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Brossúra
Napok óta hiányérzetem van. Mármint akkor, amikor a postaládát ürítem. Na, nem
a percre pontosan érkező befizetendő számlák, vagy a tonnaszám begyömöszölt rek-
lámújságok hiányoznak, hiszen azokat akkor is megkapom, ha a hátam közepére
kívánom őket. Mindössze arról van szó, hogy amióta lezajlottak a választások, a pos-
támban egy fia szórólapot sem találok, amelyen valamelyik önjelölt népvezér bizony-
gatja, hogyha nem rá szavazok, akkor nemcsak az én életem jut vakvágányra, hanem
a szent haza is végveszélybe kerül. Egyik párt sem örvendeztet meg egy árva füzettel
vagy időszaki kiadvánnyal sem, amelyekben feketén-fehéren olvashatom, hogy az ő
programjuk az egyedüli, amely végre a Kánaánba vezethetné ezt az évezredes szen-
vedésben, kizsákmányolásban, megaláztatásban edződött, jobb sorsra érdemes né-
pet. Szóval hiányérzetem van, mert az elmúlt hónapokban már szinte napi rutinná,
egyfajta beidegződéssé vált a mozdulat, amellyel ezeket a (nagyon sok millió forint
közpénzből készült) brossúrákat elhelyeztem oda, ahova valók: a kukába (természe-
tesen a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak messzemenő betartásával!).
Tudom, nem elegáns dolog ilyet tenni, hiszen így esélyt sem adtam rá, hogy az ige
eljusson tévelygő tudatomig és megvilágosodhassam, de az elmúlt 25 évben már
annyi (mint utólag kiderült) hamis próféta próbált megtéríteni, hogy én már tényleg
csak a feltámadt Jézusnak hinném el, hogy létezik megváltás.
Mert már az én számtalan választási időszakban edződött lelkemnek is sok volt ez a
két kampány így szűk öt hónap alatt. Még a politika iránt érdeklődő öntudatos pol-
gárként is megcsömörlöttem a gyűlések, szónoklatok, viták, interjúk végeláthatatlan
sorától, amelyet a média ömlesztett rám nap mint nap. Miközben néztem, hallgat-
tam, olvastam, milyen körmönfont módon próbálják kikunyerálni a voksomat, csak
arra tudtam gondolni, hogy az egész kampány olyan, mint amikor egy számító ifjú
pár eltartási szerződést köt egy idős, beteg emberrel. Amíg nincs meg a kontraktus,
addig „meglátja, milyen jó lesz Józsi bácsi, a tenyerünkön fogjuk hordozni”, aztán,
miután odakerül az aláírás a papír aljára, már magasról tesznek rá, hogy mit szeret-
ne az öreg, a fő, hogy ők birtokon belül vannak. Csak a Józsi bácsikat nem értem,
hiszen a szemük láttára lopnak el a lakásából minden mozdíthatót, ők mégis bele-
mennek a dologba, de hát úgy látszik, a Józsi bácsik már csak ilyenek…
Az ember azt gondolná, hogy két voksolás egy évre több mint amennyit megkíván a
szervezete, de sebaj, most majd legalább néhány évig nyugalom lesz. Ám nem ilyen
egyszerű a dolog, hiszen ősszel önkormányzati választások is lesznek, szóval kezdő-
dik minden elölről. Már beletörődtem, hogy így lesz, pusztán annyit kérek, hogy leg-
alább nyáron hagyjanak békén. Ne hívogassanak telefonon, ne kérdezzék a vélemé-
nyemet, és főleg ne küldözgessenek brossúrákat!
Aztán ősszel jöjjön, aminek jönnie kell! Valahogy túléljük azt is. Én minden esetre
kérvényezni fogok egy nagyobb kukát.

Szabó Antal
főszerkesztő
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� Gondolom, ha egy előadóművész a pályájáról
rózsaszínben álmodozik, akkor azt szeretné, ha a
közönség és a szakma is elismerné őt, sikert siker-
re halmozna. Elmondhatjuk, hogy Básti Juli azon
szerencsések közé tartozik, akinek ez a valóságban
is megadatott. Bár bizonyosan nem lehetett köny-
nyű az abból adódó prekoncepciókkal megbírkóz-
nia, hogy két fantasztikus színész, Básti Lajos és
Zolnay Zsuzsa, lányaként lépett erre a pályára.
� Nem szoktam visszanézni, inkább a jelenre igyek-
szem fókuszálni. Nem méregetem magam mások-
hoz, különösen nem a szüleimhez. Nem lenne értel-
me, hiszen a körülmények most mások. A  szüleim
idejében és az én pályakezdésemkor a színésznek
több lehetősége volt arra, hogy ismertté váljon,
hiszen sok film és TV-játék készült, lehetett lubic-
kolni a szerepekben. Ma ezek helyét pár sorozat vet-
te át. Az édesapámnak csodálatos orgánuma volt, a
versmondása utánozhatatlan, de én hiába szeretnék
vereseket mondani, ma már ez nem
eladható. Mégis  elégedett vagyok mind
a pályámmal, mind a magánéletemmel,
mindig az aktuális feladatra koncentrá-
lok. Jelenleg a Centrál és a Nemzeti
Színházban játszom sokféle előadásban.
Mindegyik szerepemet másért kedve-
lem. A Central Park West-et, a Pletyka-
fészket a keserű humoráért, a Hét
boszorkát az élő zenekar és az éneklés
miatt. Bár remek előadásnak tartottam a
Sirályt, amit Alföldi Róbert rendezett a
Nemzetiben, tudomásul vettem és saj-
náltam, hogy nem maradt repertoáron.
De örömmel emlékszem a Hermelinre és
a Cabaret-ra is. Fontos számomra, hogy
tragédiát és komédiát is játszhassam. Egyféle sze-
repkörben halálra unnám magam.  Szerencsém is
volt, de tudatosan irányítottam a karrieremet,
hiszen elvállaltam olyan szerepeket is, amit más
nem. A pályám kezdetén élvezettel rondítottam el
magam, s bizonyára ezt a rendezők is látták. Szerin-
tem ennek köszönhetem, hogy  mindenféle szerepet
kapok, s ez volt a célom.
� Ugyan voltak kevésbé sikerült előadások, de a
pályája töretlen, sikeres, nem voltak szakmai
mélyrepülései. Színházban, moziban, TV-ben
egyaránt láthatjuk (a televízió csatornákon sajnos
főleg szinkronszerepekben hallhatjuk).

� Nehéz kérdés, hogy mi népszerű és miért. Én pél-
dául kudarcnak éltem meg, de a nézők szerették
Kaposvárott, Ascher Tamás rendezésben, Turgenyev
Egy hónap falunját. Egy 43 éves nőről szól, én akkor
voltam 23, és szinte reménytelen volt számomra,
hogy egy ennyire tapasztalt, dörzsölt nőt alakítsak.
De ebből az előadásból mégis rengeteget tanultam.
A tanulás a fejlődés záloga. Nem lehet megállni.
Folyton figyelem magamat és a többieket, és látom,
hogy minden előadás más, szó sincs monotóniáról.
A szerepek kapcsán mindig más lehetek, különböző
karaktereket testesíthetek meg. Az emberi viselke-
dés, az emberi természet érdekel a legjobban. Azt
figyelem. Ezért szerettem szinkronizálni is. Bámul-
tam a külföldi kollégákat. De ma már a szinkronizá-
lás is igazi gyár lett, ezért nem vállalok szinte sem-
mit. Pedig imádtam a Simlis és a szendét, a Rém
rendes családot és a Született feleségeket is.
� Láttam a Nemzetiben A Macskalápon című

darabban. Számomra katartikus élmény volt. Sze-
rintem nagyon mélyre kell merítkezni ahhoz, hogy
valaki egy ennyire összetett jellemet be tudjon
mutatni. Ezért is vagyok kíváncsi arra, hogyan
készül egy-egy szerepre?
� Ha kell, utána olvasok, de csak mértékkel. A Sztá-
lin menyasszonya esetében elmentem egy elme-
gyógyintézetbe is, amúgy is érdekel a pszichológia.
Ekkor tanultam meg, hogy lehet zavaró is, ha
nagyon beleássuk magunkat a háttér információkba,
hiszen ebben a filmben a főszereplő, a saját valódi
betegsége miatt, beszédképtelen lett volna. A film
viszont nem lehet néma, és bennem konfliktust oko-
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lista hosszú: Kossuth-díj, Jászai Mari díj, a Magyar Köztársasági

Érdemrend tiszti keresztje, már az első filmszerepéért, a Ketté-

vált mennyezetben nyújtott teljesítményéért, megkapta a Legjobb Női Ala-

kításért díjat San Remóban 1982-ben, majd szintén a Legjobb Női Alakítá-

sért díjat A vörös grófnőért neki adták 1985-ben Moszkvában. De majd

minden évben felfigyeltek rá, hiszen 1980-ban, 1983-ban, 1986-ban 1990-

ben és 1992-ben a Filmkritikusok, 1992-ben a Színikritikusok díját, két

alkalommal az Erzsébet-díjat és 1993-ban pedig a Déryné-díjat vehette át.

Az impozáns felsorolásból és a filmcímekből könnyen kitalálható, hogy

Básti Julival beszélgettem.

AA

8_ 2014 nyár

CCssaappaattjjááttéékkooss
Kern Andrással A 88. utca foglyaiban
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zott, hogy mennyire ragaszkodhatom a tényekhez,
vagy  inkább egy adott lelkiállapot, kor, emberi sor-
sok felvillantása a lényeg. Ilyenkor segít, ha a rende-
ző pontosan tudja, hogy mit akar, s erről a színészt is
meggyőzi. Bacsó Péterrel azért szerettem dolgozni,
mert ő mindig határozott elképzelésekkel vágott bele
egy-egy filmbe. De a Sztálin menyasszonya eset elle-
nére is azt gondolom, hogy inkább többet tudjon egy
színész, és magától dobjon el dolgokat, mint azért,
mert nincs elég ismerete a karakterről. Viszont az
ösztönös beleérzés legalább annyira fontos, mint a
háttér adatok. Ahhoz, hogy egy előadás sikeres

legyen, sok tényezőnek kell egybe esnie. Jó pár éve
láttam Londonban a Velencei kalmárt, hiába játszott
benne Dustin Hoffman zseniálisan, az előadás nem
hatott rám, mert nem volt összhang, mindenki más-
felé húzott, a rendező nem volt a helyzet magaslatán.
Én egy kicsit rendezői szemmel látok. Érdekel is a
rendezés, de még nem mertem belevágni, pedig
Babarczy László a kaposvári igazgatóm bíztatott.
Türelmetlen vagyok, így nem tudom, hogy mennyire
lennék krízis helyzetben elég nyugodt. A játék mind-
annyiunk közös munkája, és vérre megy. Csak  ebből
lesz jó előadás. Ezt gyerekkorom óta fontosnak tar- Cí
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Neil Simon: Pletykafészek

tom, mert ezt láttam otthon. Nem szeretem, ha meg-
szegik a játékszabályokat, ezért nem törekszem soha
mások fölé, nem játszom le senkit, és nem terpesz-
kedem a kollégáim fölé.
� Hűséges típus, hiszen eddig csupán három szín-
ház tagja volt. Ez kifizetődő? Hiszen új közeg új
inspirációkat ad.
� Szerintem nem így van, mert az ember akár-
hányszor házasodik, mindig ugyanazon hibákba fut
bele, hiszen az emberek nagyon sokban hasonlóak,
és a saját hibáinkból tanulni, abból erőt meríteni,
nagyon nehéz. De persze „szar helyre, szar ember-
ekkel” dolgozni nem megyek el. Ha látom, hogy
valaki romlott, ellentétes az erkölcsi mércéje az
enyémmel, azt elkerülöm. De, ha ezeket a durva
jellemvonásokat átlépjük, akkor minden ember
szinte azonos problémákkal küzd, ugyanazoknak
örül, ugyanattól szenved stb. Tiszta Shakespeare!
Ő ettől zseniális, mert mindent tudott az emberek-
ről és a konfliktusaikról. Az empátia meg azért fon-
tos, hogy azt is el tudjuk képzelni, amit saját
magunk nem tapasztaltunk meg. Nem akartam
soha szabadúszó lenni, mert fontos a csapat, hiszen
így jobban megismerjük egymást, fontos hogy egy
nyelvet beszéljünk. Meg azt látom, hogy a szabadú-
szók is mindig ugyanoda „úsznak” vissza, így
inkább kényszer szabadúszás van. Csapatokká,
színházakká állnak egy idő után össze a sokat
együtt játszó kollégák, ezért én hűséges vagyok. A
diploma után, 1980-ban három osztálytársammal
(Máté Gábor, Bezerédi Zoltán és Eperjes Károly)
együtt a Kaposvári Csiky Gergely Színházhoz szer-
ződtem, a Paraszt Hamlet Oméliájával debütáltam.
Majd magánéleti okból, 1984-ben a Katona József
Színházhoz csatlakoztam, itt Jarry Übü királyának
Übü Mama szerepével debütáltam. Most a Nemze-
ti tagja vagyok és a Centrál Színházban játszom
rendszeresen.
� Miért pont ezeket a színházakat választotta?
� Kaposvárra Babarczy László hívott bennünket, és
boldog voltam, mert abban az időben a kaposvári
színház már fogalom volt, rengeteg előadásukat lát-
tam. Bár édesanyámat egyedül hagytam Budapes-
ten, és emiatt volt egy kis lelkiismeret furdalásom,
hamar bebizonyosodott, hogy Kaposvár  jó választás
volt, fontos 5 évet töltöttem el ott. Nagyon jól érez-
tem magam, de a gyermekem születése miatt muszáj
volt visszaköltöznöm Budapestre, mert lehetetlen

volt úgy megszervezni a napjaimat, hogy a sok uta-
zás miatt a családomra és a munkámra is jusson
időm, így amikor hívtak a Katonába, boldogan igent
mondtam. Lehet, hogy a csillogásra másutt több
lehetőségem lett volna, de én nem csillogóbb, hanem
jobb színésszé akartam válni. A Katona 20 éve alatt
rengeteget jártunk külföldre vendégszerepelni, ezek
a tomboló sikerek meghatározó élményeimmé vál-
tak. Több mint 50 városban játszottunk, minden
évben 3 hónapot külföldön töltöttem.
� Jelentős szakemberekkel dolgozott együtt. Kikre
emlékszik vissza szívesen?
� Kezdjük a főiskolával: Simon Zsuzsa osztályába
jártam, tanított színészi mesterségre Major Tamás,
Babarczy László és Székely Gábor is. Mindnyájuktól
sokat tanultam, hatottak rám, az első igazgatóm
Kaposvárott Babarczy László volt. Aztán meg kell
említenem Gábor Pált, hiszen az első filmszerepe-
met tőle kaptam. A Ketté vált mennyezet című film-
ben ő vezetett be a filmezés fortélyaiba. Ascher
Tamást is sokra tartom, így sajnálom, hogy már
nem dolgozunk együtt. Aztán Bacsó Péter nevét sem
hagyhatom ki. Bíró Miklós, Andor Tamás operatő-
rök is fontosak a számomra. 1987-ben lemezt készí-
tettem Cserhalmi Györggyel. A Hallgass kicsit című
album szerzői Dés László és Bereményi Géza voltak.
Ezt is nagyon szerettem, később a közös munkából
Udvaros Dorottyával és Kulka Jánossal kiegészülve
koncertturné is lett.
� Mostanában együtt dolgozik férjével, Puskás
Tamással is. Nem okoz nehézséget a családi kötelék?
� Egyáltalán nem, mert értjük egymás rezdüléseit,
tiszteljük a másik kvalitásait, így élvezet együtt
alkotni. Szeretem, ha egy rendező tudja, mit akar,
mégis hagy szabad teret a szerepformálásban, és
Tamás ilyen. Enélkül nem tudnék igazán átlénye-
gülni, nem tudnám magamévá tenni a szerepet.
Megtörtént már velem a pályám során ennek az
ellenkezője is, amikor mindent nagyon behatárolt a
rendező, nem hagyta, hogy önmagam fedezzem fel a
szerepet, így nem tudott közel kerülni hozzám a
karakter. Borzasztóan féltem a a premier előtt, mert
nekem így halálugrás volt az egész. Ennek így már
semmi köze az egészséges izgalomhoz.
� Kiknek a véleményére hallgat?
� A családom és a barátaim véleménye a legfonto-
sabb, de meghallgatom mindenkitől a kritikát,
viszont igyekszem csak az építő jellegűeket közel



engedni magamhoz. Sajnos a kritikusok közül
kevés méltó erre a feladatra. Divat és könnyű is
„fikázni”. Nekem rosszul esett, ahogyan annak
idején Tamást fogadták a Centrál élén. Aztán az
idő őt igazolta, 10 éve teltházas produkciókat
mutatunk be magas színvonalon. A férjem remek
szervező, színházteremtő, a Pinceszínházat és az
Egyetemi Színpadot vezette a Centrál Színház
előtt. A mi szakmánkban sok a sznob. Sokan áll-
nak be a karba dicsérni vagy szidni valakit. Aztán
megfordul a szél, a trend, a divat, és akit addig sze-
rettek, egyszer csak már nem kedvelik. A Katoná-
ban is erős volt az összetartás, „mi vagyunk a
csúcs, aki nem hozzánk tartozik, az silány dolgot
hoz létre”. Ezt én soha nem viseltem jól. A szüle-
imtől megtanultam, hogy minden jó színész más-
ban jó. Szerintem sokkal befogadóbbnak kellene
lennünk egymással.
� Szinte minden este játszik, a sok munka mellett
mi segíti kikapcsolódni?
� Régen nagy színházba járó voltam, ma már ez
kevésbé jellemző rám. Most inkább a családomhoz
rohanok haza, hiszen gyorsan elrepül az idő, 15, 17
és 31 évesek a fiaim. Fiatalon mindig mindent meg
akartam nézni, de mivel 35 éve vagyok a pályán, 3
gyerekem van, sokat dolgozom, és bevallom, néha
nagyon fáradt tudok lenni, így inkább társasozással,
beszélgetéssel, utazással, sé -
tával, múzeum látogatással,
olvasással kapcsolódom ki.
� A szülei hivatását válasz-
totta, a fiai is ha sonló pályá-
ra készülnek?
� Igen, ők is „megfertőződ-
tek”, a legnagyobb film vágó, a
másik kettő is a színház felé
orientálódik.
� Milyen újabb darabokban
láthatjuk a következő évad-
ban? Vannak esetleg szerep -
álmai?
� A Hedda Gabler a szere-
pálmom volt. Teljesült, és
talán jobb lett volna, ha meg-
marad vágynak. Az előző fér-
jem, Gothár Péter, rendezte a
Katonában. Szerintem mini-
mum 5 évvel voltam idősebb,

mint amennyi a szerephez kell. Zsámbéki Gábor
igazgatóm beszélt rá, hogy vállaljam el. Megosztó
előadás volt, szó szerint is. A nézők fele szerette, a
másik fele meg nem. Én meg már nem is tudom.
Jobbat vártam. Lehet, hogy nem jó, ha az ember-
nek teljesülnek az álmai. De nézzünk inkább előre.
Jövőre a Jó embereket játszom, és ezt nagyon
várom. Egy beteg gyereket nevelő korombeli nőről
szól, aki még az állását is elveszti, de van ereje
megtartani a humorát. Tavaly például a legkelen-
dőbb szellem voltam a piacon. A Társasjáték című
HBO sorozatban az anya, Rudolf Péter új filmjé-
ben, a Kossuth kifliben, Manyi néni szelleme
vagyok. Fekete Ibolya filmjében a saját ükanyámat
játszom. Nyáron pedig Keszthelyre megyünk, ahol
a Keszthelyi Nyári Játékok keretében a Függöny
fel! és a Hét boszorka lesz látható. A kastélyszín-
házat a férjemmel együtt találtuk ki, az első évadot
mi ketten szerveztük meg. A helyszínhez szemé-
lyes emlékek is fűznek, hiszen az édesapám Keszt-
helyen született, így a gyerekkoromban sokat vol-
tam a Festetics-kastélyban. Büszke vagyok rá,
hogy épp itt sikerült nekünk, egy színvonalas, nyá-
ri színházat létrehoznunk, ami az idén ünnepli 15.
születésnapját. 

Balogh Andrea
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Woody Allen: Central Park West
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A történet 26 évvel ezelőtt kezdődött.

Egy fiatalember nagy fába vágta

a fejszéjét, megnyitotta első,

még Popeye névre keresztelt

cukrászdáját. Az akkori viszonyok-

nak megfelelve tejivónak minősített

hely hamar népszerű lett, hiszen

a tulajdonos ügyelt a minőségre.

Pedig önmagán kívül senki sem hitt

abban, hogy a Szabolcs utcában erre

lesz kereslet. A kitartás, a rengeteg

munka, a jó megérzések segítették

abban Lengyel István Gábort, hogy

az álma valóra váljon. Létrehozta

a Vanilin láncot, a cukrászdák

szaporodnak, jelenleg hét van

belőlük. Popeye, a tengerész,

az évtizedek alatt révbe ért,

Budapesten ez év márciusában nyílt

meg legújabb, elegáns cukrászdája.

� Sikeres ember, ezt jelzi az is, hogy egy exkluzív
cukrászdában, a legújabb Lengyel István üzletben
beszélgetünk Óbudán. De, gondolom, meg kellett
küzdenie azért, hogy a Vanilin név fogalom legyen.
Mennyire volt egyenes az útja?
� Nem könnyű fennmaradni, hiszen a válság az
édességekkel foglalkozókat is érzékenyen érinti,
mert ha az emberek pénztárcája nem engedi a köl-
tekezést, akkor általában a süteményről mondanak
le először. S aki a minőségből nem akar engedni, az
nehezen tudja tartani az árversenyt. De mivel nagy-
mamámat látva, aki nagyon finom sütiket készített,
a testvéremmel kedvet kaptunk ehhez, így már
hatéves koromban eldöntöttem, hogy én bizony
cukrász leszek, így állnom kell a küzdelmet. A
hagyományos termékek mellett speciális, csak ránk
jellemző kínálattal igyekszünk a vevők kedvében
járni. Azt tapasztalom, hogy hosszútávon kifizetődő
a minőség. Nálunk csak saját készítésű sütemény,
fagylalt, pogácsa, bonbon kapható. A törzsvevőink
köre ezért is széles.
� A hét cukrászda közül van kedvence?
� Mindegyik egy kicsit más, hiszen igazodunk a
helyhez. A Szabolcs utcai egyszerűbb, de igényes
kínálatú, kis üzlet. Ezt azért is tartom meg, mert ez

volt az első cukrászdánk, innen indultunk, ehhez
emlékek fűznek, s az évek során egy kicsit a kaba-
lámmá vált. A Hollán Ernő utcában a Jászai Mari
térnél az elvitelre rendezkedtünk be. Itt finom fagy-
laltok, sütemények, formatorták és pogácsák kap-
hatóak. A Kucsma utcában, Angyalföldön, ahol gye-
rekkoromban éltem, egy hatalmas teraszos cukrász-
da várja a vevőket. A legújabb Óbudán az Eurocen-
ter közelében a Stop Shopban van, ezért egy elegáns
csupa üveg, csillogó dizájnt gondoltam ide.
� Mindegyik helyet Ön tervezte meg?
� Igen, a hobbim az építészet és a belsőépítészet. A
cukrászdákba az összes pultot, bútort én rajzoltam
meg, s utána persze a kivitelezést is felügyelni kel-
lett, így egyediek lettek az enteriőrök. De a dizájn
érzékenység nálunk családi vonás, a fiaimnak és az
anyósomnak is kiváló ízlése van.
� Óbudán a fekete-arany színösszeállítás elegan-
ciáját felerősítik az üveg felületek, s ráadásul a ter-
mékek is a transzparencia miatt jól érvényesülnek.
A 130 négyzetméter, és a praktikus térformálás
miatt a rengeteg édesség ellenére sem zsúfolt a tér.
Gondolja, hogy ez a stílus is elősegítette, hogy pár
hónap alatt „befutott’ a hely?
� Szerintem fontos, hogy itt a luxus érzését adjuk a
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vevőinknek, a termékeink pedig nem drágák. Talán
ez a siker titka.
� Körbenézve, rengeteg különböző bonbon csábít
arra, hogy megkóstoljam. Ettől egy kicsit Gombóc
Artúrnak érzem magam, ebből is egyet, meg a
másikból és a harmadikból is kérnék...
� Ennek örülök, hiszen ez volt a célunk. Szeretnénk
mindenki ízlését kielégíteni. A százféle bonbonun-
kat igény szerint sokfajta díszdobozva tudjuk cso-
magolni, így nemcsak magunknak, de ajándéknak is
ideális. Sőt gondoltunk a férfiakra is, a legújabb ter-
mékeink, a különböző csokiszerszámok fadobozban
nagyon népszerűek. Hölgyek előszeretettel válogat-
nak kedvesüknek belőlük. A másik specialitásunk,
amit elsősorban a fiaim készítenek, azok a forma-
torták. Bármilyen vad kívánságot igyekszünk meg-
valósítani. De gondoltunk az egészségükre jobban
ügyelőkre is, így vannak nyírfacukorral készült vagy
cukormentes finomságaink is.
� Melyek a legnépszerűbb termékeik?
� A bonbonok, a különböző pogácsák, a saját
nevünket viselő Vanilin krémes és egy csoki „őrüle-
tünk”, a Maláj csokitorta nagyon kelendő, a fagy-

laltok közül a hagyományosak mellett az áfonya,
valamint a bodza öntettel tálalt sajttorta viszi el a
prímet.
� Látom, családi vállalkozássá vált a Vanilin. A
felesége intézi az adminisztrációt, s mindhárom
fiát érdekli a szakma. A legidősebb, Dani, képzett
cukrász, a középső, Marci, pedig kommunikációt
tanult, s most végzi a vendéglátói szakközepet. Ők
már a központban, a Kucsma utcában, ahol az
összes termék készül, dolgoznak. Nem okoz nehéz-
séget az a speciális helyzet, hogy a főnökük az
édesapjuk?
� Remélem nem, hiszen mindig arra igyekeztem
nevelni őket, hogy meg kell dolgozni mindenért. Ők
is ugyanúgy gürcölnek reggeltől estig, mint bármely
más alkalmazott. Büszkeséggel tölt el, hogy ráter-
mettek, Dani kezdi megtanulni, hogy mit is jelent
felelősséggel irányítani a munkát, Marci pedig
ügyes tortatervező. Jó nézni, ahogy szebbnél szebb
édességek kerülnek ki a kezei közül. Olivér még
csak 15 éves, de ő is cukrászként képzeli el a jövőjét.

Balogh Andrea
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Házi sonkával göngyölt csirke-
mell zöld spárgával töltve, petre-
zselymes újburgonyával, citro-
mos hollandi mártással 4 főre

Hozzávalók:
– 4 × 15 dkg csirkemell
– 60 dkg újburgonya
– 1 csomag petrezselyem
– 1 csipet só
– 40 dkg zsámbéki füstölt

parasztsonka
– 1 csomag zöld spárga
– 10 dkg vaj
– 3 db tojás sárgája
– 0,5 l tejszín
– 4 db citrom

Abacus Business & Wellness Hotel****Superior

Az Abacus Business & Wellness Hotel****Superior Budapesttől 25 km-re, Herceghalmon talál-
ható. A szálloda inspiráló légköre, innovatív környezete, egyedülálló gasztronómiai filozófiája
miatt a családi pihenések, wellness hétvégék, konferenciák, üzleti találkozók és esküvők tökéletes
helyszínéül szolgál. Az üzleti utazók szavazatai alapján az Abacus Hotel kapta a Business Excel-
lence 2013 „A legjobb vidéki business és konferenciahotel” megtisztelő díját.

A négycsillagos hotel 128 szobával, illetve emelt szintű lakosztállyal, 6 automatizált konferencia-
teremmel és első osztályú gourmet étteremmel rendelkezik. 
A szabadtéri pezsgőfürdőkkel és gyermekmedencével kiegészült 1600 m2-es ABACUS Spa kiala-
kítását a testi és lelki megújulás igénye inspirálta. 25 m hosszú úszómedence, élménymedence,
finn- és infraszauna, gőzkabin, tepidárium, szolárium, fitness terem, relaxáló és szépítő kezelések
teljes skálája garantálja a tökéletes felfrissülést. Az aktív pihenésre vágyók változatos wellness és
sport programok közül választhatnak. A jeges, mentolos, levendulás, vitaminos szauna szeán-
szok, vízi és kondicionáló torna és az Xbody fitness gép még színesebbé teszik az itt tartózkodást. 
Gyermekek és felnőttek egyaránt szórakozhatnak a beltéri, elkülönített játszó részlegünkön, ahol
asztalitenisz, csocsó, lengőteke- és gyermekfocipálya áll rendelkezésükre. A hosszú hétvégéken és
nyáron minden Kis Vendégünk feledhetetlen élményeket szerezhet, vidám társaságra találhat, és
élvezetes programokon szórakozhat az Abacus Manó Klubban: indián tábor, kalóz kaland, lovag-
lás, kézműves programok és sok-sok izgalmas móka várja a gyermekeket szállodánkban. Bicikli-
vagy bortúra, lovas program vagy látogatás a Korda Filmstúdióba, csak ízelítő a környék kínálta
sokszínű lehetőségek közül. A golf szerelmesei 15 percnyi autóútra 3 nemzetközi színvonalú golf-
pályán is hódolhatnak szenvedélyüknek.

Az ABACUS Restaurant, Tóth Ferenc, Executive Chef irányítása alatt értő módon hozza har-
móniába a nemzetközi és a magyar konyha ízvilágát, az így létrejövő magas fokú gasztronómiai
élmény garantálja az itt rendezett üzleti és családi találkozók sikerét. A fúziós konyha, sous vide
technológia kreatív alkalmazásával ez a modern gourmet étterem a tökéletes ízkompozícióra
helyezi a hangsúlyt.

A sonkaszeleteket kettesével egymás mellé terítjük és a
15 dkg-os csirkemelleket kikloffoljuk. Ezután a csirke-
melleket a sonkaszeletekre terítjük, a zöld spárgát cit-
romos, cukros vízben leforrázzuk és a csirkemellekbe
töltjük, majd feltekerve vajon megsütjük. Az újburgo-
nyákat előfőzzük és petrezselymes vajon ropogósra
pirítjuk, a tojás sárgájából pedig vízgőz felett mártást
készítünk, és egy fél citrom levét hozzácsepegtetjük.

Abacus Business & Wellness Hotel**** SUPERIOR

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3., tel.: +36(23) 532 360, www.abacushotel.hu

Élje át Ön is a tökéletes pihenés élményét szállodánkban!



20_ 2014. nyár

DélUtán magazin_lakberendezés

PPáárraattllaann  ppáárrooss

Vizuális érzékenységgel megáldott emberek
otthonának bemutatása mindig izgalmas
számomra, hiszen ők általában nyitottabbak,
jobban felvállalják ízlésüket, ezáltal
az aktuális lakberendezési trendeket is
árnyaltabban alkalmazzák. Soós Nóra és
Győri Márton elismert fiatal festőművész
házaspár lakása és műterme egyszerre tük-
rözi egyéniségüket és ars poétikájukat.
Ugyan eltérő a stílusuk, a karakteres különb-
ségek ellenére is azonban nemcsak a magá-
néletben, de a munkájukban is megértik egy-
mást. Ideális számukra, hogy egy helyen, de
két helyiségben alkotnak, hiszen így, ha meg-
akadnak, egymáshoz fordulhatnak. 
Márton analitikus, rendszerető, jó szervező.
Éleslátása sokszor célravezető. Nóra imád
kísérletezni, kalandozni. Jól kiegészítik egy-
mást, de persze, mivel szinte a nap 24 órájá-
ban együtt vannak, még a menedzseri felada-
tokat is önmaguk látják el, így mély szeretet-
re, a másik tiszteletére van szükség ahhoz,
hogy a mindennapi teendők is gördüléke-
nyen haladjanak.

Persze a műteremben mindenütt vendéglá-
tóink festményei láthatóak. Most éppen

Nóra sakktábla-sorozata foglalja el a nagy
falat. Mellette az állványon egy újabb kép

vár arra, hogy elkészüljön...

21_ 2014. nyár



Az üveg lószobor, Nóra legújabb elismerése,
a Prima Junior Díj a könyvespolcon pihen

Mivel könnyen tisztítható, így
praktikus választás, a műte-

remlakásba a bőr ülőgarnitúra 

Mindkét lakáshoz erkély is tartozik.
A napfényben, a szabadban burjánzanak a növények.

Az erkély stílszerűen faburkolatot és -bútorokat kapott

Nóra figurális, egymásra épülő, többrétegű festmé-
nyeket alkot, ezért gyűjti a különböző tárgyakat,
ezekből jó pár megjelenik a vásznain. Márton
inkább a nonfiguratív irányzat híve. Viszont mind-
ketten szeretik feszegetni a határokat.
A képeik keretek nélkül simulnak a falakra, ezért az
enteriőrökben mindenütt fehérek a falsíkok, így
nem nyomják el, érvényesülni hagyják a festménye-
ket. Sőt természetes fényben sincs hiány, hiszen a
napsugarak bejárják a helyiségeket, amit csak lehe-
tett egybenyitottak, a funkció miatt csak a fürdő és
a WC különül el. A szobák ajtajai általában nyitva
vannak. Az otthonukba belépve szinte az egész lakás
belátható, sőt körbe is járható, hiszen az előszobá-
ból a nappali felé haladva a gyerekszobába, majd a
fürdőbe léphetünk, s onnan visszaérünk a kiindulá-
si ponthoz. Térspórolás miatt egy légtérbe került az
előszoba, konyha és az étkező. Az ingatlan megvá-
sárlásakor felújították, s kissé átalakították a lakást,
így falakat bontottak ki, ablakokat tettek be. Ekkor
került az étkező fölé egy kis belső ablak, ezáltal a
folyosóról bejövő természetes fény átjut az irodába
is. Kevés, funkcióorientált, modern stílusú bútor
alkotja a berendezést. Néhányat Nóra tervezett. A
hatalmas gardróbszekrény és a mennyezetig érő
könyvespolc kitalálásakor is kedvenc stílusából, a
Bauhausból, merített ihletett. Így a három jellemző
szín (sárga, kék piros) és a különböző, funkcióhoz
igazodó, geometrikus egységek mindegyiken felfe-
dezhetőek.
Vallják, hogy olyan dolgokkal érdemes körülvenni
magunkat, amelyek inspirálnak bennünket. Ez
különösen akkor fontos, ha gyermeket nevelünk.
Így otthonukban és a műtermükben is a könyveké
és a képzőművészeti tárgyaké a főszerep. Nem cso-
da, hogy hatéves kisfiuk, Brúnó sokat rajzol, a szo-
bájában az íróasztala fölött a legsikerültebb munkái
láthatóak. Praktikusan a könyvszekrényekben nem-
csak polcok, hanem kihúzható rekeszek is vannak, a
gardrób elhúzható ajtaja tagolt, egyik része mág-
nestáblaként is funkcionál, míg legalul egy letöröl-
hető rajztábla várja kisfiukat.
A szobákban parketta, míg a többi helyiségben,
szintén a Bauhausra utalóan fekete-fehér négyzet
alakú hidegburkolat került. A bútorok színe semle-
ges, fehér, szürke, bükk vagy natúr faszínű. A régi
tárgyak, például a családi örökségként hozzájuk
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Virágok  a körfolyosóra is
jutotottak

Geometrikus formák (körök, néygzetek, téglala-
pok) mindenütt

A lakberendezés során fontos volt az átjárhatóság

került bútorok, mint a nappali praktikusan
szegéllyel bíró (így, ha kiborul rajta valami,
akkor könnyen orvosolható a probléma)
négyzet alakú asztala, keveredik az utazási
emlékekkel, az új berendezéssel.
Nemcsak hazánkban, de a környező orszá-
gokban és az Egyesült Államokban is van-
nak kiállításaik. Márton most épp a Szilíci-
um-völgybe készül. Népszerűségüknek
köszönhetően szinte folyamatosan alkot-
nak, így a műhelyükben és a közelében lévő
otthonukban is mindig az épp aktuális
munkáikkal találkozhatunk. Ezek gyakran
cserélődnek, hiszen megvásárolják tőlük
őket, emiatt folyton más-más hangulatúak
az enteriőrök. Csak a világos, kényelmes,
barátságos, vendégmarasztaló légkör állan-
dó. Néhány festményüktől azért nem vál-
nak meg, ilyen a nappali, s egyben hálószo-
bájukban a kihúzható ágy fölötti, Nóra hár-
mukat ábrázoló festménye, s a másik falon
Márton hajós munkája, valamint a gyer-
mekszobában szintén kettejük egy-egy
alkotása, amelyeket Brúnónak készítettek.
Vendéglátóink kedvelik a társaságot, bará-
taikat gyakran hívják meg magukhoz, de
szívesen tartanak az érdeklődőknek műte-
rem bejárást is. Nóra és Márton szeretnek
kimozdulni, egy ösztöndíj keretében éltek
pár évet Münchenben is, s ha csak tehetik,
elutaznak valahová messze, élményeket
gyűjteni, más népek szokásait megismerni.
Vagy Magyarországon elmennek Nóra szü-
leinek szombathelyi kertes házába, ahol
kisfiúk remekül érzi magát a szabadban. De
mégis már 10 éve élnek az Újlipótvárosban,
hiszen szeretik a környék kulturális pezsgé-
sét, ez inspirálja őket. Ha arról kérdezem a
házaspárt, hogy milyen számukra az ideális
otthon, akkor hasonlóban gondolkodnak,
mint a mostani, amit vagy egy modern
berendezésű egybenyitott terű nagyvárosi
loft lakásra, vagy egy vidéki, francia birtok-
ra, ahol a különböző etno stílusok kevered-
nek, cserélnék el.

Balogh Andrea



A gyerekszobában a polcok felett az édesapa,
az ágynál az édesanya fiuknak készített

festménye látható

Brúnó imád a matchbox-okkal játszani,
ezért a szőnyegek térképek is

Egy főzésre használt
helyiségben ideális,
ha van ablak, hiszen a
szagokat és a párát ki
lehet szellőztetni.
Ráadásul a folyosóra
nyíló nyílászáró miatt
napfényben fürdik  a
konyha. Ezt csak fel-
erősítik az entriőrben
használt  világos kolo-
ritok



Szükség esetén a
nappali-háló és a
gyermekszoba elsze-
parálható egymástól
és a többi helyiségtől is

Az L-alakú úlógarnitúra a
„hálószoba”, hiszen ággyá
alakítható. Összecsukva
viszont nem foglal el nagy
helyet

A könyvepolcok méretükből adódó robusz-
tusságát oldják a négyzet alakú kubusok

A mennyezetig érő gardróbszekrény tolóaj-
taja többfunkciós. Egyik része mágnestábla,

a másik pedig alkalmas írásra, rajzolásra
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nyagolás miatt már
gyökérkezelésre
vagy akár eltávolí-
tásra szoruló fog.
� Hollywood sok
mindenben divatot
teremt. A sztárok
mosolyát, va kító
fe  hér, tökéletes ala   -
kú fogsorát sokan
irigylik, ők is sze-
retnének ugyan-
olyan elbűvölő, hi  -
bátlan fo gakat,
mint például az
általuk épp imá-
dott filmcsillag.
� Valóban, néha
jót tesz a divatkö-
vetés, hisz most
már egyre többen
figyelnek arra, hogy
ne csak egészsége-
sek, de szépek is
legyenek a fogaik.
S szerencsére a fo -

gászat rohamosan fejlődik, egyre több olyan módszert isme-
rünk, amelyek szinte teljesen fájdalom mentesek, így most azok
is bátrabban belevághatnak az esztétikai kezelésekbe, akik
eddig csak a fájó fogakra szántak figyelmet. Egy új eljárással,
kontaktlencse vékonyságú porcelánhéjakat tudunk ragasztani a
fogakra, így korrigálhatjuk a felszíni és színbeli problémáit is, s
a végeredmény egy gyönyörű fogsor lesz. S ehhez nem szüksé-
ges fúrnunk, csiszolnunk, fogakat kihúznunk, injekciót sem kap
a páciens, s csupán csak türelmesen végig kell ülnie az amúgy
fájdalommentes beavatkozást. Fogorvosként számomra az az
egyik legfontosabb szempont, ami miatt ezt a kezelést javaslom,
hogy a fogsor hibáinak korrigálása miatt nem kell épp fogállo-
mányt eltávolítani.
� Mennyire tartós egy ilyen kerámiahéj?
� A hosszútávú, 20 évre visszanyúló, vizsgálatok alapján kije-
lenthető, hogy nem sérülékeny a porcelán applikáció, s még el
sem színeződik. Persze drasztikus helyzeteknek ne tegyük ki
(erős ütések stb.), hiszen azokat amúgy is célszerű kerülnünk.
� Látom, most már csak rá kell szánni magukat, s a fájdalmat
rosszabbul tűrők számára is elérhető a tökéletes mosoly…

Balogh Andrea

Az igényes megjelenéshez hozzátar-

tozik az ápolt fogak látványa is,

de mit tegyen az, akinek nem éppen

ideális a fogsora? Nem mindenki

olyan szerencsés, hogy a genetikai

adottságai miatt esztétikusak

a fogai. A többségünk ferde, hiányos

vagy túl kicsi, netán hibás fogfel-

színnel rendelkezik. Ahogy

folyamatosan fejlődik a fogászat,

lassan minden problémára akad jó

megoldás. A sok lehetőség között

olvasóinknak Dr. Márczi Ágnes fog-

szakorvos segít eligazodni.

� A foghiány, a fogelszíneződés, a girbe-gur-
ba fogvonalak sokaknak okoznak gondot.
Hiszen ezekkel a hiányosságokkal nem jó
együtt élni. Ezek miatt gyermek- és néha még
felnőttkorban is nevetség tárgyai lehetünk, s
ezért kisebbségi komplexusaink alakulhatnak
ki. Sőt nemcsak a magánéletben fontos, de az
igényesebb munkahelyeken is elvárás a szép
fogsor.
� Valóban megkeserítheti a mindennapjainkat
a problémás fogsor, a foghiány nemcsak étke-
zések közben okoz nehézségeket, de a látványa
sem vonzó. Az össze-vissza álló fogak gyorsab-
ban sérülnek, lyukadnak ki. Ezért nem szabad
elhanyagolni a fogainkat, muszáj időt, pénzt
áldozni a fogsorunk rendben tartására. Még
azoknak is évente legalább egyszer célszerű

kontrollra elmenniük, akik szerencsések, s szé-
pek a fogaik, hiszen a fogköveket le kell szedni,
a fogakat érdemes időnként kifehéríteni,
hiszen a kávé, a tea, az üdítők stb. elszínezhetik
őket. Ráadásul, ha a lyukakat és egyéb sérülé-
seket időben kezeljük, a gondos ápolással elér-
hetjük, hogy idős korunkban sem kell műfog-
sort hordanunk.
� Ez igaz, de sokan félnek a fájdalomtól, ezért
struccpolitikával már csak akkor mennek el
fogorvoshoz, amikor már rettenetes fájdal-
maik vannak.
� Ez a legrosszabb hozzáállás, hiszen minél
hamarabb fedezzük fel a sérülést, általában
annál kisebb beavatkozással megoldható a
probléma. Például egy kis lyuk betömése nem
jár akkora fájdalommal, mint mondjuk az elha-

AA  ttöökkéélleetteess  mmoossoollyy
FOGDOKTOR
Fogorvosi rendelő
és fogtechnikai labor

1995 óta várjuk pácienseinket a Fe -
rencváros egyik legmodernebb ren -
delőjében, megújult, még kelleme-
sebb környezetben. A legmagasabb
szakmai felkészültséggel kezeljük a
hozzánk fordulókat.

Szolgáltatásaink:
� Esztétikus fogsorok leheletvékony
LUMINEERS® kerámiahéjak segít-
ségével.
� Ingyenes konzultáció és kezelési
terv készítése, szaktanácsadás.
� Teljeskörű fogászati ellátás, magas
színvonalú fogtechnikai háttérrel.
� Minden típusú foghiányok pótlása:
fémmentes pótlások (zirkónium),
porcelán koronák és hidak, hagyo -
mányos fémlemezes protézisek.
� Implantáció – fogbeültetés
� Fényre kötő esztétikus tömések.
� Betétek – Inlay: arany, porcelán,
kerámia alapú kompozit (Gradia).
� Komplex szájhigiéniai kezelés,
ultrahangos fogkő eltávolítás.
� Professzionális fogfehérítés
(ott ho ni és rendelői változat).
� Lézerterápia szájbetegségek
(aptha, herpes) kezelésére.
� Digitális fogröntgen.
� Digitális panorámaröntgen.
� Prevenciós kezelések:
mélyfluorizálás, barázdazárás.

Fogdoktor Bt.
Budapest, IX. Tűzoltó u. 11.

Tel./fax: 218 6482
Rendelési idő:

hétfő – csütörtök: 800 – 2000

péntek: 800 – 1400

GYORSASÁG
PONTOSSÁG

MEGBÍZHATÓSÁG

Kezelés után

Kezelés után

Kezelés után

Kezelés után

Letöredezett,
sérült fogak

Sárgás,
elszíneződött fogak

Szabálytalan,
ferde fogak

Hézagos, különböző
hosszúságú fogak



TAVASZI WELLNESS AKCIÓ
Május 31-ig foglalható! Kivéve kiemelt ünnepek és
iskolai szünetek
9.600.- Ft-tól/fő/éj TELJES ELLÁTÁSSAL
8.900.- Ft-tól/fő/éj FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL
3 éj foglalása esetén a 4. éj ajándék!
– kizárólag hétköznap foglalható (péntek, szombat
éjszaka kivételével)
Gyermekkedvezmények!

NYÁRI HŰSÍTŐ WELLNESS AKCIÓ
Lovaglási és lovaskocsikázási lehetőséggel!
6 éj foglalása esetén a 7. éj ajándék!
2014. június 1-től szeptember 1-ig foglalható mini-
mum 2 éjszakára, kivéve kiemelt ünnepi időszakok
2 éj foglalása esetén 10.500.- Ft/fő/éj
standard kétágyas szobában TELJES ELLÁTÁSSAL
3 éj foglalása esetén 9.800.- Ft/fő/éj
standard kétágyas szobában TELJES ELLÁTÁSSAL
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Ha igyekszünk figyelni az egészsé-
günkre, akkor érdemes tisztában
lennünk azzal, hogy csak a nyugati
vagy csak a keleti gyógyítás tanaira
támaszkodni nem mindig elég.
Ahhoz, hogy sokáig, minőségi életet
élhessünk, felgyógyuljunk a külön-
böző betegségekből, vagy netán el is
kerülhessük őket, a két kultúra
ötvözete lehet a megoldás, ezért is
fontos, hogy nyitottak legyünk.
A jóga többek között erre is
megtanít, ezért örülök annak,
hogy manapság divat jógázni,
hiszen végre valami értelmes,
hasznos dolog lett trendi. A jóga
jótékony hatásairól Czapári Edit
Dittó jógaoktatót, a Muditayoga Stú-
dió alapítóját és vezetőjét
kérdeztem.

� Valóban bárki bármilyen életkorban jógázhat?
� Igen. Ez is egy nagy előnye a jógának, hogy nincs
időbeli korlát, mindenki elkezdheti a gyakorlást,
csak megfelelő irányzatot válasszunk. Mi például a
kezdőknek a power óráinkat javasoljuk, ahol megis-
merkedhetnek az alap pózokkal és azok élettani
hatásával, a hatha jógaóra pedig az idősebb korosz-
tály számára is könnyen követhető. Nyugodtan meg
lehet állni, pihenni, nem a teljesítmény a cél, hanem

inkább az, hogy megismerjük, és lassan a szerveze-
tünk igényeinek megfelelően kiterjesszük saját
határainkat. 
� Milyen pozitív élettani hatásai vannak a jógának?
� Például oxigénnek tölti fel a szervezetünket,
növeli a koncentráció készségünket. A pranayama a
helyes légzéstechnika elsajátítását jelenti. A dina-
mikus irányzatok esetében jellemző a teljes tüdővel
végzett, hangos jógalégzés. A cél az orron keresztül,
minél több levegő megmozgatásával, friss oxigénnel
ellátni a testet, így hatékonyabbá téve az izommű-
ködést. Szervezetünket átszövik a láthatatlan ener-
giahálózatok, és mivel a levegő is energia, tudatos
légzéssel segíthetjük az áramlását. Úgy lehetséges a
leginkább belemerülni jóga pozitúrák (ászanák)
gyakorlásába, ha közben folyamatosan ügyelünk a
helyes légzésre és a tekintet fókuszára is. A kon-
centráció és a befelé figyelés által válik a mozgás
elmélyült, igazán spirituális tevékenységgé. Emel-
lett a jóga növeli az ízületi mobilitást is. Az egész
napos ülés, számítógépezés és mobiltelefonálás
során kialakuló helytelen testtartás miatt megrövi-
dülhetnek az izmok, ami váll- és csípőkötöttséget,
aszimmetriát, gerincferdülést okozhat. A jógával
elérhetjük, hogy újra mozgásba hozva az ízületeket,
egyensúlyba kerüljön a bal és a jobb oldalunk, meg-
nyúljanak az izmaink. Erre kiválóak a csípő-váll
nyitó pózok, vagy például az egész gerincet átható,
az összecsúszott porckorongokat egymástól eltávo-
lító, és ezáltal az összes idegpálya energiakeringését
elősegítő, „lefelé néző kutya” ászana is.
�Úgy tudom, hogy a jógának terápiás hatása is van.
� Valóban, kiváló kiegészítő kezelést jelenthetnek a
különböző pózok kedvező élettani hatásuknak
köszönhetően. Felgyorsíthatják a regenerációt, így
mondjuk a kemoterápiás kezelések között is segít-
hetnek a mellékhatások enyhítésében. A kobrapóz a

mellékvese egészségét támogatja, a gyertya a pajzs-
mirigy működését harmonizálja, a fejenállás az agy-
alapi mirigy (hipofízis) működését szabályozza, segí-
ti, vagyis a hormonrendszer működését is képesek
befolyásolni az ászanák. A jóga a belső szervekre is
hat: olyan mintha a gyakorlás során az egész szerve-
zetet „átmasszíroznánk” energiával. Az ashtanga egy
nagyon tradicionális és népszerű jógairányzat. Több
híresség, mint például Sting és Madonna is gyako-
rolja, hiszen az astanga vinyasa jógával elérhető
eredmények impozánsak: javítja a test rugalmassá-
gát, építi az izmokat, csökkenti a zsírszövetet, erőt és
állóképességet ad, erősíti a szív- és keringési rend-
szert, megindítja a méregtelenítés, a gyakorlatok az
összes inat és izmot nyújtják, javítja a koordinációt,
az egyensúlyérzéket, kialakítja a fegyelmet. A légzés,
a bandhák és a drishti összekapcsolásával elérhetjük
a tökéletes koncentrációt, kiegyensúlyozottabbá,
összeszedettebbé és higgadtabbá válunk, oldható a
stressz, emelkedik az energiaszint.
� Az a tapasztalatom, hogy a rendszeresen jógá-
zók nemcsak fittek, de idős korukban is fiatalosak.
Ennek mi az oka?
� A testet és lelket egyensúlyba hozó gyakorlatok, a
harmónia megteremtése kiegyensúlyozottá tesz, s
ettől boldogabbak leszünk, s ugye az öröm fiatalít. A
gyertyát az ászanák királynőjeként, a fejenállást
pedig a jóga királyaként is szokták emlegetni. A
titok a két fordított póz fiatalító hatásában rejlik: a
fej a szív vonala alá esik, így lefelé áramló friss, oxi-
géndús vér serkenti a gondolkodást, míg a belső
szervek megpihenhetnek. A test három fő energeti-
kai zárja, az úgynevezett bandhák a torok, az intim
izmok és a rekeszizom területén találhatók. Ezeket
aktívan tartva a dinamikus gyakorlatok alatt, meg-
mozgatjuk az ott áramló energiákat, ezáltal az egész
test megtelik éltető erővel.

Balogh Andrea

Ászanatánc

Budapest, XII. ker.
Győri út 2/b.
(a MOM Parktól 5 perc séta )



Kiemelt nyári ajánlataink
standard típusú szobában gazdag büféreggelivel és vacsorával

2014.07.12. – 08.16. között:
(vasárnapi érkezéssel)* :

52 500.- Ft / fő / 4 éj – 5 nap
105 000.- Ft / fő / 7 éj – 8 nap
Gyermeke 11 éves korig ingyen nyaralhat nálunk**!
Csomagárban:
1200 m2-es SPA részleg használata: balatoni panorámás uszoda, finn-
és infraszauna, pezsgőfürdők, élménymedence, gőzkabin, fitness
terem, 500 m saját strand strandnyugágyakkal, vízi csúszda, a  felnőtt és

gyermek sport és animációs programjainkon való részvétel a napi kiírás
szerrint, parkolás.

SZÉP-kártyát elfogadunk.
Online foglalás: www.clubtihany.hu

Idegenforgalmi adó külön fizetendő: 450.- Ft/fő/éj, 18 éves kortól.
*Fenti ajánlataink csak 7 éjszakás, illetve 4 éjszakás csomagban (vasárnapi

érkezéssel) foglalhatóak, napi szinten nem megbonthatóak. További kedvez-
mény a 4 éjszakás csomagnál (pl. törzsvendég) nem érvényesíthető.

**GYERMEKKEDVEZMÉNY: standard szobában, szülők mellett: 1 felnőtt + 1 gyermek
vagy 2 felnőtt + 1 gyermek esetén érvényes.

Hotel Club Tihany
H - 8237 Tihany, Rév u. 3., pf.: 31.

Tel.: +36 (87) 538 564, e-mail: reserv@clubtihany.hu

Ha itt a nyár, akkor irány a Balaton! Irány Tihany,
ahol hatalmas árnyas stranddal, 1200 m2-es wellness szigettel és sok-sok programmal várunk minden nyaralni vágyót.



Egy héttel későbbre tették az idei
Szigetet a szervezők, hogy a nemzet-
közi sztárok könnyebben bele tudják
illeszteni a naptárjukba – ennek
eredménye már látszik is a sztárfel-
hozatalon. Lesz – sok más mellett –
Queens of the Stone Age, The 
Prodigy, Macklemore & Ryan Lewis,
Imagine Dragons, Bastille, Skrillex,
Placebo, Lily Allen és The Kooks
és a legfrissebb hírek szerint jön
az Outkast, a Manic Street
Preachers és a The 1975 is.
Az End Show – amit idén Calvin
Harris prezentál – mellett lesz
Opening Show Deadmau5-szal
valamint teljes értékű programnap-
pá válik a „Nulladik Nap”. A Sziget
Fesztiválköztársaság idén augusztus
11 – 18. között nyitja meg határait,
újdonságokkal, változásokkal,
még több látványossággal.

Megannyi változást, újdonságot hoz az idei Szi-
get. Egyik legszembetűnőbb, hogy idén már a
Nulladik napon teljes értékű koncertsorozat
várja a látogatókat. Ezen a napon, a nagyszín-
padon fellép az Anti Flag, a Ska-P és a
Queens of the Stone Age, majd utánuk szin-
tén újdonságként, egy látványos Opening
Show-val „nyitja meg” a Sziget Fesztiválköz-
társaság a normál fesztiválnapjait. A Nulladik
napon, a Nagyszínpadon Deadmau5 celebrál-
ja majd a nyitóünnepet. A tavalyi siker után,
mondhatni természetes, hogy idén is hatalmas
End Show zárja majd le a Szabadság Szigeté-
nek egy hetét, lézershow-val és tűzijátékkal.
Mint azt már a szervezők korábban bejelentet-
ték, most is a világ egyik legnagyobb elektroni-
kus előadója keveri majd élőben a slágereit a
záróbulin, hiszen idén Calvin Harris-szel
találkozhatunk majd a színpadon. A napok-
ban dőlt el, hogy eljön a Manic Street
Preachers, a The 1975 és az OutKast is. 
A Sziget egy közösségi tér igényeként, a „kell
egy hét együttlét” szlogen jegyében jött annak
idején létre és azóta is igyekszik ennek megfe-
lelni. Ugyanakkor komoly kihívást jelent a

szervezőknek a kezdeti családias hangulatot
megtartani egy olyan eseményen, ahol ma már
közel tízszer annyi látogatót kell szórakoztatni.
Az idei évben ezért még nagyobb hang-
súlyt fektetnek a közösségi terekre és
aktivitásokra, egyedi élményeket kínálva,
mind a nagyobb tömegek, mind a családiasabb
közegre vágyók számára. 
A nagyobb – szintén közösségi – megmozdulá-
sokra példa a tavaly nagy sikerű, így várhatóan
idén is sokakat megmozgató látványos akciók,
például a Color Party, Lufi Party illetve a
Strandlabda Party, ahol egyszerre több tíze-
zer látogató lehet aktív részese egy hatalmas, lát-
ványos performansznak. Idén újdonságokkal is
kiegészül a kínálat, hiszen már Zászló Party, és
Buborék Party is várja majd kora esténként a
nagyszínpad előtt, az ott gyülekező tömeget.
A Sziget Fesztiválköztársaság már a rendez-
vény előtt is a Szitizen-közösség összekovácso-
lására hirdet akciót: országhatárokon átívelő
játékot indítanak a szervezők, amelyben csapa-
tok versenghetnek egymással a világ bármely
részén. A Mission: Szitizen játékosai külön-
böző kategóriákban, megannyi küldetést telje-
síthetnek, az egészen egyszerűektől kezdve az
igazán bevállalósakig, a legtöbb pontot össze-
gyűjtő csapatok pedig, nemcsak az élménnyel,
hanem egyedi ajándékokkal is gazdagodnak
majd. Woodstock mellett a szabadság érzésé-
nek egy másik évfordulója is visszaköszön
majd a Szabadság Szigetének idei programjai-
ban: a szervezők figyelmüket a Berlini Fal
leomlásának 25. évfordulója apropóján, a
világ egyik legfontosabb kulturális központjá-
nak számító, az aktuális divatot diktáló Berlin
művészeti szcénájára irányítják, és több hely-
színen is zenei és művészeti programokkal
köszöntik az évfordulót. Sőt, idén felépül a Szi-
geten egy 100 méteres fal is, melyet felkért
street art művészek, illetve a Fesztiválköztársa-
ság lakói dekorálnak majd ki.
Újdonságot hoz az idei Sziget az elektronikus
zenei szcéna kedvelőinak is. Miután az Aréna
sztárjai már feszegették a helyszín falait, idén a
műfaj legnagyobb sztárjai a Nagyszínpadon
kapnak majd helyet, és a legnagyobb fedett
helyszín, az A38, a hajnali órákban szintén egy
elektronikus zenei sávval jelentkezik, ahol
komoly világsztárokat láthat a nagyérdemű.

SSzziiggeett  FFeesszzttiivváállkköözzttáárrssaassáágg  22001144 Nagyobb felépítményt kap a fesztivál
talán legegyedibb helyszíne, a raklapok-
ból felépülő Colosseum, ami új helyszínre
költözve, most már a Sziget „party-központja-
ként” várja majd a látogatókat.
A tavalyi sátras próbálkozás után, ismét sza-
badtéri színpad ad helyt a hazai könny-
űzenei műfaj képviselőinek. A Petőfi
Rádió VOLT Fesztivál színpadon, egyrészt
fellépnek a legismertebb hazai sztárok, a
Kiscsillagtól a The Carbonfoolsig, Péterfy Bori-
tól a Brainsig, de ezen a színpadon mutatkoz-
nak be a hazai zenei élet legígéretesebb fel-
törekvő előadói is. 
A Sziget egyik legmarkánsabb, a többi
fesztiváltól jól megkülönböztethető eleme volt
eddig is, hogy a hagyományos rockfesztiválok-
kal szemben, a pop-rock előadókon túl, szá-
mos más zenei és egyéb kulturális műfajt
felvonultatott, és a magyar mellett, más
nemzetek kultúráját is igyekezett megmu-
tatni az érdeklődőknek. Azonban a kisebb,
széttagolt helyszínei, nehezen vették fel
a versenyt a legnagyobb és legnépsze-
rűbb előadókat bemutató színpadokkal.
Ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy idén
még nagyobb hangsúlyt helyeznek a
fesztivál ezen értékeire, és igyekeznek még
látványosabban megjeleníteni ezeket a színfol-
tokat. Ezért létrehozzák a Világfalut, ahol
egy helyre koncentrálják az eddigi Világzenei
Színpad, a Roma Sátor, az Afro-Latin Színpad
és Hungarikum Falu helyszíneken fellépő
művészek legjavát. Emellett a látvány, a kísérő
programok és a szolgáltatások kínálatának fel-
fejlesztésével is próbálják a Világfalut még von-
zóbb pontjává tenni a fesztiválnak. És új meg-
oldásként egy közös helyszínt, – de azon
belül tematikus napokat – kapnak az ír és a
blues zenék. 
Az Art Zóna is olyan újdonság, amely a Szi-
get Fesztiválköztársaság művészeti köz -
pontjaként próbálja meg egy helyre tömö-
ríteni, a különböző képzőművészeti te -
matikájú, eddig is meglévő helyszíneket,
azonban számos új elemmel is kibővítik. Ez a
zóna, több mint száz művész számára jelent
majd bemutatkozási és közös alkotótáborozási
lehetőséget, miközben a workshop-okon a
közönség is kipróbálhatja a tehetségét.
A művészek más módon is kapcsolódhatnak a
fesztiválhoz, hiszen a Sziget idén is nemzet-
közi pályázatot hirdetett a látványvilá-
got színesítendő, melyre különböző installá-
ciókkal várják alkotók és alkotói csoportok

jelentkezését, sőt ezúton keresik a Feszti-
válköztársaság „szabadságszobrának”
megálmodóját is.
Mindemellett a már korábban megismert köz-
téri „szobrok”, és különleges közvilágítási
megoldásokból is jóval több várja a látogató-
kat, de itt-ott felbukkanó viráginstallációk is
vonzzák majd a szemet, sőt egy hatalmas
homokozó is lesz a Sziget közepén, benne a
fesztivál idején is folyamatosan épülő giganti-
kus homokszoborral.
Szintén új elem a fesztiválon az Egyete-
mek Utcája. A Sziget ma Magyarország első-
számú turisztikai attrakciója, így nem csoda,
hogy a legtöbb fiatalt hazánkba csábító ese-
mény immár az egyetemek fantáziáját is felkel-
tette. A hazai egyetemeknek bemutatkozási
lehetőséget biztosító helyszín célja, minél von-
zóbbá tenni a külföldi diákok számára a hazai
felsőoktatási intézményekben tanulás lehető-
ségét. A Sziget Fesztiválköztársaság törekvése,
hogy a környezetét adó Budapest vonzó tulaj-
donságait kihasználja, sőt ezeket széles körben
hirdesse is a látogatói között. A Sziget idejére
kiváltható City Pass-szal nemcsak a tömeg-
közlekedési eszközöket használhatják a látoga-
tók, de ingyenesen, vagy kedvezményesen
vehetik igénybe a főváros egyes szolgáltatásait,
a fürdőktől az állatkertig. Számos budapesti
nevezetesség felvonul a rendezvényen „szemé-
lyesen” is, az A38-tól a Budapest Parkig, a
romkocsmáktól az Operaházig, a múzeumoktól
a WAMP-ig, valamint a Szigeten is népszerűsí-
tik majd a Budapesten egyre populárisabb
„szabaduló” közösségi játékokat.
A tavalyi hatalmas siker után, idén már
egész szezonban (májustól szeptember
végéig) forog majd a „Sziget Eye” nevű óri-
áskerék, a főváros szívében. Azonban a
rendezvényre érkezőknek sem kell lemondani-
uk erről a szórakozásról, mert a fesztiválra egy
másik kerék érkezik majd.
A Sziget himnuszát idén az Ivan & the
Parazol adja. A főszervező ennek kapcsán
hangsúlyozta, hogy minden évben más-más
magyar zenekar, egy-egy számát választják ki,
és azzal, hogy a globális Sziget kampány szer-
ves részévé teszik a zenét is, megpróbálják a
zenekar nemzetközi ismertségét növelni.

http://www.youtube.com/watch?v=xxXQttp-_sg
Jegyelővétel még május végéig kedvez-
ményes, részletek a www.sziget.hu
oldalon.



Meg ren de lő szel vény
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ne gyed év re (3 alkalom) 900 Ft
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Pon tos cí me: 
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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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GGoouurrmmeett  FFeesszzttiivvááll::  
mmiinnddeennbbőőll  aa  lleeggjjoobbbbaatt
Idén május 30. és június 1. között várja a
gasztronómia szerelmeseit a hazai gasztro-
fesztiválok egyik legnívósabbja, a Gourmet
Fesztivál. A Millenárison ismét felsorakoz-
nak majd a legjobb hazai éttermek, borásza-
tok, cukrászdák és a gasztrovilág más jeles
képviselői. Míg tavaly a gulyás állt a kínálat
középpontjában, idén a rakott krumpli
minél változatosabb elkészítése foglalkoz-
tatja majd a saját fogásaik bemutatása mel-
lett a séfeket.

A Sziget Szervezőiroda által jegyzett Gourmet Fesz-
tiváltól az elmúlt években megszokhattuk már, hogy
a legjobbak bemutatására törekszik, legyen az
étterem, kézműves finomságok gyártója, cukrászat,
borászat, sörfőzde vagy bármi, ami szem s szájnak
ingere.
Tavaly már 100 kiállító finomságait kóstolhatta
meg a több mint 12 000 érdeklődő, idén pedig még
ennél is több kiállítót és vendéget várnak a 3 napos
rendezvényre.
Gerendai Károly, a rendezvény megálmodója,
örömmel nyugtázza, hogy a Gourmet ma már azok
„zarándokhelye”, akik egy időben és egy helyen
szeretnék kipróbálni a hazai gasztronómia élvo -
nalát. „Válogatott, speciális kínálatunk egy helyen
mutatja be az ország számos pontján jeleskedő
mestereket, és külön megtisztelő, hogy sokan
közülük csak nálunk vállalnak vendégszereplést” –
mondta Gerendai.
A Gourmet kiállítóinak köre is tovább bővül, ezúttal
– túl azon, hogy a szervezők ismét nagyot merítenek
az itthoni ízek legjavából – már a nemzetközi kony-
hák hazai reprezentánsaira is kitekintenek. Ennek
keretében bemutatkozási lehetőséget kapnak a
hazánkban működő, legjobb külföldi konyhát vivő
éttermek, s teret kap a minőségi street food is. A
népszerű gasztroszínpadon pedig idén is rengeteg
programmal, hazai és külföldi sztárséfek bemu-
tatóival, főzősulival, kóstolókkal várják a
nagyérdeműt.

„„JJááttsszzttookk  aa  bbookkoorrbbaann,, sszzaallmmaasszzáállllaall  ppoorr--
bbaann,,  bboollddoogg  ggyyeerrmmeekkkkoorrbbaann””.. IIrráánnyy  aa
HHaajjóóggyyáárrii  SSzziiggeett  mmiinnddeenn  jjúúnniiuussii  hhééttvvééggéénn!!

Az idei Generali Gyerek Sziget ingyenes
programsorozatában Pünkösd vasárnapján
a szervezők egy kedves meglepetéssel várják
a gyerekeket: a Kolompos együttes a Pün-
kösdi királykisasszony című produkciójával
szórakoztatja majd a nagyérdeműt az óbu-
dai Hajógyári szigeten. Ezen kívül persze
június minden hétvégéjén, a már megszo-
kott és szeretett módon, szombat-vasárnap
mindent lehet a Gyerek Szigeten: zenélni,
táncolni, festeni, figyelni, pihenni, tanulni,
sportolni, izgulni, nyugodni és legfőképpen,
gyereknek lenni.

Ez a június sem fog izgalmas kalandok nélkül
elmúlni azoknak a lurkóknak, akik a júniusi hétvé-
géken a Generali Gyerek Szigeten pihenik majd ki a
tanévet. Amellett, hogy több kedvelt előadó, példá-
ul a Kaláka együttes és Szalóki Ági, is új leme-
zükkel érkezik a rajongók szórakoztatására, új
programsávval frissül az igen színes programpa-
letta: minden vasárnap népzenei programokkal
bővül a színpadi program, aminek keretében egy-
egy néptánc csoport érkezik majd koreográfiával,
bemutatóval, és utána tartanak egy rövidebb tán cházat
is, amibe már a közönség is aktívan bekapcsolódhat.
Emellett persze majd a nagyszínpad ad otthon a
kedvelt koncerteknek, sportbemutatóknak, báb-
színháznak is. A programokból idén sem hiányzik
semmi, amit megszoktak, megszerettek a hűséges
látogatók: lesz, mások mellett, Kézműves Palota,
a tavaly debütált Kukutyin, ahol a magyar hagyo-
mányokkal ismerkedhetnek meg, Bohóctanya,
Gyerek Paradicsom, Porontycirkusz, Artis-
tatanoda, Játékforrás Élménykuckó, Állatsi-
mogató és Kresz Park is. Idén újból megnyitja
kapuit a Színes Falu, ahol a gyerekek három,
Magyarországon élő külföldi közösséggel ismerked-
hetnek meg közelebbről. Száz szónak is egy a vége,
a Gyerek Sziget idén is pazar programokkal vár
minden családot hétvégente, június 7 – 29-ig.
www.gyereksziget.hu
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Harmónia, Otthonosság, Vitalitás
a fürdőközeli AquaTherm Hotelben
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Válassza üdüléséhez a zalakarosi AquaTherm Hotelt, ahol minimum 3 éjszakás foglalása esetén

minden felnőtt 1db strandfürdő belépőt kap ajándékba!

Foglalásnál hivatkozzon erre a hirdetésre, és hozza magával!

DélUtán

Jöjjön el családjával Zalakarosra pihenni!
Miért? Mert Zalakaros és környéke, vala-
mint a Fürdő 

számtalan kikapcsolódási és programlehető-
séget nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt! 

Exkluzív kényeztetésre vágyó párok figyel-
mébe ajánljuk új, különleges, romantikus
hangulatú szobáinkat! 

Egész évben akciókkal és meglepetésekkel
várjuk vendégeinket, valamint a személyzet
kedvessége, a családias hangulat biztosíték
a testi-lelki feltöltődésükhöz!




