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Biogiliszta
A napokban olvastam egy tanulmányt arról, miként lehet majd hasznosítani a jövőben a manap-
ság országszerte rohamtempóban, iszonyatos pénzekért épülő stadionokat (mert, hogy se foci,
se néző, és nem is várható, hogy lesz!). Bevallom, még mindig nem tudom, hogy a szerző komo-
lyan gondolta-e a dolgot, mert miközben a nagyüzemi zöldségtermesztéstől a nemzetközi fűnyí-
róversenyekig számos ötletet felvet, az eredeti célra (színvonalas labdarúgó mérkőzések rende-
zése) történő használatot meg sem említi. Mondjuk elnézve a hazai bajnokság meccseit, ezen egy
cseppet sem csodálkozom, de azért az mégis túlzónak tűnik, hogy a vadonatúj stadionban a
játéktér gyepszőnyege alatt biogilisztákat tenyésszenek, a lelátókat pedig napelemekkel borít-
sák, hogy legalább a biogilisztáknak szükséges meleget olcsón állítsák elő.
Erről az egész stadion őrületről eszembe jut, amikor néhány éve Grúziában jártam, és vendéglá-
tóim fontosnak tartották, hogy elvigyenek Gori városába. Ez a település arról híres, hogy ott lát-
ta meg a napvilágot egy bizonyos Joszif Viszarionovics Dzsugasvili, aki később Sztálin művész-
néven vált méltán világhírűvé. Nos, hát ott, Gori központjában áll egy fából ácsolt, roskatag kis
parasztház, amely fölé hatalmas márvány panteont emelt a hálás utókor, mert, hogy abban a kis
vityillóban született a „nagy vezér”. Hát, azt hiszem, ilyen panteonok épülnek most is, stadion-
nak álcázva, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy azok a roskatag kis parasztházak ettől majd
palotákká válnak.
De hát, mint tudjuk, csodák nincsenek, és, ha ezek a majdani intézmények esetleg tényleg hasz-
nosíthatóak a fent említett módokon, akkor csak hálát adhatunk a sorsnak, hogy a mi Szeretett
Vezetőnk a fociért lelkesedik, és nem mondjuk megszállott népzene rajongó. Igen, mert akkor
most sorra épülnének a Milánói Scala, meg a Carnegie Hall hazai másai, ahol a Toplákdorozmási
Asszonykórus, meg az Alsótekeresi Református Legényegylet citerazenekara lépne fel. Mondjuk
a színvonal és az érdeklődők száma megfelelne a mai hazai NB I-es meccsekének, viszont egy
hatalmas színházteremben hogyan lehetne biogilisztát tenyészteni...?
Most persze nyilván sokan azt gondolják, hogy az eddig leírtakat a kishitűségem, vagy megrög-
zött fociellenességem diktálta. Szó sincs róla, hiszen valamikor a múlt század zivataros éveiben
magam is aktív tagja voltam a labdarúgók népes táborának. Kedvenc klubom, a Magyar Acél a
BLASZ I.-ben (az akkori negyedosztályban) vitézkedett. Döngölt földes pályán voltak a meccsek,
és a kapuk szakadt hálóját Matyi bácsi, a szertáros a saját horgászfelszereléséből származó
damillal foltozgatta. Így is nagy derbik voltak vasárnap délelőttönként, különösen az olyan ran-
gadókon, mint az Újpesti Cérnagyár vagy a Fővárosi Csatornázási Művek elleni meccseken.
Ilyenkor akár 150-200 néző is leszurkolta a 2 forintos jegyárat, és Molnár úr, a szotyiárus nagyot
kaszált. Szóval világéletemben imádtam a focit, csak amit most itthon látok, az valamilyen másik
sportág, mert, hogy nyomokban sem emlékeztet arra, amit mi azon a földes pályán csináltunk,
ezért nem értem, miért kell az ilyesminek világszínvonalú környezetet biztosítani? Arról már
nem is beszélve, hogy a jelenlegi NB I játékosai közül – beleértve a méregdrágán importált zam-
biai fűszeres segédeket, meg togói vízvezeték-szerelőket – vajmi kevesen férnének be az akkori
Magyar Acél kezdőcsapatába, viszont – velünk ellentétben – őket igen jól megfizetik mindezért.
Szóval nem lenne nekem semmi bajom ezekkel a stadionokkal, csak ne jutna mindig eszembe
róluk a hülye szülők esete, akik bele rokkantak, koldusbotra jutottak, megkoplalták, de mégis
megvették a hangversenyzongorát a botfülű, fakezű gyereküknek! De sajnos mindig eszembe
jut, így aztán, gondolva a jövőre, elkezdtem utána olvasni a biogiliszta tenyésztésnek. Sose lehet
tudni, hátha tényleg bejön a dolog…!

Szabó Antal

főszerkesztő
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különböző bulvár médi-

umokban a népszerű

emberekről ritkán

kapunk valós képet, hiszen a

minél nagyobb hatás kedvéért

sokszor kitalációkra építve a

valóságnál hol pozitívabban,

hol pedig negatívabban mutat-

ják be őket. Mi nem haszná-

lunk görbe tükröt, ezért remél-

jük, hogy olvasóink a segítsé-

günkkel, riportalanyomat,

Giannit, egy kicsit jobban meg-

ismerhetik.
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KKéétt  sszzíívv
eeggyy  tteessttbbeenn
AA � Sikeres vagy. Az éttermed népszerű a ven-

dégek körében. Sok világsztár is ellátogatott
már az aranyalmába. A szakma is elismer, a
Pomo D’oro Magyarországon elsőként kapta
meg az Olasz Szakács Szövetség védnöki táb-
láját. De emellett te mindig keresed az új kihí-
vásokat, sonkabárt, fagylaltozót nyitottál.
Most pedig az étterem előtt, az Arany János
utcában, egy olasz sétálóutca, a Little Italy,
épül. A folyamatos munkától, a pörgéstől
érzed jól magadat a bőrödben?
� A sikernek többféle formája van: család,
alkotás, pénz stb. Nekem az, hogy maradjon
utánam valami értékes, a munkámban a leg-
fontosabb. Emiatt figyelek nagyon a minőségre
Például a pizza mesterünk, Tommaso, a ropo-
gós, vékony tésztájú pizzákat fatüzelésű
kemencében süti, így fektetve nagy hangsúlyt a
tradicionális ízekre. Az olasz zamatok mellett a
légkör is fontos, az étterem után ezért nyitjuk
meg hamarosan a Little Italyt, hogy egy kicsit
az utcára is kivigyük szülőhazám hangulatát.
� Többes számban beszélsz. Mennyire
támaszkodhatsz a munkatársaidra? Milyen
főnök vagy?
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� Tizenegy éve majdnem ugyanazokkal dolgo-
zom. Nem a lemorzsolódás a jellemző. De per-
sze én is fogtam már mellé, s olyan személynek
szavaztam bizalmat, aki ezzel visszaélt.
� Ettől óvatosabb lettél?
� Igen, de azért most is szeretek adni, csak már
próbálok vigyázni arra, hogy kit engedek közel
magamhoz. De nem tudok csak racionális len-
ni. Nekem az érzelmek nagyon fontosak.
Amúgy is állítólag az emberiség
történetében agy évei után a
szív időszaka jön. A vendéglá-
tásban is főleg a szív a fontos,
a vendég.
� Két tulajdonostársad van,
mennyire gondolkodtok ha -
sonlóan?
� Ők mindketten két lábbal áll-
nak a földön, ami jó is, meg
nem is, hiszen én folyton ötle-
telek, s gyakran megfosztanak
a „szárnyaimtól”, ők a profitra
fókuszálnak. Nekem meg belső
kényszerem, hogy megvalósít-
sam az álmaimat.
�Mennyire gondolkodsz előre?
� Hogy ne érjenek nagy csaló-
dások, hiszen nem realizálható
minden álom, igyekszem rövi-
debb szakaszokban gondolkod-
ni, körülbelül egy évre tervezek előre.
� Szerintem ezek egy bölcs ember szavai.
Megfontoltan cselekszel, nem korlátozod
magad túlságosan? Így nem veszik el az önfe-
ledtség, az öröm?
� Csiszolom magam. Új emberré csak környezet-
változtatással lehet válni. A sérelmek, csalódások,
a fájdalom adják a változtatásokhoz a löketet.
� Én nem gondolom, hogy meg kellene változ-
nod. Persze kompromisszumokra szükség
van, de a teljes átalakulásnak mi értelme?
Hiszen akkor is Gianni lennél?
� Én is így gondolom. Nehogy félreérthető
legyen, így leszögezem, jól érzem magam, a
szüleim egészségesek, sikeres vagyok a mun-
kámban, de fejlődni mindig kell, ezért változta-
tok, így kevesebbet kiabálok, nem dohányzom

stb. Kész vagyok a saját családalapításra.
Ebben megakadtam, mert nehezen tudom
magam megértetni, mert sokszor nem engem,
hanem a celebet akarják megismerni.
� Bánt, ha félreértenek? Ha hazugságokat
terjesztenek rólad? Ezek sokszor irigységből
fakadnak?
� Mivel a szomszéd kertje mindig zöldebb, így
a reflektorfényben élők kapnak hideget-mele-

get. Nagyon a szívemre tudok
venni dolgokat. Nem bírom az
igazságtalanságot, ezért sok-
szor kerülök konfliktusba.
Irigylem azokat, akik nem
veszik fel a bántásokat. Meg
kell tanulnom, hogy nem sze-
rethet mindenki. Tükörbe kell
nézni, hogy lássuk, hogy jó fele
megyünk-e, hogy mi az, ami
örömet ad. Manapság annyira
felgyorsult a világ, hogy sok
érték elveszik az állandó haj-
szában. Régen talán nem volt
ennyi felszínes dolog. A törté-
nelemből tanulni kell.
� A magyar pesszimista nem-
zet. És az olaszok?
� A szülővárosomban, Milá-
nóban is érezni, akárcsak itt,
hogy kicsi ország Magyaror-

szág és Itália is, a globalizáció szorítja, ettől
stresszesek az emberek, mert minden a pro-
fitról szól, ezért kell a harmóniát keresni. Az
olaszoktól azt érdemes megtanulni, hogy sze-
retik a szépet, és büszkék a hagyományaikra,
termékeikre.
� Nincs honvágyad Itália iránt?
� Mindkét ország fontos számomra. Az ala-
pok azonosak, hiszen mindkét nép a keresz-
ténységből indul. Mivel szeretem a változáso-
kat, a ritmusváltásokat, valószínű ezért élek
itt, de persze olasz maradtam. Középen
vagyok az olaszok és magyarok között. Örü-
lök, ha általam jobban megismeritek az ola-
szokat. Én imádom a szépet, s a Balaton,
Magyarország gyönyörű, valószínű, hogy ezért
is kötődöm ide.

Horgászni is csak teljes
átéléssel lehet

Iskolai házifeladatént született meg Gianni első önéletrajzi műve
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� A szüleid nem bánják, hogy eljöttél egy
másik országba?
� „Szkanderoztunk” egy ideig, főleg édes-
anyám nem vette ezt jó néven, de mára már
büszkék rám, látják, hogy megtaláltam a
helyem. Mélyen élnek bennem a mondataik.
De az életük is példa számomra. A szeretetet,
az elfogadást tőlük tanultam, a szüleim szívvel
beszélnek egymással, vita közben sem kiabál-
nak, pedig temperamentumosak. Szerintem az
is siker, hogy továbbviszi valaki a szülei ideáit.
Keresztény óvodába, iskolákba jártam. A szüle-
im tudatosan, jól neveltek, megtanultam tisz-
telni a kemény munkát. Gyerekkoromban min-

den nyáron dolgoztam, voltam kertész, de még
állatokat is gondoztam, hajnalban keltem stb.
� Kinek adsz a véleményére?
Elsősorban a családom és a barátaim szavaira
figyelek, az étteremben pár emberre hallgatok.
� Vidám ember vagy, ezért könnyen ismer-
kedsz? Sok barátod van?
� Szeretek nevetni, viccelődni, de nem lehet
mindig lazának lenni. Néha kell a komolyság.
Igazi barátból nem lehet sok, így 4 barátom
van, persze véletlen, hogy fele-fele arányban 2
magyar, 2 olasz, a harmadikkal megszakadt a
barátság. Már nem bánom, hiszen furcsa dol-
gokat tett, így rajta múlott a dolog. Az élet evo-

lúció, ezért sokszor megváltozunk, emiatt eltá-
volodunk egymástól.
� Hogyan kapcsolódsz ki?
� Én nemcsak reklámarca vagyok a Pomo
D’orónak, de a munkából is bővel kiveszem a
részem. Szokták rólam mondai, hogy egy gép
vagyok. „Ha leállok, akkor amőba leszek.” Még
a nyaraláskor is dolgozom, most a nyaralómat
fogom renoválni, na persze, nem egész nap,
azért a tengerben fürdést sem hagyom ki. Sze-
retem a társaságot, de a csendet is. Jól érzem
magam a lakásomban. Ilyenkor például írok,
de mivel  nem vagyok mojolós, mert nem tudok
egyhelyben ülni, így lassan haladok. De talán
ősszel, amikor hosszabb pihenőre leszek ítélve,
mert ismét műteni fogják a térdemet. Közben

az írás mellett szeretnék gitározni és énekelni
tanulni.
� Az egy éves terveidről mit mondanál el?
� Egy szakácskönyvön dolgozom, gasztronó-
mia kalauz és egyben önéletrajz lesz tanácsok-
kal például étterem nyitáshoz. De teret szeret-
nék adni a séfjeimnek is. De lesznek benne
blogger viccek is. Az első étlapunk receptjei is
belekerülnek.

Balogh Andrea

Címlapfotó és a cikkhez illusztrációképek: 

Bali Sándor / TMC Management,

Gianni archívuma

DélUtán magazin_sztárinterjú
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Megdőlni látszik az az évszázadok óta
cáfolhatatlannak tartott állítás,
miszerint  az ember leghűségesebb társa
a kutya. Ez persze nem azt jelenti, hogy
csökkent volna a derék négylábúak
feltétel nélküli ragaszkodása hozzánk,
csupán annyi történt, hogy megjelent
a színen egy komoly konkurensük,
amely nélkül ma már szinte elveszettnek
érezzük magunkat a világban, és amely
legalább olyan fontossá vált számunkra,
mint őseinknek egy jó vadász- vagy
pásztorkutya. Igen, a mobiltelefonról
van szó, amely már régen több mint
egyszerű kommunikációs eszköz,
mert ezek az intelligens kis kütyük egy
sor területen gyakorlatilag nélkülözhe-
tetlenné váltak mindenki számára,
a gyerektől az aggastyánig. Főleg az okos telefonok megjelenése óta
mobiltelefonunk alapfunkciója mellett gyakorlatilag „egy személyben”
betölti egy titkár, egy ápolónő, egy háztartási alkalmazott vagy éppen egy
személyre szabott hírügynökség legtöbb feladatkörét. És a gyártó cégek
gondoskodnak róla, hogy szinte havonta újabb és újabb területekkel
bővüljön ez az amúgy is széles szolgáltatási kör, nem beszélve a készülékek
technikai színvonalának elképesztő fejlődéséről. Mivel olyan eszközről van
szó, amely nélkül szinte már létezni sem lehet, természetes,
hogy elképesztő konkurenciaharc van a mobiltelefonok gyártói,
forgalmazói között, és a piac olyan telített, hogy egy új szereplő szinte
esélytelenül pályázna akár a torta egy vékonyka kis szeletére is.
Épp ezért nem kis meglepetést okozott, amikor az Alcatel, amely ugyan két
évtizedes piaci jelenléttel büszkélkedhet, több éves „alvó” időszak után
immár erőtől duzzadva, jelentős célokat maga elé tűzve, csúcstechnológiás
készülékeket kínálva ismét beszállt a versenybe. A nem mindennapi vállal-
kozás hátteréről és a további tervekről Parádi Attilát, az Alcatel magyaror-
szági igazgatóját kérdeztük.

� Az egyik első mobiltelefonom egy „kihajthatós”
Alcatel volt. Nagyon meg voltam vele elégedve,
ezért csalódás volt számomra, hogy amikor le
akartam cserélni, azzal kellett szembesülnöm,
hogy nem találok a piacon új, korszerűbb készülé-
ket a márkától. Miért tűntek el egy időre a piacról?
� Tulajdonképpen az Alcatel nem tűnt el, csak a
kezdeti fejlődés megtorpant, a piaci részesedés
csökkent, kevesebbet fordítottak fejlesztésre, inno-
vációra, de lehet, hogy belefáradtak a „nagyokkal”
való szinte kilátástalan küzdelembe, így a cég egy
amolyan vegetáló állapotban szinte jelképes jelen-
léttel maradt meg a piacon.
� Mi változott meg, hogy most újult erővel,
merész célok megfogalmazásával vetik magukat a
küzdelembe egy végletekig telített piacon, ahol
gyakorlatilag most is ugyanaz a néhány nagyvál-
lalat viszi a prímet, amelyeknél szinte korlátlanok
a lehetőségek?
� A legfontosabb változás, hogy egy kínai óriáscé-
get, a világ negyedik legnagyobb televízió gyártóját
tudhatjuk magunk mögött, ami már önmagában
egyfajta biztonságot és jelentős piaci „rálátást”
jelent. Meglátták a lehetőséget a mobiltelefon üzle-
tágban, és az Alcatel évtizedes tapasztalataira, szak-
értelmére építve a televíziógyártás, és egyéb elekt-
ronikai technológiák, innovációk adaptálásával
szisztematikus fejlesztésbe fogtak. Először a készü-
lékek alsó szegmensét célozták meg, amiben már
sikerült érzékelhető eredményeket elérni, de a való-
di áttörést az okos telefonok megjelenése jelentette.
Ez az a terület, ahol az Alcatel igazi „nagy dobásra”
lehet képes.
� Mi az, amiben az önök készülékei versenyképe-
sek a már említett nagyok csúcsmodelljeivel?
Elsősorban az ár-érték arányban vagyunk jobbak.
Egy prémium kategóriájú okos telefont valamivel
több mint a feléért tudjuk kínálni, mint a jelenleg
piacvezető cégek a hasonló termékeiket.
� Nem félnek attól, hogy az alacsony ár és a kínai
háttérvállalat bizonyos rossz asszociációkat
ébreszt a vásárlókban, hiszen szinte mindannyi-
unknak voltak már rossz tapasztalatai a „szinga-
púri háziasszonyok” által sötét pincékben összesze-
relt háztartási gépekkel és híradástechnikai eszkö-
zökkel kapcsolatban?
� Esetünkben természetesen szó sincs ilyesmiről.

Az Alcatel készülékeket csúcstechnológiával felsze-
relt üzemekben állítják elő, ahol gyártási körülmé-
nyek és a minőségellenőrzés feltételei a legkénye-
sebb igényeket is kielégítik. A mi alacsony áraink
abból adódnak, hogy nem dolgozunk 50 százalékos
haszonkulccsal, mint egyes nagyvállalatok, és

lényegesen kevesebbet költünk reklámra, mint a
konkurenseink. Az így megtakarított pénzt a vásár-
lóink kapják meg olcsó, de kiváló készülékek for-
májában.
� Ha már a kiváló készülékeknél tartunk, felmerül

AA  lleegghhűűssééggeesseebbbb  ttáárrss……
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a nyilvánvaló kérdés: meddig, és milyen irányban
fejlődhet még a mobiltelefon?
� Ismerve a fejlődés ütemét, még jósolni is nehéz
lenne. Míg nem is olyan régen egy-egy új típus meg-
jelenésére 1-2 évet kellett várni, ez manapság a
vezető gyártóknál 4 hónapra zsugorodott. A techno-
lógiai fejlesztések az egyre vékonyabb, egyre
nagyobb felbontású képek készítését lehetővé tevő,
egyre tökéletesebb érintő képernyőjű stb. készülé-
kek előállítására irányulnak. Egyébként egy dolog-
ban már világelsők vagyunk, hiszen az Alcatel Idol
Ultra a maga 6,4 milliméteres vastagságával
a világ legvékonyabb mo -
biltelefonja. A fejlesztések
má sik vonulata a kü -
lönböző alkalmazások
bővítése. Belátható időn
belül teljesen hétköz-
napi dolog lesz, hogy
ha mondjuk reggel
lesz valamilyen fon-
tos programom, és
ehhez 7-kor kellene
felkelnem, a tele-
fonom fél órával
korábban fog éb -
resz teni, mert a
forgalomfigye-
lő al  kalmazása
már ér zékelte,
hogy amerre
mennem kell,
ott baleset
mi att elte-
relés van, te -
hát muszáj előbb elindul-
nom. Ennek megfelelően a kávémat is előbb főzeti le
az okos kávégéppel, arról nem beszélve, hogy a fri-
zsider adatait elemezve elküldi a bevásárló listát a
szupermarketbe, a számlát pedig átutalással fizeti,
és folytathatnám, ameddig a fantáziám bírja. Lehet,
hogy ez most még kicsit futurisztikusnak tűnik, de
ki gondolta volna akár tíz évvel ezelőtt is, hogy egy
napon majd a telefonomon nézem meg a vízilabda
világbajnokság döntőjét, mert nem tudtam időben
hazaérni? Ami még a fejlesztés iránya lehet, az az
egészségügy. Ha valakinek krónikus betegsége van,

mondjuk cukorbeteg, nem kell rendszeresen az
orvoshoz járnia cukorszint ellenőrzésre, hiszen egy
testébe épített chip rendszeresen méri és továbbít-
ja az értékeit az okos telefonjára, amely már küldi
is tovább a rendelő számítógépére, ahol a doktor
látja, és csak akkor szól a betegnek, ha valami bea-
vatkozásra van szükség. Természetesen a sort a
végtelenségig lehetne folytatni, azt majd az idő és a
fejlesztők kreativitása dönti el, hogy milyen terüle-
tekre törhet még be a mobiltelefon.
� Van olyan vásárlói csoport, amelyet kifejezet-

ten megcéloztak a készülé-
keikkel, akiknek foko-
zottan figyelembe ve -
szik az igényeit a fej-
lesztéseknél?
� Az okos telefonjainkat
elsősorban a 18-35 év
közöttieknek ajánljuk,
de bármelyik korosztály
ta lál a kínálatunkban
megfelelő készüléket,
így készítünk gyerekek-
nek színes játékos dizáj-
nú, illetve az idős kor-
osztálynak egyszerűen
kezelhető, könnyen átte-
kinthető menüvel, nagy-
méretű be tűkészlettel
rendelkező telefont.
� Nyilván van üzleti
tervük, amelyben felvá-
zolták a közeljövő célja-
it, lehetőségeit?
� Természetesen, és

elmondhatom, hogy reális,
meggyőződésem szerint megvalósítható terveink
vannak. Amikor belevágtunk a „nagy újrakezdésbe”
másfél évnyi lemaradásunk volt a fejlesztésben a
piacvezető cégekkel szemben. Ezt mára 3-4 hónapra
sikerült leszorítanunk, és az a célunk, hogy a különb-
ség folyamatosan csökkenjen. Az elmúlt időszakban
minden évben sikerült megdupláznunk a piaci része-
sedésünket, ami önmagában – mivel elég alacsony
szintről indultunk – még nem sokat mond, de, ha a
tendencia folytatódik (és miért ne folytatódna?),
rövidesen már a konkurenseknek is komoly tényező-

ként kell tekinteni az Alcatelre. Minden okunk meg-
van a bizakodásra, hiszen a készülékeink a legfejlet-
tebb csúcstechnológiát képviselik, megbízhatóak, és
köszönhetően egy olasz dizájner csapat munkájának,
külső megjelenésükben is különlegesek.
� Ön az egyik legnagyobb konkurenstől, a Sony-
tól „igazolt át” az Alcatelhez. Mi indokolta ezt a
váltást, és megérte?
� Mindenesetre nem volt egyszerű döntés, hiszen
egy igazán jól menő világcégnél egy biztos állást,

komoly perspektívát hagytam ott egy akkor még
sokkal bizonytalanabbnak tűnő, jó esetben is kéte-
sélyes jövőkép kedvéért, ám amikor megismertem
az Alcatel terveit, törekvéseit, a módot, ahogyan
vissza kívánják szerezni az őket megillető helyet a
piacon, rájöttem, hogy egy ilyen kihívásra nem
lehet nemet mondani. És nem bántam meg. Jó
döntés volt.

Szabó Antal
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Három szerencsés olvasónk, akik helyes válszokat adnak az Alcatel márkáról fel-
tett kérdéseinkre, Alcatel One Touch Idol Ultra kárytafüggetlen mobiltelfont
nyerhetnek.
A válaszokat a szerkesztőségünk e-mail címére (delutan@delutan.com) kérjük
elküldeni. 

1. kérdés: Hány éve van a piacon az Alcatel márka?
2. kérdés: Kik készítik az Alcatel készülékek dizájnját?
3. kérdés: Mekkora az Alcatel One Touch Idol Ultra érintőlépenyője?
4. kérdés: Milyen képfelbontásra képes az Alcatel One Touch Idol Ultra kamerája?



A siklósi fürdővel közvetlen összeköttetésben álló négy-
csillagos szálloda a wellness és gasztronómia kedvelők,
továbbá a gyermekes családok fellegvára. Stílusos ele-
ganciával, kiváló ízekkel, a Villányi borvidék különleges
boraival és kényeztető wellness kezelésekkel teszik tel-
jessé vendégeik pihenését. A szálloda 44 darab nemdo-
hányzó szobával rendelkezik, főként standard, de emel-
lett superior, összenyitható szobák és családi lakosztá -
lyok is fokozzák vendégeik kényelmét. A Principessa lak-
osztályban a kislányok hercegnős ágyban hajthatják
álomra fejüket. Az egyedi hangulatú Ferrari lakosztályt
„Ferrari” stílusú gyermek bútorral és ággyal rendezték.
be. Nászutasok, házassági évfordulójukat ünneplők
vagy romantikus kikapcsolódásra vágyók részére kínálja
a hotel Dolce lakosztályát. A konferenciaterem ideális
helyszínt nyújt céges rendezvényeknek, konferenciák-
nak, csapatépítő tréningeknek, esküvőknek és családi
eseményeknek egyaránt. Degusztációs menükkel, bor-
kóstolós vacsoraestekkel, tematikus gasztronómiai ren-
dezvényekkel várják a vendégeket. Az igazi mediterrán
hangulatot idéző Teraszon kiváló ételekkel, salátákkal,
mediterrán fogásokkal, koktélokkal, házi szörpökkel ked-
veskednek az ínyenceknek. A Thermal Spa fürdőben
hideg és meleg vizes medencék, szaunavilág, sportpá-
lyák, vendéglátó egységek, és sószoba várja a felfrissü-
lésre vágyó vendégeket. Kültéri részen egy 33 méteres
úszómedence is található, továbbá egy jacuzzi, ülőme-
dence, illetve különböző mélységű gyermek medencék
nyújtanak élménydús kikapcsolódást a szabadban.
Fedett részen óriáscsúszdák, pezsgőmeden-
cék, lazító-sodró medence, ülő meleg vizes
törökfürdő, merülő medence ad lehetősé-
get az ellazulni vágyók részére. A környé-
ken egyedülálló wellness részleggel ren-
delkező fürdőben, finn-, infra-, aroma-
kabin, gőzkabin és egy kültéri fatüzelé-
sű orosz szauna található. A fürdő
minden korosztály számára felejthe-
tetlen élményeket és pihenést
nyújt, családias hangulatát fokoz-
zák a megrendezésre kerülő szí-
nes, különleges és egyedi prog-
ramok, rendezvények!

Hotel Castello****
7800 Siklós Baross G. u. 8., tel.: +36 (72) 579 128, web: ww.hotelcastellosiklos.hu, www.siklosfurdo.hu, e-mail: info@hotelcastellosiklos.hu
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A fehérnemű megjelenési formája a különböző kor-
szakokban, a ruhák és a kor divatjának változásával
mindig új jelentőséget nyert, azonban megmaradt a
legfontosabb szerepe és feladata, megfelelően for-
málni az alakot. A jól megválasztott fehérnemű a
tökéletes megjelenéshez elengedhetetlen. A statisz-
tikák szerint a világ nyugati részén a nők 90 száza-
léka visel melltartót. A megfelelő méretű, optimáli-
san illeszkedő melltartó kiválasztásánál a funkció és
a kényelemi szempontok mellett nagy hangsúlyt
kell fektetni a melltartó „egészségvédő” szerepére
is. Egy jól megválasztott melltartó előnyösen for-
málja a mellet, tökéletes alátámasztást, kényelmet,
és megfelelő mozgásszabadságot biztosít. De igaz ez
fordítva is, mert egy rosszul megválasztott melltar-
tóval pont az ellenkező hatást érhetjük el. Mivel sta-
tisztikai adatok bizonyítják, hogy a nők nagy része

nem megfelelő méretű melltartót visel, érdemes
beszélni arról, milyen is a jó melltartó?
Mell alatti bőség: Közvetlenül a mell alatt vezet-
jük körbe a mérőszalagot és mérjük meg a mellkas
körméretét. Az itt kapott eredmény határozza meg a
melltartó körméretének nagyságát, vagyis a mell-
tartó méretét.
Mellbőség: A mérőszalagot, közvetlenül a karok, a
hónalj alatt vezessük hátra, hátul a lapocka legszé-
lesebb pontján elöl, a mell legkiemelkedőbb pontjá-
ra a mellcsúcsra helyezve, ügyelve arra, hogy a
háton a mellcsúcs magasságában vezessük a cm-
szalagot. A mérőszalag vízszintesen helyezkedjen el
a mellcsúcs vonalában. Ne mérjünk túl szorosan,
vagy túl lazán. A mell alatti körméret és a mellcsú-
cson mért mellbőség cm-ben mért különbsége hatá-
rozza meg a mellkosár méretét.

Alapvető szempontok a
megfelelő méretű melltar-
tó kiválasztásához:

– A mellkosarak teljesen fedik
a melleket, telt mellek esetén is.
A két mellkosár közötti rész
nem áll el, tökéletesen hozzá-
simul a szegycsonthoz.
– A mell alatti pánt anató-
miailag formált, nem vág be.
– A melltartónak annál na -
gyobb tartást kell biztosítania,
minél nehezebb a mell. Ilyen-
kor a mellkosarakba bedolgo-
zott mellemelők, merevítő
karikák, széles alápárnázott
vállpántok, és a szélesebb mell alatti pánt biztosítja
a megfelelő tartást.
– A vállpántok lehetnek vékonyak vagy szélesebbek,
mindenkor követik a váll anatómiáját, nem vágnak
be, magasságuk állítható, nagyobb méretekben a
biztos tartás érdekében kiszélesednek, így egyenle-
tesebben osztják el a mellek súlyát a vállakon.
– A vállpántokat úgy kell beállítani, hogy a mell
pontosan a könyök és a váll között középen helyez-
kedjen el. Tudni kell azonban, hogy a vállpántok
nem tartó funkciót töltenek be. Megfelelő magas-
ságra történő beállításuk arra szolgál, hogy jó for-
mát adjanak a mellkosárnak. A megfelelő tartásról a
melltartó hátsó és oldalsó pántja gondoskodik.

Túl kicsi:
– A mellet lenyomja, a mellkosarakból a mell
oldalt és felül a dekoltázsnál kibuggyan.

– A vállpánt be -
vág, a merevítő
nyomja a mellet.
– Oldalt és a háton
hurkák keletkez-
nek, mert a hát-
pánt bevág, ké -
nyel metlen, szorít.
– Ha a melltartó
kosara túl kicsi,

vagy a nem megfelelő méretű
melltartók merevítője folya-
matosan nyomja a mellszö-
vet alsó–oldalsó-középső ré -
szét, gyulladást és fájdalmat
okozhat.
– Ha a melltartó túl szűk,
vagy a vállpántok túl keske-
nyek és bevágnak, a teherel-
osztás nem egyenletes, ez
megterheli a trapézizmot és a
vállizületet. 
– A következmény ízületi és
egyéb mozgásszervi problémák
sora lehet. A melltartónak nem
szabad gátolni a lapockák sza-
bad mozgását sem.

Túl nagy:
– A mellek nem töl-
tik ki mellkosarakat.
– A vállpántok nem
tartanak.
– A hátpánt túl bő,
nem tart, ettől fel-
csúszik a nyak irá-
nyába.

Néhány jótanács:

A melltartót mindig próbálja fel!

Szánjon időt a próbára, vizsgálja meg kritikusan,
hogy a melltartó megfelel e minden kritériumnak. A
próba során figyeljen arra is, hogy mi történik, ha
karjait le-és felfelé mozgatja.

Ha nem biztos a méretében, kérje szakember segít-
ségét. Az ideális, ha olyan üzletben vásárol, ahol
képzett eladók állnak rendelkezésére, és személyre
szóló tanácsokkal segítik a próbát.

Dr. Tóthné Lacza Zsuzsanna
Anita-Hungaria Kft.
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A melltartó méretének meghatározásához két méretet kell ismerni: a mell alatti méretet és
a mellbőséget.
Figyeljünk arra, hogy a mérőszalag a testen vízszintesen helyezkedjen el!
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A nőiesség kihangsúlyozására nem elég

egy jó smink, egy előnyös ruha, egyáltalán

nem mindegy, hogy mi van a ruha alatt.

A tökéletes megjelenéshez elengedhetetlen

a jól megválasztott fehérnemű,

amely nemcsak az érzéki formákat juttatja

érvényre, hanem egyúttal biztonságos

tartást és kellemes viseletet is biztosít,

kielégítve mind az esztétikai,

mind a funkcionális, mind a kényelmi

szempontokat.
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Christophe André-Francois Lelord: Önbecsülés
„Szeretem magam, tehát vagyok.”
Becsüli ön saját magát? Hogy viseli a kritikát? Stabil vagy labilis az önbe-
csülése? Folyton tetszeni akar? Hány olyan ruha lóg a szekrényében, amelyet
egyszer sem vett fel? Mi mindenre képes? Meg akar változni?
A francia szerzőpáros frenetikus sikerű könyve egy milliókat érintő, húsba
vágó kérdés alapos, sok szemszögű, példákkal bőven illusztrált, jó hangulatú
elemzése. Teszteket és megoldásokat kínál, kérdez és válaszol, tanácsokat ad
és óva int bizonyos baklövések elkövetésétől. Ha megfontoljuk a javaslatai-
kat, harmonikusabban élhetünk önmagunkkal és másokkal.

Park Kiadó

www.parkkiado.hu

Lonely Planet: Japán
A süvítő szuperexpresz, a shinkansen alig három óra alatt a futurista Tokió-
ból egy teljesen más világba, a történelmi levegőjű Kiotóba repít bennünket.
De a természet szerelmeseinek is ezernyi meglepetést tartogat Japán: vadre-
gényes barlangokat Okinoerabu-jima korallzátonyán, remek búvárhelyeket
Zamami-jimán, ritka állatfajokat Hokkaidō szigetén. A kulináris örömök ked-
velőit bizonyára lázba hozzák majd a japán konyha finomságai: a szusi, a
miso, a tofu, a yakitori vagy az ecetes sertésfül.
Egy japán utazás életre szóló, különleges élmény. Hogy valóban az is legyen,
ebben segít ez a könyv, melyben Japán történelme, kultúrája és művészete
dióhéjban, klasszikus és tematikus útvonalak, népmesék és kastélyok nyomá-
ban, a vadregényes Hokkaidō, szállás- és étkezőhelyek zavarba ejtő választé-
ka a legkülönfélébb pénztárcájúaknak, a japán konyhaművészetet bemutató
külön fejezet, zamatos szótár, praktikus tudnivalók az utazáshoz (mintegy
150 részletes, jól használható térkép), alapvető kifejezéseket tömörítő, hasz-
nos úti szótár van.

Lonely Planet: Görög szigetek
A görög szigetvilág a lehetőségek gazdag tárházát kínálja azoknak, akik nem
csak a strandon szeretnének napozni. A görögök már akkor is a káosz, a drá-
ma, a tragédia, a filozófia és a demokrácia exportőrei voltak, amikor a világ
még csak a szuvlakiról ismerte őket. A tengerben sorakozó, szikrázóan nap-
fényes szigeteket ellepik az antik világ csodái, köztük a világmindenség köl-
dökeként emlegetett delphoi jósda, Délosz megszentelt szigetének ledőlt osz-
lopcsarnoka, Kréta freskódíszes minószi palotái és Atlantisz maradványai
Szantorinin. 
Az útikönyvben útvonalajánlatok, programjavaslatok, részletes művészettör-
téneti leírások, különféle kategóriájú szálláshelyek a kempingektől az ötcsil-
lagos luxusszállodákig, gyakorlati tudnivalók, hasznos címek, telefonszá-
mok, menetrendek, részletes, könnyen áttekinthető térképek, az alapszókin-
cset felölelő, praktikus kisszótár található.



Meg ren de lő szel vény
Elő fi ze tem a DélUtán cí mű ma ga zint ......  pél dány ban:

ne gyed év re (3 alkalom) 900 Ft

fél év re (6 alkalom)1800 Ft

egy év re (10 alkalom) 3000 Ft

Meg ren de lő ne ve: 

Pon tos cí me: 

Telefonszám/
e-mail:

A megrendelés összegét postai úton a szerkesztőség címére (1132 Budapest, Kresz Géza u.
17.) kérjük elküldeni. Kérjük, hogy a teljes nevét és címét tüntesse fel!

Az Európa Kávéházat az elegáns külső
és a barátságos atmoszféra teszi köz-
kedveltté idősek, fiatalok, üzletembe-
rek, valamint a Vígszínház szomszéd-
sága miatt a Művészek körében is.
Széles sütemény- és tortaválasztéka
mellett, melyben a tradicionális re -
cep tek és a kor trendjének megfelelő
könnyű édességek is megtalálhatóak,
kávékülönlegességek és bőséges tea-
választék biztosítják a színvonalas
kínálatot.

Európa Kávéház és Cukrászda

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