkenőmentes kezePedig a privát intézmények működéséből egyébként
az állam is profitál. Az egyre növekvő betegforgalomnak köszönhetően a Róbert tíz év alatt mintegy
10 milliárd forintot takarított meg az állami egészségügyi kasszának.
 Innovatívan, a bevételük jelentős részét folyamatosan fejlesztésekre fordítják. A közelmúltban
befejeződött műszaki és belsőépítészeti felújítás
után – amely érintette a Szülészeti Osztályt, a
Meddőségi Centrumot, a műtőblokkokat és a hotelszárnyat – a kórház a járóbetegek fogadására is
alkalmas új részleggel bővült. A beruházással a
Róbert hazánkban a legteljesebb körű egészségügyi szolgáltatást nyújtó magán egészségügyi
intézménnyé vált, egyedülállóan széles szakmai
szolgáltatási profiljának köszönhetően pedig
abszolút piacvezető a magán-fekvőbetegellátásban. Jól látom, hogy a különböző korú családtagok
számára is próbálnak szolgáltatni?
 Valóban, a filozófiánk az, hogy mindenkire gondolnunk kell. Születéskor például nálunk nemcsak
gyerek, hanem család születik, és a folyamatban
fontos szerep jut az apáknak is, ezért már a terhes-
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lésének megtervezését betegút menedzserek koordinálják, az orvosok adminisztrációs terheit egészségügyi adminisztrátorok veszik át, mindennapi
munkájukat pedig műtőkoordinátorok és egészségügyi menedzserek is segítik. Meggyőződésem, hogy
a páciens csak akkor elégedett, ha a teljes kivizsgálási és gyógyítási utat megszervezik számára, hiszen
a gyógyulást nem egyetlen szakembertől, hanem a
teljes csapattól várja.
 A „hálapénz” rendszere szinte teljesen átszövi a
magyar egészségügyet. Önöknél ennek híre-hamva sincs.
 A vesszőparipám, hogy egy magán intézmény
fontos, hogy teljesen transzparens legyen, mert e
nélkül nem kaphatunk bizalmat az emberektől,
hiszen a TB mellett még nálunk is fizetnek. Ezért
cserébe persze gyors, szakszerű ellátást kapnak. A
dolgozóink naprakészek, ismerik és alkalmazzák is
a legújabb módszereket. Alapelv, hogy a betegek
minden szolgáltatásról számlát kapnak, hálapénzt a
dolgozók nem fogadnak el.
Balogh Andrea

gondozás és a szülésfelkészítés is az apa jelenlétében történik. De utána is, ahogy cseperedik a gyermek, jöhetnek hozzánk a szülők, hiszen két év alatt
a kórház komplex gyermek-járóbetegellátást alakított ki: gyermek kardiológia, gasztroenterológia,
ortopédia és fül-orr-gégészet is bővíti az intézmény
profilját, immáron a teljes család egészségügyi ellátását biztosítva. A jövőben a férfi páciensek prevenciós vizsgálataira is nagyobb hangsúlyt szeretnénk
helyezni. A 200 szakorvost, általános orvost és ápolót foglalkoztató intézményben a műtétek döntő
többségét korszerűen endoszkópos technikával végzik, ezért nem fordulnak elő kórházi fertőzések, és a
szövődmények száma is elhanyagolható. A korszerű
gyógyászati eszközök között genetikai ultrahangos
készülék, intimlézer, endoszkópos tornyok, Thunderbeat sebészeti vágókészülékek, multi pozíciós
szülőágyak várják a betegeket. Az idén mintegy 50
ezer pácienst ellátó magánkórház büszkesége a
nőgyógyászati-szülészeti központ, amely a teljes
ellátási spektrumot lefedi a gyermeknőgyógyászattól a meddőségkezelésen, a szülészeten és a terhesgondozáson át a kisebb-nagyobb műtétekig. Az
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Egy vállalkozást beindítani sem
könnyű, de évtizedeken keresztül
sikeresen működtetni már igazán
embert próbáló feladat,
hiszen nemcsak „jókor kell lenni
jó helyen”, de a pénzügyi
erőforrásokat is elő kell teremteni,
majd jól kell beosztani a büdzsét,
emellett muszáj az üzleti tervet előrelátóan kialakítani, valamint a fejlődéssel járó, egyre növekvő csapatot is össze kell tartani.
Jó helyzetfelismerés, kitartás,
logikus gondolkodás, emberismeret
szükséges ahhoz, hogy „gyerekjátéknak” tűnjön az út.
Gyaraki Józsefnek, a REGIO Kft.
tulajdonosának és ügyvezetőjének,
úgy látszik, ez nem okoz gondot,
hiszen a rendszerváltás óta most
már 34 helyen várja Játékországa
a vevőket.
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 Mindig örülök annak, ha jól működő magyar
tulajdonú vállalkozásokat mutathatok be, hiszen
tőlük megtanulhatjuk, hogy hazánkban is érdemes
nagyot álmodni, s meg is valósíthatjuk a dédelgetett terveinket. Karácsony előtt pedig külön kiváltság, ha pont egy játékok forgalmazásával foglalkozó birodalomba nyerhetünk betekintést. De persze, ha én szívesen is burkolom rózsaszín ködbe
játékföldet, itt sem lehet minden móka és kacagás.
 Természetesen jó érzés olyan dolgokat árulni,
amelyek a kicsiktől a nagyokig mosolyt csalnak az
arcokra, de ennek kemény munka az ára. Különösen igaz ez az év végére, hiszen nálunk a főszezon
pont a december, ilyenkor a bevételünk körülbelül
50 százaléka jön össze. Az év minden napján késő
estig nyitva vagyunk, hiszen általában munka után
vagy hétvégenként van idejük a felnőtteknek betérni hozzánk. Igyekszünk a vevőinknek személyre
szabott szolgáltatást nyújtani, ezért folyamatosan

képezzük a munkatársainkat. A sérült játékokat is
megjavítjuk, hiszen sokszor a szülő hiába venne újat
például a kedvenc alvós baba, maci, autó stb.
helyett, az a gyerek számára nem pótolhatja a
régebbit.
 Rengetegféle terméket árulnak. Mi alapján döntenek arról, hogy éppen mit forgalmaznak? Menynyire követik a divatot?
 A lehető legszélesebb paletta kialakítására törekszünk, az újdonságok és a régi kedvelt játékok egyaránt megtalálhatóak nálunk. A vezetőség dönt arról,
figyelve a piacot, a legújabb trendeket, hogy mire
érdemes fókuszálnunk. Minden évben ott vagyunk
a legnagyobb nemzetközi játékvásáron Nürnbergben, hiszen az ott látottak nagyban segítik a munkánkat.
 Önöknél folyamatos a fejlődés, de az lehetetlen,
hogy soha ne tévedjenek. Mi történik, ha rosszul
mérik fel a piacot?
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 Ez is bele van kalkulálva az üzleti tervünkbe.
Csak egy kis részét kockáztatjuk a büdzsének, s
választunk annyira új játékokat, amelyekről nem
tudhatjuk biztosan, hogy népszerűek lesznek-e.
Hiszen ami más országokban nagyon kedvelt, az
nem biztos, hogy nálunk is az lesz. A megérzéseinkre és a tapasztatainkra hagyatkozunk.
 Ön előrelátóan igyekszik dönteni, ennek is
köszönheti, hogy nincsenek nagy megtorpanások a
már több mint 25 éve működő REGIO Kft.-ben.
Őrzik a vezető pozíciójukat a játékforgalmazók
között (persze a multikat kivéve). Most milyen
újdonságokkal rukkoltak elő?
 Az interneten történő vásárlás egyre népszerűbb,
ezért ehhez mi is igazodunk. A webáruházunk kínálata folyamatosan frissül. A növekvő igények gyors
kiszolgálása érdekében Törökbálinton létrehoztunk
egy nagy logisztikai központot. Emellett 34 üzletben, az egész országot lefedve várjuk a vásárlókat.
Büszkén mondhatom, hogy amiatt, hogy személyre
szabott segítséget nyújtunk a hozzánk betérőknek,
nálunk még karácsony után is csak elvétve történik
áru-visszacserélés. A nem is olyan távoli jövő szerintem a 3D-s nyomtatásban rejlik, amikor már
egyes termékeket nyomtatni olcsóbb lesz, mint szállítani, raktározni. Mi erre is nyitottak vagyunk,
hiszen muszáj mindig előre lépni.
 Ebből is látszik, hogy Önöknél a jövő és a múlt a
jelenben jól megfér egymás mellett, hiszen a régi
fejlesztő játékok éppúgy megtalálhatóak, mint az
új, hipermodern kütyük. Emellett hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a magyar játékkészítők termékei
is megtalálhatóak legyenek a REGIO boltokban.
Most az egyik sláger a stílszerűen, Sherlock névre
keresztelt saját termékük, a bújócskázó kutyus. De
nemrég felmérést készítettek arról, hogy mennyire
fontosan a mesék a gyermekek életében. Ezt kiszolgálva diavetítőket is árusítanak sok-sok klasszikus
kópiával.
 A mese a legjobb nevelőeszköz a szülő kezében,
az egészséges fejlődés motorja, hiszen a kutatásunk
szerint minden második 10 éven aluli magyar gyermek találkozik napi szinten a szülei által élőszóban
elmesélt történetekkel, de a többiek is heti 1-4 alkalommal hallgatnak meséket. A legtöbb család fél
órát szán a mesemondásra, melyhez a felnőttek
könyvet vagy a saját képzelőerejüket hívják segítsé-
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gül. Deliága Éva gyermekpszichológus szerint a fejből mesélés a legjobb, mert ekkor akaratlanul is a
saját életünkből vett történeteket mondjuk el, a
kisgyermek pedig éppen ezeket tudja leginkább
megélni, hiszen velük is megtörténhet. Ha a szülő
kezdetben bizonytalan lenne, segítségül hívhat
akár egy diafilmet vagy egy mesekönyvet is, általa
könnyen oldódik a belső feszültség, beindul a feldolgozás, felszínre kerül a megoldás. Pszichológiai
szempontból a jó és a rossz küzdelme formálja
leginkább a gyermekek világról alkotott képét,
hiszen nemcsak azt tanulják meg, hogy hosszú
távon a jószívű, másoknak segítő karakter viselkedése kifizetődő, hanem a saját magukban zajló
érzelmi ellentétekre is feloldást találnak.
 Családi vállalkozásként működnek. A felesége
és a két gyermeke is a cégben dolgozik. Nem okoz
súrlódásokat a magánélet és a munka összeegyeztetése?
 A kezdetektől együtt gondolkodunk a feleségemmel. Az első pillanatban, amikor lehetőség adódott
rá, magán vállalkozásba kezdtünk. A célra koncentrálunk, mindenki az adottságainak megfelelő területen tevékenykedik, így lehetünk sikeresek. Az
egyik fiam a marketing, a másik pedig a humán erőforrás területért felel, a feleségem a pénzügyeket
intézi. Mivel ötszázan dolgozunk a cégben, különösen fontos, hogy a mostanában a Magyarországról
történő elvándorlás miatt kialakult munkaerőhiányt jól kezeljük. Nálunk a fizetések is ehhez igazodnak.
 Bölcsen megosztják a feladatokat nemcsak a
családon belül, de az alkalmazottak között is, így a
döntés és az érte vállalt felelősség is megfontoltságra ösztönöz.
 Mi nyolcan voltunk testvérek, mivel én voltam a
második fiú a sorban, így átvettem egy kicsit a családfő szerepet, rájöttem, hogyan lehet egy közösséget összetartani, a súrlódásokat kezelni. Folyamatosan tanulunk, hiszen állandóan újabb kihívásokkal
kerülünk szembe. A gyermekeim is így szocializálódtak, ezért is tudunk jól együttműködni. Remélem, a fiaim után majd az unokáim is átveszik a stafétabotot, s a hazai régiót átfogó REGIO Játékbirodalom fennmarad.
Balogh Andrea

A REGIO JÁTÉK felmérése vizsgálta a minőségi mese ismérveit a gyermek és a szülő szempontjából is. Utóbbiak elmondása szerint a kicsik legjobban egy új, mesés világnak, egy
bonyodalomnak – melyből a jó kerül ki győztesként – és egy paripának vagy sárkánynak
örülnek leginkább. A mesélő viszont a szókincs fejlődését, a szorosabb szülő-gyermek kapcsolat kialakítását és a szórakoztatást várja el egy jó történettől, de fontos a kreativitás és a
problémamegoldó képesség fejlesztése is. A szülővel közös érzelmi élmény nemcsak a gyermek szókincsét fejleszti, hanem a szülővel való összehangolódást is segíti, amellett, hogy
gazdagítja a képzelőerőt és segíti a világban való eligazodást, a morális, erkölcsi értékek felismerését. A szülőnek nagy a felelőssége a megfelelő történet kiválasztásában is: a megkérdezettek egynegyedénél előfordult már, hogy a gyermek megijedt egy mesétől, ilyenkor
érdemes megbeszélni a történteket – ez minden második családban bevett szokás.
A modern rajzfilmek helyett szerencsésebb a mesét inkább mondani, vagy a mostanában
újra felfedezett diavetítőt használni, ami sokkal lassabb képi világgal dolgozik, mint például egy mai mozifilm, így megmarad a lehetőség az azonnali kérdésekre, a fantázia fejlődésére és a belső építkezésre. A kutatás szerint a magyar szülők egyharmada használ diavetítőt is a meséléskor. A legnépszerűbb diafilmek a Bogyó és Babóca, a Holle anyó és a Vuk.
TOP3 mesekönyv (kutatás alapján, 6 éves korig):
1. Bogyó és Babóca
2. Micimackó
3. A három kismalac

TOP3 mesekönyv (kutatás alapján, 7 – 10 éves kor):
1. Magyar népmesék
2. Rumini
3. Anna, Peti, Gergő

TOP3 diafilm (a REGIO JÁTÉK eladási statisztikái szerint):
1. Bogyó és Babóca
2. Holle anyó
3. Vuk

A kutatás háttere:
A sajtóközleményben szereplő adatok a piacvezető REGIO JÁTÉK saját értékesítési adatain, valamint egy 2017. március 20 – 23. között elvégzett online kutatáson alapulnak,
melyben 2043, 14 év alatti gyermeket nevelő szülőt kérdeztek meg a mesékhez, meséléshez kapcsolódó szokásaikról.

A REGIO Kft. karácsonyi ajándékaként, az alábbi kérdésekre helyesen válaszoló olvasóink között 3 db 10.000.-Ft értékű, bármelyik REGIO üzletben beváltható vásárlási utalványt sorsolunk ki.
1. Mit tud a Sherlock kutyus?
2. Milyen színű a Putty gyurmalin intelligens világító gyurma?
3. Kívánságra megjavítják-e a sérült játékokat a REGIO-nál?

A megfejtéshez, kérjük, olvassák el figyelmesen a cikket, valamint látogassanak el a
REGIO JÁTÉK honlapjára is (www.regiojatek.hu).
A válaszokat a delutan@delutan.com e-mail címre kérjük elküldeni.
A határidő: 2018. február 1.
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A természet inspirálta szépség

Természetes kozmetikumok természetes alapanyagok-

ból a PRIODY mottója. Termékeik ennek megfelelően
nemcsak kiváló minőségű természetes alapanyagokból

készülnek, de az aktív hatóanyagokat magas koncentrá-

cióban tartalmazzák. A PRIODY kozmetikumok parabén,

ftalát, mesterséges színezék és illatanyag mentesek, így
alkalmasak a legérzékenyebb bőrtípus ápolására is.
Hatóanyagaik a hialuronsav, a kollagén, és az EGF (epidermális növekedési faktor), valamint különböző gyógynövények és vitaminok.

Webáruház: www.priody.hu

Ügyfélszolgálat: info@priody.hu

Facebook:

https://www.facebook.com/priody.cosmetics.hu/

Instagram:

https://www.instagram.com/priodycosmeticshu/
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Last minute akció (min. 2 éj)

a Vár Hotel kastélyszállóban, a Dunakanyar legszebb részén, a visegrádi vár tövében.
Foglalható hétköznapokon, normál időszakban.
Budapesttől 30 km-re, a Salamon-torony szomszédságában, közvetlenül a Duna partján található
a VÁR HOTEL Kastélyszálló, mely egykor Görgey Artúr vadászkastélya volt.

Szállás:

2 éjszakára 2 alkalommal 3 fogásos gyertyafényes vacsora, bővíte t t k o n t i n e n tá l i s v a g y s v é dasztalos büféreggeli.
A wellness részlegben a kültéri pezsgőfürdő, meleg vizes
úszómedence és infraszauna
korlátlan használata.
Zá r t p a r k o l ó , W i f i c s a tl a k o z á s i
lehetőség (szélessávú Internet, a
szobákban is).

Árak:

Standard kétszemélyes szobákban:
29.990- Ft 2 fő/ 2 éj
Manzárd kétszemélyes szobákban:
25.990- Ft 2 fő/ 2 éj

Előzetes foglalás szükséges!

Elérhetőség:

2025 Visegrád, Fő út 9.
Telefon: +36/20 431 8301
E-mail: info@varhotel.hu
www.facebook.com/varhotel.hu

