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CCiittiiuuss??,,  aallttiiuuss??,,  ffoorrttiiuuss??
A legtöbbünkkel előfordult már, hogy két-három évtized után újra megnézve ifjú korunk legendás filmjét,
a fejünket fogjuk, hogy úristen, mi tetszhetett ezen akkor annyira?! Érdekes módon, valami ilyesmit érez-
tem, amikor Rióban, a záróünnepségen kialudt az olimpiai láng. Csodálkoztam is rajta rendesen, hiszen egy
magamfajta sportőrültnek nem létezik nagyobb ünnep, mint amikor négyévente felhúzzák az ötkarikás
lobogót. 
Meglepődtem, hogy ilyesmi egyáltalán megfordul a fejemben, de nem volt nehéz érveket találnom csaló-
dottságom alátámasztására. Mert ez az olimpia már csak külsőségeiben hasonlít azokra, amelyeken Keleti
Ágnes, Balczó András vagy Egerszegi Krisztina nyakába akasztották az aranyérmet. Ez az olimpia már
köszönő viszonyban sincs a coubertini eszmékkel, hiszen, míg a ‘70-es, ‘80-as években csak szemérmesen,
a látszatot megőrizve, cseppenként próbálták becsempészni az üzletet a játékokba, az utóbbi időkben, így
Rióban is, már minden a pénzről, a hatalomról, a befolyásról szólt. Ennek megfelelően az eredeti cél, a
sport (gyorsabban, magasabbra, erősebben) háttérbe szorult (egy olimpián!!!). Mert nehéz lenne mással,
mint a pénz hatalmával magyarázni, hogy például az úszó döntőket helyi idő szerint este 10-kor kezdték,
csak azért, hogy a közvetítési jogokat egy vagyonért megvásárló amerikai TV-társaságnál a legnézettebb
műsorsávba kerüljenek, tehát a legmagasabb hirdetési tarifákkal termelhessenek profitot. Hogy a sporto-
lóknak ez nem jó? Kit érdekelt?
Aztán ott van a kettős mérce. A teljes orosz atléta válogatottat elmeszelték államilag támogatott doppingolás
miatt. Nagyon helyesen. De az mondjuk fel sem merült az illetékesekben, hogy utána nézzenek, miként vált
néhány hónap alatt középszerű atlétából világverő hosszútávfutóvá az egyébként szomáliai születésű, de brit
színekben két aranyat nyerő Mohamed Farah. Az sem tiszta előttem, miért Hosszú Katinkát próbálták dop-
pingolással vádolni mértékadó amerikai lapok, miután két testhosszt vert a világra, miközben az amerikai
Katie Ledecky 5 testhosszal nyerte saját számát, nem beszélve az egyszer már visszavonult, de most vissza-
térő, és öt aranyérmet nyerő (31 éves, tehát az úszók között matuzsálemi korú) Michael Phelpsről? Kétség-
telen, hogy Amerika sokkal nagyobb piac, és kellenek az ikonok, akiknek a nevével jobban eladhatók a fog -
krémek vagy a hamburgerek, de könyörgöm az olimpia elsősorban mégis csak egy sportesemény!
És ha már itt tartunk, csalódottságom legfőbb oka, hogy ismét bebizonyosodott: világszínvonalú magyar
sport nem létezik. Jó, persze, nyertünk 8 aranyat (többet, mint a velünk határos országok együttesen), de
ebből a nyolcból hat medál két sportolóhoz köthető! Nincs háttér, nincs tömegbázis, „csak” néhány kie-
melkedően tehetséges versenyző. A sportnemzet hamis illúziójának sulykolása csak a sportvezetők és a
politikusok érdekeit szolgálja, hiszen az egyik kiválóan megél a bajnokok farvizén, a másik pedig választást
akar nyerni azzal, hogy a sztárok dicsfényében sütkérezik. A coubertini jelszó (nem a győzelem, a részvétel
a fontos!) komolyan vétele jelen esetben nagyon sok pénz teljesen fölösleges elherdálását jelentette. A
nagyzási hóbortra jellemző, hogy közel 300 fős delegáció utazott Rióba Magyarországról, ennek alig több
mint a fele volt versenyző. Közülük pontot szerzett (tehát az 1 – 6. hely valamelyikén végzett) 52, ami igen
szép arány lenne, ha nem kéne belőle levonni a két vízilabda válogatottunk összesen 26 tagját, mert hát egy
csapat csak egy helyezést szerezhet. Szóval nagyjából minden hatodik versenyzőnk ért el pontszerző helye-
zést, ami ugye már nem annyira fényes. Érdekes volt hallgatni a 109. helyen végzett maratoni futónk nyi-
latkozatát, mely szerint önmagához képest nagyon jól teljesített, és nagyon örül, hogy rajthoz állhatott az
olimpián. Hát, én annyira nem örültem neki.
És ezzel kapcsolatban van még egy gondom: 2024-ben olimpiát szeretnénk rendezni. Okulva a Rióban
látottakból és ismerve a hazai viszonyokat és közállapotokat, csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy az isten
óvjon bennünket attól, hogy megnyerjük a rendezés jogát. Mert, ha netán mégis megnyernénk, abba úgy
belerokkannánk, hogy 2028-ban csak a paralimpián indulhatna Magyarország.

Szabó Antal
főszerkesztő
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� A 121. évadba léptetek. Szerinted ez egy igazán
szerencsés szám.
� Hiszen négyzetszám, 11-szer 11. Én hiszek abban,
hogy bevonzhatjuk a jó dolgokat, a pozitív gondol-
kodás segít eligazodni a világban. A 121 szerintem
áldott szám, így „Fortuna kegyeltjei leszünk” a szín-
házban. A Színházi Kritikusok Céhe idén 37. alka-
lommal nyújtja át az előző évad legkiemelkedőbb
színházi teljesítményeit elismerő Színikritikusok
díját, a társulatunk két művésze is ott van az esélye-
sek között. A legjobb férfi főszereplő díjára jelölték
Stohl Andrást az Istenítéletben nyújtott alakításá-
ért, Kovács D. Dániel pedig a legígéretesebb pálya-
kezdő kategória jelöltje a Haramiák című előadá-
sunk rendezőjeként. Nekem egy régi álmom valósul
meg, hiszen több kisfilmet rendezhetek egykori
mesterem, Kapás Dezső, novelláiból. A forgatások
augusztusban kezdődtek a Vígszínház művészeinek
közreműködésével. A kisfilmek önállóan is megáll-

ják a helyüket, október 23-án pedig a Pesti Színház
előadásában egyben láthatóak, ahol az 1956-os for-
radalomra emlékezünk.
� Az évad több különlegességet is tartogat mind a
nézők, mind az alkotók számára, hiszen A dzsungel
könyve immár húsz éves sikersorozatának alkotói,
a Dés László és Geszti Péter páros, Grecsó Kriszti-
ánnal kiegészülve most Molnár Ferenc legismer-
tebb művét, A Pál utcai fiúkat zenés játékként viszi
színre. A darabot a legendás munkáiról ismert
nagyszerű rendező, a színház korábbi igazgatója,
Marton László, rendezi.
� A fiatalok megszólítása az egyik legfontosabb fel-
adatunk a színházban. A vígszínházi gyermekelőa-
dások legendássá váltak, 28 éve hatalmas az érdek-
lődés A padlás, valamint 20 éve A dzsungel könyve
iránt. Nagyon szeretik az Óz, a csodák csodája és a
Túl a Maszat-hegyen című előadásainkat is. Ezek
egyaránt szólnak a legkisebbeknek és a felnőtteknek

112211
Az ősz a színházi évadkezdés időszaka,
ezért érdemes megnéznünk, hogy
milyen előadások várnak ránk. A Víg-
színház folytatja a nagy klasszikusok
bemutatását, színre viszik Shakespeare,
Dosztojevszkij, Molière egy-egy közis-
mert darabját és persze Molnár Ferenc
sem maradhat ki a sorból. A Vígszínház
egykori házi szerzőjének művei gyakran
szerepelnek a színház repertoárján.
Most a Víg számára írt zenés játékként
elevenedik meg A Pál utcai fiúk, de a
mindig telt házak előtt játszott A testőr
című előadás is műsoron marad. Emel-
lett a „női vonal” és a kortárs magyar
szerzők műveinek bemutatása továbbra
is fontos szempont a repertoár összeál-
lításában. A Vígszínház vezetésének
hagyomány tisztelete az újdonságokra
nyitottsággal párosul, arculata csak rá
jellemző. Mindezek miatt a Vígszínház
fogalom nemcsak a hazai, de a nemzet-
közi viszonylatban is, 2015 nyarán az
UTE, azaz az Európai Színházak Uniójá-
nak teljesjogú tagjává választották.
Ennek köszönhetően a színház nemzet-
közi figyelmet és egyre több rangos
meghívást kap, nemcsak Európából, de
a világ távolabbi helyeiről is. Nemzetkö-
zileg elismert alkotók dolgoznak a tár-
sulattal, és elviszik a Vígszínház hírét
szerte a világba. Az az innovatív szemlé-
let, amit akárcsak az elődei (Várkonyi
Zoltán, Marton László), az immár máso-
dik ciklusát töltő igazgató, Eszenyi Eni-
kő képvisel, korszerű, értéket teremtő
ars poetica. A direktort a 2016/2017-es
évadról, a társulatról, a színházi felada-
tokról kérdeztem.

Jó embert keresünk
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is. Ezért a szülők is szívesen jönnek el hozzánk akár
többször is megnézni egy-egy produkciót, hiszen az
igazán jó gyermekelőadások minden korosztály szá-
mára nyújtanak emlékezetes pillanatokat.
� Gyakran meghívsz egy-egy jeles filmrendezőt a
színházba. Az ő látásmódjuk, vizuális érzékenysé-
gük újabb színt hoz a palettátokra. Most a színház-
ban nálatok rendez az Oscar-díjas Szabó István.
�Az ő irányításukkal mindig nagyon aktuális, külön-
leges előadások, a mának szóló, a lelkünket megtalá-
ló produkciók születnek. Sajnos a rasszizmus erősö-
dik a Földön szinte mindenütt, nem véletlen tehát,
hogy Szász János pár évvel ezelőtt egy holokauszt
témát, Sütő András írását, Az álomkommandót vitte
színre nagy sikerrel. Máskor pedig egy gyilkossággal
végződő önámítás furcsa történetéhez, a Jó estét
nyár, jó estét szerelemhez nyúlt. Kincses Réka egy
Németországban élő magyar filmrendező, író művét
a saját rendezésében október 16-án mutatjuk majd be

A Pentheszileia Program címmel. Már elkezdődött a
próbafolyamata, izgalmas műhelymunka vár a társu-
lat művészeire. Szabó István hosszú idő után újra
színházban rendez majd, nagy öröm nekem, hogy
tavasszal ő álltja színpadra a Házi színpadon a Távo-
li dal című előadást.
� A bűn és bűnhődés témaköre folyamatosan
repertoáron van nálatok. Gondoljunk csak Bulga-
kov Mester és Margaritájára, Danton halálára
vagy az idei évadban a Dosztojevszkij művéből
készülő előadásra.
� Ez a téma annyira átszövi az életüket, hogy
muszáj vele kiemelten foglalkozni, de szinte minden
darabban burkoltan is megtalálható. A Bűn és bűn-
hődéssel egy időben próbáljuk az Audienciát a Pes-
tiben, a West End és Broadway sikerdarabjának
főszerepében Halász Judit látható, nálunk ő lesz II.
Erzsébet. Ezt követi majd a Don Juan, Hajduk
Károllyal a címszerepben.

� Szerintem az előadásaitokkal frissen reagáltok
a társadalmi jelenségekre. Nem tartasz attól, hogy
politikai állásfoglalásként értelmezhető emiatt
néhány darabotok?
� Véleményem szerint a jó színház a saját korával
kommunikál, általános emberi értékeket közvetít,
de ezek megmutatásában nem lehet megalkuvó. A
nézőt önálló személyiségnek tartja, aki saját maga
képes véleményt formálni a látottakról. A jó előadás
gondolkodásra késztet, szórakoztat, állást foglal, a
katarzis sokféleképpen elérhető.
� A humor nemcsak a produkcióitok, de a műsor-
terv része is, hiszen például Shakespeare sorozato-
tokban most a Szentivánéji álom következik, ami-
hez csatlakozik Woody Allen Szentivánéji szexko-
médiája.
� Aki eljött hozzánk ez elmúlt években, számos
Shakespeare darabot megnézhetett nálunk. A
hagyományainkhoz híven, sokszor nyúlunk Molnár
Ferenc műveihez is. Néhány hónapja nálunk forga-
tott egy róla készülő dokumentumfilm stábja.
Rácsodálkoztak, milyen egyedi a helyzetem: miköz-
ben azt a színházat vezetem, ahonnan Molnár
Ferenc elindult a világhír felé, számos nagy női sze-
repét eljátszottam már, most is műsoron van A tes-
tőr és a Játék a kastélyban, A Pál utcai fiúknak
pedig épp a bemutatójára készülünk.

Balogh Andrea

A padlás

A dzsungel könyve

A testőr

F
ot

ók
: A

lm
á

si
 J

. C
sa

ba
, D

öm
öl

ky
 D

á
n

ie
l,

 S
zk

á
ro

ss
y

 Z
su

zs
a



A „magyar tenger” mindig más-más arcát mutat-

va egész évben gyönyörű. Nem meglepő, hogy

sok művészt ihletett meg a tó. A turizmussal fog-

lalkozók is igyekeznek nemcsak nyárra, de a töb-

bi évszakra is izgalmas programokat kínálni az

ide látogatóknak.

RRaammaaddaa,,
aavvaaggyy  aa  BBaallaattoonn  mmáásskkéénntt

A Ramada AURORA Hotel & Resort Lake Balaton****
200 méterre a parttól egy gyönyörű 2 hektáros ősparkban talál-
ható. A komplexum 208 balatoni panorámás szobájával tökéletes
helyszín arra, hogy a Balatont egy kicsit másképp is élvezze az ide
látogató, legyen szó akár egy sportos hétvégéről vagy aktív pihe-
nésről. A szálloda saját sport részlege úszómedencével, pezsgő-
fürdővel, Kneipp-medencével és különböző szaunákkal (finn sza-
una, infraszauna és gőzfürdő) szolgálja a testi-lelki felfrissülést. A
Beauty szalonban kozmetika, manikűr és pedikűr szolgáltatás is
igénybe vehető, továbbá különleges kezelésekkel, és kényeztető
masszázsokkal fokozhatják az élményt az ideérkezők.
A bőséges büféreggeli és változatos büfévacsora mellett az étla-
pon a hagyományos magyar konyha ínycsiklandozó alkotásai és
nemzetközi ételek színes palettája egyaránt megtalálható, ame-
lyek ízvilágát a hazai borvidékek díjnyertes borai és a nemzetkö-
zi borválaszték teszik tökéletessé. A Mistral bár és a hozzá tarto-
zó terasz könnyű fogásokkal, frissítő koktélokkal, alkalmanként
élőzenével várja a Vendégeket. A hotel egész éves nyitva tartással
az évszaknak megfelelő ajánlatokkal várja Önöket. A nyári hóna-
pokban a szállodához tartozó vízparti strandon nyugágyak és
napernyők gondoskodnak a nyaralók kényelméről, ahol, míg a
kicsik a homokozóban játszanak, sportolásra is lehetőség nyílik:
a kiépített strandröplabdapálya kedvez az aktív sport szerelme-
seinek, de lehetőség nyílik kajakozásra, szörfözésre, vízi bicikli-
zésre, vitorlázásra egyaránt. Sportolás után a strand büféjében
jellegzetes balatoni ételeket kóstolhatnak meg, a hekk és a lángos
elmaradhatatlan ízei a tóparti nyaralásnak.
A szálloda több, mint 1000 m2-es konferenciaközponttal rendel-
kezik, így a Balatoni régió és az ország egyik legnagyobb és legi-
deálisabb rendezvényhelyszíneként áll vendégei rendelkezésére,
legyen szó konferenciáról, csapatépítő tréningről, felsővezetői
megbeszélésről, vagy akár esküvői helyszínről.
A vizet magunk mögött hagyva rengeteg lehetőség nyílik a szabad-
idő eltöltésére. Lehet golfozni, teniszezni, bobozni, kerekezni a
Balaton körül.
Balatonalmádi is számos látnivalót kínál, mint például az Óvá-
ri kilátó, a vörös homokkőből készült első világháborús hősi
emlékmű, vagy a platán- és fűzfákkal telepített almádi Öreg-
park, de a közelben Balatonfüred, Veszprém és Tihany is felfe-
dezésre csábít.
A Ramada AURORA Hotel & Resort Lake Balaton****
kiemelt ünnepnapokon és a nyári időszakban különös figyel-
met fordít a családok pihenésére, így a gyermekek szórakozta-
tására színes programok és animátorok állnak rendelkezésre.

www.ramadabalaton.hu





„Nagy siker volt a hazai elődöntő, hiszen
nem vallottak szégyent a magyar sajtok. A
háromtagú zsűri a Ranolder sajtot ítélte a
legjobbnak, ami egyébként a közönség tet-
szését is egyöntetűen elnyerte. Ez a sajt
igen nagy előnnyel indul a nemzetközi ver-
senyen, hiszen már most rengetegen meg-
kóstolták, de idén is komoly kihívói lesz-
nek. Ezúttal 15 ország sajtjait értékelheti a
közönség, melyeket egy kóstolódobozban
lehet megvásárolni a Szega Marketben,
valamint szeptember 8. és 11. között a 25.
Budapest Borfesztiválon. Ennek a zárónap-
ján lesz a IV. Nemzetek Sajtversenyének
eredményhirdetése, ahol kiderül, hogy
melyik sajt ízlett leginkább a közönségnek”
– mesélte Gábossy Ádám, a szervező SZE-
GA Camembert Kft. ügyvezetője.
„A Ranolder Sümegtől két és fél kilométer-
re készül egy kis üzemben, ahol összesen
öten dolgozunk. Főként gomolya sajtokkal
foglalkozunk, és alig egy éve kezdtük el
készíteni a Ranoldert, ezért külön öröm,
hogy azonnal a legjobbnak ítélte a közön-
ség és a zsűri is. Ez egy karakteres, külön-

leges sajt, ami egy egyedülálló baktérium-
flórának köszönhetően kapja jellegzetes
ízét. Különböző érési fázisai vannak, a
nyertes sajt kilenchónapos érlelés után
kerül a boltok polcaira. Szinte minden
ételhez kiváló, legyen szó egy sajttálról
vagy bármilyen étel ízesítéséről” – mondta
Tóth Tamásné Mária, a Sümegtej társtu-
lajdonosa.
A IV. Nemzetek Sajtversenyén a világhírű
francia sajtlovag, Roland Barthélemy láto-
gatása nem csak azért volt fontos, mert a
világ számos országában zsűrizi a legjobb
sajtokat, hanem mert egy rendkívüli „sajt-
diplomáciai” hírrel is szolgált. Jövő június-
ban rendezik meg a Sajtok Világversenyét
150 kilométerre Párizstól, Tours városában,
melyen több magyar sajt mellett a Ranolder
is megjelenhet. Ezen a versenyen tényleg
csak a világ legkiválóbb sajtjai vehetnek
részt, így a magyar sajtoknak is ott a helyük!
Ez a verseny egy óriási lehetőség, hiszen
végre méltó helyére kerülhetnek ennek a
fantasztikus országnak a termékei” – árulta
el Roland Barthélemy.

NNeemmzzeetteekk  SSaajjttvveerrsseennyyee
Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Nemzetek Sajtversenyét,
amelyen összesen 15 európai ország képviselteti magát hazája legjobb
sajtjával.
Magyarország ezúttal rendhagyó módon egy olyan termékkel nevezett
a versenybe, melyet egy kilencfős mezőnyből a közönség és a szakmai
zsűri is a legjobbnak ítélt. A Nemzetek Sajtversenyének díszvendége,
egyben a zsűri elnöke Roland Barthélemy, világhírű francia sajtlovag,
sajtkészítő mester volt.

SShhaakkee  IItt!!
ÚÚjj  aallbbuummoott  kkaappootttt  1177..  sszzüülliinnaappjjáárraa  PPaattaaii  AAnnnnaa

Nem sok tini büszkélkedhet saját zenei albummal. Patai Anna azonban igen: hat
évvel első Megasztáros szereplése után, éppen 17. születésnapján mutatta be a saj-
tónak új, Shake It! című nagylemezét. Az énekesnő egy nagyszabású élő show kere-
tein belül, a Quantum XXL táncosainak közreműködésével, Abaházi Csaba konfe-
rálásával engedett bepillantást az albumba, levetítették a Shake It! című dalhoz készült videoklipet, majd szü-
letésnapját is megünnepelték. Patai Annát először egy kétemeletes csokitortával lepték meg a színpadon, de a
legnagyobb ajándék csak ezután érkezett: Britney Spears egykori producere – akitől hat évvel ezelőtt a Mega -
sztár színpadán kapott egy dedikált példányt az amerikai énekesnő első platinalemezéből – személyesen
köszöntötte fel születésnapja alkalmából, s gratulált neki új albumához.
És a meglepetések sora még itt sem ért véget: Anna menedzsere, Kovács Emil, az EAK Management vezetője
ugyanis a sajtónak bejelentette, hogy az album eladásai néhány nap alatt olyan magasra szöktek, hogy az elő-
zetes jelentések alapján - egyelőre nem hivatalosan - aranylemez lett. Sőt, Anna videoklipjét is több mint két-
százezren nézték meg egyetlen hét alatt a YouTube-on.
„Eddig ez volt a legszebb születésnapom! Annyi meglepetés ért egyetlen nap alatt, hogy szinte fel sem tudom
dolgozni. Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy ekkora zenei producer személyesen köszönt fel, és
nagyon boldog vagyok, hogy ennyire tetszenek az embereknek az új dalaim" – mondta Patai Anna. A hatal-
mas sikert együtt ünnepelte a színpadon a Shake It! album zeneszerzője és zenei producere, Szűcs Norbert,
a dalszövegeket jegyző ausztrál születésű magyar dalszövegíró, Linka Péter, valamint a Shake It! klip rende-
zője, Galler András Indián.

SSzzeemmrreevvaallóó
Szeptember 22. és október 1. között rendezik idén a
budapesti Művész moziban a Szemrevaló Filmfeszti-
vált. A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és
a Goethe Intézet közös filmhete a német nyelvterület film-
kultúrájából ad ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven, magyar
felirattal vagy tolmácsolással. Az idei program különlegessé-
ge, hogy számos női rendező alkotásait láthatja majd a
magyar közönség.
A fesztivál egyik legnagyobb szenzációja a cannes-i film-
fesztiválon zajos sikert aratott Toni Erdmann. Maren
Ade forgatókönyvíró-rendező csodálatos, életigenlő alko-
tásában egy apa igyekszik megtalálni és őszintén elmélyí-
teni a kapcsolatát immár felnőtt lányával. A 2016-os
Német Filmdíjon hat kategóriában nyertes Az állam
Fritz Bauer ellen című filmben a főügyész szövetségi
szinten akar pert indítani a náci bűnös, Eichmann ellen,
ám befolyásos köröknek tüske a szemében, amit Bauer csi-
nál. A Repülj katicabogár! című osztrák film 1945-ben,
Bécsben játszódik és a kilenc éves Christine szemével lát-
tatja az orosz megszállás félelmekkel teli időszakát. A Cso-
daország tíz fiatal svájci rendező munkája. A katasztró-
fathriller egyben aktuális társadalmi kórképet is nyújt egy
olyan meglepő helyzetben, amikor a svájciaknak kell
menekülniük. 
A családosok számára igazi csemegének ígérkezik a klasszi-
kus gyerekkönyvből készült film, a Heidi, melyben az

élénk kislány nagyapjával (Bruno Ganz) a svájci hegyekben
él. Határtalan boldogsága akkor ér véget, amikor nagynén-
je Frankfurtba viszi, hogy egy jómódú család beteg kislá-
nyának játszótársa legyen. 
A közel 20 filmből álló program elsősorban társadalmi,
lélektani és XX. századi történelmi kérdésekkel foglalkozik.
Egyrészt kortárs alkotók legújabb nagyjátékfilmjeiből, más-
részt a 40 éve elhunyt osztrák származású német rendező,
Fritz Lang életművéből válogat, így többek között újra lát-
ható lesz az M – Egy város keresi a gyilkost című klasz-
szikus. A filmek egy részét Szegeden, Pécsett és Debrecen-
ben is vetítik majd. 

www.szemrevalofesztival.hu
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Sokan szeretnénk nagyvárosi infrastruktúrával rendelkező, de mégis kertvárosi, csendes

környéken élni. Vendéglátóinknak ez megadatott. Vásároltak Csepelen a munkahelyük

közelében egy kis házat, amit felújítottak, kibővítettek, így több generáció számára is ideá-

lis otthonná formálták az ingatlanukat. A ház arculatát a saját igényeikhez és ízlésükhöz

igazították. A földszint a szülői lakrész, az emeleten pedig egy ideig a fiúk és családja élt.

Mindenütt a meleg színek (sárga és barna árnyalatai) és a nyugtató zöld szín dominál,

melyek a semleges fehérrel egészülnek ki. A tulajdonosok stílusát tükröző épületben és

kertben minden feltétel adott a nyugodt élethez. A házban pedig a csillárokra költözött

angyalok vigyáznak rájuk.

A barátságos házikedvenc a diófa árnyéká-
ban hűsöl

A hatamas teraszon elférnek a napozó -
ágyak, az étkezőasztal és a pihenőszékek is

Fényárban fürdik az üvegangyalka 
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A harmónia miatt a fa- és bőrbútorokhoz faparketta és persze puha szőnyeg dukál

Az L-alakú beépített bútor mellé került az étkező. A
konyhából is kijuthatunk a teraszra vagy az emeletre.

Persze a csilláron itt is egy angyal pihen

Idilli környezetben járunk. Az ingatlan
előkertjében kőoroszlán, a hátsó udvar-
ban pedig egy barátságos kutya fogad
bennünket. De persze a hely nyugalmát
biztonsági rendszer is őrzi. Az épület az
utcafront felé zártabb, míg a másik olda-
lon nyitott. Ott található a mobil árnyé-
kolóval fedett terasz. A hatalmas diófa a
nyári kánikulában hűti, míg télen védi az
épületet a hótól, széltől.
A család régóra él Csepelen, de lépésről
lépésre haladva jutottak csak el a mai
kétszintes házukhoz. Jó környéken vet-
tek egy kis épületet, majd korszerűsítet-
ték, s még egy emeletet adtak hozzá.
László építési vállalkozó, igényessége,
precizitása otthonában jól látható. A
falak egyenesek, simák, a burkolatok
pontos illesztése sem a véletlen műve.
Feleségével, Erikával, közösen döntöt-
tek a berendezési tárgyakról, koloritok-
ról. Mindketten értékelik a régi, míves
tárgyakat, ezért került például a nappa-
liba egy falióra, a tükörhöz egy Singer-
varrógép.
Itt élt jó pár évig a szüleivel az unokájuk,
Réka, ezért a biztonsága érdekében a
lépcsőt mobilajtó zárja le. De persze a
praktikus szempontokra nemcsak itt
fektettek hangsúlyt. A külön lakrész
miatt mindkét szinten van fürdőszoba és
különálló WC, valamint konyha, nappali
és hálószoba. A stílusuk egységes. A két
fürdő burkolata és a szaniterek egy csa-
lád tagjai, csak a színük tér el. A térki-
használás érdekében az enteriőrökhöz
alkalmazkodó beépített bútorokat ké -
szíttettek.
Vendéglátóink egy-egy fárasztó munka-
nap után a csendes házban egy pohár
itallal a kezükben üldögélve a kényelmes
bőrfotelekben, vagy az udvaron az őket
örömében körbeugráló kutyussal játsz-
va, esetleg a masszázstusolóban az izma-
ikat átmozgatva megpihenhetnek, ki -
kapcsolódhatnak.

Balogh Andrea
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A földszinti fürdőbe kád,
az emeletre pedig 
masszázszuhany került. Az
egyik helyiség zöld, a másik
pedig földszínű berendezést
kapott

A háló bútorai a nappalival alkotnak párt



DélUtán magazin_lakberendezés

24_ 2016. ősz

A napfényes emelet apartmanként funkcionál. A gyerekzárat tigris őrzi

Itt is, akárcsak a földszinten, a funkciókhoz igazodva parketta és hidegburkolat található.
A tálalószekrény a földszinti konyhához hasonlóan homokfúvott ornamentikus díszítésű.
A tetőablakon beáradó napsütésben a hintaszékben jól érzi magát a maci is



A magyar energiaszektor egyre élesedő versenyében az
E.ON a kis- és középvállalati ügyfeleinek hosszú távú
partnerségét alapvető működési értékeinek köszönheti
– véli Lehoczki Balázs, az E.ON Energiakereskedelmi
Kft. ügyvezető igazgatója.
� Az E.ON a versenypiacon már egy jól ismert,
megbízható áram- és gázszolgáltató. Elegendő
ez a sikerhez az ügyfelekért vívott egyre erő -
sebb versenyben?
Elsősorban a vállalkozók érdeke továbbra is az, hogy
stabil és megbízható szolgáltatást kapjanak, egy olyan
szolgáltatótól, amelyik állandóan rendelkezésre áll,
gáz- és villamosenergia tekintetében egyaránt. Ezt mi,
az E.ON-nál – a közel két évtizednyi magyarországi
tapasztalatunknak, tudásunknak, valamint nemzetközi
hátterünknek köszönhetően – biztosítjuk számukra.
Emellett ma már elengedhetetlen, hogy az ügyfeleink
számára olyan értékek mentén valósuljon meg az
együttműködés, amelyek hozzájárulnak akár közvetle-
nül, akár közvetetten a sikereikhez.
� Milyen értékek mentén működik az E.ON?
Ezek valóban fontosak a vállalkozások számára?
A minőség, a személyre szabottság, a kényelem és az
innováció azok az értékek, amelyek meghatározzák
mindennapjainkat. A minőségi energiaszolgáltatás
mellett olyan energetikai konstrukciókat és megoldáso-
kat alakítottunk ki, amelyeket ügyfeleink valós igényei-
re szabtunk. Többek között Solar programunk, az e-
Mobilitásban betöltött szerepünk, vagy az Energiaaudi-
tunk az energiaszolgáltatásunkat kiegészítve olyan
innovatív, jövőbe mutató komplex együttműködési
lehetőségeket biztosítanak, amelyek a modernitás mel-
lett költséghatékonyságukkal támogatják partnereinket
az üzleti stabilitás elérésében és a versenyképességük

növelésében. Személyes ügyintézőink pedig a minden-
napokat könnyítik meg, hiszen segítségükkel a vállalko-
zások kényelmesen, gyorsan és hatékonyan tudják
energiával kapcsolatos ügyeiket intézni. Tapasztalata-
ink alapján ezek az értékek azért is kiemelten fontosak
a kis- és középvállalkozásoknak, mivel a cégvezetőnek
egy személyben nagyon sok funkciót kell betöltenie, és
ezeknek a biztosításával elérhetjük, hogy több időt
szánhasson arra, ami a vállalkozásának a fő tevékeny-
sége. Emellett egy nyereményjátékunk keretében most
vállalkozásokat kérdezünk meg – olyanokat, akikkel
még nem állunk kapcsolatban – a www.eon.hu/ertekek
oldalon arról, hogy számukra mi a legfontosabb. A
kommunikációnkban velünk hasonló értékek mentén
gondolkodó partnerek vannak, így a kérdőívet kitöltők
közül egy-egy szerencsés nyertes személyre szabott
bado öltönyt, kézzel varrott, kényelmes Vass cipőt, a
Cserpes Sajtműhely minőségi termékeit, illetve a Busi-
ness Lease Hungary Kft. által biztosított Tesla Model S
elektromos autó 1 hetes használatát nyerheti meg. 
� Ez a prémium kiszolgálás nem terheli extra
költségekkel az ügyfeleiket?
Egyáltalán nem. Díjszabásunk egyszerű áramban és
gázban egyaránt. Ráadásul nincs elvárt fogyasztási
mennyiség, és a túlfogyasztás sem jár büntetéssel. Az
egyéb termékeinkre kötött szerződéseinkben pedig
transzparensen szerepelnek az ügyfeleink által fizetendő
tételek, valamint az együttműködésünk keretei. Nagyon
fontos számunkra a hosszú távú, jó partneri kapcsolat
kialakítása, ezért munkatársaink mindent megtesznek
már az első kapcsolatfelvételtől kezdődően azért, hogy
ügyfeleink megtapasztalhassák szolgáltatásaink magas
színvonalát és azokat az alapvető értékeket, amelyekben
hiszünk, és amelyek mentén nap mint nap dolgozunk. 
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Az amerikai bemutatóval egy időben, szeptember
16-án kerül mozikba a többszörös Oscar-díjas ren-
dező, Oliver Stone filmje, ami az utóbbi idők egyik
legnagyobb kiszivárogtatási botrányát dolgozza fel.
A főszerepben azt a Joseph Gordon-Levitt-et láthat-
juk, akit többek között az Eredet, a Don Jon és a Sin
City filmekből is ismerhetünk. A tehetséges fiatal
színész ezúttal is nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen
a titkosszolgálat üldözött emberének megformálása
nem kis feladat. Ezért személyes inspirációért
Oroszországba repült, ahol találkozott Snowdennel.
– Nem várná az ember, hogy valaki, aki ennyire
otthon van a XXI. századi informatikában, valójá-
ban egy régimódi úriember. Ez egy annyira szem-
betűnő tulajdonsága, amit mindenképpen bele kel-
lett vinnem a karakterébe, hogy hitelesebbé
tegyem őt az emberek számára – mondta a People
Magazinnak Gordon-Levitt. Hozzátette azt is, szim-
patikus számára, hogy Snowdennek annyira fonto-
sak azok az alapvető elvek, amelyeket az Egyesült
Államok képvisel, hogy még saját életvitelét is képes
volt feladni ezért. Mint ismeretes, a botrányhős

Oroszországba kapott menedékjogot, amikor olyan
dolgokat fedett fel, amelyekről azt gondolta, min-
denkinek joga van tudni. A főszereplő véleménye
szerint ez az a hozzáállás, amire a demokráciának
igazán szüksége lenne.
Az Egyesült Államokban született informatikus
szakember fiatal kora ellenére elég jelentős önélet-
rajzzal rendelkezik. Dolgozott a Nemzet Biztonsági
Ügynökség (NSA) tanácsadójaként, a Központi Hír-
szerzés vezető tisztviselőjeként (CIA), de volt az
Egyesült Államok Védelmi Hírszerzési Ügynökségé-
nek (DIA) vezető oktatója is. Közismertté mégis
azzal vált, hogy szigorúan titkos információkat tárt
fel a nyilvánosság előtt, miszerint az amerikai tit-
kosszolgálat folyamatosan figyeli az emberek
mobiltelefon hívásait és internetes tevékenységeit
nem csak az Egyesült Államokban, hanem világ-
szerte is. Snowden kint továbbra is dolgozik (ha
hazatérne, minden bizonnyal börtönbüntetésre ítél-
nék), különösen aktív a Twitteren, de megfigyelés
biztos mobiltokot is fejleszt.
Oliver Stone – aki szintén több ízben találkozott

Snowdennel – nyilatkozata szerint sem-
milyen oldalon nem szeretné letenni a
voksát, sokkal inkább az eset fontosságá-
ra hívja fel a figyelmet, ami előre vetíthet
egy olyan kiberháborút, amiről senki sem
tudja, hogy hol és hogyan fog bekövetkez-
ni, viszont vélhetően korunk egyik legna-
gyobb problémája lesz.
Az év egyik legjobban várt filmjében
egyébként fontos szerepet kapott egy
magyar találmány, a Rubik-kocka is,
amely nélkül a titkos adatok kiszivárogta-
tása nem ment volna.
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SSnnoowwddeenn
A 2011-es és 2012-es év után, immáron harmadik alkalommal a

Hotel Silverine Lake Resort��������  superior Wellness & Konferencia Szálloda

lett „Magyarország Vezető Resort Szállodája”.
Huszonharmadik alkalommal hirdették ki a World Travel Awards díj nyerteseit, melyek közt
idén is 9 hazai szálloda szerepelt. A 2016-os európai díjátadó gála helyszíne a szardíniai Forte
Village Resort volt. A turisztikai szakma Oscarjaként emlegetett díj a lehető legnagyobb szak-
mai eredménynek számit, s megszerzése fontos presztízsértékkel bír. A World Travel Awards -
ot 1993-ban azzal a céllal alapították, hogy feltérképezzék és elismerésben részesítsék a világ
azon turisztikai létesítményeit, melyek csúcsminőségű élményt nyújtanak a vendégeknek.

WWoorrlldd  TTrraavveell  AAwwaarrddss

Budapestre érkezik világturnéja során az eredeti
legendás angol Macskák musical, amelyet Trevor
Nunn rendezett, és amely 30 évig a londoni West
End, a New York-i Broadway és sok más város
legsikeresebb musical produkciója volt Cameron
Macintosh és Andrew Lloyd Webber cége a
Really Useful Group előállításában. A mostani
előadások meglepetést is tartogatnak, ugyanis
két új meseszép dalt írt a zeneszerző, Andrew
Lloyd Webber. A világ körüli turnén szereplő lon-
doni CATS előadás Budapesten a Syma csarnok-
ban 2016. november 17-18-19-én lesz látható 4
alkalommal.
T.S Eliot (Irodalmi Nobel-díjas költő) „Macskák
könyve” és Andrew Lloyd Webber fantasztikus,
élő zenekarral előadott zenéjéhez kapcsolódik a
rendező Trevor Nunn, Gillian Lynne koreográfus
és a díszlet- és jelmeztervező John Napier mági-
kus színpadi alkotása. Andrew Lloyd Webber
zenéje, az elképesztő látványvilágot bemutató
díszlettervezés, a szereplő macskák egyéniségét
és történetét kifejező rendkívüli jelmezek és a
váratlanságával lenyűgöző koreográfia teszi egye-
dülállóvá az előadást. A CATS 1981. május 11 óta
csak Londonban majdnem 9000-szer került
bemutatásra. A Brodway és a West End egyik leg-
hosszabb ideje futó és legsikeresebb show-jának
világ turnéja már több mint 300 városban vará-
zsolta el a közönséget szerte a világon. A Macskák
musical a fantasy, dráma és a romantika keveré-
ke. Eddig több mint 50 millió ember látta, 26
országban mutatták be és 10 nyelvre fordították

le. Idén május 11-én ünnepelték meg a 35 éves
rekordját. Novemberben a magyar közönségnek
is lehetősége nyílik megtapasztalni az eredeti
CATS által nyújtott csodálatos érzést. A leghíre-
sebb színpadi előadók közül sokan a CATS egy-
egy szerepével kezdték sikereiket. Például Elaine
Paige (Grizabella), Wayne Sleep (Mungojerrie),
Bonnie Langford (Rumpleteazer), Paul Nicholas
(Rum Tum tugger), Brian Blessed („régi Mózes”),
Sarah Brightman (Jemima), Rosemarie Ford
(Bombalurina ‘&’ Grizabella). Az utazó társulat a
londoni Palladium színházban is megfordult
2014-ben, ahol Nichole Scherzinger játszotta Gri-
zabella szerepét olyan kirobbanó sikerrel, ami
kiugró állomása lett nemzetközi karrierjének.
Nichole után a nálunk Brian May-el közös kon-
certjeiről ismert Kerry Ellis vette át Baby Griz,
majd Grizabella szerepét a londoni Palladium-
ban. Az életüket eltáncoló és eldaloló, nagyon is
emberi tulajdonságokkal bíró macskák történeté-
nek turné előadásairól a meghatározó világsajtó
is elismerően írt, kritikáiban dicsérte a darabot a
teljesség igénye nélkül a Times, a Daily Mirror, a
Metro, és a Daily Express is.
Novemberben a Syma csarnokban a CATS elő-
adás angol szövege magyar fordításban is látható
lesz a színpad két oldalán elhelyezett kivetítőkön,
megduplázva az élményt, amelyet T.S Elliot gyö-
nyörű versei jelentenek.
Jegyek kaphatók 2016. július 25-től a Jegy.hu-n,
az InterTicket, valamint az Eventim honlapon és
országos jegyirodai hálózatában.
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Gézsi Andrásné:Gézsi Andrásné: Életmódváltás a gyakorlatbanÉletmódváltás a gyakorlatban
180 napos testsúlycsökkentő program a cukorbetegség megelőzésére180 napos testsúlycsökkentő program a cukorbetegség megelőzésére
CD melléklettel
ÉLETMÓD KÖNYVEK® sorozat

Gondolt-e már arra, hogy a tartós testsúlyfölösleg, az anyagcsere-mutatók romlása a
2-es típusú cukorbetegséghez vezethetnek, annak minden lehetséges szövődményével
együtt? Ha Önben él az egészségtudatosság, akkor a bajok megelőzhetők. Mi kell
ehhez? Olyan segédeszköz, melyben az étkezésre és a mozgásra vonatkozó tanácsokat
talál, melyeket napról napra olvashat, nem kell megtanulnia, elég, ha felüti és követi
a féléves program egy napját. Olyan támasz, melyben kalóriatáblázat, ételreceptek,
ételminták szerepelnek. Olyan segítség, melyből kiderül, hogy milyen mozgással,
mennyi fölösleges kalóriát lehet elégetni.
A könyv szerzője e téren már sok hasznos könyvet jelentetett meg fogyni vágyóknak,
cukorbetegeknek.

Gézsi Andrásné Márta:Gézsi Andrásné Márta:
Életviteli tanácsok a sikeres testsúlycsökkentéshezÉletviteli tanácsok a sikeres testsúlycsökkentéshez
Szemelvények egy képzett, képzelt cukorbeteg naplójábólSzemelvények egy képzett, képzelt cukorbeteg naplójából
ÉLETMÓD FÜZETEK® sorozat

Ön cukorbeteg és testsúlyfeleslege van?
Nehezen mozog és rosszak az anyagcsere-mutatói?
De él Önben egy erős elhatározás, hogy mindezeken változtatni szeretne?
Az ismert dietetikus szakember betegeinek adott tanácsaiból kiderül, mit kell megvál-
toztatnia ahhoz, hogy sikeres és tartós legyen a fogyás, az életmódváltás.

Penner Orsolya: Compact Grammar

Ideális segítség a nyelvtanuláshoz, kortól függetlenül a teljes nyelvtani anyagot tartal-
mazza a kiadvány a középszintű érettségire vagy az alapfokú nyelvvizsgára készülők
számára. Minden fontos szabály és nyelvtani rendszer egy helyen, tömör és
áttekinthető magyarázatokkal, rengeteg példamondattal, praktikus táblázatokkal,
összefoglalókkal és a gyors keresést segítő tárgymutatókkal ellátva áll a tanulni akarók
rendelkezésre.

Rimaszombati Károly: Angol nyelvtan 222 pontban

A szerző az angol nyelvtant pontokba szedve mutatja be, és a magyarázatokban arra
törekszik, hogy ne csak ismertesse az angol szabályokat, hanem a táblázatokon,
összevetéseken keresztül világossá tegye a nyelvtani fogalmakat is, melyek ismerete
nélkül semmitmondóvá válik a leírás. A könyv másik sajátossága, hogy a megfogalmazott
törvényszerűségeket több példával is illusztrálja. Ezek közismert brit és amerikai filmek-
ből, irodalmi alkotásokból valók, tehát nem mesterséges módon megszerkesztett monda-
tok, így az élő nyelven keresztül válik gyakorlativá az elmélet. Ahogy a gördülékeny beszéd
elsajátítása során sem a mechanikus tanulás („magolás”) az eredményes, éppen úgy
elmondható ez a nyelvtanról is. Sokkal könnyebb valós, kerek, egész példamondatokból
megjegyezni, illetve megérteni egy-egy nyelvtani szerkezetet, mintsem pusztán szabályok
memorizálásával.
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Hécz Attila – Csikós Viktória – Bereznay Tamás:
Mesék a konyhából

Egyszerre tanulságos mesekönyv, látványos képeskönyv és hasznos
receptkönyv, melyben minden meséhez egy könnyen elkészíthető
recept is tartozik. A kötet receptjeinek hitelességét a népszerű, szakács-
könyveiről ismert Bereznay Tamás séf garantálja, a szórakoztatásról
pedig Hécz Attila meseíró (a Kőszáli Guppi és a Mélytengeri Zsiráf szer-
zője) és Csikós Viktória illusztrátor alkotásai gondoskodnak. A Mesék a
konyhából tényleg összehozza a családot, hiszen együtt főzünk a gyere-
kekkel, akik a finom ételek mellett a meséket is imádni fogják.

Bezselics Ildikó:
Magok a konyhában – Hüvelyesek
66 gyors és egészséges recept

A magok a konyhában könyvsorozat a tudatos táplálkozás fontos alap-
pilléreit, a hüvelyeseket, az olajos magvakat és a gabonaféléket, illetve
álgabonákat helyezi új megvilágításba. A kiegyensúlyozott vegetáriánus
étrend nem képzelhető el nélkülük, emellett fontos összetevői a cukor-
betegségben vagy inzulinrezisztenciában szenvedők, a laktóz- vagy glu-
ténmentes étrendet követők diétájának is. Ennek ellenére mindhárom
könyvben szerepelnek húsos fogások, hiszen az egészséges étrend nem
a húst mellőzők kiváltsága, nem kell feltétlenül lemondani róla. Az
egyes alapanyagok természetes gyógyító hatásának tudatos alkalmazá-
sával egyéni szinten meg tudjuk teremteni táplálkozásunk egyensúlyát,
mely jól-létünk, egészségünk alapja. Ehhez nyújt útmutatást a készülő
háromrészes sorozat, melynek első kötete a hüvelyesek szerepét tisztáz-
za az egészséges táplálkozásban.

A nagy DIY könyv

21 kreatív ötlet, 21 személyes értelmezés és 21 blog, melyek írói nap
mint nap inspirálják követőiket az otthonszépítés és a dekoráció terüle-
tén. Egy izgalmas könyv, amely kézen fogja és végigvezeti az olvasót az
alkotás folyamatán, arra bátorítva, hogy ragadjon ecsetet, ollót, kalapá-
csot vagy fúrót, és hozzon létre valami saját, egyedi dolgot. A tippekkel,
hasznos információkkal összeállított tartalom azoknak szól, akik nem a
szokványos megoldások hívei, és akiknek az alkotás feltöltődést, játékos
kalandot, örömteli kihívást jelent. A könyv legfontosabb üzenete: te is
meg tudod csinálni!
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MMaassnnii  ééss  PPooccóó
Megjelent Mihályi Réka első gyereklemeze

Mihályi Rékát a Group’n’Swing zenekar énekesnőjeként ismerte
meg az ország, de számtalan más területen is bizonyította már
tehetségét. A zene pici korától kezdve körülveszi, a jól ismert swin-
ges ritmusokon túl más műfajok is közel állnak hozzá. Óvodaigaz-
gató édesanyjával már évek óta tervezik egy minőségi, oktató és
szórakoztató gyereklemez elkészítését, és ez most Romhányi Áron
Artisjus-díjas zeneszerző közreműködésével meg is valósult. A
lemez zenei világa a legkisebbek számára is élvezhető és szórakoz-
tató dalokból áll, de ezúttal nem csak a szórakoztatás, hanem a
játszva tanulás is előtérbe került, hiszen egy olyan hiánypótló
kiadványról van szó, amely a korai gyermekkorban megkezdett
kreatív és zenei oktatás megalapozásában is a szülők és pedagógu-
sok segítségére lehet. A lemezen 11 dal található, mindegyikben
egy-egy hangszer kerül bemutatásra. Az egyes hangszerek külön-
külön „szóló” részeket kaptak a dalokban, a CD szövegfüzetében
pedig rajzok, és leírások is találhatóak róluk. A dalokat Masni és
Pocó, a két mesekarakter rövid, a kicsik nyelvén szóló párbeszédei
kötik össze. Hangulatának, egyediségének köszönhetően a lemez
az apróságok szórakoztatásán, játékos tanításán túl a felnőttek
számára is élvezhető zenei élményt nyújt.

www.masniespoco.hu

A lemez első videoklipje a Gézengúz Alapítvány hivatalos dala lett:
https://www.youtube.com/watch?v=NG8ThKAN3Uo




