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Tartás
Pár hete összefutottam gyerekkori barátommal (az egyszerűség kedvéért nevezzük, mondjuk Ferinek),
akivel jó húsz éve nem találkoztam. Húsz év hosszú idő, ezért kellett néhány pillanat, amíg bennem is
tudatosult, ki is az, aki olyan lelkesen rázza a kezem, de aztán villámgyorsan előjöttek a régi emlékek,
és, ha mindkettőnknek nem lett volna sürgős dolga, talán még most is ott állnánk, és hajdanvolt ifjú-
ságunk százszorosan megszépült morzsáit csipegetnénk. Persze megállapodtunk, hogy nem telik el
újabb két évtized, mire megint látjuk egymást, de, ahogy az már lenni szokott, öt perc múlva el is felej-
tettem az egészet, mint ahogy valószínűleg ő is.
Aztán pár napja mégis eszembe jutott Feri, amikor azt olvastam, hogy egy új törvény értelmében a gye-
rekek akár peres úton is kötelezhetőek szorult helyzetbe került szüleik eltartására, vagy, ha a szülő
nyugdíja nem elég az ápolásra, orvosi kezelésre, a hiányzó összeg kipótlására. Azért jutott eszembe
Feri, mert az ő példája bizonyítja, milyen következményei lehetnek, ha a nagy tudású törvényhozók
csak úgy, íróasztal mögül úgy döntenek, hogy ami az ő (lásd állam) kötelességük lenne, azt lazán rátol-
ják azokra, akiknek egyébként is a vérüket szívják.
Nem mondhatnám, hogy Ferinek boldog gyerekkora lett volna. Talán tízéves lehetett, amikor tisztelet-
re méltó atyja úgy döntött, hogy új életet kezd, mármint egy, nem a végletekig puritán erkölcsi elveket
valló ifjú hölgy társaságában. Ezt követően évekig nem is hallottak felőle. E hirtelen döntés következ-
tében a kedves mama előbb depressziós lett, majd az italt választotta, később úgy érezte, hogy ő is csak
egyszer él, és azt a kicsi időt, ami még hátra van, kellemesen kívánja eltölteni. Ebbe persze a gyerekei-
vel való törődés már nemigen fért bele.
Feri tízévesen lett felnőtt. Ő gondoskodott a húgáról, mosott, takarított, hajnalban (feketén, hiszen a
kora miatt hivatalosan még nem tehette volna) újságkihordást vállalt, meg kutyasétáltatást 10 forin-
tért, hogy egyáltalán ne haljanak éhen. Na meg kellett a pénz a piára, mert, ha a mama vagy valame-
lyik aktuális „szerelme” és ivócimborája megszomjazott, akkor Ferinek a föld alól is elő kellett terem-
tenie a konty alá valót, ha nem akart egy kiadós verést. Emlékszem, hányszor dobtuk össze a fagylalt-
pénzünkből a liter bor árát, hogy Feri anélkül mehessen haza, hogy körbe pofoznák a lakáson.
Aztán ahogy az már ilyen esetekben lenni szokott, a mama a lejtő végén a börtönben kötött ki. Hogy
mit csinált, nem derült ki, de nem valószínű, hogy az utcán szemetelt, mert vagy tizenöt év múlva került
elő. Ferinek akkorra már volt szakmája, megnősült, és épp a babát várták, amikor a mama szépen bete-
lepedett hozzájuk. Persze esküdözött, hogy megváltozott, hogy a börtön minden értelemben kijózaní-
totta, de alig telt el egy hónap, amikor újra nyoma veszett. És, hogy jó szívvel gondoljanak rá, emlékbe
magával vitte Feri előző nap felvett fizetését, meg a Zsigulira összekuporgatott pénzüket is.
Most, amikor legutóbb találkoztunk, Feri mesélte, hogy kapott egy értesítést, miszerint anyja egy sze-
retetotthon lakója, de onnan is kiáll a szénája, mert rendszeresen lop a többi ápolttól, és kiszökik kocs-
mázni. Na, most, ha tényleg kiteszik a szűrét, akkor Feri akár peres úton is kötelezhető lesz arra, hogy
eltartsa. Ugye milyen igazságos?
Nem tudom, hogy a törvényalkotókat mi motiválta, amikor ez a szörnyszülött kipattant az agyukból,
mert el sem tudok képzelni olyan élethelyzetet, amikor a saját gyerekeimet kellene azért beperelnem,
hogy ne hagyjanak elpusztulni. Biztosan a legtöbben úgy vagyunk vele, hogy akkor inkább saját
kezünkkel vetünk véget az egésznek, és akkor senkinek nem leszünk terhére, az állam meg megspórol-
ja a nyugdíjunkat.
Vagy lehet, hogy azoknak ott a Parlamentben eleve ez a céljuk…?

Szabó Antal
főszerkesztő
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DDiiee  sscchhöönneenn  aallttee  ZZeeiitteenn……
Nagyapám mondogatta ezt rendszeresen, ami-
kor a maga K und K korabeli ifjúságáról nosz-
talgiázott. És azok az emlékek persze mind
szép és jó dolgok voltak, még akkor is, ha a tör-
ténet éppen egy világháborús lövészárokban
játszódott. Igen, mert úgy vagyunk vele, hogy
ami azokban a „régi szép időkben” történt, az
mára mind vidámmá, szívmelengetővé, kelle-
messé vált, és jól esik visszagondolni rá.
Ilyenkor, nyár elején, amikor az ember azt ter-
vezi, mit kezd majd magával a kánikulában, mi
más is jöhetne elő a múltból, mint a régi nyara-
lások emlékei. És, ha nagyapám
őszinte nosztalgiával volt képes visz-
szaemlékezni a hideg, sárban tocso-
gós lövészárokra, ahol golyók süví-
tettek el a feje mellett, akkor nem
csoda, ha bennem minden egyes
vakációs nap tömény eufóriaként él
a mai napig. De miért is ne marad-
tak volna meg kellemes emlékként,
mert, hogy nyaralni bármikor és
bárhol nagyon jó dolog.
Annak idején, mikor az általános
iskolában a táblára végre felkerült a
VAKÁCIÓ felirat utolsó betűje, már
mindannyian tudtuk, hogy mikor és
hova megyünk arra a bizonyos két
hétre. És akkor kezdődött egy újabb
visszaszámlálás az indulás napjáig.
Aztán az is eljött, és amikor bőrön-
döket, összecsavart gumimatraco-
kat cipelve, idétlen sapkákkal a
fejünkön leszálltunk a vonatról vala-
melyik üdülőváros vasútállomásán,
megcsapott az a semmivel sem
összetéveszthető sült keszeg-lángos-
naptej összetételű Balaton-illat,
keveredve a hatalmas vízfelület
kipárolgásával, szóval már akkor
tudtuk, hogy jó helyen járunk. Szin-
te mindegy volt, melyik SZOT-üdü-

lőbe szólt a beutalónk, hiszen az ellátás nagyjá-
ból egyforma volt az egész országban. De kit
érdekelt, hogy milyen a szobánk, amikor egész
nap lubickolhattunk a tóban. Mondjuk azt gye-
rek fejjel nehéz volt megérteni, hogy apám
hogy képes órákon keresztül egy fa árnyékában
ultizni, anyám meg a többi 30-40 éves öreg-
asszonnyal együtt mi a fenének fekszik a
napon, amikor ott bent, a vízben annyi minden
érdekes dolgot lehet csinálni?
Később, amikor öntudatos ifjoncként már ciki
lett volna a szülőkkel nyaralni, jött a stopos

korszak. Szombat reggel összegyűltünk a have-
rokkal, és egy szál farmerben-pólóban, zse-
bünkben egy húszassal kiálltunk a 7-es út mel-
lé, és mindig akadt egy-egy jótét lélek, aki elvitt
minket valamelyik üdülőhelyig. Olyan aprósá-
gok nem igen foglalkoztattak bennünket, mint
szállás, étkezés, hiszen aludni lehet nap közben
is a szabadstrandon, és, ha összedobtuk a
vagyonunkat, a két kiló kenyér, meg a kiló
lecsókolbász mellé még egy korsó sörre is tel-
lett. Akkoriban a kedvenc foglalatosságunk az
NDK-ból jött lányok becserkészése volt. Vall-
juk be, nem volt megoldhatatlan feladat,
hiszen harmincfősnél kisebb csoportokban
nemigen fordultak elő, és valahogy fiúk soha-
sem jöttek velük. Persze hazafelé, egy teherau-
tó platóján, vagy a vonaton rejtőzködve a kala-
uz elől, úgy adtuk elő egymásnak a hódításain-
kat, mintha valamelyik hollywoodi sztár fejét
csavartuk volna el.
A korombeli férfiemberek életében volt két év,
amikor nemigen gondolhattunk komolyabb
nyaralásra, hiszen a haza védelmére kellett
összpontosítanunk erőinket. A Magyar Nép-
hadsereg kötelékében az ember sok hasznos
dolgot megtanult, de leginkább lopni, csalni és
hazudni. Loptunk, amikor meglehetősen szűk-
re szabott, és gyalázatos minőségű ellátmá-
nyunkat egészítettük ki ehető dolgokkal a tiszti
étkezde raktárából, csaltunk, amikor a
parancsnoki kocsi pót-benzintartályában
pálinkát csempésztünk be a szomjas hadfiak-
nak, és hazudtunk, amikor a laktanyába vissza-
térve nemmel feleltünk arra a kérdésre, hogy
az eltávozás idején elhagytuk-e Budapest terü-
letét. Mert, hogy elhagytuk. Igen, Budapestre
érvényes eltávozási engedéllyel a zsebünkben,
civil ruhában, egyszer csak egy balatonföldvári
diszkóban találtuk magunkat. Azt gondoltuk,
hogy ennyi igazán jár egy hónapok óta lakta-
nyában senyvedő katonának, ám a hirtelen jött
razziában részt vevő katonai rendészek ezt
nyilván másképp értékelték volna. Már ameny-
nyiben elkapnak. De nem kaptak el, hála a
hónapok óta tartó alapos kiképzésnek, mely-
nek hatására képesek voltunk kilométereket
futni igen nagy sebességgel. A veszély elmúltá-

val aztán megállapíthattuk, hogy ez a rövid
nyaralás a sport jegyében zajlott.
A bohókás ifjúkor múltával az embernek benő
a feje lágya, megállapodik, családot alapít, és
alapjaiban átalakulnak nyaralási szokásai is. Az
utazáshoz elengedhetetlen felszerelési tárgyak
közé bekerülnek olyan dolgok is, mint a homo-
kozó felszerelés, a különböző labdák végtelen
sora vagy az úszógumi. Szülőként ilyenkor az
ember az aktív pihenést választja, tehát a nap
jelentős részében rohangál az utódjai után,
akik még csak véletlenül sem képesek egy perc-
nél hosszabb ideig egy helyben maradni.
Viszont, hogy szellemileg se tunyuljunk el,
szinte megállás nélkül válaszolhatunk igen fon-
tos, mélyenszántó kérdésekre: nem, ma már
nincs több fagyi, a bácsinak azért van olyan
nagy hasa, mert gyerekkorában nem zabpely-
het evett reggelire, hanem csokit, a hattyúkat
nem szabad megsimogatni, mert megcsípnek,
és így tovább. Ilyenkor egy vezérelv létezik:
nem baj, hogy hulla fáradt vagyok, de legalább
a gyerek jól érzi magát.
Aztán elmúlik ez a korszak is és az ember
nagyot lélegezhetne, hiszen most már az ő gye-
rekeinek lenne ciki, ha közösen nyaralnánk,
tehát mehet nyugodtan amerre akar a párjával
vagy akár hasonló korú barátaival. Ebbe már
belefér egy nagyobb kiruccanás is. Az ember
megtapasztalja, milyen forró tud lenni az a
gyönyörű tengerparti homok, hogy milyen sze-
mérmetlenül lehúzzák a turistákat a sétány
sörözőiben, és, hogy az enyhébb medúzacsípés
is legalább egy hétig gyógyul. De mindezek
mellett is csodálatos dolog idegen tájakat felfe-
dezni más kultúrákkal találkozni, soha nem
tapasztalt ízeket kóstolni.
És a nagy nosztalgiázásban eljutottam a jelen-
be, hiszen az idei nyár tervezése közben
merengtem el a múlt élményein. Nincsenek
nagy terveim, legszívesebben elmennék egy
hétre a Balatonhoz valakivel, aki kedves szá-
momra, ülnék a vízparton egy fa árnyékában,
és megpróbálnám visszaidézni, mit is élveznek
olyan nagyon abban a gyerekek, hogy egész
nap a vízben ugrálnak.

Sz.A.



Balatonfüred kiváló adottságai miatt már a római korban is létezett, de igazán a
XIX. században vált népszerűvé. A csodás panoráma, a lankás borvidéken ter-
mő borok, a gasztronómia kalandok vonzották ide először a művészeket, majd
őket követték a tudósok és a politikusok. A lista hosszú, az épületeken emlék -
táblák őrzik nevüket, hiszen a reformkor színe-java szinte minden évben meg-
fordult itt. Rendszeresen Füreden nyaralt például az írófejedelem, Jókai Mór és
felesége, Laborfalvi Róza is. A villájuk ma múzeum, ahol az ide ellátogatók
bepillantást nyerhetnek az író és a színésznő mindennapjaiba. Kossuth Lajos
emlékét ivókút őrzi, melynek gyógyvízét nemcsak a város lakosai, de a turisták
is szívesen fogyasztják. Az ide látogatók elragadtatva, a Balaton északi főváro-
sának nevezik Füredet, hiszen éttermek, üzletek, apartmanok és hotelek soka-
sága várja a vendégeket. A parti városrész központjában, a Tagore sétány és a
hajókikötő, valamint a reformkori városrész közvetlen szomszédságában, a víz-
parton nyújt minden igényt kielégítő szolgáltatást az egyik legszebb szálloda,
a Hotel Silverine Lake Resort****Superior a pihenésre vagy aktív kikapcsoló-
dásra vágyóknak és a vitorlázás szerelmeseinek is.

Gyöngyszem az északi parton



meleg, 32°C-os vízben. A kültéri me -
dencékben és a napozóteraszon tavasztól
őszig kényeztetik a vendégeket a napsuga-
rak, valamint úszás közben is a csodálatos
balatoni vízpartban gyönyörködhetünk.
Míg a szülők pihennek, a gyermekeket a
me dencék mellett található szabadtéri ját-
szótéren csúszdával és játszóházzal várják.
Üzleti megbeszélés, tréning vagy csapatépí-
tés esetén, a Hotel Silverine Lake
Resort**** Superior tökéletes választás.
Az elegáns szállodában magas színvonalú
kiszolgálás várja a vendégeket. A hotelban 1
konferenciaterem és 5 szekcióterem találha-
tó. A legnagyobb 120 fő befogadására alkal-
mas, a kisebbek 10, 20, 30 fő elhelyezését
teszik lehetővé. Termeik mindegyike termé-
szetes megvilágítású, sötétíthető, légkondici-
onált. Választhatunk rendkívül színes prog-
ramkínálatukból: élőzene, karaokee buli,
borkóstoló, pincelátogatás, pálinkakóstoló,
kartonhajó regatta és még számos szórako-
zási lehetőséget ajánlanak. A komp lexumhoz
tartozó saját yacht ki kö tő közvetlenül a
hotel előtti vízfelületen különböző méretű
kikötőhelyekkel várja a vitorlázókat. Buda-
pesttől 130 km-re van, így az M7-es autópá-
lyától 35 perc alatt el érhető. A korszerű
mólók minden szélirány ese tén nyugodt bel-
ső vízfelületet biztosítanak kis, közép és
nagyméretű hajók számára is. Kikötőhelyeik
víz, villany, és kábelcsatlakozási lehetőséget
biztosítanak. Egyéb szolgáltatásaik: mélyga-
rázs, exkluzív üzletsor: kávézók, éttermek,
cukrászda és vinotéka.
Balatonfüred modern, pezsgő várossá érett,
miközben történelmi hangulatát is megőriz-
te: néhány lépésre a vitorlázásra is alkalmas
vízparttól reformkori miliő fogad a Vaszary
Villával, a Városi Múzeummal, a Jókai
Emlékházzal és a Blaha Lujza utcával. Csupa
kincs vesz körbe bennünket a tágabb hori-
zonton is: Sajkod, Tihany, a Belső-tó, a Tosz-
kánát idéző Tapolcai-medence.
A balatonfüredi Hotel Silverine Lake
Resort****Superior fennállása óta leg-
nagyobb kihívásának tett eleget 2015.
október 7. és 9. között, amikor a Köztársa-
sági Elnökök Találkozóján vendégül látta
Áder János (magyar), Miloš Zeman (cseh),
Andrej Kiska (szlovák), Andrzej Duda (len-
gyel), valamint a horvát Kolinda Grabar
Kitarović köztársasági elnököket.

A természetes anyagokból épített szálloda
tökéletesen illeszkedik a különleges környe-
zetbe. Egyik oldalán az európai szintű
sétány színes kavalkádja, míg másikon a
Balaton van. A domboldalak a túlparton, a
sejtelmes nádasok, az állandóan más arcát
mutató víztükör megunhatatlan látványos-
ságok. Igazodva a kültérhez, harmónia és
visszafogott elegancia jellemzi a hotel szobá-
inak berendezését. Egyedi színvilág, medi-
terrán hangulat, páratlan panoráma és bala-
toni naplemente, melyek mindegyike külön-
leges élménnyé varázsolja az itt tartózko-
dást. Kínálatuk 56 kétágyas pótágyazható
szoba, melyből 4 standard erkély nélküli, 30
medium erkélyes, 10 plus rész-balatoni
panorámás és 11 plus superior teljes balato-
ni panorámás kategóriájú, valamint 4 de lux
rész-panorámás lakosztály és 5 de lux supe-
rior teljes balatoni panorámás lakosztály. 
A hotel munkatársai folyamatosan azért dol-
goznak, hogy olyan hangulatot és környeze-
tet teremtsenek vendégeinknek, amellyel
elégedettek. Gondoltak a kicsikre is, hiszen a
gyermekeket játszószoba és szabadtéri ját-
szótér várja. Négycsillagos wellness- és kon-
ferenciahotelként nyitottak 2006. decembe-
rében, majd Hotel Stars minősítést kaptak és
superior kategóriába léptek, melyet 2015
decemberében sikeresen újraminősít tet -
tek. A kitartásuknak köszönhetik, hogy
2012-től fejleszthettek: sókabin, szabadtéri
finn szauna, beach bar épült, és kávéházat is
nyitottak. Ekkor készült a mediterrán udvar
is a hotel körül szabad bejárást biztosítva a
turistáknak a partra és az egész évben nyitva
tartó üzletekhez, de ügyeltek arra is, hogy a
szállóvendégek számára a külső wellness
részlegben is megmaradjon a hely intimitá-
sa. A szálloda Portunus Étterme elkalauzol a
hazai és nemzetközi gasztronó mia remekei-
nek világába. Az ételkülönlegességeket a
balatoni Riviéra legszebb fekvésű vízparti
panorámás éttermében fogyaszthatjuk el.
A Venus Wellness részlegből fantasztikus
kilátás nyílik a Balatonra és a Tihanyi-fél-
szigetre. A beltéri medencében (a víz 28-
30°C-os és nyakzuhatagokkal felszerelt), a
pezsgőfürdőben és gyermekpancsolóban a
felhőtlen szórakozásé, és örömteli játékoké
a főszerep. A gyermekmedencében már
egészen babakortól élvezhetik a gyermekek
a pancsolást, gondtalanul lubickolhatnak a
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A nyár beköszöntével egyre többen
utaznak kikapcsolódni, felüdülni,
jobb esetben házi kedvencekkel
együtt, rosszabb esetben nélkülük.
Ez a nyaralás azonban csak akkor
lesz igazi élmény négylábú társunk-
nak is, ha odafigyelünk az utazással
járó néhány fontos állategészségügyi
kérdésre.

Soha ne ez legyen az első közös utunk, tehát
szoktassuk az autóhoz vagy a tömegközlekedé-
si eszközökhöz házi kedvencünket. Az utazás
előtt 3-4 órával már ne adjunk nekik enni, friss
ivóvíz azonban mindig legyen nálunk, és lehe-
tőség szerint óránként tartsunk szünetet, ami-
kor is egy parkolóban megállva mozoghat az
állatunk, és ihat is.
Házi kedvenceink egy része az úgynevezett
„utazási betegség” hatására rosszul lehet, hány-
hat. Ezt megelőzendő utazás előtt keressük fel
állatorvosunkat, és szerezzünk be gyógyszert e
nem kívánatos tünetek megelőzésére. Ugyan-

csak kérdezzük meg a szakembert, hogy
milyen úti okmányok, illetve oltások és parazi-
ta mentesítés szükséges az adott országba törté-
nő beutazáshoz. Az Európai Unió tagállamaiba
kötelező a kutyák és vadászgörények egyedi
megjelölése és az állatútlevélben dokumentált

veszettség elleni oltás illetve féregtelenítés
megtörténtének igazolása.
Szerencsére egyre több vendéglátóhelyen és
szállodában lehetséges az állattal történő kikap-
csolódás. A nagy hőségben négylábú barátaink
sokkal érzékenyebbek a hőgutára, mivel testhő-
mérsékletüket verejtékezéssel nem, csak lihe-
géssel tudják csökkenteni. Éppen ezért soha ne
hagyjuk őket egyedül bezárt autóban, mert a
nyári forróságban néhány perc is végzetes lehet
számukra. Ha mégis bekövetkezik a baj, hideg
vizet folyassunk az állatra, helyezzük árnyék-
ba, és minél előbb forduljunk állatorvoshoz
Nyári csemegéink, a fagylalt, a jégkrém nem
kutya- és macska eledelek, négylábú kedvence-
ink torokgyulladást kaphatnak ezektől a frissítő
jeges finomságoktól. Ne adjunk nekik ezekből.
A kora nyári időszakban ugrásszerűen megnő az
állatorvosi rendelőkben a torokgyulladásos
kutya és macska páciensek száma, valamint a
fűfélék nyírásával egyidejűleg a toklász is egyre

ÁÁllllaattookkkkaall  kkáánniikkuulláábbaann
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több kutya talppárnái között és fülében okoz fáj-
dalmat, gyulladásos állapotot. Ezt megelőzendő,
ne engedjük kutyáinkat (elsősorban spániel,
westi és a lelógó fülű fajtákat) száraz fűvel borí-
tott területre. Ha mégis jelentkeznek a kellemet-
len tünetek: hirtelen elkezdi rázni a fejét, nyalo-

gatja a lábát ugyancsak minél előbb forduljunk
állatorvoshoz a toklász eltávolítás miatt. Egyik
alkalommal egy kedves páciensem a kutyakoz-
metikából büszkén hozta be rendelőmbe Dodó
nevű kutyáját, akinek szőrzete csillogott, illatos
volt, szóval öröm volt ránézni. Körülbelül egy
félórával a rendelői vizit után hívott a tulajdo-
nos, hogy Dodó egy jó irányzott ugrással a
sáros esővízzel telt árokba vetette magát a nap
melege elől. A felfrissülés megtörtént, Dodó
azonban csatakosan és piszkosan került ki a
vizesárokból a tulajdonos pedig még aznap
újabb időpontot kellett egyeztessen a kutyakoz-
metikussal.

dr. Koleszár István
állatorvos

Rex állatsziget

A Magyarország Cukormentes Tortája ver-
seny zsűrijének hírességei – Erős Antónia,
Mautner Zsófi, Vadon Jani és Jókuti András
– egészséges édességet készítettek az Egy
Csepp Figyelem Alapítvány sajtóeseményén,
a Zsolnay Kávéházban. Az általuk összeállí-
tott desszertről hamarosan már nem szabad
azt mondani, hogy diabetikus, mert ez a
fogalom július 20-tól megszűnik. A változás
a gyártókat és a vásárlókat, köztük több száz-
ezer cukorbeteget is érinti, ezért a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, együtt-
működésben az Egy Csepp Figyelem Alapít-
vánnyal, segít az eligazodásban.

Kötényt öltöttek magukra a hírességek, akik a Zsol-
nay Kávéház cukrászmestere, Bechmann György
irányításával egy hozzáadott cukrot nem tartalmazó
desszertet alkottak. A cukorbetegek a tápértékjelö-
lésből és bizonyos tápanyag-összetételre vonatkozó
állításokból (pl. alacsony cukortartalmú, cukor-
mentes, hozzáadott cukrot nem tartalmaz) tájéko-
zódhatnak egy adott élelmiszer szénhidrát- és
cukortartalmáról. Fontos ezzel tisztában lenniük a
cukrászoknak is, akik a Magyarország Cukormentes
Tortája versenyen elindulnak. Június 15-ig az
ország bármely cukrászdája pályázhatott, akár több
tortával. Idén is csak egészséges tortarecepteket
várt a zsűri, azaz fehér liszt, és hozzáadott cukor
nélkül készült tortákét. Nyáron pedig startol a házi-
verseny is hobbicukrászoknak. 
Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 3 éve indította el
„Belevalók” néven ingyenes képzését pedagógusok-
nak, hogy felkészítse őket a cukorbeteg gyerekek
körüli mindennapi feladatokra. Ma Magyarorszá-
gon gyakori, hogy nem veszik fel a cukorbeteg gye-
reket óvodába, illetve iskolai ellátásuk körül is sok a
kérdőjel. A „Belevalók” indulása óta 25 oktatást tar-

tott az alapítvány, melyen 2000 pedagógus szerzett
ismereteket a cukorbeteg gyermekek gondozásáról.
A „Belevalók”, a támogatók segítségének is köszön-
hetően már harmadik éve része az ELTE hivatalos
képzési programjának is. A  programot bárki támo-
gathatja adója 1 százalékával is.
Ingyenes szűrésekre is ad lehetőséget az alapítvány:
az Egyszer Élünk Körút már elindult, a sárga sát-
rak jelen lesznek ismert gasztro-fesztiválokon és csa-
ládi napokon, ahol bárki megméretheti vércukrát,
vérnyomását, koleszterinszintjét, egyes állomásokon
az Ilcsi Szépítő Füvek szakértői nyújtanak bőrápolá-
si tanácsadást, az Allegro Kft. pedig hasznos ismere-
teket ad át a sebkezelésről. A szűrésen a 77 Elektro-
nika legújabb fejlesztésű okos vércukormérőjét, a
Dcont® MAGOR készüléket használják, amely a
tárolt adatok alapján képes kiszámolni és jelezni a
betegnek, hogy megnőtt az esélye a hipo glikémiára,
azaz a vészesen alacsony vércukorszintre.
Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány küldetését idén
egy új partner, a MetLife is támogatja. A biztosító
társaság névadó szponzora az alapítvány nyári ren-
dezvényének, a „MetLife - Egy Csepp Figyelem
családi egészségnap és jótékonysági golfver-
senynek”, valamint egész évben rizikószűréssel
lesz ott az Egyszer Élünk körút kiemelt állomásain.
A novemberi Egy Csepp Világnap megrendezését is
támogatja, és munkatársai önkéntesként is szerepet
vállalnak a rendezvényeken. A jótékonysági golfver-
seny hírességek és népszerű sportolók jelenlétével
június 18-án, a tatai Old Lake Golf Club-ban lesz. Az
alapítvány ingyenes családi egészségnapját, az Egy
Csepp Világnapot pedig november 13-án rendezi
neves fellépőkkel.

„„EEggyy  CCsseepppp””
ddeesssszzeerrtt
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IInnttiimm  sszzfféérraa
Ha otthonunkat meghitté szeretnénk
formálni, akkor célszerű a közösségi
tereket az elvonulás helyiségeitől
elkülöníteni, ezért a mégoly divatos
egybenyitás hívei is általában a háló-
szobára és a fürdőre ajtót rakatnak.
Az intim szféránk árulkodik talán a
legjobban a személyiségünkről. Aki a
kényelmet helyezi előtérbe, az példá-
ul hatalmas ágyat, vele szembe nagy
TV-t tesz a hálóba.
De azért célszerű az esztétikumra is
ügyelni, hogy az enteriőr igazán
barátságossá formálódjon. Fontos,
hogy a világítás több
funkciós legyen, hi -
szen éjszakára jó, ha
be tudunk sötétíteni,
az olvasáshoz vi szont
szemünket vé dő fény
kell, a TV nézéshez
pedig nem árt a han-
gulatvilágítás. Ha az
enteriőrben használt
színek és berendezési
tárgyak stílusa har-
monizál otthonunk
többi részével, akkor
biztosan megnyugta-
tó tér vesz körbe ben-
nünket. De, ha szinte
minden he lyiség stí-
lusa más és más, s ezt
szeretjük is, akkor
minden bizonnyal vib-
ráló sze mélyisé gek
va  gyunk, akik szá -
mára az unalom a
legfárasztóbb. Nincs

egy recept, amit mu száj követnünk,
az egységes stílus és a különböző han-
gulatok is jó választások lehetnek,
csak ismernünk kell önmagunkat
annyira, hogy tudjuk, hogy a saját
utunk merre visz. Persze a praktikus
tanácsokat, ötleteket érdemes meg-
szívlelnünk. Eh hez igyekszünk háló-
szobákat bemutató cikkünkben segít-
séget nyújtani.
A bemutatott enteriőrök valódi ott-
honokból, a DélUtán magazin 14 éve
alatt megjelent lakberendezési cik-
kekből valók.

Egyedi megoldás a hálót a fürdővel összekapcsoló üvegfalrész.
Fokozzák az exkluzivitást a két helyiségből egymásba beszűrő-

dő fények, valamint a meglepő kép az ágy fölött
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A hálószoba lehet többfunkciós. Ekkor gyakran a dolgozórész kerül ide, ami általában íróasztalt, számító-
gépet, rakodófelületeket jelent. Ezek stílusa az egy tér miatt cészerű, ha illeszkedik a hálóhoz

Vendégek szá-
mára megfelelő-
ek a kihúzható
kanapék, de
akár a méreté-
ből adódóan
egy régi szófán
is kényelmesen
alhat az ismerő-
sünk
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A csajos szobákban bátran alakmazhatjuk az élénk színeket, de ha különböző nemű csemetékről van szó,
akkor inkább unisex berendezésben gondolkodjunk

A tükörfelületek ugyan megnö-
velik a teret, de azért csínján

bánjunk velük, hiszen így szin-
te a helyiségben 360 fokban

mindent látunk

A rattan L-alakú kanapé köny-
nyed anyaga és vidám színe
miatt nem tűnik robusztusnak
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Tetőtérben a magasság változásokhoz igazodva válasszunk berendezést. Az épített térelválasztók, az üveg-
tégla falrészek feldobják az enteriőrt

Hölgylakrész hatása van, ha a háló mellé társalgó is kerül. Az ilyen enterőr szinte „hívogatja a régi, míves
tárgyakat”
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A Polart az ország legnagyobb szakmai találkozóján
az Orfeumban megrendezett partnertalálkozón és
sajtótájékoztatón mutatták be. A védjegy mögött
egy másfél éves termékspecifikáció áll, amely kifeje-
zetten a közép-európai kontinentális éghajlati
viszonyokra és a potenciális fogyasztók financiális
helyzetére koncentrált.
A klíma tematikájú szakmai összejövetelen a szer-
vező cég ügyvezetője, Medgyesi Tamás, részletesen
beszámolt a márkafejlesztést megelőző körültekintő
kutatásról. „Több mint két évtizedes professzionális
jelenlétünk során arra a meglátásra jutottunk,
hogy a szakma hajlamos egy
kalap alá venni a skandináv-,
kontinentális- illetve a mediter-
rán éghajlaton élők igényeit,
tehát egységes piacként kezelni
Európát. Ez a megközelítés azon-
ban sem a termékfejlesztés, sem
az árképzés szempontjából nem
megfelelő. Többek között ezt a
kiindulópontot vettük kutatá-
sunk alapjául, és annak eredmé-
nyeit figyelembe véve terveztük,
fejlesztettük és kiviteleztük új ter-
mékünket.”
A márkanév alatt olyan termékek
kerülnek a piacra, amelyek azon

felül, hogy könnyen és gyorsan installálhatóak,
kiváló teljesítménnyel és dizájnnal rendelkeznek. A
kialakítás során a megbízható, stabil és tartós min-
őségre törekedtek, amely mindezek mellett elérhető
árkategóriába sorolható a hazai kínálatban megta-
lálható klímaberendezések között. A szakszerű fej-
lesztésen túl a Polar márkát piacra dobó cég meg-
bízhatóságot és magas minőséget ígér, hiszen min-
den terméke mellé teljes magyar nyelvű leírást,
kiterjesztett, több éves garanciát, illetve állandó
professzionális támogatást kínál az elérhető szervíz-
hálózatának köszönhetően.

Hűsítő fuvallat
avagy új márka a légkondicionáló piacon

Szakszerű megelőző kutatás, földrajzi adottsá-

gokból fakadó igények és kiváló ár-érték arány

– e hívószavak hatják át a COOL Klíma termék

innovációját, a Polar légkondicionálót.

A kelet-közép-európai piacon már több mint 20

éve jelenlévő nagy múltú cég tevékenységének

köszönhetően jelentős piaci ismerettel

rendelkezik, amelyet tökéletesen használt fel új,

saját fejlesztésű brandjének létrehozása során.

DélUtán magazin_lakberendezés
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Modern megoldás, ha a háló és a fürdőszoba egy térbe kerül. A fa fal és padlóburkolat csak fokozza ezt a
hatást. A természetes anyagok használata, a zöld szőnyeg, a berendezési tárgyak sötét és világos színkont-
rasztja elegáns megoldás



Idén – a régi időket idézve – újra
szerdától szerdáig tart a Sziget,
azonban ugyanúgy mínusz egy
és nulladik nappal vezeti fel az öt
teljes fesztiválnapot, mint
az előző pár évben. Bár tavaly
csúcsra járatták a hangulatot,
idén a szervezők megpróbálják még
magasabbra tenni a lécet.
A nagy érdeklődésre számító
eseményen még nagyobb hangsúlyt
helyeznek a környezettudatosságra,
a higiéniára, a látványra és a szol-
gáltatások minőségére. Magyaror-
szág első számú turisztikai attrak-
cióján megerősített intézkedésekkel
készülnek, hogy garantálhassák
a világ minden tájáról idesereglő
látogatók biztonságát. Kezdés
augusztus 10-én lesz. A Sziget
vadonatúj himnusza, a Be with you
Toldi Miklós és Odett szerzeménye.

Tavaly a Szigeten 441 ezer látogató gyűlt össze az egy
hét alatt, s egyértelműen minden idők legjobb feszti-
válját élvezhettük – ez volt a közönség, a zenészek, a
szakma és a sajtó visszajelzése, s megkoronázása
pedig, hogy a European Festival Awards idei díjáta-
dóján – ahol már kétszer a legjobb nagyfesztivál díjat
is elhozta a Sziget – idén a „Legjobb zenei felhozatal”
elismerését is megkapta kedvenc fesztiválunk.
„Ilyen előzmények után nem könnyű még jobb fesz-
tivált szervezni, de mi megpróbáljuk” – mondta
Gerendai Károly. Az egyedi feeling már a kezdetek-
től fogva a Sziget védjegye, benne változatos zenei
felhozatallal, zenén túli programkavalkáddal, minő-
ségi szolgáltatásokkal és egyedi látványvilággal,
mostanra azonban ez a siker legfőbb garanciája is a
hihetetlen mennyiségű fesztivált kínáló világpiacon.
Az Art Of Freedom pályázatára idén kétszáznál is
több pályamunka érkezett a világ minden pontjáról
dizájnerektől, képzőművészektől, fényszobrászoktól
vagy éppen lelkes „amatőröktől”, hogy legvadabb
elképzeléseik a fesztivál idejére testet öltsenek.
Majd’ száz köztéri installációval találkozhatunk a
Fesztiválköztársaság különböző szegleteiben,
hiszen a Sziget a „vizuális összevisszaságtól”, az

apró rejtett
vagy éppen
monumentális
szépségektől vá -
lik a mi szigetünké,
ahol a kon certek között
szürreális tá jakra té ved hetünk, mesebeli felhőkön pi -
hen he tünk, nap pal pedig néhány művészeti alkotás-
nak mi is részesei lehetünk. A Sziget változatossága
ma már nem kérdés, zenei és gasztronómiai kínálata
nemzetközi mércével mérve is egyedülálló. Így
immár külföldről is érkeznek vendéglátósok, mint
például Szlovákia legjobb éttermének, a Fou Zoo-nak
a fesztiválokra dedikált kitelepülése, a FoodStock. És
persze lesz minden, mint eddig, a hamburgertől a
pizzán át a legjobb és legizgalmasabb FoodTruck őrü-
letekig, a magyar háztáji termékkülönlegességek és a
különböző nemzetek ételei is.
Megújítják a Sziget Fesztiválköztársaság irányító-
rendszerét is, hogy polgárai átláthatóbb, egyértel-
műbb és kezelhetőbb kommunikáció segítségével
találjanak utat a helyszínek kavalkádjában. Újab-
ban többször felmerülő kérdés, hogyan tudja egy
nagyfesztivál a fokozott biztonságot megteremteni.
A főszervező elmondta, hogy a látogatók biztonsá-
gának garantálása eddig is az egyik legfontosabb
kérdés volt. Ugyanakkor az új kihívások miatt itt is
folyamatosan fejleszteni kell, de mindezt úgy, hogy
a biztonságérzetet növeljék, s közben a felhőtlenül
szórakozni vágyókban ne keltsenek félelmet, így –
bár a szigetlakókat őrző szolgálatok nagyobb állo-
mánnyal lesznek jelen – ez inkább csak a bejáratnál
és környékénél lesz érzékelhető, belül továbbra is a
láthatatlanságra törekszenek. A biztonságot külön-
böző technikai fejlesztésekkel igyekeznek erősíteni.
A leglátványosabb ezek közül a bejáratoknál felállí-
tott „check in” rendszer lesz, amely ugyanazon az
elven működik, mint a nem schengeni övezetben a
határbelépés, vagy a reptéri becsekkolás. Azaz a
jegybeváltáskor személyi azonosítást is végeznek
majd, és a karszalag sorszámát összekötik a felhasz-
náló személyével. Innentől a bejáratnál felállított
kamerás „beléptető” rendszer segítségével az illeté-
kesek felismerik, ha nem a jogos felhasználó kíván
belépni a kiadott karszalaggal a rendezvényre.
A Sziget készpénzmentes fizetési szolgáltatását idén
is a Festipay biztosítja.
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SZIGET a szigeten

NYÁRI HŰSÍTŐ WELLNESS AKCIÓ
2016. június 16-tól érvényes, minimum 2 éjszakára!
10.500.-Ft / fő / éj FÉLPANZIÓS ellátással
Mininimum 6 éj foglalása esetén a 7. ajándék!
ŐSZI-TÉLI WELLNESS AKCIÓ
2016. június 15-ig és 2016. szeptember 1-től foglalható, min. 2 éjszakára!
Kivéve kiemelt ünnepek és iskolai szünetek!
8.900.-Ft-tól / fő / éj FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL
Gyermekkedvezmények!
Fix menüebéd: 700.-Ft / adag

Fakultatív programajánlataink:
Mini Magyarország Makett Park, Kisbér (tavasztól őszig látogatható), Mini
Skanzen, Ászár (tavasztól őszig látogatható), Helytörténeti Múzeum, Kisbér,
Pannonhalmi Apátság, Zirci Arborétum és Apátság, Majki Kamalduli Rend,
Tatai Öreg-tó és vár, Bábolnai Múzeum, Ménesudvar és Arborétum, Komáro-
mi Monostori Erőd, Bakonyi kirándulások, túrázás, Fehérvárcsurgói Károlyi
Kastély, Várgesztesi vár, Móri Lamberg Kastély, Császári Western falu, Bako-
nyi kalandpark – 20% kedvezmény a belépőjegyek árából!, Eplényi Bringaré-
na, Lovaglás, lovaskocsikázás a helyi Lovardában (térítés ellenében)

SZÉP KÁRTYÁT ÉS EGYÉB UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK!
Idegenforgalmi adó: 250,- Ft/ fő/ éj (18 éves kortól)

Kincsem Wellness Hotel
H-2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 69–71.
Tel./fax:+36/34 352 207
Web: www.kincsemhotel.hu
E-mail: info@kincsemhotel.hu

WELLNESS AKCIÓK A BAKONYALJÁN



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

Európa Kávéház és Cukrászda

1055 Budapest, Szent István krt. 7–9.
Tel./fax: +36 (1) 312 2362
www.europakavehaz.hu
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Szabolcs-Gyuris Éva – Szabolcs András:
Fánki Föő
Egy fiatal házaspár kalandjait olvashatjuk, akik sok év világjárás után hazatér-
tek Magyarországra, hogy vietnami éttermet nyissanak Budapest belvárosá-
ban. Némi nehézséget jelentett, hogy étteremben addig csak vendégként jár-
tak, hogy Magyarországon ismeretlenek a vietnami ételek, és hogy az üzletépí-
tés kellős közepén babájuk született. Az étterem nevét viselő Funky Pho könyv
azonban nemcsak erről a kalandos vállalkozásról szól, hanem egy gasztro-
startup elkezdéséhez is praktikus tanácsokat ad, és persze tele van jónál jobb
receptekkel – méghozzá nemcsak Ázsiából, hanem a világ minden tájáról, ahol
Éva és András megfordult.

Ambrus Krisztina: Viszlát, laktóz!
Egészségtudatos sorozat második kötete

Az utóbbi években sajnos futótűz gyorsasággal szaporodott az ételallergiások,
illetve a valamilyen táplálékérzékenységben szenvedők száma. Számukra óriá-
si kihívást jelent az új életforma, és a hozzá tartozó étrend megtalálása. Nem
tudják, pontosan mit ehetnek, milyen hozzávalókból főzhetnek, mire kell
figyelniük a bevásárlásnál. E könyv szerzője gyermekkora óta laktóz érzékeny,
így már korán szembesülnie kellett azzal, hogy egy falat túrógombócot sem ehe-
tett meg büntetlenül. Szakácskönyve éppen azért született meg, hogy laktóz
érzékeny vagy a tejfehérje allergiával diagnosztizált sorstársai is szigorú meg-
vonások helyett újra visszataláljanak a főzés és az evés öröméhez, és megfelelő
alapanyagokból készítve akár megint ehessenek mondjuk túrógombócot.

Ernyey Béla – Balaton Dóra:
Ünnepek és hétköznapok

Ernyey Béla színész, író és közismerten nagy ínyenc, aki korábbi könyveiben
és főzőműsorokban is számos alkalommal bebizonyította már, hogy nemcsak
enni, de főzni is szeret – és tud is. Első szakácskönyvében részben nagyanyjá-
nak állít emléket, hiszen a tőle örökölt, féltve őrzött családi recepteket teszi
közkinccsé pazar, ünnepi ételsorok formájában. Ám a békebeli lakomákat idé-
ző finomságok mellett a hétköznapokról sem feledkezik meg, ezért a feleségé-
vel közösen írt kötetben számos jól használható receptet kínál a pörgős hét-
köznapokra is.

Havas Dóra: Születéstől születésnapig

Egy kisbaba érkezése mindig sok kérdést vet fel a szülőkben, ezek között is a
legkínzóbbak az étrenddel kapcsolatos aggodalmak. Mikor és mivel kezdjük a
hozzátáplálást? Hogyan vezessünk be új ízeket? Milyen tortát süssünk az első
születésnapra? Hogyan előzhetjük meg az elhízást és a táplálékallergiát? Ezek-
re és még sok hasonló kérdésre ad választ e könyv, melyet a szerző gyermek-
orvos és dietetikus közreműködésével, de jórészt saját tapasztalatai alapján és
a legújabb táplálkozástudományi ajánlások figyelembevételével írt. Több mint
száz kipróbált recept, hasznos ötlet, de főként rengeteg megnyugtató jó tanács
található a könyvben, mely minden kismamának hasznos segítőtársa lehet a
hozzátáplálás nagy kalandjában.
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IIaann  GGiillllaann  BBuuddaappeesstteenn
A Deep Purple zenekar éneke-
seként híressé vált rock legen-
da, Ian Gillan 2016. november
8-án ad koncertet Budapesten a
Papp László Budapest Sport-
arénában „Ian Gillan sings
Deep Purple” címmel. Előzene-
kara egy ismert angol együttes,
a Papa Le Gál lesz.

Idén ősszel Budapestre érkezik a
hatalmas rock legenda, Ian Gillan,
akinek különleges hangját bármikor
bárki rögtön felismeri. A Deep Purple
zenekar második énekeseként híres-
sé vált zenész „Ian Gillan sings Deep
Purple” című koncertjén fergeteges
show-ra számíthat a közönség. A
koncerten az összes Deep Purple slá-
ger el fog hangzani lenyűgöző kiegé-
szítő szimfonikus hangzással, hiszen
Gillant és rockzenekarát 50 fős szim-

fonikus zenekar fogja kísérni.
Ian Gillan az angliai Hounslowban született 1945-ben. Fiatal évei-
ben leginkább Elvis Presley, Buddy Holly és Little Richard befolyá-
solták zenei stílusa kialakulásában. 20 évesen találkozott Roger Glo-
ver basszusgitárossal, mikor az Episode Six zenekar énekesévé vált.
1965-ben együtt turnéztak Dusty Springfielddel, nyolc hét alatt öt
show-t mutattak be, többek között a kölni és frankfurti Storyville
Clubsban vagy a Beiruthoz közeli Casino de Lebanonban. Az igazi
áttörést azonban az hozta meg számára, hogy 1969-ben a Deep
Purple zenekar második szólóénekesévé vált. Kemény, érces hangjá-
val és óriási hangterjedelmével nagyban hozzájárult a zenekar sike-
réhez, ami ekkortájt volt a csúcson. Négy nagylemezt is kiadtak
együtt négy egymást követő évben Deep Purple in Rock, Fireball,
Machine Head és Who Do We Think We Are címekkel. Gillan szóló-
ban is rendkívüli sikereket ért el. Az 1970-es, eredeti Andrew Lloyd
Webber-féle Jézus Krisztus szupersztárban például ő énekelte
Jézust, kétszer pedig duettben áriázta el Luciano Pavarottival a Nes-
sun Dormát. A zenész máig hatalmas népszerűségnek örvend: tavaly
48 különböző országban adott teltházas koncertet, jelenleg pedig
egy újabb albumon dolgozik.
November 8-i budapesti fellépésén, a Papp László Budapest Sport-
arénában az angol Papa Le Gál lesz Ian Gillan előzenekara, ebben az
együttesben játszik Ian Gillan lánya is. Az öttagú együttesnek szinte
meghatározhatatlan a zenei stílusa, az afrobeatet, a latint, a dubot, a
reggae-t és a funkot egyaránt ötvözik. Tom Robinson, a BBC kriti-
kusa 2011-ben úgy nyilatkozott róluk, hogy ők az egyik legmenőbb
élő banda. Ezek alapján szinte garantált, hogy felejthetetlen élmény-
ben lesz része azoknak, akik a koncertre jegyet váltanak.

Jegyvásárlás:
http://www.eventim.hu/hu/jegyek/ian-gillan-sings- deep-purple-
budapest-papp-laszlo-sportarena-432209/event.html




