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Szemek
A fényképezés történetének minden korszakában születtek ikonikus fotók,
amelyek egyetlen pillanatba sűrítették a korszak összes jellemzőjét: a tör-
ténelem fordulatait, az érzelmek viharait, a szenvedés vagy boldogság
megnyilvánulásait, emberi sorsok esszenciáját. Hosszan lehetne sorolni a
– méltán – világhírűvé vált felvételeket Robert Capa eleső katonájától a
Times Square-en csókolózó tengerész és ápolónő párosáig, de, szerintem
méltán illeszthető e sorba az a kép is, amelyet a napokban láttam, és amely
azt a pillanatot kapta el, ahogy egy afgán?, szír?, pakisztáni? kislány bújik
át a szögesdrót alatt valahol a magyar-szerb határon.
A dologban – sajnos – nem lenne semmi rendkívüli, hiszen naponta ezrek
teszik meg ugyanezt, csak az a kislány az exponálás pillanatában épp bele-
nézett az objektívbe. És ez indított meg igazán, mert azok a szemek beszél-
ni kezdtek; egyetlen pillanat alatt annyi mindent mondtak el, mintha egy
nagyregényt olvastam volna végig. Eszemben sincs melodramatikus szófü-
zérekkel ecsetelni, milyen kegyetlen a sors, hogy egy gyereknek, még ha
afgán, szír, pakisztáni, akkor is joga lenne gyerekként leélni első néhány
esztendejét, hogy ennek az 5-6 éves kislánynak a babáival kéne játszania,
nem szögesdrótok alatt bujkálni, meg rendőrök elől menekülni. Nem, nem
ezt olvastam ki a szeméből, hanem valami sokkal rosszabbat, nevezetesen,
hogy tisztában van vele, abban a világban, amelybe született, neki nincs
helye, hogy bárhova is megy, jó esetben is csak egy megtűrt pária lesz.
És éppen emiatt vagyok bajban, amikor állást kéne foglalnom menekült
ügyben. Mert szívem szerint minden egyes szerencsétlent behívnék a
házamba, hogy meleg ételt ehessen, hogy normálisan tisztálkodhasson,
hogy ágyban hajtsa álomra a fejét, csak hát a frizsiderem tartalma épp
hogy a családnak elég, a fürdőszobában csak egy zuhanyozó van, és, ha
vendégek jönnek, legfeljebb hármat tudok normálisan elszállásolni. És,
lássuk be, nagyban ugyanez a helyzet. A világban sok helyen van válság,
háború, éhínség, és ezek elől az emberek általában menekülni szoktak. És
ha már menekülnek, arra felé veszik az irányt, ahol az otthoninál jobb
körülményeket remélhetnek. Jelen esetben ez a hely Európa, amelynek mi
is részei vagyunk, tehát nekünk is részt kell vállalnunk a probléma megol-
dásában. Csak az a bibi, hogy az a nagy frizsider is kiürül egyszer, az össze-
urópai zuhanyozókból is elfogy a tusfürdő, és a szálláshelyekre is kikerül-
nek a „megtelt” táblák, tehát valahogy véget kell vetni ennek az újkori nép-
vándorlásnak. És ez meg is fog történni, mert meg kell történnie. Hogy
aztán radikális vagy humánusabb módszerekkel, az a mindenkori „maga-
sabb” érdekviszonyok alakulásán múlik. A felvilágosult Európa rá lesz
kényszerítve, hogy egyfajta struccpolitikát folytasson, és sorsára hagyja
azokat, akik tőlük várnak megoldást. Nem lehet másként, mert különben
az egész kontinens belevész a káoszba, belefullad az idegenből jött ember-
áradat okozta gazdasági, társadalmi etnikai, vallási problémák tengerébe.
És ezt még az olyan liberális gondolkodású, alapvetően befogadó, humá-
nus alkatoknak is tudomásul kell venniük, mint amilyen magam is vagyok.
De akkor miért van, hogy azokat a szemeket azóta sem tudom elfelejteni…?

Szabó Antal

www.delutan.com
www.facebook.com/delutan
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A Group’N’Swing életében ez évben
több jelentős változás is történt.
A legújabb albumuk
(„Most légy férfi!”) egy kis zenei
kalandozásra invitál bennünket.
A csapat legújabb dalait július 2-án
élőben is meghallgathattuk
a Várkert Bazárban egy fergeteges
hangulatú lemezbemutató
koncerten. A megszokott swinges,
boogies stílus mellett ezúttal
a rock’n’roll, a rockabilly és egyéb
zenei területeken is megmutatta
egyedülálló tehetségét a tíztagú
zenekar. A műfaji korlátok
kitágultak, mégis egy vérbeli,
jól táncolható Group’N’Swing
album készült. Januárban
a szólókarrierje építése miatt kivált
a férfiénekes, Gájer Bálint,
s a helyét Magyar Bálint vette át,
akinek az együttes tagjaként
ez a lemezbemutató koncert volt
a debütálása. A feladat nem volt
egyszerű, így a „Most légy férfi!”
szlogen, igazán ráillik nemcsak
az albumra, de az újoncra is.
A történésekről a két énekest,
Mihályi Rékát és Magyar Bálintot,
kérdeztem. 
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„„MMoosstt  llééggyy  fféérrffii!!””

� Mennyire nehezítette meg az új anyag elkészíté-
sét Gájer Bálint távozása?
� M.R.: Fájlaltuk, hogy elment, de az élet nem áll
meg. Nem is kerestünk új énekest, mégis sokan
jelentkeztek nálunk, ezért végül beadtuk a derekun-
kat, s meghallgattunk jó néhányat közülük.
� M.B.: Hallottam, hogy elment a férfiénekes a
Group’N’Swing-től, s mivel a zenei stílusuk közel áll
hozzám, valamint nyitott vagyok az új dolgokra, úgy
éreztem, hogy meg kell próbálnom csatlakozni hoz-
zájuk. Rékát régóta ismerem, így először neki írtam
egy e-mail-t.
� M.R.: Bálint, mint megrögzött versenybringás, a
meghallgatáson is biciklis szettben jelent meg, ami
miatt én úgy gondoltam, hogy ő biztosan nem illik
hozzánk, de olyan alázattal énekelt, hogy azonnal
megnyert bennünket. Bálint a Zeneakadémián vég-
zett klasszikus ének szakon, s ez meglátszik a hang-
képzésén, zenei műveltségén. Még csak fél éve csat-
lakozott hozzánk, de az is jelzi, hogy befogadtuk,
hogy külön neki írt szólószámot Orbán Tamás
Artisjus-díjas szövegíró és Romhányi Áron zenész,
aki mellesleg a párom. A Tour de Swing című dal
róla szól, hiszen Bálint amatőr kerékpárversenyző,
lételeme a mozgás. No, meg a biciklizés olyan, mint
az élet: hegynek föl, völgybe le… Valamint a harma-
dik lemezünk anyagára épülő, júliusi koncertünket
énekes társam nyitotta meg, utalva arra, hogy ő szí-
nész is, egy Webber musicalből, az Operaház fan-
tomjából, adott elő egy közismert dalt.
� Látom, kialakult egy bensőséges baráti viszony
köztetek, hiszen folyton ugratjátok egymást.
� M.B.: Gyorsan fel kellett vennem a ritmust,
hiszen, mint friss zenekari tag, rögtön egy klipfor-

gatásba csöppentem bele. Emellett a
nő-férfi közötti szikra is szükséges
ahhoz, hogy a Group’N’Swing számok
életre keljenek.
� M.R.: A humor fontos az élet min-
den területén, ez tudja megkönnyíteni
a nehéz próbafolyamatokat is. De
nemcsak Bálint, hanem a zenekar
minden tagja érti a viccet, az élcelő-
dés szinte a lételemünk. Egyébként
hozzá hasonlóan én is személyes, csa-
ládi kapcsolat alapján kerültem a
zenekarba. Énekesnőt kerestek, s
Elek Norbi, Pély Barna unokaöccse,
aki akkor még a csapat tagja volt,
javasolt engem. Ekkor jött Gájer
Bálint is. Vele már dogoztam előtte is,

hiszen többször vokáloztunk együtt. Emiatt is örül-
tem a felkérésnek, s elvállaltam az énekesnői fel-
adatokat. Jó döntés volt, mert sok örömet okoz az
éneklés. Ugyan nem adtam fel a jogászi állásomat,
de egyelőre, amíg nem jönnek a gyerekek, jól meg-
fér a két szakma egymás mellett. Kiegészítik egy-
mást. Az egyik munka katalizálja a másikat. A
zenészélet hullámzó, nincs benne rendszer, ezt a
civil munkám biztosítja számomra. Az édesapám
racionalista, kissé „szögletes”, ezt tisztelem benne,
az édesanyám pedig pedagógus, énekkart vezet,
folyamatosan jön-megy, énekel, nagyon lendületes,
ez a kettősség van bennem, ez tesz teljessé. Szá-
momra ez olyan, mint a próba és a koncert kapcso-
lata, egymásra épülnek, nem létezik az egyik a
másik nélkül. Az első a bensőségesebb, az alkotás
ideje. A próba a barátságokról is szól, a magánéleti
dogokat is megbeszéljük. A koncert a szórakozás és
a szórakoztatás egyben. Az egyik az ok, a másik az
okozat. Szinte állandóan gondolkodunk új dalo-
kon. Mi nem csak kollégák, de barátok is vagyunk,
ezért nem teljesítendő feladatként éljük meg a pró-
bákat, a munka egyben kikapcsolódás is számunk-
ra. Folyamatosan dolgozunk, rengeteg ötletünk
van, ami megvalósításra vár. Ráadásul jövőre
leszünk 10 évesek, s ezt majd a kerek évfordulóhoz
illően szeretnénk megünnepelni. A zenekar 2006-
ban alakult, Pintér Tibor, alias Sas, álmodta meg a
Group’N’Swing-et. Azóta több változáson ment
keresztül a csapat. Akkor még a ’20-as 30-as évek
zenéit játszották. Én 2009-ben csatlakoztam a csa-
pathoz, ekkor már az ’50 – 60-évek zenéivel a
repertoár is frissült. 2010 októberében jelent meg
debütáló lemezünk, „Swing amíg élek” címmel,
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melyen Pély Barna, Elek Norbert, Almási Attila és
Sapszon Bálint szerzeményei hangzanak fel. Az
albumon található „Szép lányok és rossz fiúk” című
dal bekerült a III. Jazzy Jazz Dalverseny döntőjébe
is. Mindig igyekszünk megújulni, emiatt a második
nagylemezünket, a „Botrány”-t modernebb hang-
szerelés és elegánsabb hangvétel jellemzi, amely
nemcsak a zenében, de színpadi megjelenésben is
érzékelhető volt a koncertjeinken. Jól tükröződik
ez a nagy létszámú zenekari felállásban is: négy
fúvós, dobos, nagybőgős, gitáros, zongorista és két

énekes. A „Botrány” című album zenei rendezője a
United formációból is ismert Romhányi Áron volt.
Az alapvetően pop zenei struktúrájú albumon
keveredik a swing, a latin, a ballada és a rock’n’roll.
Mindenből a legjava, a lényeg az igényes szórakoz-
tatás! Az új lemez gerincét ezúttal még inkább a
magyar nyelvű saját szerzemények adták, melyek
mellé négy feldolgozás is felkerült, hogy azért az
ismerős dallamok is felcsendüljenek. Ez az album
2013-ban az „Év szórakoztató zenei albuma” kate-
góriában Fonogram-díjat nyert.

� Úgy tudom, hogy a „Most légy férfi!” című CD-n
az előzőeknél is több saját dal hallható.
� M.R.: Igen, a gitárosunk most két dalt is kompo-
nált, Romhányi Áron volt a zenei producer, s emel-
lett egy Casablanca filmbetétszerű dalt is írt a
lemezre. Egy „családot” alkotunk, mindenki a saját
képzettségének megfelelő területért felelős. Néhá-
nyan zeneszerzők, hangszerelők közöttünk, s van-
nak civil területen dolgozók is, de a számokat álta-
lában közösen írjuk. Én jogász vagyok, a billentyű-
sünk, Sas, az építőiparban dolgozik, műemlékvéde-
lemmel foglakozik. De van zenetanár, és Bálint sze-
mélyében színész is a zenekarban. A feladatokat fel-
osztjuk, Almási Attila szervezi a turnékat, a jogi dol-
gokat én intézem. Minden lépcsőfokot saját maguk-
nak kellett megmásznunk, anno pici garázszenekar
voltunk, ezért megedződtünk. A legújabb albumun-
kon egyértelműen látszik, hogy szélesedett a palet-
tánk, de persze a táncolhatóság meg-
maradt. Eddig vidám felfogásban a nő
és férfi kapcsolatáról énekeltünk. Most
a szövegek életszerűbbek lettek. A poé-
nok megmaradtak, de szomorú témák
is előjöttek, mint például a családon
belüli erőszak, megcsalás.
� Az arculatotok is más lett. Miért
változtattatok?
� M.B.: Alakulunk, formálódunk, a
zenekar nagyon motivált. A harmadik
lemez egy új irányvonal kezdete, hiszen
jövőre már egy évtizedesek leszünk. Új
a logónk, és  teljes zenekari megjelenés
még elegánsabb lett. Eddig kicsit vicce-
sebb, bohókásabb volt a design (fekete-
lila-fehér). Most már ez is letisztult, az
art deco felé mentünk el.
� A televízióban is kipróbáltátok
magatokat. A „Retikül” című számotok
bekerült az M1 Eurovíziós válogató
műsorába. A közönség szavazata „A
dal” középdöntőjéig jutatta el a csapa-
tot, de nem csak a nézők, hanem a zsűri
és a stáb is elismerte a szerepléseteket.
� M.R.: Jó döntés volt, hogy benevez-
tünk, mert ez a verseny országos nép-
szerűséget hozott nekünk. A „Retikül”
dal Jakupcsek Gabriella Ridikül című
műsorának főcímzenéje lett az M1-en. A
műsorhoz egy klip is készült az együttes
szereplésével, amely az adások elején
minden alkalommal látható. Azóta sze-

rencsére folyamatos médiajelenlét kísér bennünket.
A közelmúltban szerepeltünk az M1 Szerencseszom-
bat, a Legenda, a Magyarország, szeretlek!, a Kérem
a követezőt!, valamint a Fábry Show műsorokban.
� A nyáron debütált „Most légy férfi!” anyaggal
turnéztok mindenütt az országban. Emellett
milyen újabb projektjeitek vannak?
� M.R.: Október 1-jén immár harmadik éve meg-
rendezzük az esélyegyenlőség koncertet. Tavaly a
Down-szindrómásokkal, illetve a mozgássérült fia-
talokkal léptünk fel. Ez a szívügyünk. Az a tapaszta-
latunk, hogy nincsenek jelentős különbségek, a zene
tökéletes híd egymás felé. Majd Karácsonykor szin-
tén nagyszínházi fellépésre készülünk. S jövőre meg
születésnapot ünnepelünk, ahol, akárcsak a mosta-
ni, harmadik albumunk koncertjein, látványos
show elemekkel igyekszünk színesíteni az estét.

Balogh Andrea
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Szeretné felújítani az évek alatt

amortizálódott kedvenc foteljét?

Vagy esetleg újat vásárolna? Java-

soljuk, hogy keressen fel egy spe-

cialistát. Az Arany Fotel a kíván-

ságait valóra váltja, hiszen nevük-

höz méltóan bearanyozzák a min-

dennapjait, mert igény szerint

különböző ülőalkalmatosságokat

újítanak fel vagy újakat készíte-

nek az Önök számára. De persze

teljes enteriőr tervezést, kialakí-

tást is vállalnak.

E nagy múltú cég legújabb
ajánlata, hogy a képen látha-
tó fotelt elkészítik rugós
vagy szivacsos üléssel az Ön
által kiválasztott szövetből,
így az új bútor jól beilleszt-
hető akár egy meglévő ente-
riőrbe is. Az ára 160.000.-Ft-
tól alakul a kiválasztott para-
méterek és a szövet alapján.
A fotón látható anyag egy
kiváló minőségű török zsení-
lia (Myra classik néven meg-
található az Aranyfotel hon-
lapján). A szövet összeállítá-
sokban szereplő anyagok is
ugyanannak a török gyárnak
a termékei, ezeknek a képvi-
seletét látják el. A kollekció
neve: PÁVASZEM. Az anya-
gokat megnézhetik az üzle-
tükben és a honlapjukon is,
az árak 3990 Ft – 6990 Ft-ig
terjednek. A szövetek a rak-
tárban pihennek, így azon-
nal használhatóak, nem kell
a sokszor több hetet igénybe
vevő megrendelési idő alatt
a szállításra várni.

Arany Fotel

1077 Budapest, Izabella u. 37.

Telefon: +36/1 321 6572

E-mail: aranyfotel@aranyfotel.hu

Web: www.aranyfotel.hu
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Lakosztály Azonos, markáns színek, mégis két teljesen különböző
nappalit látunk. Az egyikben rattan ülögarnitúra fino-
mítja a vörös falszínt, a másikban pedig a bőr kanapé,
a fa könyvespolc, a fém kisszekrények miatt pont
az ellenkezőjét tapasztaljuk

A nappali általában az otthonok fókuszpontja, hiszen itt gyűlik össze

a család esténként beszélgetni, TV-t nézni, a barátokkal is itt szoktunk

leülni meginni egy-egy pohár italt stb. Emiatt a legtöbb esetben az ingatlan

középpontában található, s a legtöbb helyiség innen nyílik. A nappali

életünkben betöltött fontossága miatt érdemes kellő figyelmet szentelnünk

a kiakítására, hogy elég kényelmes és esztétikus legyen, hiszen nemcsak

a mi életünkre, de a vendégeinkre is hatni fog az enteriőr hangulata,

stílusa. Összeállításunkkal ehhez igyekszünk segítséget nyújtani Önöknek.

A bemutatott nappalik valódi otthonokból, a DélUtán magazin

14 éve alatt megjelent lakberendezési cikkekből valók.



Manapság divat az amerikai konyha. Viszont ha sokat sütünk-főzünk, akkor hiába van korszerű
szag-és páraelszívónk, azért a konyhai munkálatok kellemetlen hatásai (a zsír ráül a bútorokra stb.)
kivédhetetlenek. Erre megoldás lehet, ha falrésszel határoljuk el a konyhát, ezáltal azért nincs elzárva
a társaságtól az ételeket készítő személy, de mégis a konyhai rumli máshonnan nem érzékelhető

A nappali lehet egyben a hálószoba is.
Ha régi idők tárgyaival rendezzük be,
akkor nemcsak gyönyörű, gyakran
kézzel készült, míves darabokkal
vesszük körbe magunkat, amelyek
inspirálhatnak bennünket például
kézimunkázásra (varrásra, horgolásra,
farigcsálásra stb.), de megóvhatjuk
őket az enyészettől, s időutazást is
tehetünk elődeink korába
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Ha hatalmas,
különálló nap-

palink van,
akkor mintha
egy luxus szá-

lodában len-
nénk, lakosz-

tályként is
berendezhet-

jük. A falsíkok
megosztásával,
az ezeket meg-

világító lám-
pákkal, a gran-
diózus méretű
bútorokkal, a

fényes és matt
anyagokkal

váltakoztatásá-
val, fenséges

enteriőrt ala-
kíthatunk ki

Egy térben is
rengeteg fajta
lehetőség
adódik arra,
hogy a külön-
böző funkció-
kat elhatárol-
juk Tehetjük
például
a konyhát
dobogóra, vagy
más burkolat-
tal jelezhetük
a nappalit
és az étkezőt
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A különböző funkciójú enteriőröket elhatárolhatjuk csak jelzésszerűen, akár átlátszó tolóajtóval is. Ilyen-
kor ügyeljünk arra, hogy a két helyiség berendezési tárgyai kommunikáljanak egymással. Ebben nappali-
ban a barokkos díszítő elemekhez illő művészeti alkotásokat társítottak, ez a térfomálási elv folytatódik a
hálóban is

A nappalit és a konyhát elválaszthatja egy derékig érő szekrény is, amely ekkor egyaránt szerves része a
konyhának és a másik helyiségnek is. Mivel teljesen egybefolyik a két entereiőr, emiatt azonos stílusban
célszerű berendeznünk őket. Konyhába ritkán teszünk festményeket, de mivel a nappalival egy térben
van, ezt kihasználva, nyugodtan a falra akaszthatjuk itt is a kedvenceinket
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A nappali kialakítása célszerű, ha igazodik a hely
adottságaihoz és persze az egyéniségünkhöz.
Ebben az apartmanban a lakók szeretik
a transzparenciát, a modern bútorokat,
ezért a különböző helyiségek egy térben kaptak helyet.
Ráadásul a Balaton partján vagyunk, s a csodálatos
panorámát így mindenhonnan élvezhetik
a tulajdonosok. A bejárati ajtó rögtön a nappaliba
vezet, ahol egy emelvényen található a hálószoba
a gardróbbal, ami valójában egy tolóajtós szekrény.
A háló végén a fürdő van, amely a hálószoba hátsó
fala miatt félig nyitott, félig zárt. A berendezési
tárgyak letisztult formája, a karateres színek kiemelik
a hatalmas nyílászáróknak köszönhetően a napsütötte
beltér adottságait
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ÁÁllddootttt  áállllaappoottbbaann
A várandósság minden nő életében
egy különleges időszak. Ilyenkor
még egy kevésbé tudatos nő is
sokkal jobban odafigyel
az egészségére, a táplálkozására
és a testére. A cseperedő magzat
iránt érzett felelősség, a saját
maga iránti gondoskodás régi
szokásainak újraértékelésére
és megváltoztatására készteti
a kismamát. Sok nő ilyenkor kezd el
életében először nyitni,
és érdeklődni a népgyógyászatban
évezredek óta bevált és működő
természetes megoldások iránt.
Egyik ilyen terület az aromaterápia
is, amelyet az akadémikus orvoslás
nem nagyon ismer még el, sőt sok
esetben tiltják is tőle kismamákat.
Pedig évezredes sikertörténete nem
elhanyagolható az egészséges baba
és az őt kihordó édesanya szem-
pontjából.
Ebben az írásban csupán a laikus
felhasználó szintjén szeretném
érinteni a témakört: elsősorban
el szeretném oszlatni a félelmet
az illóolajok várandósság alatt való
használatával kapcsolatban,
másodsorban pedig betekintést
szeretnék nyújtani azoknak
az illóolajoknak a tárházába,
amelyet szakember felügyelete
nélkül is biztonságosan
alkalmazhatnak a kismamák
a várandósság idején.

A terhesség ideje alatt a legtöbb nő szaglása érzéke-
nyebbé válik. Sok kismama panaszkodik, hogy rosz-
szul van az illatoktól, nem bírja a szagokat. A váran-
dós nő szervezete okos, folyamatosan adja a jelzése-
ket arra vonatkozóan, hogy mitől undorodjon, és
mit kívánjon meg a kismama. Az aromaterápiában
eltöltött 20 éves tapasztalatom azt igazolja, hogy a
szagok és illatok iránti undor nagyrészt a szinteti-
kus illatokat érinti. A terhes nők felfokozott szagér-
zékelése az anyatermészet ajándéka, amely segít az
esetleges ártalmas anyagok hatékony elkerülésé-
ben. Az a szintetikus parfüm, ami eddig a kismama
kedvence volt, hirtelen hányingerkeltővé válik, hisz
minden szintetikus illat ártalmas, károsítja az ideg-
rendszert, de a szervezet a másállapotban sokkal
szigorúbban kezel mindenféle káros anyagot. Töb-
bek közt emiatt az illatok iránt érzett túlérzékenység
miatt is tartanak a kismamák egy kissé az aromate-
rápia alkalmazásától. De ne felejtsük, míg a szinte-
tikus illatok ártalmasak, addig a természetes illatok
segíthetik és támogathatják a várandóság időszakát
mindenféle undorkeltés nélkül. Még a várandósok-
nak javasolt természetes illatkeverékek közül is csak
azt alkalmazzuk, amelynek valóban tetszik az illata,
és ne lepődjünk meg, ha pár hét múlva más fog tet-
szeni. Hallgassunk az orrunkra!

Az aromaterápia és a várandósság trimesz-
terei
Egy átlagos magzati élet a születés előtt 39-40 hétig
tart, amelyet 3 trimeszterre szokás felosztani. Az
aromaterápia szempontjából az első trimeszter a
magzatról szól, a második és a harmadik a kisma-
máról, és a harmadik trimeszter vége, azaz a szülés
és az azt megelőző időszak pedig a leendő babáról és
a mamáról együttesen.
Az első három hónap tekinthető talán a legfon-
tosabb időszaknak, hisz a fejlődő embrió sérülésé-
nek és károsodásának a lehetősége ilyenkor a legna-

gyobb. Ekkor fejlődik ki minden, ami meg fogja
határozni a magzat egészségét és a leendő gyermek
egészségét is. Az ez idő tájt fejlődő szervek és végta-
gok komoly sérüléseket szenvedhetnek el a szerve-
zetbe bekerülő mérgek, szintetikus gyógyszerek,
szintetikus kozmetikumok és káros ételadalékok,
valamint más egyéb kémiai anyagok hatásai miatt.
Ezért is jellemző erre az időszakra a sűrű rosszullét,
émelygés, hányinger, és a szagok által kiváltott
undor.
A második és harmadik trimeszter idején a
magzatnak már minden fontos szerve kifejlődött, és
innentől nagyrészt az anya állapotától és hangulatá-

tól függ a további fejlődése. Ebben az időszakban a
kismama dolga az, hogy a legtökéletesebb táp-
anyagellátást biztosítsa a magzatnak a köldökzsinó-
ron keresztül, és hogy jól érezze magát a bőrében,
ne legyenek panaszai, mert ettől a baba egészsége és
hangulata is jobb lesz. Ebben a tápanyagdús és ada-
lékmentes táplálkozás mellett a legnagyobb segítsé-
ge lehet az aromaterápia, amelynek köszönhetően
rengeteg kellemetlen tünet kiküszöbölhető és meg-
szüntethető, amelyre általában gyógyszert ír fel a
szakorvos.
Reggeli rosszullét
Sok nőnek a stabilan jelentkező reggeli rosszullét az
első jel, hogy nem ártana beszerezni egy terhességi
tesztet. A rosszullét hevessége az ébredéskor jelent-
kező enyhe undor és émelygés érzetétől a nap folya-
mán folyamatosan érzékelhető erős szédülésig és
hányásig terjed. Ebben az időszakban nem árt felül-
vizsgálni a B-vitamin háztartásunkat, illetve a
hányós kismamák minden esetben gondoljanak az
emiatti folyadékvesztés pótlására.

Antal Vali
bionom hatóanyag elemző és életmód tanácsadó

A várandósság egész ideje alatt
kerülendő illóolajok: csombordolaj,
csombormentaolaj, feketeüröm-olaj,
gaulteriaolaj, kakukkfűolaj, mirhaolaj,
rozmaringolaj, rutaolaj, szasszafrász-
olaj, babérfaolaj, szerecsendió-olaj, szu-
rokfűolaj, tujaolaj, ürömolaj, varádics-
olaj, zsályaolaj.

Nézzük meg, hogy milyen illóolajok
kerülendőek csak az első trimeszterben:
ánizsmagolaj, bazsalikomolaj, boróka-
olaj, cédrusfaolaj, édesköményolaj,
fahéjolaj, fokhagymaolaj, izsópolaj, kám-
for, keserűmandula-illóolaj, köményolaj,
majoránnaolaj, mirhaolaj, muskotály-
zsálya-olaj, palkaszárolaj. A kerülendő
illóolajok listája nem vonatkozik tör-
vényszerűen arra a növényre is,
amelyből kinyerik az illóolajat!
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Terhességi csíkok, vagy striák
Kialakulásuk a kötőszövet gyengeségének köszön-
hető. Ahogy nő a poci, úgy nyúlik a bőr. Ha a bőr
rugalmassága kisebb, mint amilyen ütemben nő a
has, akkor a bőr megrepedhet. Megfelelő mennyisé-
gű és minőségű folyadékbevitellel, tápanyagdús
táplálkozással, valamint kötőszövet regeneráló és
bőrrugalmasító olajkeverékekkel a striák kialakulá-
sa megelőzhető.
Testápolókrém terhességi csíkok ellen: 30 ml
kakaóvaj, 30 ml mandulaolaj, 10 csepp jázminolaj,
25 csepp mandarinolaj keveréke szükséges. Olvasz-
szuk meg vízfürdőn a kakaóvajat, keverjük hozzá a
mandulaolajat, majd ha langyosra hűlt, akkor az
illóolajakat is.

Testolaj terhességi csíkok ellen: 60 ml hordo-
zóolaj – búzacsíraolaj (10%) és mandulaolaj (90%)
keverékéből, 8 csepp levendulaolaj, 8 csepp kamil-
laolaj, 8 csepp narancsvirágolaj, 4 csepp rózsaolaj
kell. Az illóolajokat oszlassuk el a hordozóolajban.
A fenti aromaterápiás szerek valamelyikével napon-
ta kétszer kenjük be a has környékét, a melleket és
a csípőt.
Aranyér
Sok nőnek a várandóság alatt vannak aranyeres
panaszai. Az aranyerek a végbél és a végbélnyílás
környékén kialakuló vértolulásos erek. Megjelené-
süknél, illetve súlyosbodásukért a terhesség kivál-
totta erős medencetájéki vérbőség a felelős, és ter-
mészetesen a háttérben meghúzódó helytelen táp-
lálkozási szokások. Az aranyér enyhítő fürdő a
következőképpen készül: 20 csepp ciprusolajat
keverjünk el egy pohár mézes tejben, és ezt adjuk a
fürdővízhez. Az érösszehúzó tulajdonsággal rendel-
kező ciprus összehúzza a szöveteket és vele együtt a
viszkető és fájdalmas aranyeret is.
Aranyérgél kismamáknak: 15 ml friss aloé
levélből kikapart zselét, 2 csepp ciprusolajat, 1
csepp gerániumolajat és 1 csepp kamillaolajat
keverjük össze, majd adjuk hozzá a friss aloé gélhez.
Minél gyakrabban kenjük be vele az érintett test-
részt. Ha nagyon folyékony a zselé, akkor boroga-
tásként is alkalmazhatjuk.

Terhességi visszér
A terhesség alatt sok nőnél alakulhat ki visszértágu-
lat, főleg azoknál, akik megelőzően fogamzásgátló
tablettát szedtek. A problémát nagyrészt a váran-
dósság alatt fellépő medencetájéki vérbőség és
ennek a területnek a keringési zavarai okozzák. A
tünet általában a lábakon és a boka környékén
jelentkezik. A legjobb enyhülést azt hozza, ha min-
den nap legalább 10 percre felpolcoljuk a lábunkat
lehetőleg úgy, hogy az a szívnél magasabbra kerül-
jön, miután bemasszíroztuk a következő keverék-
kel.
Lábmasszázsolaj kismamáknak: 100 ml hor-
dozóolajat, 12 csepp ciprusolajat és 6 csepp citrom-
olajat oszlassuk el a hordozóolajban, és enyhe pré-
selő nyomás alkalmazásával a saroktól kiindulva a
szív irányába haladva egészen az ágyékig, alaposan
masszírozzuk át a lábakat naponta egyszer. A hideg-
meleg vizes váltott lábfürdő is sokat segíthet a hely-
zeten.
Terhességi ödéma
Az ödéma nem más, mint a testfolyadékok túlzott és
nem természetes megrekedése. A legtöbb kismama
a kéz-és a lábfej és a boka megduzzadásaként esik át
az ödéma jellegzetes tünetein. Habár az enyhe ödé-
ma semmilyen különösebb egészségkárosodást nem
jelent sem az anya, sem a magzat számára, ennek
ellenére a nehézkesebb veseműködés, a vízháztartás
zavara, illetve a megváltozott hormonális működés
egyértelmű jelzésének tekinthető, de egyeseknél
mozgáshiány is okozhatja. Kezelésében sokat segít a
lédús nyers növényi táplálkozás, a kellő mennyiségű
vízivás és a teljes cukor- és a túlzott sóbevitel kerü-
lése. Szintén jót tesz a megfelelő mennyiségű moz-
gás, és a lábak felpolcolása esténként. Az aromate-
rápia a következő keverék napi alkalmazását java-
solja.
Masszázsolaj a vizenyős lábakra: 120 ml hor-
dozóolaj (mandula, olíva, 8 csepp ciprusolaj).
A saroktól egészen a farpofákig alaposan masszíroz-
zuk meg az elkészült olajkeverékkel a lábunkat úgy,
hogy közben kezünk nyomásával a véráramlást a
szív irányába préseljük.
Az emésztési zavarok és a gyomorégés keze-
lése
A növekvő magzat nyomást gyakorolhat a gyomor-
ra, az epére, vagy a májra. Ebben az esetben még
egy teljesen egészségesen táplálkozó kismamának is
lehetnek panaszai. Ilyenkor a korábban kedvelt éte-
lek is okozhatnak panaszt, vagy gyomorégést. Ezek
a tünetek főleg az utolsó trimeszterre jellemzőek.

Felejtsük el azt a téves anyósbölcsességet, hogy:
„egyél lányom, mert kettő helyett eszel!” Lehetőleg
minél könnyebben emészthető ételeket fogyasz-
szunk, és ügyeljünk az enzimháztartásunkra.
Gyomorégést enyhítő masszázsolaj: 60 ml
mandulaolaj, 12 csepp mandarinolaj, 12 csepp szan-
tálfaolaj, 6 csepp narancsvirágolaj.
Az alaposan összekevert illóolajos keverékkel a kel-
lemetlen panaszok esetén, vagy a fellépő gyomoré-
gés enyhítésére érdekében masszírozzuk meg lassú
mozdulatokkal a has, a gyomor és a máj környékét.
De ez csak tüneti enyhítésre alkalmas, a táplálkozás
megváltoztatása nélkül nem segíti elő a gyógyulást.
Kölcsönhatások és ellenjavallatok – hallgass
az orrodra!
Nehéz az illóolajok ellenjavallataival kapcsolatban
megfogalmazni egyértelmű kijelentéseket, mert
minden ember teljesen egyénileg reagálja le a

különböző illatokat és keverékeket. Ezért elsősor-
ban nem is a kinyilatkoztatásokra, hanem az érzése-
inkre és a szaglásunkra kell hagyatkoznunk. A leg-
fontosabb kontraindikáció az illóolaj vagy egy keve-
rék alkalmazásakor mindig az orrunk elutasító
magatartása. Ha előfordul, hogy olyan illóolajat
alkalmazunk, amelynek használata ellen semmilyen
szakirodalom nem szól, de nekünk mégsem kelle-
mes az illata, akkor semmi esetre se használjuk,
hanem vagy más alternatív módszerhez forduljunk,
vagy keressük meg azt az aromakeveréket, amely
kellemes az orrunknak is. A tapasztalat azt mutatja,
hogy bármennyire is nem tiltott egyes fűszeres ola-
jok használata a várandósság alatt (szegfű, gyöm-
bér, szegfűszeg, fahéj), a kismamák mégsem kedve-
lik, ezért kerülendő a használatuk az erre érzéke-
nyeknél. A lavandin, a rozmaring, a ravensara, az
izsóp és a kakukkfű vérnyomásnövelő illóolajakat
csak abban az esetben szabad alkalmazni, ha aro-
materápiában jártas orvos, dúla vagy bába szigorú
felügyelete mellett történik a kezelés.
Túl alacsony vérnyomás esetén a következő illóola-
jok túl gyakori alkalmazásáról ajánlott lemondania
a kismamának, természetesen az egyéni érzékeny-
ség függvényében: extra levendula, majoránna, nár-
dus, ilang-ilang. Ez nem azt jelenti, hogy egyszer-
egyszer ne lehetne használni őket! Ha minden óvin-
tézkedés ellenére bizonyos illóolajok vagy aromake-
verékek esetén bőrreakciók lépnének fel, akkor azo-
kat ajánlatos azonnal felfüggeszteni. De még
mielőtt a problémát a választott illóolajnál vagy
keveréknél keresnénk, érdemes ellenőrizni, hogy
nem egy régi, vagy helytelen tárolás miatt megrom-
lott olajkeverékről van-e szó, vagy esetleg előtte tes-
tünket nem kezeltük-e szintetikus anyagot vagy
kőolajszármazékot tartalmazó szerrel vagy kozmeti-
kummal. Ez utóbbi ugyanis megakadályozza az illó-
olajok mély behatolását az alsóbb bőrrétegekbe,
ehelyett az illóolajok lerakódnak a felhámban, ahol
dolgavégezetlenül felhalmozódhatnak, akár bőrpír-
ral járó reakciót provokálva. Persze ez csak a magas
koncentrátumú terápiás olajoknál fordulhat elő.
Az illóolajos és aromaterápiás kezelések
alatt TILOS a szintetikus illatok használata,
mert a két anyag nem várt reakcióba kevered-
het egymással.

Felhasznált irodalom:

Victoria H. Edwards - Az aromaterápia kézikönyve
Ingeborg Stademann - Bevált aromakeverékeim

A várandósságra minden tekintetben
ártalmatlan illóolajok: ciprusolaj, citrom-
fűolaj (melissa), gerániumolaj, ilang-ilang
olaj, levendulaolaj, petitgrainolaj, rózsa-
olaj, teafaolaj, szantálfaolaj.

A reggeli rosszullétek megelőzését és eny-
hítését a következő aromaterápiás alkal-
mazások segíthetik elő:
2 dl mézes tisztított vízbe kevert 1 csepp (és

nem több!!!) borsmenta-illóolaj reggeli
fogyasztása segít a gyomor lenyugtatásá-
ban. A borsmentát homeopátiás kezelések
esetén kaporral, vagy a második szemesz-
tertől kezdődően fahéjjal is helyettesíthet-
jük, hisz ezek az illóolajak is ugyanazt a
hatást fejtik ki.
Ha olyan erős az émelygés, hogy képtele-
nek vagyunk a folyadék bevitelre (azaz
még a víz is kijön belőlünk), akkor végez-
zünk inhalációt a fenti illóolajok egyiké-
vel. A kiválasztott illóolajat hordjuk
magunknál egy üvegcsébe, és szükség
esetén egy vászonzsebkendőre, vagy
pamut vattapamacsra cseppentsünk egy
cseppet belőle, és ezt szagolgassuk addig,
míg az illat teljesen el nem illan.
Kiváló segítség lehet Ingeborg Stadel-
mann bevállt aromakeverékei közül a
Várandósolaj is annak, aki nem szeret
maga kotyvasztani. Ez egy kiegyensúlyo-
zó, friss illatú illóolaj-keverék, amely
élénkítő, keringés stabilizáló és hangulat-
harmonizáló hatással van a kismamára.
E keverék nemcsak a terhesség korai sza-
kaszában ajánlott, hanem az egész
várandósság alatt egyensúlyban tartja a
szervezetet.
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Bock Józsefet és Bock Valért, kérdeztük.
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� Hogyan történik a szüret időpontjának kivá-
lasztása?
� B.J.: A legfontosabb, hogy csak érett szőlőt szed-
jünk le. Fajtánként, dűlőnként más és más a szüret
időpontja. A szüretnapokat minden esetben mi tűz-
zük ki, és akkor kora hajnaltól, gyakran szürkületig
dolgozunk.
� B.V.: A szőlőkben 1-2 nap alatt is nagyot fordul-
hat a világ, tehát állandóan naprakésznek kell len-
nünk a veszélyeztetett korai fajtáknál. A szüret idő-
pontjának meghatározása nálunk kompromisszu-
mok nélküli: legyen szó a saját, vagy nem saját sző-
lőnkről. Figyelembe véve, hogy vannak vásárolt
tételeink is, nagyon fontos az ütemezés mellett az
egyes szőlősgazdákkal történő egyeztetés is. Ez
utóbbi az érzékszervi ellenőrzésen túl jelenthet
minőségellenőrzési vizsgálatot is, ami a különböző
gazdák szőlőjéből vett minták alapján a beltartalmi
értékek feltérképezését jelenti. Ahhoz, hogy valódi
értékeket kapjunk, nem elég a próbaszüretnél egy
tőkéről mintát vennünk, hanem érdemes a sor ele-
jéről, közepéről és végéről is szüretelni. Magasab-
ban fekvő dűlők esetén a sor eleje és vége között a
több 10 méteres különbségek miatt akár 1-2 g/l-el is
magasabb lehet a cukor tartalom! Persze a fruktóz
nem minden, de ha jobban képben szeretnénk len-
ni, akkor az átlagértéket pontosan kell meghatároz-
nunk, hogy tudjuk, mire számítsunk. Úgy gondo-
lom, idén, ha az időjárásban nem lesz extrém válto-
zás, és nem kezd el nagyon sok eső esni, akkor tart-
hatjuk magunkat az eredeti tervünkhöz, miszerint
szeptember 5-7-én kezdjük a szüretünket.
� Milyen veszélyei lehetnek a rossz szüretelési
időpontnak?

� B.V.: A cél, hogy csak érett és egészséges szőlőt
szüreteljünk. Ha nem elég érett a tannin, akkor a
zöld íz tovább mehet a borba, amit nem szeretnénk.
� B.J.: Arra is figyelnünk kell, hogy ne essen.
Ilyenkor nem jó, sőt, nem szabad szüretelni! Meg-
duzzadnak a csapadék által a szemek és ez rotha-
dáshoz vezethet. A sok folyadéktól felrepedezhet-
nek a vékonyhéjú fajták, mint a kékoportó vagy a
kadarka. Attól, hogy ezeknek a szőlőknek a fürtjei
tömöttek, nem nagyon szellőznek, elindulhat köny-
nyen a rothadás.
� B.V.: 5 – 10 százalék rothadási fok alatt, még a
szüretelés közben válogatunk. Botrítiszes szőlőt
nem szüretelünk le, csak egészségeset. Ennek elle-
nére az ilyenkor leválogatott egészséges szőlő közé
is bekeveredhet egy-két fürt, aminek a belsejében
vannak beteg szemek. Ezeket rázóasztalon leválo-
gatjuk, és a bogyózásnál megfelelő cefrekénezésben
részesítjük. Idén is elindult a felrepedezés, de sze-
rencsére megállt.
� Hogyan őrizhető meg a szőlő minősége?
� B.V.: A minőségromlás minimalizálása érdeké-
ben a beérkező tételeket biokémiai és mikrobioló-
giai segédeszközökhöz nyúlva erjesztjük. Az élesztő
tápanyagok a stabilizáláshoz szükségesek, a hideg-
kezelés és gyors nyálkázás a fehér fajtáknál, vörö-
seknél pedig erjedés utáni azonnali préselés és
rövid macerációt végzünk a káros anyagok beoldó-
dásának elkerülése miatt.
� Hogyan zajlik a szüret egy akkora birtokon,
mint a Bocké? A 140 hektárnyi, különböző fajta
szőlő szüretelését milyen vezérelvek alapján lehet
jól koordinálni?
� B.V.: A szüret ütemezése fontos, bár még így is
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kialakulhat késés, ami felboríthatja a napi rutint.
Volt, hogy a felvásárolt szőlő este tízre ért ide, és
olyan is, hogy a beérkező külsős traktorosnak a
bogyózótól 4 méterre fogyott ki az üzemanyaga,
még a szőlő lerakása előtt. Természetesen résen
vagyunk és megpróbáljuk a lehető legjobb megol-
dást megtalálni. Egyszóval, a rendezettség ellenére
is kialakulhat kisebb burleszkszerű káosz, de mire a
szüret végére érünk, rájövünk, hogy „megint milyen
ügyesek voltunk”, és a sikerélmény csak fokozódik,
ha a hordóban érlelődő tételek egyre szebben
mutatják magukat.
� Hogyan változtak az elmúlt évek alatt a szüreti
rutinok?
� B.J.: 34 évvel ezelőtt 1-2 napig tartott a szüret, és
csak a család szüretelt. Kakaspörköltet ebédeltünk,
igazi családi programként mindenki kint volt: put-
tonyba szedtük a szőlőt, onnan szüretelő kádba
került, a minősége pedig annyira nem számított.
Ezzel szemben ma két hónapig tart a szüret,
műanyag ládákba szedjük a szőlőt, és a telephelyün-
kön lévő a feldolgozóüzembe szállíttatjuk.
� B.V.: A technológia folyamatosan fejlődött, így
mi is fejlesztettünk. Az új erjesztő térben nagyon jól
tudunk dolgozni. Ahogy a családi szüreteket felvál-
tották az üzemiek, úgy változtak a technológiák is,
például a csepegtetős vízhűtés helyett már glikólos,
hűtőköpenyes, irányított hűtés zajlik. Bár még min-
dig kézzel szüretelünk, már nem 150 mázsát sze-

dünk le egy hektárról, hanem csak 30-80-at. Sok
minden változott, így mi is fejlődtünk – fel kellett
nőnünk a feladathoz, hogy megfeleljük a saját
magunkkal szemben támasztott minőségi elvárása-
inknak.
� Korunkban népszerű a wellness turizmus. Ehhez
igazodva, már vendéglátással is foglalkoznak.
� B.J.: Húsz évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy a vil-
lányi turizmusból nem szeretnénk kimaradni. Így
vált a borászat mellett a vendéglátás is a minden-
napjaink szerves részévé. Az első nagyobb idegen-
forgalmi célú beruházásunk alkalmával (1994 és
1996 között) kialakítottuk panziónk vendégszobáit,
melyet még 4 ütemben követtek fejlesztések egé-
szen 2015-ig. A megnövekedett borturizmusnak
köszönhetően ma már egy modern, de mégis ottho-
nos, négycsillagos, wellness részleggel felszerelt 31
szobás hotellel, illetve 2 luxus apartmannal rendel-
kezünk. A főépülethez egy mediterrán terasz és egy
kisebb játszópark is tartozik, a luxus apartmanok
pedig egy külön szárnyban kaptak helyet, saját well-
ness részleggel. A kialakításnál nagy gondot fordí-
tottunk arra, hogy bárki, aki hozzánk jön, úgy érez-
hesse, haza érkezett. Ennek tükrében tervezte meg
és rendezte be a hotel valamennyi szegletét felesé-
gem. A névválasztásnál is ezen hangulat erősítésére
törekedtünk, így döntöttünk az ermitage szó mellett
(a francia eredetű kifejezés egyfajta elvonulást, nyu-
galmat szimbolizál).

� B.V.: Akár a barátaival, akár párjával vagy család-
jával érkezik bárki, standard és deluxe szobáinkban,
valamint apartman házainkban garantáltan otthon
érzi magát. Vendégeink számára igazi házias
élményt nyújt a bőséges reggeli kínálatunk is, ami-
hez kedvenc séfünk, Nemesné Nagy Barbara élés-
kamrájából csemegézünk a finomabbnál finomabb
házi sonkák és kolbászok, a tanyasi tejtermékek és
tojások közül. Valamint a villányi táj és a környező
települések megannyi kikapcsolódási lehetőséget
biztosítanak. Bár a legtöbb ideérkező vendégünk
kedvenc programja a borkóstolással összekötött,
vezetett pincelátogatás, érdemes kipróbálni a lovas
kocsis dűlőlátogatásokat is, megéri felfedezni a kör-
nyező pincéket, tájakat, illetve az olyan történelmi
nevezetességeket, mint a Siklósi vár. Az idejárók már
jól tudják, hogy az esti programok szervezésével sem
kell törődniük, hiszen a kulináris élmények és a
zamatos borok mellé egyre többször kínálunk zenés
programokat, ahol garantált az önfeledt szórakozás.
Emellett rendszeresen hívunk népszerű előadómű-
vészeket, énekeseket, akik a Körpincénkben vagy
mediterrán teraszunkon jó hangulatú koncerteket
adnak. Büszkék vagyunk arra, hogy hagyományos,
nagyszabású rendezvényeinknél, mint például a két
napos Márton-napi Újborünnep, már évekre előre
teltházas szobafoglalásaink vannak.
� B.J.: A gasztronómia és az aktív pihenés szerel-
mesei mellett nem feledkeztünk meg azokról a ven-
dégeinkről sem, akik a csendesebb, relaxáló szabad-
időtöltés hívei. Wellness és spa részlegünkben olyan
kényeztető lehetőségeket kínálunk, mint a szauna, a
gőzkabin, az élménymedence, a jégkút és természe-
tesen a pezsgőfürdő. Sőt, egy külön helységben a
különleges pillanatokra vágyó vendégeinknek pri-
vát wellnessre is van lehetősége időpontot foglalni.
A hozzánk érkezők számára hamar kiderül, hogy a
borainknak nem csak a pohárban van helye: spa
részlegünkben különleges vinoterápiás kezeléseket
alkalmazunk. A relaxáló, portugieseres masszázson
kívül a szépülni vágyók kipróbálhatják vörösboros
testkezeléseinket vagy megtapasztalhatják a szőlő
és a bor antioxidáns hatásainak köszönhetően ener-
getizáló terápiáinkat is. A boron kívül azonban nagy
szeretettel alkalmazzuk a jótékony hatású, bőrfiata-
lító szőlőmagolajunkat is. Szakképzett masszőrje-
inknek köszönhetően nemcsak a szőlőre támaszko-
dunk, igazi felüdülést nyújt a lávaköves, a frissítő
aromaterápiás vagy az indiai masszázsunk is. De a
szépülni, relaxálni vágyó vendégeink spankba is
ellátogatnak.

Borajánló
A Bock Pince legjobb boraiból

Bock Cuvée 2011
A pince zászlós bora, mely egy bor-
deaux-i típusú házasítás: Cabernet
Sauvignon (60%), Cabernet Franc
(30%) és Merlot (10%). 24 hónapig
új, kisméretű tölgyfahordóban,
majd a hordós érlelést követően
legalább 3 évig palackban fejlődik.
Mély, sötét intenzitású, bíborba
hajló sötétvörös színárnyalat jel-
lemzi. Bársonyos, nagy testű bor,
illatában érett cseresznye, dohány
érezhető, ízében a túlérett gyümöl-
csök mellett a csokoládé és a vaní-
lia jelenik meg.

Bock
Cabernet Franc Selection 2011
A Fekete-hegy dűlőből származó,
erős hozamkorlátozás mellett ter-
mett Cabernet Franc, csak kimagas-
ló évjáratokból készül. Az erjedést
követően 24 hónapig új barrique
hordóban érlelődött. Gránátvörös
színű telt bor. Illatában érett cse-
resznye, szeder jelenik meg aszalt
gyümölcsös aromák kíséretében.
Ízében a gyümölcsök mellett csoko-
ládé, dohány fedezhető fel.

Bock Capella Cuvée 2008
A pincészet nagy válogatása, mely
csak kiemelkedő évjáratokban
készül. Az Ördögárok dűlőből szelek-
tált Cabernet Franc (60%) és Merlot
(10%), valamint a Jammertál dűlőről
szelektált Cabernet Sauvignon (30%)
házasítása, mely, 24 hónapig új
tölgyfahordókban érlelődött. Nagy
testű, koncentrált bor, mely rendkí-
vüli aroma gazdagsággal és íz mély-
séggel rendelkezik. Mély intenzitás,
feketébe hajló szín jellemzi, melyben
a túlérett gyümölcsök mellett,
dohány és tejcsokoládé jelenik meg.
Ízében az aszalt gyümölcsök mellett a
csokoládé a meghatározó.
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„Sajtból van a Hold”
Az ősz a szüret ideje. Ilyenkor

nemcsak bort készítünk,

de az ételekhez is többféle

csemege- és borszőlők közül

válogathatunk. Az ízhatást fokozza,

ha egymáshoz illő italokat

és ételeteket társítunk.

Klasszikus párosítás a bort sajttal

kombinálni, vagy a különböző

sajtokhoz szőlőszemeket, diót,

fügét tálalni. Na, de mit mivel

érdemes együtt fogyasztanunk?

A rengeteg fajta sajt és bor között

nem könnyű eligazodni.

Ebben kértük egy elismert

szakember, Gianni Annoni,

segítségét.

� Divat előételként vagy a franciáknál az
étkezés lezárásaként sajtot felkínálni. Mi a
véleményed a hagyományos társításokról?
� Nekem már egy kicsit unalmasak a szőlő,
dió, akácméz, füge-sajt párosok, én inkább
kalandozásra buzdítok mindenkit, próbájanak
ki például más gyümölcsöket és virágmézeket
is. Ráadásul az igazán karakteres sajtok önma-
gukban is megállják a helyüket, akár fűszer-
ként is használhatjuk őket tésztákhoz, levesek-
hez. S itt ne csak a Parmezánra gondoljunk.
� Manapság már Magyarországon is óriási
a sajtkínálat a nívós üzletekben. Emiatt itt egy
laikus úgy érezheti magát, mint Gombóc
Artúr a csokoládék között. Mi adhat számukra
támpontot a vásárláskor?
� Azt javaslom, hogy kóstolják meg a termé-
keket többször is, mert pár olyan különleges
sajt esetében, mint például a Castelmagno,
változik a közepe és a széle közti íz. Valamint
az sem mindegy, hogy honnan származik. Más
egy hegyi, mint egy síkvidéki termék. Befolyá-
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solja a minőséget az is, hogy az állat mit evett-
ivott, milyen körülmények között, távol a
városoktól tiszta levegőn, vagy istállóban
bezárva él. Aztán az sem mindegy, hogy tehén-,
juh-, kecske- vagy bivalytejből készült a sajt,
és, hogy mennyi ideig, milyen módon érlelték.
De a stílusunk is befolyásolja a választásunkat,
hiszen van, aki a lágy, kevésbé erőteljes ízeket
kedveli, s vannak, akik a hosszú időn keresztül
készülő, markáns ízű és illatú tejtermékeket
preferálják. S az is fontos szempont, hogy
milyen célból szeretnénk vásárolni. Milyen
ételhez, italhoz akarunk sajtot fogyasztani.
Emellett a pillanatnyi lelkiállapotunk is befo-
lyásol bennünket, emiatt érdemes a hangula-
tunkból kiindulva választanunk egymással
harmonizáló, vagy ellentétes hatású sajtot és
bort. Azért azt javaslom, hogy ügyeljünk arra,
hogy az egyik ne nyomja el a másikat. Szerin-
tem a bornak mindig dominálnia kell.
� Neked van kedvenc társításod?
� Én igazi olaszként sajtimádó vagyok, sokféle
módon fogyasztom őket. Ételekhez, önállóan,
borokhoz. Mostanában a favoritom a Gorgon-
zola dolce testes vörösborral. A vinotékámban
több százféle olasz és a Pomo d'Oro-ban olasz és
magyar bort forgalmazok, az egyik Olaszország

vulkanikus hegyvidékéről való,
igazán karakteres nedű, ezt
nemcsak a vevők, de én is
nagyon kedvelem. Akárcsak
édesapám, aki szereti az erőtel-
jes, szinte csípős ízű sajtokat
mézédes körtével, én is inkább
az ellentétek vonzását keresem.
� Igaz, hogy fehérborokhoz
kevésbé erőteljes, míg a vörö-
sekhez markánsabb sajtok
illenek?
� Attól függ, hogy az adott
nedű milyen ízeket hordoz,
mennyire savas, gyümölcsös,
milyen a cukorfoka stb. Egy
erőteljes fehérbor, akár egy
furmint vagy egy chardonay is
megkívánhat egy hosszabban
érlelt kecskesajtot, de való

igaz, hogy például bivalytejből készült termé-
ket inkább vörösborhoz ajánlanék. Persze a
fehérborok között a Tokaji-aszúk külön fejeze-
tet érdemelnek. Hozzájuk igazán megfontoltan
válasszunk, nehogy kioltsuk a bor saját karak-
terét. Szerintem egy bornak mindig dominál-
nia kell. Míg egy jó bor ki tud emelni egy gyen-
gébb ételt, addig egy első osztályú étel sem tud
feljavítani egy rossz bort!

Balogh Andrea
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Wendy Higgins: Angyali győzelem
Dream válogatás, Sweet Evil-trilógia 3. része
Itt az idő a leszámolásra. A jóslat hamarosan beteljesedik, és bár egyre
több szövetségese akad Annáéknak, a fenyegetés is nő. A hercegek minden
eszközt bevetnek, hogy megállítsák a lázadó óriásokat. Nem kímélve sen-
kit és semmit, főképp nem saját gyermekeiket. És ahogy minden háború,
ez is komoly áldozatokkal jár. A helyzet egyre kiélezettebb, a nyugtalanság
és a félelem lassan mindenkit felőröl. Miközben Anna menteni próbálja
szeretteit, maga válik a fő célponttá. Minden percről percre változik körü-
lötte, és senkiben sem bízhat. Mikor a Bujaság hercege ellene küldi szerel-
mét, Kaidan Rowe-t, el kell döntenie, mennyit kockáztat. Ahogy az utolsó
óra közeledik, úgy nő a feszültség. Anna egyre nagyobb kihívásokat vállal,
de ezzel a küldetés sikerét is veszélybe sodorja. Egyedül óriás barátaira
számíthat, de vajon elég lesz-e ez a maroknyi csapat, hogy a végső ütkö-
zetben győzelmet arasson? A sorozat legérzékibb és legpörgősebb köteté-
ben újra összegyűlnek az óriások, hogy kivívják szabadságukat.

Leon Leyson: A lehetetlen valóra vált
Egy fiú Schindler listáján, Dream válogatás
Még a legsötétebb időkben is – és főleg akkor – helye van az erőnek és a
bátorságnak. Leon Leyson volt az egyik legfiatalabb, aki Oskar Schindler
listájának köszönhetően élte túl a holokausztot. A szerző (eredeti neve Leib
Lejzon) csupán tízesztendős volt, amikor a nácik megszállták Lengyelor-
szágot, és családjával együtt be kellett költöznie a krakkói gettóba. Hihetet-
len szerencsével, kitartással és ügyességgel túlélte a második világháborút,
és elviselte az ördögien gonosz plaszówi lágerparancsnok, Amon Göth,
kegyetlenségét. Végül egy bátor és mindenre elszánt férfi, Oskar Schindler,
volt az, aki megmentette, valamint szülei és két testvére életét is azzal, hogy
az ő nevüket is felvette azoknak a munkásoknak a listájára, akiknek a gyá-
rában kellett dolgozniuk. Ez a névsor vált Schindler listájaként híressé.
Leon Leyson elbeszéléséből hiányzik a gyűlölet és a bosszúvágy. A vissza-
emlékezés tökéletesen megragadja annak a fiúnak az ártatlanságát, akinek
hihetetlen borzalmakat kellett túlélnie. A méltóság és a remény könyve ez,
mely regényes formában tárja az olvasó elé az elképzelhetetlent.

Jamie McGuire: Gyönyörű tévedés
Dream válogatás, Beautiful-sorozat 1. része
A függetlenségét védelmező Camille Camlin boldogan hagyta a háta
mögött a gyermekkorát, mielőtt az véget ért volna. Dolgozik, amióta meg-
szerezte a jogosítványt, és a főiskola első éve óta albérletben lakik. Most
pultos a Red Door bárban, és a munkán meg a főiskolai óráin kívül nincs
másra ideje. Trenton Maddox az Eastern Állami Egyetem koronázatlan
királya volt, aki már középiskolásként egyetemista lányokkal járt. A bará-
tai irigyelték, a nők be akarták törni, de miután egy tragikus baleset fene-
kestül felforgatta az életét, Trenton otthagyta az egyetemet, hogy meg-
birkózzon iszonyatos lelkifurdalásával. Már tizennyolc hónap telt el a tra-
gédia óta, és Trenton most egy helyi tetováló szalonban dolgozik. Ám
amikor azt hiszi, hogy az élete visszazökkent a megszokott kerékvágásba,
a szeme megakad Camin. Ettől a pillanattól kezdve minden a feje tetejé-
re áll. És bár Camlin hisz abban, hogy sikerül szigorúan plátói szinten tar-
tania a Trentonhoz fűződő friss barátságát, az észérveket lassan a szív
parancsa kezdi felülírni. Mert amikor egy Maddox fiú szerelmes lesz, az
örökre szól, még akkor is, ha esetleg Cami miatt hullik szét a már így is
szétforgácsolódott családja.
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Válassza pihenése helyszínéül Zalaka-
rost, ahol színes programlehetőség
várja a család minden tagját! Szállo-
dánk közelében lévő Gyógy- és Él -
ményfürdő a számtalan medencéjével
és gyermekvilágával, valamint a vá -
rosban és környékén található progra-
mok ga rantálják a szórakozást.
Szállásául válassza a fürdő közelé-
ben található, családias hangulatú,
igényes AquaTherm Hotelt, ahol ké -
nyelmes szobákkal, mi nőségi szol-
gáltatásokkal kényeztetjük az erre
vágyó vendégeket!
Szoba foglalható reggelivel, wellness
használattal már 5.900.-Ft/fő/éj-től.

AquaTherm Hotel������plus
H-8749, Zalakaros, Üdülő sor 6.
Tel.: +36/93 541 910
sales@aquathermhotel.hu
www.aquathermhotel.hu
facebook.com/aquathermhotel
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Nyereményjáték

Előző számunkban meghirdetett nyereményjá-

tékunkban a Tulipános Porta és Vendégház által

felajánlott értékes ajándékcsomagért „küzdhet-

tek” játékos kedvű olvasóink.

Az alábbi kérdésekre kellett a helyes választ

beküldeni:

1. kérdés: Hol található a Tulipános Porta?
Helyes válasz: Dinnyés
2. kérdés: Milyen stílusú a vendégház berende-
zése?
Helyes válasz: népies
3. kérdés: Milyen szabadidős programokra van
itt lehetőség?
Helyes válasz: Lehet főzőcskézni, társasozni,
pingpongozni, jógázni, edzeni, relaxálni a
Kneipp-úton vagy kerékpártúrára menni a tó
körül.

A kérdésekre helyes választ beküldő olvasóink közül a
Tulipános Porta és Vendégház ajándékcsomagját nyerte:
Morvai Istvánné (Szeged). Számára a nyeremény
átvételének módjáról és időpontjáról 2015. szeptember
elején e-mail-ben értesítést küldünk.
Az ajándékcsomag tartalma: Velencei-tavi borok (Csóbor
Pincészettől: Nadapi Zengő, amely a Noé-Hegyi Szent Ist-
ván Borlovagrend Zászlós bora, valamint az L. Simon Pin-
cészet Vörös gém itala, a Vinalies Internationales párizsi
borverseny ezüstérmes bora), Agárdi Pálinka a DESTIL-
LATA 2015 Eisenstadt szerint Európa legjobb pálinkafőz-
déjéből és a Fenyvesi Méhészetből egy üveg finom méz
(Dinnyés), valamint családi Várpark belépő (Dinnyés).

Tulipános Porta és Vendégház
2485 Dinnyés, Rákóczi F. u. 9.

Tel.: +36/30 9765 234
E-mail: tulipanosporta@gmail.com

Web: www.tulipanosporta.hu
Facebook: Tulipanos Porta és Vendégház




