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SSüürrggőősssséégg
Többek között azért szeretem az anyanyelvemet, mert rendkívül árnyalt, egy-egy dologra több hasonló, mégis jól meg-
különböztethető kifejezése is van. Ha valamire pédául azt mondjuk, hogy sürgős, az azt jelenti, hogy a dolog nem tűr
halasztást, azonnali beavatkozást igényel, késlekedés nélkül tenni kell valamit a megoldás érdekében. Ez ugye nyilván-
való. Persze van, hogy az ember elbizonytalanodik, mert mások, noha ugyanaz az anyanyelvük, egészen másképp értel-
meznek egy-egy kifejezést, így aztán fogalmam sincs, hogy én tudok-e rosszul magyarul, vagy ők nem tudják (akarják)
felfogni a szó valódi értelmét. Az alábbi, valóban és szó szerint így lejátszódott eset legyen példa erre az egyáltalán nem
nyelvhelyességi problémára.
Történt, hogy egy idős, beteges hölgy karján az ifjabb és segítőkész rokona egy csúnya, elfertőződött sebet fedezett fel,
amely egy jókora lila daganat közepén foglalt helyet. Az ifjabb és segítőkész rokon „aki időt nyer, életet nyer” alapon hala-
déktalanul a háziorvoshoz fordult (volna, ha az illető elérhető lett volna). Ezután az orvosi ügyelettel próbálkozott, ahol
azzal a világmegváltó ötlettel álltak elő, hogy a beteg keresse fel a legközelebbi sebészeti ambulanciát. Rövid magyarázko-
dás – miszerint az idős és beteges hölgy korából és betegségeiből kifolyólag nem igazán mozgásképes – maradtak a beteg-
szállításnál, amelyhez az ügyelet munkatársa nagyjából hat órán belüli idő-intervallumot jelölt meg. Mindez reggel 9-kor
történt. Délután fél kettőre be is futottak a vidám és energikus betegszállítók, némi meglepetésre hordágy vagy valamilyen
betegszállító alkalmatosság nélkül. Az idős és beteges hölgyet szó szerint leráncigálták a harmadik emeletről, majd fél-
ájultan elhelyezték a betegszállító autóban. Az egyik kiemelt, központi kórház sürgősségi osztályára szállították, ahol egy
káprázatosan formatervezett, ám hosszabb távú ücsörgésre tökéletesen alkalmatlan padon helyezték el.
A következő négy óra tartalmasnak és szórakoztatónak a legjobb indulattal sem nevezhető várakozással telt el. Persze
azért a betegtájékoztatást egy rossz szó sem érheti, hiszen egy hatalmas LED monitorról pontosan leolvasható volt,
hogy a különböző sürgősségi szinteken hányan várakoznak segítségre. Ez fél 2-kor összesen 54 volt, fél hatkor 61. És az
előtérben összezsúfolódott betegek és aggódó rokonok sem unatkoztak, hiszen nyilván jól szórakoztak a recepciós pult
mögött rendszeresen összeverődött 5-6 egészségügyi dolgozó jókedvű és harsány viccelődésén. Mivel az idős és bete-
ges hölgy a fájós derekával képtelen volt fél óránál többet ülni a hosszabb ücsörgésre tökéletesen alkalmatlan padon,
így az ifjabb és segítőkész rokon előbb kerített egy kerekes széket, majd mivel az sem volt sokkal kényelmesebb, meg-
zavarva a vidám csevejt, a recepciós pultnál érdeklődött, hogy nem lehetne-e egy kerekes ágyat adni a fájdalomtól már
alig látó idős hölgynek? Azt a választ kapta, hogy azokat az ágyakat csak az egészségügyi személyzet kezelheti és külön-
ben is tessék nyugodtan várakozni! Az ifjabb és segítőkész rokon, miközben elmormolt magában egy néhány különö-
sen súlyos becsületsértést tartalmazó monológot, majd ugyanazzal a lendülettel elkötött egyet a lift mellett parkoló
kerekes ágyak közül, és elhelyezte rajta az idős és beteges hölgyet. A nyilvánvaló súlyos szabálysértés a kutyának sem
tűnt fel. A további történések szigorúan időrendben és távirati stílusban:
17.30: Végre szólítják az idős és beteges hölgyet, majd betolják (a szabálytalanul eltulajdonított ágyon) egy vizsgálóba.
17.50: Kitolják a vizsgálóból, karján egy friss kötéssel. Az ifjabb és segítőkész rokon eufórikus állapotba kerül, mert azt
hiszi, túl vannak az egészen, de felvilágosítják, hogy ez csak egy feltáró beavatkozás volt, meg kell várni a sebészt.
21.10: Megérkezik a sebész, aki alaposan leteremti mindkettőjüket, amiért az idős és beteges hölgy megevett két kek-
szet és ivott egy korty vizet az elmúlt 7 órában, hiszen „tudhatták volna, hogy műtét előtt sem enni, sem inni nem sza-
bad!”. (Ha akárcsak a biztonsági őr is hozzájuk szólt volna, nyilván tudták volna…) Majd felvilágosítja őket, hogy mind-
járt jön az altató orvos, aki elmondja a további teendőket.
23.00: Megjön az altató orvos. Csinos, fiatal nő. Az idős és beteges hölgy először hall pár emberi mondatot az elmúlt tíz órában.
00.45: Az idős és beteges hölgyet betolják a műtőbe.
01.30: Az idős és beteges hölgyet kitolják a műtőből és elhelyezik egy szobában.
02.15: Az ifjabb és segítőkész rokon hazafelé az autóban azon morfondíroz, hogy mi lett volna, ha az idős és beteges
hölgyet nem a sürgősségi osztályra viszik? Na meg azon is eltöpreng, hogy ha egy európai országban a XXI. században
ilyen az egészségügyi ellátás, akkor ott tenni kéne valamit, de nagyon de nagyon sürgősen.

Szabó Antal
főszerkesztő
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Címlap és cikk fotók: rtlklub.sajtoklub.tv/Bársony Bence, DélUtán magazin achívum

Styling: Frank Patrícia és Szekerák Ádám
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A házaspár karácsonyi bevásárló
körútra indul. A pláza bejáratánál
elköszönnek egymástól, a feleség a
ruházati üzletek felé, a férj a műsza-
ki áruházak irányába indul. „Csörögj
rám, ha végeztél, és találkozunk a
kijáratnál!” – mondja a férj, majd
elindulnak ketten, kétfelé. Egy ilyen,
manapság nap, mint nap több ezer-
szer elhangzó mondat két-három
évtizeddel ezelőtt még elképzelhetet-
len lett volna. Abban az időben, ami-
kor egy vonalas telefonra a szülők
adtak be igénylést, hogy egyszer
majd a gyerekeik megkapják, senki
sem gondolta volna, hogy alig egyge-
nerációnyi idő múltán mindenkinek
ott lapul a zsebében az okos telefon,
amellyel az alapfunkcióján kívül még
számtalan, a mindennapi életben
fontos dolgot is elintézhet. És a folya-
mat itt nem áll meg, sőt, mostanában
gyorsul fel igazán, hiszen ezzel a
markunkban elférő kis készülékkel
már a nem túl távoli jövőben ellen-
őrizhetjük egészségi állapotunkat,
elintézhetjük banki ügyeinket, bevá-
sárlásainkat, és kielégíthetjük média-
igényeinket is, meg még egy sor
olyan lehetőség is rendelkezésünkre
áll, amelyek segítségével könnyebbé
egyszerűbbé, teljesebbé tehetjük
életünket. Erről a robbanásszerű fej-
lődésről, és a jövő lehetőségeiről
beszélgettünk Parádi Attilával, az
ALCATEL onetouch magyarországi
igazgatójával, a Telenor regionális
key accountjával.

� Melyik a kedvenc TV-műsora?
� Az elmúlt hetekben sokan feltették ne-
kem ezt a kérdést, és nem csak úgy kíváncsi-
ságból, mint ahogy ön sem véletlenül kér-
dezi. Természetesen mostanában a Rising
Star adásait nézem legszívesebben, hiszen
ebben a nagyszabású show-ban a mi mun-
kánk is benne van. Utólag is megállapítha-
tó, hogy jó ötlet volt együttműködni a TV2-
vel, hiszen az egyik, országosan is legnézet-
tebb műsorszám telekommunikációs hát-
terének kialakítása nagyrészt a mi szakem-
bereink munkáját dicséri. Jó érzés tudni,
hogy amikor a hatalmas LED-falon megje-
lennek az egyes versenyzőkre szavazók fo-
tói, az részben nekünk is köszönhető.
Egyébként a Rising Star számunkra üzleti-
leg sem közömbös, hiszen december 1-jén
jelentünk meg a piacon legújabb fejleszté-
sünkkel, a limitált szériás ALCATEL One-

touch Idol 2 S készülékkel, amelyben már
gyárilag benne van a Rising Star appliká-
ció. Ez, valamint a készülék többi remek
tulajdonsága, reményeink szerint nagyot
lendít majd az eladásokon.
� Merész lépésnek tűnik, hogy belevágtak
a TV2-vel, illetve a Rising Star-ral történő
együttműködésbe, hiszen ez a műsor több
országban nem aratott túlságosan nagy
sikert, igaz, volt, ahol kiugró nézettséget ért el.
� Természetesen alaposan átgondoltuk a
dolgot, mielőtt rászántuk magunkat az
együttműködésre, és azt tapasztaltuk, hogy
a TV2-nek sikerült orvosolnia a műsornak
azokat a gyermekbetegségeit, amelyek más
országokban csökkenthették a népszerűsé-
gét, ennek köszönhető a hétről hétre nö-
vekvő nézőszám, az egyre nagyobb siker,
ami számunkra is visszaigazolja döntésünk
helyességét.
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� Az ALCATEL onetouch az utóbbi évek-
ben élen jár a fejlesztésekben. Egy hétköz-
napi embernek már azt is elég nehéz fel-
fogni, hogy egy kézben elférő, apró kis
készülékbe ennyi „tudást” képesek belepré-
selni a mérnökök, az meg már a tudomá-
nyos fantasztikum világa a számára, ami-
ről a fejlesztési elképzelések szólnak. Van
már konkrét elképzelésük arról, hogy, mit
tudnak majd a jövő okos telefonjai?
� Természetesen számtalan elképzelés
létezik arról, merre tartsanak a fejlesztések
fő irányai. Egy dolog biztos, hogy a techni-
kai, technológiai fejlődés folyamatosan
gyorsul. Egy évtizeddel ezelőtt egy új
készülék megalkotása akár 1-2 évig is eltar-
tott, manapság ez már 3-4 hónapra csök-
kent. Az okos telefonok, gyártói eleinte az
egyre vékonyabb, egyre nagyobb felbontá-
sú fotók készítését lehetővé tevő, egyre
tökéletesebb érintő képernyőjű stb., készü-
lékek előállítását favorizálták. Mára már
eljutott odáig a technológia, hogy ezeket a
paramétereket csak minimálisan lehet
tovább fejleszteni, mert egy bizonyos szint
fölött a különbségek már alig érzékelhetők.
A fejlesztések manapság a technika tökéle-
tesítése mellett leginkább a minél széle-
sebb körű alkalmazások felé fordulnak.
� Ha belegondolok, hogy most ezt a
beszélgetést is a telefonommal rögzítem,
amelynek GPS alkalmazásával találtam
ide az önök irodájába, arra kell gondol-
nom, hogy az okos telefonok jövőbeli hasz-
nálati lehetőségeinek csak a fantáziánk
végessége szabhat határt.
� Én is így gondolom, hiszen még az út ele-
jén járunk. Pár éven belül természetesnek
számít majd, hogy az „okos” lakásom
összes funkcióját az „okos” telefonom
vezérli majd. Természetesen ehhez az kell,
hogy legyen egy olyan frizsiderem, amely
érzékeli, ha egy-egy élelmiszer elfogyott, a
telefonomon keresztül elküldje a jelet a
kereskedőkhöz, ahol regisztrálják a vásár-
lást, amit szintén a telefonommal fizetek,
átutalással. De ugyancsak telefonon szabá-

lyozhatom a fűtést, ellenőrizhetem a riasz-
tó rendszert, vagy akár kilométerekről uta-
síthatom vele a kávéfőzőmet is, hogy mire
hazaérek, frissen lefőtt, illatos kávé várjon,
és sorolhatnám még sokáig. Szinte még
beláthatatlan, milyen sokszínű alkalmazási
lehetőségei lehetnek egy okos telefonnak
például az egészségügyben. A különféle
akut betegségekben szenvedőknek nem
kellene állandóan az orvoshoz járniuk. Egy
cukorbetegnek például elég lenne egy bőr
alá beültetett mikrochip, amelynek a jeleit
telefonnal továbbíthatná az orvosnak, aki
egy pillanat alatt láthatná, hogy van-e
probléma, és telefonon elmondaná, mi a
teendő, vagy ugyancsak telefonon elkülde-
né a szükséges receptet a gyógyszertárba. A
beteg dolga csak annyi, hogy, miután iga-
zolta magát, kiváltsa. De említhetném azt
is, hogy rossz nézni, amint a kisiskolások a
könyvekkel, füzetekkel telepakolt hátizsá-
kok alatt görnyednek. Egy okos telefonnal
vagy tablettel könnyedén megoldható len-
ne, hogy a nehéz hátizsák helyett egy zseb-
ben elférő kis készülékben tárolva vigyék
be az iskolába a tanuláshoz szükséges esz-
közöket. Persze ez nyilván óriási ellenállás-
ba ütközne a tankönyvkiadók, nyomdák,
terjesztők oldaláról, de valószínűleg nekik
is meg kell barátkozniuk a gondolattal,
hogy ez a jövő, mert nemcsak a gyerekek
menekülnének meg a mindennapos cipe-
kedéstől, de a tanárok is megszabadulná-
nak egy csomó „papírmunkától”, hiszen a
leckefeladástól a dolgozatok ellenőrzéséig
egy képernyőn megoldhatnának mindent.
És mindezek tükrében még nem beszél-
tünk a módszer környezetkímélő hatásai-
ról, hiszen gondoljunk bele, hány és hány
ezer tonna papírt spórolhatnánk meg, ezál-
tal hány és hány ezer hektár erdő menekül-
hetne meg a kivágástól. Ami a tervezett fej-
lesztések közül talán a leghamarabb meg-
valósulhat, az a telefonnal történő fizetés.
Egyes nyugati országokban kísérleti szin-
ten már működik, de az általános elterje-
désre még várni kell néhány évet, mert az
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élet szinte minden területére kiterjedő
technikai megoldások kialakításához, a
szükséges eszközök telepítéséhez idő kell.
� Az ember szinte tényleg beleszédül, ha
megpróbálja végiggondolni az okos tele-
fonban rejlő lehetőségeket, de az egyben
elgondolkodtató, hogy lassan már szinte
létezni sem tudunk nélküle. A rengeteg előny
mellett nem lát ebben némi veszélyt is?
� Nemrég olvastam egy nagyon érdekes
felmérést, amely szerint, ha valaki elveszíti
a pénztárcáját, annak az észlelési ideje átla-
gosan 150 perc, míg, ha valaki a mobil tele-
fonját hagyja el valahol, arra 12 percen
belül rájön. Ezek az adatok jól szemléltetik,
milyen fontos szerepet tölt be mindennap-
jainkban egy ilyen készülék. Mindez termé-
szetesen látszólagos veszélyeket is hordoz-
hat magában, hiszen egyesekben kialakul-
hat ugyanolyan függőség, mint a TV-nézés
vagy a szerencsejátékok iránt, de a fejlesz-
tések éppen abban az irányban folynak,
hogy az okos telefon legyen az emberért és
ne fordítva. Az a legfontosabb szempont,
hogy a telefon használója, legyen bárhol a
világon, ne érezhesse elveszettnek magát.
Meg tudja határozni a pontos helyét, hoz-
zájusson a szükséges információkhoz, és,
ha kell, segítséget tudjon hívni. Azt szokták
mondani, hogy az online tér beszippantja
az embert, és ez egyáltalán nem baj addig,
amíg ebben a térben jól el tud igazodni
valaki. A készülékek és az alkalmazások
pedig azt szolgálják, hogy minél többen
minél egyszerűbben tudjanak navigálni
benne, ha már „beszippantotta” őket.
� Szinte végig a fejlesztésről, az innová-
cióról beszélgettünk, de úgy tudom, az
ALCATEL onetouch egy nem mindennapi
programmal is szolgálja a haladást?

� Így van. Néhány éve kezdtük a „LE Pro-
ject” Inkubátor programunkat, amely azért
jött létre, hogy a szakterületünkön tevé-
kenykedő, és támogatásra szoruló mérnö-
kök, tudósok, feltalálók kreatív ötleteit,
találmányait felkaroljuk, segítsük, és meg-
felelő eredmény esetén beépítsük fejleszté-
si elképzeléseinkbe. A program nagyon
népszerű, az elmúlt években jó néhány
tehetséges, ám szűkös forrásokkal rendel-
kező ember számára biztosítottunk már
megfelelő anyagi, műszaki, laboratóriumi
hátteret ahhoz, hogy megvalósíthassák
elképzeléseiket. És az ő sikerük integráló-
dott a cégébe, hiszen a megvalósult tervek
közül több is visszaköszön valamelyik új
készülékünkben.
� Az ALCATEL onetouch a hazai verseny-
társak közül a legdinamikusabban fejlődő
vállalat. Néhány évig tartó „alvó üzem-
mód” után hihetetlen lendülettel, és ambí-
cióval tértek vissza a piacra, olyan siker-
rel, hogy most már a legnagyobbak között
tartják számon a céget. Mi a következő cél,
amit kitűztek maguk elé?
� Rövidtávon Magyarországon szeretnénk
megőrizni a helyünket az első három
között. Középtávon ezt világviszonylatban
is jó lenne elérni. Hosszú távon pedig
ugyanaz a tervünk, mint amit az elmúlt 20
évben is hirdettünk: megbízható, kiváló ár-
érték arányú, szép kivitelű, csúcstechnoló-
giát képviselő készülékeket adjunk elége-
dett vásárlóink kezébe. Hogy elmondhas-
sák az új ALCATEL onetouch készüléket
kezükbe véve: „a jövő megérkezett”.

Szabó Antal
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Ha jobban szeretnénk kinézni,
egészségesebben próbálunk élni,
akkor céljaink elérése érdekében
érdemes betartanunk néhány
szabályt, hiszen, ha fogyni akarunk,
de nem változtatunk az étkezési
szokásainkon, vagy ha rossz 
módszert választva rendszertelenül
edzünk, akkor nem csak az lesz a
gondunk, hogy esetleg csak rövid
távú eredményeink lesznek, de még
meg is sérülhetünk például
súlyemelgetés közben. Cikksoroza-
tunkban a mozgáskultúránk fejlesz-
téséhez ad számunkra hasznos
tanácsokat szakértőnk,
Katus Attila személyi edző,
életmód tanácsadó, többszörös
világ- és Európa-bajnok sportoló.

� Mielőtt belevágunk az életmódváltásba,
milyen dolgokra kell figyelmet fordíta-
nunk?.
� Az első kör nálam mindig a felmérés.
Nem mindegy, hogy milyen a hozzám for-
duló személy egészségügyi állapota, hiszen
a betegségeivel tisztában kell lennem, mert
például egy szívbeteg embert nem terhel-
hetek túl egy kardióedzésen. De az is fon-
tos, hogy milyen a napirendje, hogyan
motiválható, melyek a gyenge pontjai. A
reggeli edzés, utána egy kis pihenéssel,
netán alvással, a leghatékonyabb, de ez
nem mindenkinél kivitelezhető.
� Mire fekteted a hangsúlyt az edzések-
kor?
� A gyorsaságot átlagembereknél nem
szoktuk fejleszteni, a mozgáskoordinációt,
a testtatást, az állóképességet, az erőt, az
izületi mozgékonyságot viszont igen. Elő-
ször a törzsre koncentrálunk, utána a füg-
gelékek, a karok, a lábak a második fázis.
Hiszen van, aki nem tud lehajolni sem,
emiatt szükséges elsőként megerősíteni a
törzs izmait, hogy szabályosan el tudja
végezni a gyakorlatokat. A sérülésre figyel-
ni kell, ezért hirtelen nem terhelünk. A
kitűzött célra koncentráltan állítom össze
az edzéstervet. Van, aki fogyni, van, aki
inkább izmosodni szeretne stb. Viszont azt
tudnunk kell, (bár kevés embert, főleg
élsportolókat érint ez a probléma) hogy,
bizonyos képességek egy idő után egymás
kárára lesznek, például aki nagyon nagy
izomzattal rendelkezik, annak az izületi
mozgékonyságának feljesztése idővel, szó
szerint akadályokba ütközik, mert nem lesz
képes kiemelkedő teljesítményre például
futás közben, mert a sok izom nagyfokú
oxigénfelhasználást követel. Érdemes a
sokféle képességünket harmonikusan fej-
leszteni.
� Egy átlagembernek mit javasolsz?
� Azt szoktam mondani, hogyha valakinek
nincs komoly problémája, de fejlődni sze-
retne, akkor legalább hetente kétszer érde-
mes erősíteni. Heti hárommal pedig már
igazán gyorsan lehet fejlődni. De persze

nyújtani és kardiózni is kell. Az izomfej-
lesztésre alkalmanként maximum egy órát
szánjunk. Ennél többet nem érdemes, mert
ezen idő alatt feléljük a szénhidrát tartalé-
kunkat. A hatékonyság miatt célszerű
edzés előtt alacsony glikémiás indexű szén-
hidrátot fogyasztani, mert ez energiát biz-
tosít, de nem dobja meg a vércukor szintet,
súlyzózás után pedig, aki fogyni szeretne,
az próbáljon meg tartózkodni egy ideig a
tápanyag beviteltől, aki hízni akar, az
viszont lehetőség szerint rögtön, de mini-
mum fél órán belül egyen.
� Melyik szénhidrátok glikémiás indexe
megfelelő?
� Ilyenek a gyümölcsök, persze fajtánként
változik a cukorszintjük, de, ha minél
kevésbé érettet választunk, akkor lassab-
ban szívódnak fel, mert kevesebb bennük a
glükóz, s ezek amellett, hogy energiát
adnak, kevésbé hizlalnak. Ha a kilóink szá-
mát szeretnénk csökkenteni, akkor a
magas glikémiás indexű szénhidrátokat és
a zsírt kerüljük, próbáljunk meg naponta
500 kalóriával kevesebbet enni, mint
amennyi az adott napi kalória felhasználá-
sunk.
� Gondolom, más tápanyagokra is figyel-
nünk kell.
� Persze, hiszen a megfelelő mennyiségű
folyadék, fehérje, vitamin és rost bevitel is
fontos. A testmozgás közben az izmok ter-
helése miatt megnő a kalcium és magnézi-
um igény, ezt pótolni kell. De az anyagcse-
re is felgyorsul, ettől éhesek leszünk, ezért
különösen ügyeljünk arra, hogy mit
eszünk. Az ideális fehérjebevitel 1 vagy
1,2gr/testsúly, ezt érdemes elosztani, akár-
csak a folyadékbevitelt egész napra.
� Az edzések hatására fejlődünk, s ekkor
már ugyanannyi idő alatt lassabban fára-
dunk, de nem fér bele a napirendünkbe
több óra. Hogy oldjuk meg, hogy ugyan-
azon időegység alatt többet mozogjunk?
Gondolom, csupán a súlyzók mennyiségé-
nek növelése nem elegendő.
� Ekkor érdemes alsó-és felső testre oszta-
ni az edzést. Egyik alkalommal a karra,
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vállra koncentráljunk, máskor meg a dere-
kunkra, fenekünkre, lábainkra stb. A pihe-
nőnapon pedig hagyjuk regenerálódni a
megdolgozott testrészeinket, s így lesz a
leghatékonyabb az edzésünk. Kardiót min-
den másnap célszerű végezni. A legideáli-
sabb az lenne, ha egyik nap kardióznánk, a
másik nap izomerősítést végeznénk, a har-
madik napot a pihenésre szánnánk, s ez így
folytatódna. De persze erre ritkán van lehe-
tőség, viszont azért ügyeljünk arra, ha
hetente csak kétszer mozgunk (ezek jó, ha
nem egymás utáni napok), hogy az erősítés
után mindig kardiózzunk. Ha megoldható,
akkor még egy edzést iktassunk be, amikor
egy hosszabb kardiózást nyújtással kombi-
nálunk. A nyújtás az ízületek és izmok
szempontjából fontos, hogy ne szűküljenek
be. Arra ügyeljünk, hogy 48 óránál többet
nem jó kihagyni, hiszen az izmokat tónus-

ban kell tartani, s az állóképesség terén is
visszalépést jelent, ha több napra leállunk.
� Manapság rengeteg féle edzésfajta léte-
zik. Te ezek közül melyiket kedveled?
� Népszerűek a funkcionális edzések, ezek
azért hasznosak, mert megerősítik a tör-
zset, jól fejlesztik a koordinációt, valamint
sok gyakorlat az izületi mozgáskiterjedésre
is jól hat. Sok esetben egy azon időben fej-
leszthető az erő és az állóképesség. Az egye-
dül történő edzésre kezdőknél kíválóak a
gépek, mert vezetik a mozdulatot, ezért a
sérülésveszély is alacsonyabb. Jómagam a
régi klasszikus gyakorlatokat is nagyon
szeretem, amikor a saját testünket használ-
juk ellenálásnak. Ilyen volt többek között a
Sportaerobik, amit évekig űztem. Ez legin-
kább a talajtornához hasonlítható.

Balogh Andrea

DélUtán magazin_egészség
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Bonyolult dolog, hogy mit tekintünk
sikernek. Van, akinek az anyagi
jólét, a hatalom, a hírnév, s van,
akinek a család, a barátok jelentenek
mindent. Vagy mindezekre együtt
tegyünk szert? S egyáltalán szüksé-
ges-e a siker a boldogsághoz?
Vagy a kék-madár keresése badarság?
Azt hiszem, hogy valamilyen területen
mindenki szeretne elismerést kapni,
sikeres lenni. A titok szerintem abban
rejlik, hogy meg kéne találnunk,
hogy miben vagyunk jók, s mivel
tudunk megelégedni. Álmodhatunk
kicsiben és persze nagyban is…

� Mivel a szívügyemnek tartom a témát, így
mostanában egyre többet gondolkodom azon,
hogy a DélUtán magazin sikertörténet rovatá-
ban kiket is érdemes bemutatni, hiszen a lap
tizenkét éve alatt sokféle sikeres emberrel talál-
koztam, de nem mindegyikük életét tartom
igazán értékesnek, pedig ezzel a rovattal pont
az lenne a célunk, hogy példát mutassunk a
még csak az út kezdetén állóknak. Nem kívá-
nok senki fölött ítélkezni, meg én természetesen
csak a saját véleményemet mondom, s ezért
szubjektív vagyok, de egyre több népszerű,
gazdag, befolyásos, de mérhetetlenül boldog-
talan emberrel találkozom. A többségük már a
szeretet, bizalom szó jelentésére is csak halvá-
nyan emlékszik, ha egyáltalán ismeri ezen
érzelmeket. Tóth Zsuzsával viszont mindig szí-
vesen beszélgetek, mert sugárzik belőle az
energia, pozitív személyiség, pedig az ő élete
sem rózsaszín, például a munkájának egy

olyan területet választott, amely nagy empáti-
át igényel, sőt a kezdetektől kellett építkeznie,
hiszen akkor még hazánkban nem foglalkozott
más ilyen termékekkel. Mellműtéten átesett
nők számára gyógyászati fehérneműket és
segédeszközöket kezdtek el forgalmazni. Zsu-
zsa huszonnégy évvel ezelőtt még szülésznő-
ként dolgozott, közben gazdasági területen
tovább képezte magát, emiatt pályázta meg
sikeresen a Rák Ellen a Holnapért Alapítvány
és a német Anita cég állását. Gondolom, már
sokszor megkérdezték tőled, hogy miért vállal-
tál fel egy ilyen bitang nehéz feladatot?
� Tudom, hogy elcsépelt mondat az, hogy öröm
adni, ráadásul mi is vállalkozás vagyunk, tehát a
piac törvényei ránk is vonatkoznak. De látni,
hogy mi is segíthetünk abban, hogy a hozzánk
betérők talpra álljanak, újra nőnek érezzék
magukat, az megéri a fáradtságot.
� Ezért szerveztek évente több divatbemutatót?

„„AA  nnőőkknneekk,,
aa  nnőőkkéérrtt,,  mmiinnddeenn
éélleetthheellyyzzeettbbeenn””
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� Igen, fontos, hogy milyennek látjuk magun-
kat, s ebben az alakunkhoz illő fehérnemű
kulcsfontosságú. A tanács például a melltartó
kiválasztásában szinte mindenkinek jól jön.
Tanfolyamokat tartunk egészséges és a rákból
felépülni szándékozók számára is. A megelőzés-
re, az emlővizsgálatra is nagy hangsúlyt fekte-
tünk, hiszen minél korábban ismerik fel a bajt,
annál nagyobb a páciensek gyógyulási esélye.
Ma már a mellrák az egyik legjobban kezelhető
rákfajta és az utókezelések is sokat fejlődtek. A
rehabilitáció során részleges vagy teljes
rekonstrukcióval vissza lehet állítani a műtét
előtti állapotot. De persze a legtöbb egészséges
nő sem elégedett a mellei formájával, méreté-
vel. Nekik is tudunk segíteni, akár implantátu-
mot is applikálhatunk a speciális melltartókba,
s ezáltal nagyobbnak és feszesebbnek tűnik ez a

testrész. De e nélkül is látványos a változás, ha
szakszerűen választunk a termékkínálatból.
Nálunk minden eladótól érdemes tanácsot kér-
ni, hiszen nemcsak műtét után, de akár miden
napra vagy sportoláshoz, esetleg ha várandós
kismamaként keresgélünk, nem mindegy, hogy
mit választunk.
� A divatbemutatóitokon a modelljeitek több-
sége amatőr, sőt olyanok, akik már túl vannak
a műtéteken. Ez okoz problémákat a szervezés-
kor vagy az eseményen?
� A gátlásaik legyőzésében mérföldkő, ha
közönség előtt felvállalják, hogy mi történt
velük, s fehérneműben, fürdőruhában végig-
mennek a kifutón. Az első alkalmakkor nem volt
könnyű rábeszélni a hölgyeket a fellépésre,
hiszen, amikor alakult a cég, a ’90-es években,
akkor még a rák szót kiejteni sem volt „szabad”,
tabu téma volt ez a betegség. De mára már a
hosszú, kitartó munkánk eredményeként bíz-
nak bennünk a vásárlóink. A divatbemutatókon
mindenhol az országban az állandó stábunk a
helyi klubok tagjaival egészül ki.
� Egy nőnek nemcsak az a fontos, hogy ergo-
nomikus, de szép is kell, hogy legyen a fehérne-
mű. Sőt sokszor az esztétikumot helyezzük elő-
térbe, s a kényelmet is beáldozzuk, ha ezzel az
alakunk előnyösebbnek tűnik. A gyógyászati
célt is szolgáló melltartók ötvözni tudják a
praktikumot a külcsínnyel?
� Természetesen. A hasznos nem kell, hogy
csúnya legyen. Háromféle (a fiatalos, trendi, a
klasszikus és a sportos) dizájnnak megfelelő
fehérneműket tartunk, ezáltal mindenki megta-
lálhatja a hozzá illőt. Sőt, most már egy kicsit
kamatoztatva az eredeti szakmám tapasztalata-
it (szülésznő voltam), újabb feladatot is felvál-
laltunk, kismamáknak is árulunk funkciós alsó-
ruhákat, hiszen a fehérnemű az egészségkultúra
része, így az egészségügyi és esztétikai műtétek
utáni alsóneműk körét egy szintén egyedi igé-
nyű területtel bővítettük, ezért gondoltunk a
várandós hölgyekre is. A tejelválasztást például
fontos, hogy ne gátolja a fehérnemű, ne nyomja
le, szorítsa le a melltartó a tejmirigyeket. A
szoptatós melltartó speciális kidolgozású, felül
nyílik, lekapcsolható, így higiénikus, könnyen

kezelhető, s tartja a mellet. De igény szerint
akár jelzést is tehetünk azon mellünkre, amely-
ből épp szoptatunk. Az eldobható, folyadék át
nem eresztő betét pedig megvéd a szivárgástól.
De persze van mosható verzió is. A mikroszálas
fehérneműk elvezetik a nedvességet.
� Miután szívvel-lélekkel dolgozol, joggal
vagy büszke arra, amit felépítettél, így gondo-
lom nem mindegy számodra, hogy egyszer ki
veszi át tőled a stafétabotot, ki teszi magáévá
– A nőknek, a nőkért, minden élethelyzetben. –
szlogenetek.

� Szeretném, ha hozzáértő vinné tovább az
üzletet. Én pedig remélem, még sokáig tartha-
tok előadásokat, szervezhetek divatbemutató-
kat. Még sok megvalósításra váró ötletem van.
Pár éve például filmet készítettünk neves színé-
szek közreműködésével (Moór Mariann, Koncz
Gábor, Tóth Auguszta stb.). A téma a mellrákkal
való szembesülés volt. A film premierje pedig
egyik divatbemutatónkon volt.

Balogh Andrea
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A hotel a festői Hernád völgyében a Zemplén-
től északra elterülő Cserehát dombjainak
napos lankáin, történelmi relikviák ölelésében,
Miskolc és Kassa között majd félúton, a 3-as
főút mentén helyezkedik el. Ezen a csodás
helyszínen körülölel bennünket a táj, a nagyvá-
rosok zaját hátrahagyhatjuk, a csend nyugalma
átjárja testünket, a friss levegőt pedig szinte
harapni lehet. A táj, az ország kevésbé ismert
érdekes flórájában, faunájában, felszíni formá-
lódásában gazdag része, így érdemes kirándul-
nunk, hiszen karnyújtásnyira találhatók olyan
turisztikai nevezetességek, mint Kassa, Bol-
dogkőváralja, Regéc és Füzér várai, Hejce,
Vizsoly, a festői Hernád, a Hollóházi Porcelán-
manufaktúra és felszíni ásványkincséről híres
Telkibánya a Zemplénben, maga a hegyvonulat
és a környékbeli kastélyok.
A szállodában 55, négy különböző arculatot
képviselő épületszárnyban elhelyezkedő szoba
és apartman található. A kastélyszobák XVIII.
századi hangulatot, a City apartmanjai a kisvá-
rosi életérzést, a Zöld Ház szobái a polgári
luxusélményt, míg a Vörös torony két szintje a
minimal art stílust képviselik.
A kastélyt Vécsey János, az aradi vértanú,
Vécsey Károly felmenője építtette. A neoba-
rokk stílus jegyeit magán viselő kúria 1790- re

készült el. A főnemesi család udvari gabonabe-
szállító volt, ezért a szálloda felső szintje egy-
koron gabonatároló padlásként funkcionált. A
XIX. század közepén a Sardagna család tulaj-
donába került az ingatlan, majd 1949-ben álla-
mosították, az évek során volt szakképző intéz-
mény és egy gyermeknevelde kollégiuma is.
1998- tól végképp nem volt gazdája, emiatt
fokozatosan romlott az épület állapota. Ahhoz,
hogy a gazzal benőtt kastélyban lehetőséget
lásson, Takács Tibornak nagy képzelőerőre volt
szüksége. Kitartása életre keltette a kúriát. Az
építkezés során szinte minden átalakult, a kas-
tély tetőterében valaha magtárként használt
tágas térben ma hazánkban egyedülállóan egy

A fantázia szárnyán bárhová elutaz-
hatunk. Akár időutazást is tehetünk,
ellátogathatunk a múltba és a jövőbe
is, de saját magunk is teremthetünk
egy új világot. Ezt keresve nemrég
ellátogattam egy különleges kastély-
szállodába, hiszen azt hallottam róla,
hogy itt egy kastélyba zárt városban
XVIII. századi barokk elegancia
fogad, de átléphetek a jövőbe is,
hiszen az épületkomplexum egyes
részeinek formái, színei, a fények,
futurisztikusak. De nemcsak ez meg-
lepő, hanem a hotel megvalósítójá-
nak személye is, hiszen a tulajdonos,
Dr. Takács Tibor, az állatorvos-
tudomány kandidátusa, aki a
magyar-szlovák határ közelében fel-
figyelt egy romos épületre, s mint
egy XXI. századi Verne, mert nagyot
álmodni, hagyta szárnyalni a fantázi-
áját, s egy számára addig ismeretlen
területre „vándorolt”, hiszen egy 4
csillagos kastélyszállodába foglalt
mesebeli birodalmat teremtett.
Kedves Olvasónk, utazzon el velünk
ide! Magyarország északi csücskébe,
Hernádvécsére hívjuk, legyen Ön is
kalandor, a Vécsecity meglepetése-
ket tartogat az Ön számára is!

DélUtán magazin_életmód

VVeerrnnee  nnyyoommáábbaann

Az új tulajdonos, Dr. Takács Tibor, a legelső tulajdonos,
Vécsey János fotójával
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700 négyzetméteres kastélyba zárt város fogad
bennünket, ahol 8 db city-apartmant van,
melyek részben a „sétálóutcán” kiöblösödő
teret képező nagyszínpadot ölelik körül. Itt
napközben gyermek, esténként pedig különbö-
ző kulturális – zene, tánc, film – programok
szórakoztatják a vendégeket. Az apartmanok
kétszintesek, nappali és galéria (hálótér) rész-
ből állnak, amelyek 2 – 6 fő elhelyezésére
alkalmasak, illetve néhány apartman fürdőká-
das fürdőszobával rendelkezik. Az apartma-
nokban a legkényelmesebb fekvőfelületű nyit-
ható kanapékkal szolgálják a családok kényel-
mét, illetve többségüknek saját, kis kerti búto-
rokkal berendezett „udvara”, terasza vagy fran-
ciaerkélye van. Az apartmanok közvetlen
szomszédságában, „az utca végén”, a „Mini-
city” gyermekjátszó található. Emeli a sétáló-
övezet báját a díszkút, a fa körül épített kőpad, a
térvilágítás, a különböző fények, színek játéka.

A különleges atmoszférájú szálloda- és rendez-
vénykomplexum nem csak családi üdülésekhez
kínál kiváló helyszínt, hanem két nagy konfe-
renciateremmel, kiállítótérrel, bálteremmel,
120 fős étteremmel, reggelizővel, mediterrán
terasszal, vadászpoharazóval, hangulatos
borospincével, színpadokkal és mozival céges
rendezvények, konferenciák, esküvők lebonyo-
lításához egyaránt a legjobb választás. Egyedü-
lálló gasztronómiai, és változatos wellness
szolgáltatásaival, különleges, a településhez
kötődő attrakcióival – roma panoptikum,
interaktív kézművesség és a sokat mondó
Európafal, mely hozzásegít Magyarország újra-
felfedezéséhez – méltán nevezhető a térség
egyik legszebb turisztikai paradicsomának.
A meleg vizes élménymedence és ellenáramos
úszómedence, a gőzfürdő, a sókamra, a finn
szauna, az illat  és fényterápiás szoba a török-
fürdők hangulatát idézi, míg a szezonálisan

üzemelő kültéri medence elsősorban az aktív
kikapcsolódást vágyókat várja. A parkban kia-
lakított tó csónakázási lehetőséget kínál, lehet
itt teniszezni, de lehet kerékpárra pattanni is,
vagy egy jó kis strandröplabda meccset vívni. A
tulajdonos állatorvosként nem hagyhatta ki az
állatsimogatót, de lehet itt lovagolni és kocsi-
kázni is. A kilátó, a wellness és fitness szolgál-
tatások, és még sok egyéb kulturális értékeket
hordozó lehetőség szolgálják itt a rekreációs
turizmust. Aki alkotni szeretne, azok számára

is ideális a Vécsecity, hiszen a Vörös Torony
műterme, galériája várja a festeni, szobrász-
kodni vágyókat. Ehhez inspirációt nyújt a gyö-
nyörű kastély, a tó, a sziget a híddal, a hatalmas
fák, az impozáns környezet. Ezért szerveznek
ide művészeti táborokat is. Szerintem itt még
Verne sem unatkozna. Itt bizonyára mindenki
megtalálja a neki tetsző programokat.

Kovács Liza

DélUtán magazin_életmód DélUtán magazin_életmód
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A napokban próbáltam valami igazán
ütős, de megfizethető karácsonyi
ajándékot venni. Így találtam rá
az interneten a Tündéri üvegékszer
névre hallgató oldalra, s azonnal
magával ragadott az izgalmas,
bőrrel kombinált ékszerek látványa.
Mint Gombóc Artúr a csokoládébolt-
ban, ilyet is, olyat is, meg amolyant is
kiválasztottam, s közben rájöttem,
hogy már nem csak ajándéknak,
hanem magamnak is válogatok.

SSzziivváárrvváánnyysszzíínnűű
áállmmookk

� Azt feltételeztem, hogy mivel üvegtárgyak-
ról van szó, kevésbé strapabíróak, könnyebben
sérülnek. De ezt szerencsére rosszul gondol-
tam. Még én sem tudom összetörni őket. Nem
okoz problémát, ha véletlenül nekicsapódnak
mondjuk az asztallapjának vagy egy széktám-
lának. Felkerestem az ékszerek készítőjét, hogy
választ kaphassak a kérdéseimre, hogy hogyan
születnek meg ezek a nemcsak szép, de ellenál-
ló gyűrűk, karkötők, nyakláncok, fülbevalók?
� „A készítésük technikája miatt az üvegéksze-
rek edzettek, hiszen fokozatosan emelve a
hőmérsékletet, közel 800 fokon égetem ki őket.
Ráadásul nincs közöttük két teljesen egyforma.
A strapabírásuk mellett ez az egyik vonzó tulaj-
donságuk számomra, hiszen így egyediek lehe-
tünk, csak hasonló ékszer viselőjével futhatunk
össze. A másik örömforrás a színek végtelen
kavalkádja. Főleg ezen okok miatt szeretettem
bele az üvegformálásba. Egy irodában dolgoz-
tam, s kikapcsolódásként beiratkoztam egy Tif-

fany-technikát oktató tanfolyamra, majd egy
iskolába, hogy megtanulhassam az ólomüveg
tárgyak készítését. Közben csodálatosan érez-
tem magam, felszabadult a képzeletem. Megfer-
tőződtem, így innen szinte egyenes út vezetett
az üvegékszerekig”– meséli a tárgyak tervezője,
Juhász Tünde.
� Miért nem maradtál a berendezési tárgyaknál?
� Nőként, gondolom, nem meglepő, hogy von-
zanak a szép ékszerek. Ráadásul a méretük
miatt könnyebben szállíthatóak, valamint gon-
dolkodhatom szezonális (tavasz, nyár, ősz, tél)
kollekciókban. Az ékszerek kapcsán érzem azt,
hogy a fantáziámnak csak a technikai szabályok
szabhatnak határt.
� Mi inspirál egy-egy család tervezésekor?
Mely kollekcióid a legnépszerűbbek?
� Ihletet bármi adhat. Nyitott vagyok szinte
mindenre, így akár egy virág vagy egy naplemen-
te látványa, de a városi forgatag is adhat ötleteket.
Az Esszencia-kollekcióm például ötvözése a
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mindennapokban engem érő hatásoknak. Talán
emiatt nagyon népszerűek ezek az ékszereim.
� Számomra nagyon élőek az észereid színei.
Vannak olyan koloritok, amelyeket nem használsz?

� Kitágult a színkör számomra. Régebben vol-
tak kedvenceim, s voltak olyan színek, amelye-
ket mellőztem, mondjuk egy ruha vásárlásakor,
de most már másként tekintek rájuk. Az élénk
koloritokat előnyben részesítem, de ezekhez szí-
vesen társítok bármilyen más színt.
� Az üveget milyen anyagokkal kombinálod?
� Fontos szempont számomra a használható-
ság, hogy antiallergén legyen, a gyűrűknél, fül-
bevalóknál ezért ezüstözött vagy ródiumozott
alkatrészekkel dolgozom. A karkötőimnél pedig
a védjegyemmé vált módon, az én terveim alap-
ján nekem gyártott bőrrészekkel kombinálom
az üveget. Valamennyi karkötőm bőrszíja cse-
rélhető, így mindenki tetszése szerint választ-
hatja ki az üvegdíszhez és az egyéniségéhez illő
koloritot. Ez az üvegcsatos bőröveimre is vonat-
kozik, a csathoz szabadon választható a készlet-
ből különféle színű bőröv. Ezek mivel jól variál-
hatóak, nagyon népszerűek, egy kicsit a vásárló
is belefolyhat az alkotás folyamatába: a szín-
kombinációkban egyaránt kedveltek a harmoni-
kus árnyalatok és a meglepő kontrasztos párosí-
tások (például a türkiz naranccsal).
� Készülsz a karácsonyi vásárra. Bővül újdon-
ságokkal is a termékskálád?

� Az év közben megismert szettek számtalan új
színkombinációban fognak megjelenni. De lesz-
nek újdonságok is, hiszen tovább gyarapodik a
bőrrel kombinált kiegészítők sora. Nemcsak
ékszerben gondolkodom, de hogy mi lesz ez,

legyen meglepetés! Emellett régóta foglalkoztat
a webáruház elkészítése, amire már nagyon
sokan várnak, régóta biztatnak a vevőim a bein-
dítására.

Kovács Liza

E-mail: tunderiuveg@indamail.hu
T ü n d é r i  Ü v e g é k s z e r / F a c e b o o k  � J u h á s z  T ü n d e  + 3 6 / 2 0  4 5 0  5 1 0 1

A kérdésekre helyesen válaszoló,
egy kedves olvasónk, Tündéri

üvegékszer-kollekciót nyer. A válaszokat a
delutan@delutan.com e-mail címre kérjük.

1. Juhász Tünde az üveget milyen
anyagokkal kombinálja?

2. Milyen színek jelennek meg a 
Tündéri üvegékszerekben?

3. Létezik-e Tündéri üvegékszer webáruház?
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CCiicceesszz  ééss  MMaacceesszz
ffőőúúrrii  llaakkoosszzttáállyyaa

Vendéglátónk, Gabi, lassan négy éve a legfelső
emeleten lakik egy apartmanházban. Praktikus
emberként, azért esett erre a helyre a választá-
sa, mert közel van a munkahelyéhez, s a lakásá-
val szemben a fiának is vásárolhatott egy ingat-
lant, ezáltal külön, saját önálló életet élhetnek,
de bármikor bekopoghatnak egymáshoz. Persze
a lakóparkot körülölelő csend, az idilli környezet,
a panoráma is befolyásolták döntését.
Az évek során házigazdánk több házát is bemu-
tathattam már, mindegyiken kiváló stílusérzék-
re, határozott, elképzeléseit megvalósítani tudó
személyisége tükröződött. Most is ezek otthona
védjegyei. Csodálkoztam, hogy legutóbb nem
építkezett, hanem szerkezetkész lakást vett.
Vendéglátónk jó döntésnek tartja választását,
hiszen így nem kellett rengeteg feladatot magá-
ra vállalnia, hanem körülbelül hat hónap alatt
eljuthatott a kulcsrakész állapotig. Ráadásul az
ingatlanhoz állandó portaszolgálat is tartozik,
emiatt biztonságban érzi magát, s ha bármi
elromlik az épületben, vagy akár a lakásában is,
akkor azt azonnal a közös képviselet „orvosolja”.
Gabi külön hangsúlyt fektetett az ergonómiára,
emiatt minden helyiség egy szintben van, a für-
dőbe tálca nélküli zuhany került, a mosdó alá
befér akár egy kerekesszék is, ezért minden
enteriőr könnyen megközelíthető, a tisztálko-
dás, a napi alapteendők egyszerűbben elvégez-
hetőek. Így házigazdánk akár 100 éves korában
is maradhat itt.
A tulajdonos életviteléhez igazodva a közösségi
terek, a nappali, az étkező és a konyha egy térbe
kerültek, a mosókonyha, háló és fürdő viszont
zárhatóak. A széles választék, az első osztályú
termékek, a minőségi, megbízható kivitelezés
miatt a beépített konyha- és fürdőszobabútor,
valamint a hálóba került gardróbszekrénysor
egy helyről, a XIII. kerületi The Showroomból
valók, de a konyharész falára került különleges
3D-s halpikkelyszerű tapéta is innen van. A har-
mónia érdekében szaniterek is egy márka alá
tartoznak. Gabi igazodva az egyik legnépsze-

Mindig öröm számomra, ha olyan
helyen járhatok, ahol nemcsak a
tulajdonos, de az ingatlan barátságos
légköre miatt a vendégek is jól érzik
magukat. Legutóbb Óbudán,
a Duna-parton, egy napsütötte,
csodálatos panorámájú penthouse
lakásban töltöttem el pár órát. 
A hatalmas erkélyen üldögélve, két
macska társaságában élvezhettem a
talán utolsó őszi napsugarakat.
Cicesz és Macesz, a két házi kedvenc,

tudva, hogy vendéglátónk liblingjei,
az egész lakást a sajátjuknak tekintve,
ki-be rohangálva mutatták meg a
„birodalmukat”. A kültérrel együtt
közel száz négyzetméteres elegáns,
s egyben kényelmes,
akadálymentesített lakás
a tulajdonos ízlését, átgondolt
döntéseit dicséri. Nem csoda,
hogy itt a cicusok is felhőtlen
nyugalomban éldegélnek.
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rűbb aktuális divatrendhez, a burkolatoknak, a
nappali ülőgarnitúrájának, valamint a szőnye-
gek koloritjának földszíneket választott, s ezt
egyedivé formálta a fémes hatású tapétákkal, a
fényes, lila-ezüst összeállítású konyhaszekrény-
nyel. Az üveg étkezőasztalba pedig házigazdánk
ötlete alapján rengeteg Swarovski-kristály
került, ezáltal a beáradó napsugarak hatására
ezernyi „csillag” fénye adja meg az alaphangula-
tot az étkezésekhez. A kivitelezés során a mun-
kások szintén vendéglátónk kérésére a fürdő-
szobát a hálóval összekötő falba rolóval eltakar-
ható üvegablakokat vágtak, ezáltal a hálóból

természetes fényt kap a helyiség, s így a sötét-
barna rézszerű hidegburkolat még különlege-
sebb, hiszen a különböző erősségű fénysugarak-
nak köszönhetőn minden napszakban más-más
hangulatú a tér. Házigazdánk jó érzékű térfor-
málásának eredményeként a hálószoba ajtajá-
val szembe került falsík a háló- és a gardrób-
részt úgy határolja el egymástól, hogy az együtt,
de mégis külön elve érvényesülhet. Praktikus
megoldásokban a nappaliban sincs hiány. A TV-
szekrényben elzárhatóan a HIFI egységek is
megférnek. Az L-alakú ülőgarnitúra pedig
kényelmes ülést-fekvést biztosít használóinak.

Az ingatlan exkluzivitását növeli, hogy Gabi
mivel megbecsüli a képzőművészeti alkotáso-
kat, így barátaitól születésnapokkor gyakran
kap egy-egy festményt, szobrot. Ezek vendéglá-
tónk saját szerzeményeivel együtt díszítik a fala-
kat, polcokat. A lakásban persze a családi fotók
is méltó helyre kerültek. A fürdőszobában a
tulajdonos személyiségének megfelelő energia-
kristály segíti a relaxációt, feltöltődést. Belépve
a bejárati ajtóval szemben a komódon már rög-
tön egy házigazdánk barátai által Spanyolor-
szágban vásárolt festmény fogad. A másik falon,
az erkély és a nappali felé fordulva, szintén egy
szekrényen, egy görög oszlopsor utal vendéglá-
tónk dizájn iránti fogékonyságára. A hálóban, az
ágy fölött, Godzilla figyel. A sort sokáig folytat-
hatnám, hiszen a lakásban mindenütt szép tár-
gyakkal, átgondolt megoldásokkal találkozha-
tunk. De a szerencsének is fontos szerepe volt
abban, hogy ennyire egyedi, barátságos otthon-
ná formálódott a tér. Gabi például egy ismerő-
sétől hallott először erről a lakóparkról, s har-
madikként vásárolt itt lakást. Muszáj észreven-
nem, hogy az ingatlan is három markáns részre
osztódik (kültér-erkély, összenyitott közösségi
terek és a magánszféra). Persze ez lehet véletlen
is, de a hármas szám tökéletességet magába rej-
tő szimbolikáját nem csak én ismerem. Talán az
erre törekvés hatott akár tudat alatt is pozitív
módon a térformálásra.

Balogh Andrea

BEMUTATÓTEREM
ÉS ÜZLET

1139 Budapest,
Petneházy u. 82
+36/20 611 9811
www.theshowroom.hu



Az üveg étkezőasztalt
apró Swarovski-kristályok díszítik
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Az egyedi csaptelepből
vízesésszerűen zúdul alá a víz



Dr. Vándorfi Győző – Dr. Havasi Anett – Dr. Földesi Irén:

Segítség! Cukorbeteg lettem
SpringMed ÉLETMÓD KÖNYVEK® sorozat

A mai életvitel nem kedvez az egészséges életmód-
nak. A stressz, a kevés mozgás, ugyanakkor bőséges
étkezés, az elhízás következményeként 2-es típusú
cukorbetegség alakulhat ki. Persze, ehhez hozzájá-
rul a veleszületett hajlam is, de ennek hiánya sajnos
még nem ment meg a diabétesztől.
E zsebkönyv belgyógyász, diabetológus és nefroló-
gus orvos szerzői arra vállalkoztak, hogy közérthető
módon összefoglalják mindazon tudnivalókat, amit
egy bármely típusú cukorbetegnek tudnia érdemes,
mert az ismeretek elsajátítása és alkalmazása az
egyedüli módja annak, hogy a súlyos szövődmények
kialakulását meg lehessen előzni és cukorbetegség-
gel is teljes életet lehessen élni.



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

A Moszkvai Városi Balett 2014. november 23-án két idő-
pontban, délután 15.00 és 19.00 órakor a Hattyúk tava elő-
adással kápráztatta el a budapesti közönséget.
A társulatot 1988-ban alapította Victor Smirnov-Golovanov
orosz koreográfus. Első előadásukat a dél-koreai Szöulban
láthatta a nagyközönség. Jelenleg Oroszország egyik legtöb-
bet utazó balett társulata. Az elmúlt több mint 25 év alatt
többek között Belgiumban, Hollandiában, Izraelben, az
Egyesült Királyságban és természetesen Oroszországban
léptek fel. Victor Smirnov-Golovanov fő célja az volt, hogy a
balettet, mint Oroszország nemzeti örökségének fontos
részét, minél szélesebb közönségnek mutassa be. A társulat
magas színvonalú előadásai mellett arról híres, hogy tagjai a
klasszikus balett orosz iskolájának legjobb hagyományai
szerint tanultak. Egyedülálló stílusukat a tökéletességre
törekvő vezető igazgatónak és feleségének, Ludmila Neru-
bashenko balettmester erőfeszítéseinek köszönhetik. A tár-
sulat repertoárjában megtalálhatóak többek között a nagy
klasszikusok: a Diótörő, a Csipkerózsika Tchaikovsky zené-
jével, valamint a Hamupipőke és a Rómeó és Júlia, amelyek
zenéi Prokofjev munkáját dicsérik. Ezen kívül a Ludwig
Minkus dallamaira táncolt Don Quiote és a Giselle című
darab is külön figyelmet érdemel. A Hattyúk tava előadás
Budapesten kétszer hatvan perces felvonásban, a tavaly
elhunyt vezető igazgató, Victor Smirnov-Golovanov rendezésé-
ben és Elisaveta Dvorkina által tervezett kosztümökben került
színpadra.

Hattyúk tava a Budapest Arénában
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