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Ahogy öregszem, egyre nagyobb vehemenciával győzködöm magam ébredés
után a ronda, szürke téli reggeleken, hogy semmi értelme elhagyni a pihe-puha
meleg ágyat. Persze egyelőre még mindig felülkerekedik bennem a kötelesség-
tudat, de semmi jó nem származik belőle, hiszen már a fogkefémre is harag-
szom, a kávéfőzőt meg egyenesen útálom, amiért olyan lassan csöpög belőle az
életmentő nedű. És az igazán kiborító dolgok még csak ezután jönnek, hiszen
el kell jutnom a belvárosba, természetesen tömegközlekedéssel, hiszen, ahova
megyek, ott parkolóhelyet találni felér egy lottó ötössel.
Ezen az életunt télvégi lelkiállapotomon nem sokat javít, amikor kilépek a szür-
kére fagyott, hófoltos járdára, aztán meg együtt káromkodom a megállóban
fagyoskodó sorstársakkal, hogy már a harmadik garázsmenet száguld el mellet-
tünk, mire a negyedik busz végre kinyitja előttünk az ajtókat. Amikor végre fenn
vagyok, elindulunk, megnyugodhatnék, de nem! A népes utazóközönség vala-
hogy újra meg újra odasodor az én végzetem, életem megnyomorítója mellé.
Első ránézésre nem mondaná meg róla senki, hogy egy démon. Kötött sapka,
prémes kabát, magas sarkú csizma, szóval akár még egy átlagos munkába
igyekvő hölgy is lehetne, de a kezében ott a telefonja, és ír! Elképesztő gyorsa-
sággal, pillanatnyi szünet nélkül kopognak a két centis műkörmök a virtuális
klaviatúrán. Azért gondolom, hogy őt a rossz sorsom jelölte ki kínzómul, mert
már vagy tucatszor botlottam bele. Függetlenül attól, hogy melyik napszakban,
milyen időpontban szálltam fel, ő már ott állt megszokott helyén, és írt. Nehéz
lenne eldönteni, mi irritált jobban, az a monoton, halk kopácsolás, az ujjak
már-már láthatatlanul gyors mozgása, vagy az üveges tekintet, ahogy a képer-
nyőre meredt? Nem tudom, de minden egyes alkalommal eljutottam odáig,
hogy legszívesebben egyenként törtem volna le mind a tíz műkörmét. Kínom-
ban elneveztem Miss Tolsztojnak, hiszen elképzelni sem tudom, kinek és mit
írhat heteken keresztül ilyen döbbenetes karakterszámmal, hacsak nem a
Háború és béke remake változatát alkotja éppen.
A minap viszont valami megváltozott. Az ébredés utáni félkómás állapotban az
ember még csak homályosan sejti, hogy ez a nap más lesz, mint a többi, de a
kávé után már bizonyossággá vált bennem, bár a konkrét okát még mindig nem
tudtam. Aztán, ahogy kiléptem az utcára, rájöttem. A levegőnek tavasz illata
volt. Még ott voltak a hófoltok, a fákon sem volt egyetlen rügy sem, de belül
valamilyen atavisztikus képességgel már megéreztem, hogy elmúlt a tél. Olyan
érzés volt, mintha egy nehéz hátizsákot tettem volna le. S ha az ember nagy
súlytól szabadul meg, akkor a kedve is jobb lesz, tehát lelkemben madárdallal
indultam el. És ahogy az már ilyenkor lenni szokott, a busz egyből jött, sokan
sem voltak rajta, de azért, hogy ne legyen teljes az örömöm, Miss Tolsztoj ott
állt a megszokott helyén, és – természetesen – írt.
Ma nem fogsz kiborítani – gondoltam, és, hogy nyomatékot adjak az elhatározá-
somnak, még közelebb is mentem hozzá. Egészen közel. Ott álltam mellette, és
figyeltem magamon a hatást. Csakhogy, az egészen váratlan volt. Így testközelből
rá kellett jönnöm, hogy azok a szemek nem is olyan üvegesek, sőt! És azok a magas
sarkú csizmába bújtatott lábak is egész formásak. Ja, és, hogy közben a műkörmei
pattognak a telefonján, hát istenem, másnak is vannak műkörmei!
Amikor leszálltam, ő még mindig lelkesen írta azt a Háború és béke remake-et,
én meg azon gondolkoztam, hogy ebben a tavaszi zsongás dologban tényleg
lehet valami…

Szabó Antal
főszerkesztő

MMiissss  TToollsszzttoojj

2 éjszakára és 3 napra, 2 főre félpanzióval, üdvözlő koktéllal,
romantikus bekészítéssel, privát jakuzzi opcióval, masszázs-
zsal (2 × 25)

VVáállaasszztthhaattóó  sszzoobbaattííppuussookk
22001188..0033..0011  ––  0066..1144--iigg
((iiggéénnyy  sszzeerriinntt  eexxttrráákkkkaall))::

Manzárd szobában
(2. emelet): 39.990.- Ft/2 fő 
Standard szobában
(földszint): 49.990.- Ft/2 fő 
Standard superior szobában
(1. emelet): 54.990.- Ft/2 fő 
Dunai panorámás szobában
(1. emelet): 64.990.- Ft/2 fő (erkély
nélküli)
Dunai panorámás superior szobában 
1. emelet): 69.990.- Ft/2 fő (erkélyes, suite)

AA  ccssoommaagg  ttaarrttaallmmaa::
Szállás 2 éjszakára Görgey Artúr volt 1848-as honvédtábor-
nok egykori vadászkastélyában. Érkezéskor üdvözlő koktél

2 főre (akár alkoholmentes is), romantikus szobabekészí-
téssel (Törley pezsgő és eper), 2 alkalommal 7 fogásos

gyertyafényes svédasztalos vacsora, svéd asztalos
reggeli.
Wellness részlegükben a kültéri pezsgőfürdő (38
Co), meleg vizes beltéri medence (33 – 35 Co), inf-
raszauna, panorámás pihenőrész, zárt parkoló,
Wifi.
Hétvégi felár: 10.000.- Ft/2 éjszaka esetén, grátisz 3

fogásos ebéddel vasárnapi kijelentkezéssel, IFA 460
Ft/fő/éj.

EEllőőzzeetteess  ffooggllaallááss  sszzüükkssééggeess!!
EElléérrhheettőősséégg::  22002255  VViisseeggrráádd,,  FFőő  úútt  99..
TTeelleeffoonn::  ++3366//2200  443311  88330011,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo@@vvaarrhhootteell..hhuu
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vvaarrhhootteell..hhuu

ÁÁmmoorr  ééss  KKuuppiiddóó  öölleelléésséébbeenn,,  aa  VVáággyy  ééss  SSzzeerreelleemm  jjeeggyyéébbeenn
BBuuddaappeessttttőőll  3300  kkmm--rree,,  aa  SSaallaammoonn--ttoorroonnyy  sszzoommsszzééddssáággáábbaann,,  kköözzvveettlleennüüll  aa  DDuunnaa  ppaarrttjjáánn  ttaalláállhhaattóó

aa  VVÁÁRR  HHOOTTEELL KKaassttééllyysszzáállllóó,,  mmeellyy  eeggyykkoorr  GGöörrggeeyy  AArrttúúrr  vvaaddáásszzkkaassttééllyyaa  vvoolltt..
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AAzz  OOrrsszzáágg
TToojjáássaa

Még csak egy hónapja mutatta be
a közönségnek Zsigóné Kati
népi iparművész az Ország Tojását,
de máris pozitív visszajelzéseket
kapott. Számomra ez nem meglepő,
hiszen egy különleges kivitelezésű,
gondolatébresztő, igazi remekmű
született. Szerintem Kati munkája,
még ha nem is ugyanazon módsze-
rekkel készült, de aprólékossága,
finom kidolgozása miatt az ékszer
tojásokhoz hasonló.
A XIX. században III. Sándor cár
megrendelésére egy akkor
Oroszországban élő francia
származású művész felejthetetlen
műalkotásokat, Fabergé-tojásokat
készített. Mi pedig Európa legjobb
tojásdíszítője, Kati (akit 2009-ben
Dubaiban a világ öt legjobb
tojásdíszítője közé is beválasztották)
jóvoltából, Szent István királyunk
halálának 980. évfordulójára,
2018-ban, az Ország Tojásával
gazdagodtunk.
Már sok Magyarországtól távol élő
magyar is reagált a hírre,
írtak Katinak, s örömükben,
hogy van egy történelmünket
megörökítő műalkotás,
ami rólunk, magyarokról szól,
el is nevezték a Nemzet Tojásának.
Szerintük (magam is így gondolom)
jó lenne, hogy akárcsak
az államalapításunk jelképei
(korona, jogar), az Ország-Nemzet
Tojása is Magyar Állam tulajdonába
kerülne, és védett műalkotásaink
sorához csatlakozhatna.
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� Gondolom szándékosan időzítetted febru-
árra, hogy Húsvét előtt mutathasd meg a
legújabb munkádat.
� Húsvét Jézus halálának és feltámadásának
ünnepe, emiatt szorosan kötődik első keresz-
tény királyunkhoz, Államiságunk ünnepéhez,

augusztus 20-hoz is. A tojáson található 8 fő
motívum egyike államalapító István királyun-
kat, nemzeti egységünk megteremtőjét jeleníti
meg. De emellett az Ország Tojása történel-
münket; hazánk múltját és jelenét közvetíti
felénk, összesen 79 gondolatban. Emellett a név
kötelez, a díjaim is ehhez kötődnek, „az ország
nyuszija” és a „tojásdíszítés királynője”-ként
emlegetnek, így Húsvéthoz is ezer szál fűz.
Locsolkodni is rengetegen jönnek hozzám.
Mindnyájukat szívesen látom, egyedi, nekik
személyes dedikációval ellátott hímes tojásokat
szoktam ajándékozni.
�Több felületre is alkotsz. Miért pont a tojáshoz
nyúltál egy országszimbólum létrehozásakor?
� A tojás egy csoda, a kezdet és a vég jelképe.
Törékeny, mint az élet, de lehetőségeket rejt
magában. Az Ország Tojása őseink útját meg-
jelenítve szól hozzánk. Mi vagyunk benne, tör-
ténelmünk, a magyar nép sorsa, élete. A világ-
nak pedig mesél rólunk motívumaival, képek-
kel, jelekkel. Beleépítettem a tapasztalataimat,
hiszen régóta több mint húszféle technikával
díszítek tojásokat, közel 300-fajtát készítek.
Tyúk, kacsa, liba, emu és strucctojásra dolgo-
zom, de bármilyen tojást kidíszítek. Alkotok
olyan hímes tojásokat is, amelyek világvi-
szonylatban is egyedülállók, gondolom, emiatt
ismernek el a nemzetközi porondon is. Sem-
mihez nem fogható örömmel tölt el a tojásfes-
tés, tojásdíszítés, a hímestojás-készítés. A
művészet 8 ágát művelem. Szívesen festek
olajjal kazettás mennyezetet, mert évszázado-
kig fenn marad, hiszen a rozetta felrakása
gyors, átépítést nem igényel és könnyen tisz-
tán tartható. Képeket is alkotok szintén olajjal.
Leginkább a lovas témát kedvelem, de szere-
tek tájképeket is készíteni. Az üveget ikonok-
kal szoktam díszíteni. Népi bútorokat is festek.
Hímzek terítőket, blúzokat, mellényeket, edé-
nyeket, vázákat festek és karcolok. Falakat is
pingálok. A legelső munkám pont az ottho-
nomba készült: kalocsai motívummal díszítet-
tem ki az egyik falat. De a tojásdíszítés a ked-
vencem.
� Nem lehetetett egyszerű és gyors folyamat
az Ország Tojásának elkészítése.

� Valóban nem, ugyan én mindig feszített
tempóban dolgozom, jellemző rám, hogy nem
teketóriázom, de így is 12 hónap kellett ahhoz,
hogy befejezzem a munkát. Ha már eldöntöt-
tem, hogy mit is akarok, akkor hajt a megvaló-
sítás láza. Az ötletelés folyamata lassabb
nálam, a sok szimbólum, ami felkerült a tojás-
ra fontos üzeneteket hordoz, ezek elhelyezését
jól végig kellett gondolnom, valamint arany-
patkók, faragások és miniatűr pontok is van-
nak rajta. A tojáson a sok motívum harmóniá-
ban van, rendszert alkotnak. A tojás a Föld
bolygóra utal, az Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérí-
tő, a Déli és az Északi sark is megjelenik rajta.
Az Ország Tojásának alapját adó különlegesen
nagyméretű strucctojást és az aranypatkókat
ajándékba kaptam. Maguknak a motívumok-
nak a felrakása négy hónapot vett igénybe, 11
különböző technikát alkalmaztam. Van köztük
olyan, amelyik egyáltalán nem ismert orszá-
gunkban. Ezekkel a miniatűr pontokkal,
„magokkal” szeretném jobb termésre sarkallni
a természetet, hogy a mindennapi kenyerünk
mindig meglegyen.
� Vannak kedvenc technikáid?
� Mindegyik másként áll hozzám közel. De
persze, amitől egy kicsit tartok, az a faragás,
hiszen ekkor elvékonyítom a tojás héját, s ilyen-
kor akár el is törhet. Szerencsére nem jellemző-
ek rám az ilyen balesetek. Komoly koncentráci-
ót igényel a patkolás, hímzés, csipkézés is.
� Vannak olyan munkáid, amelyektől nem
válsz meg?
� Nem ragaszkodom egyikhez sem, hiszen
nem magamnak, hanem másoknak alkotok. De
azért Kecskeméten, a múzeumomban látható
egy mindenhol csipkézett és egy másik pedig
patkókkal beborított tojás, amelyektől nem szí-
vesen válnék meg. A patkolt nemcsak a patkók
mennyiségétől, de elhelyezkedésüktől is egye-
di, hiszen egymásba fűződnek.
� Kizárólag népművészeti motívumokkal dol-
gozol. Miért ezt az irányt választottad?
� A népművészettel való együttélés létele-
mem éppúgy, mint a nevetés. Mottóm: Művé-
szetem a gyökerek szeretetéből fakad és ma a
családom, a környezetem szeretetéből táplál-

kozik. Gyermekkoromban azt mondogatta
édesanyám: „egy nő úgy szép, ha kézimunká-
zik”. Először kényszernek tűnt, de hamar ráé-
reztem a benne rejlő gyönyörűségre, és
magam is elkezdtem mintákat rajzolni. A szép
szeretete vonzott és az új megismerése moti-
vált, akkor is és ma is. Az utam nem volt egy-
szerű, legelső munkámhoz megrajzoltam a
kalocsai motívumokat, s elmentem az egyik
legnevesebb népi iparművészhez, hogy nézze
át, s véleményezze a munkám, mert csak akkor
szeretném felfesteni az otthonomban a falra,
ha hű a kalocsai örökséghez. Először nem
akart fogadni, de én lecövekeltem a kapujá-
ban, s akárhányszor elutasított, hogy nincs
ideje rám, nem adtam fel, s maradtam. A
kitartásom eredményeként végül megnézte a
rajzot, s utána már tárt karokkal, örömmel
fogadott. Ez nagy elismerés és egyben ösztön-
zés is volt számomra, hogy a népi iparművésszé
válás rögös útjára lépjek. Most már közel 3500
darabos saját kézzel rajzolt mintagyűjtemé-
nyem van.
� Nemcsak készíted a hímes tojásokat, de
tanítasz is. Eddig három könyved is megje-

Gyermekkor
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lent-e témában. Az otthonodba is beengeded
az érdeklődőket, hiszen létrehoztál egy tojás
múzeumot, ahol a munkáid láthatóak, megvá-
sárolhatóak. A csoportokat is saját magad
vezeted körbe. Hogy jut mindenre időd, ener-
giád?
� Több szempontból is szerencsés vagyok. A
családom mindenben mellettem áll. Emellett a
munkám a hobbim is, így nem meglepő, hogy ez
tölti ki az életemet. A férjem a lelki társam. Én
impulzív, gyorsan cselekvő ember vagyok, ő
pont az ellentétem, higgadt nyugodt, megfon-
tolt, így jól kiegészítjük egymást. Inspirál az
alkotásban. A legelső munkám pont az ottho-
nomba készült, kalocsai motívummal díszítet-
tem ki az egyik falat. A férjem ötlete volt, hogy
belevágjak. Azóta is bátorít, mellettem áll. A
lányom rá hasonlít, visszafogott, csendes, a hát-
térből támaszt nyújtó ember, sokat segít nekem
a múzeumban is. Az unokám viszont, akárcsak
én, imád pörögni, alkotni, így elképzelhető, hogy
majd ő veszi át a stafétabotot. A célom az, hogy
tőlem lelkileg és szellemileg gazdagodva távoz-
zanak a látogatóim.
� Sok csapás ért életedben, a negatív dolgok
téged is megtalálnak, mégis pozitív energiát
sugárzó, közvetlen ember vagy. Hogyan
tudod megőrizni a nyitottságodat, embersze-
retetedet?
� Szerintem az emberek szeretetéért először
nekem kell lehajolnom. Nem lehet azt számít-
gatni, hogy egyes cselekedetekért mit várhatok
cserébe. Ezt megtanultam a gyermekkoromból,
hiszen édesanyám nem akarta, hogy én meg-
szülessek, egyedül nevelt fel. Ölelésben, anya-
lánya szimbiózisban nem volt részem. De nem
akartam megkeseredni, más utat választottam.
Talán ezért is ölelek magamhoz mindenkit, aki
csak ezt elfogadja tőlem. Édesanyám haláláig,
(95 évesen ment el), velem élt, gondoskodtam
róla, igyekeztem elhalmozni minden jóval,
hiszen a szülőanyámról van szó, én nem ítél-
kezhetem felette. Önazonosnak igyekszem
maradni, megőrizni a derűmet, az élet szerete-
tem, s szerencsére úgy látom ez „ragadós”.
Általában szeretnek velem társalogni az
emberek, hívnak TV-műsorokba, előadásokra

stb. Foglalkoztat a jó családi élet. Tanácsadás-
ra is járnak hozzám házaspárok, hiszen immár
40 éve vagyok feleség, tavaly ezt megünnepe-
lendő, megújítottuk a házassági eskünket. A
férjemmel becsüljük egymást, s a kölcsönös
tisztelet, szeretet példát mutathat mások szá-
mára is.
� Az Ország Tojásán van egy különös szim-
bólum is, egy kakukktojás. Ez a kedvencem,
mert szerintem ez igazán te vagy. A történel-
mi utalások, meghitt pillanatok, események
felidézése mellett ez egy kis humor, egy kis
fricska.
� Örülök, hogy erre felfigyeltél. Az egészség
megőrzése kulcsfontosságú számomra,
naponta futok a kutyámmal, érdeklődöm a
természetgyógyászat iránt. Az épp testben épp
lélekre utal a kakukktojásom az Ország-Nem-
zet Tojásán. S ezt mindnyájunknak szívből
kívánom!

Balogh Andrea

Unokájával

Lányával

Férjével
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Általában nem szívesen beszélünk
a betegségeinkről. Ez különösen
igaz, ha intim területekről van szó.
Pedig nincs olyan testrészünk,
melyen az idő ne hagyna nyomot.
A segítség elérhető, hiszen
a Dermalux lézergyógyászati
központban, dr. Szabó Olga
orvos igazgató csapata a ma ismert
legmodernebb lézerberendezéssel
veszi fel a harcot az idő múlásával.

Az intim területek öregedését eddig az orvo-
sok nem tudták megállítani vagy visszafordí-
tani. A Dermalux intimlézer kezeléssel
viszont műtét nélkül, fájdalommentesen tör-
ténik az intim területek megfiatalítása. Szü-
lés-nőgyógyász szakorvosaik lézergyógyász
szakemberek is, akik kiemelkedő szakmai
tapasztalattal és páciens központú odafigye-
léssel végzik a kezeléseket.
A lézerberendezésük abban különbözik más
lézerektől, hogy a bőr felületén vagy az intim
területek nyálkahártyáján úgy hatol át, hogy
azon nem okoz károsodást, sebet, hegesedést.
Nincs vérzés, nincsen hosszú, napokig tartó
lábadozás. Emellett nincs szükség fájdalom-
csillapításra és antibiotikumos kezelésre sem.
A lézer energiája bőrön vagy a nyálkahártyán
átjutva felmelegíti a kötőszövetet. Ennek ered-
ményeként a kötőszöveti sejtek működése aktí-
vabbá válik és elkezdődik a fiatalabb életkorra
jellemező, nagy mennyiségű kollagénrost ter-
melése. A lézerenergia beindítja a szervezet
természetes regeneráló folyamatait. Ez az
öngyógyító folyamat az intim területeken is
hatékonyan működik. A szülést követően, illet-
ve a kor előrehaladtával a hüvely kitágul és szö-
vetei veszítenek rugalmasságukból, ami külön-
böző esztétikai problémákat és a komfortérzet
hiányát okozhatják.
A Dermaluxnál alkalmazott lézeres eljárással a
stressz inkontinencia, a tág hüvely és a
hüvelyszárazság egyaránt eredményesen kezel-
hető. Általában két kezelés ajánlott az enyhe és
középsúlyos stressz inkontinencia csökkenté-
sére. Nincs műtéti előkészület, vagy műtétet

követő utógondozás. A kezelések fájdalom-
mentesek, a páciens a hüvelyben érezhető eny-
he melegségen kívül egyéb kellemetlenséget
nem tapasztal. A hölgyek a mindennapi tevé-
kenységüket a 20 – 25 perces kezelés után
azonnal folytathatják. Az intimlézer segítségé-
vel hormonmentesen, hatékonyan kezelhetőek
a változókori hüvely problémák, a hüvelyszá-
razság és az ezzel járó fájdalmas együttlétek, a
visszatérő fertőzések. Az intimlézeres kezelés
hatására a hüvelyfal nemcsak a fiatalkori
rugalmasságát nyeri vissza, hanem a hüvely
nyálkahártya funkciói is regenerálódnak.
Pácienseik beszámolója alapján a hüvely s z á -
r a z s á g a  által okozott irritáció megszűnik, a
hüvely fala újra rugalmas lesz és ismét fájdalom
nélküliek, élvezhetőek lesznek az együttlétek is.
A sötétebb színű pigmentációt és a szövetek
petyhüdtségét megszüntetve a kisajkak és a
hüvelybemenet egyedülálló fiatalítását is el
tudják végezni. Az esztétikai nőgyógyászati bea-
vatkozással a hölgyek visszakaphatják intim
szépségüket, magabiztosságukat.
Mindezek alapján a legszemélyesebb
ajándék lehet akár nőnapra, anyák nap-
jára vagy akár csak kedves meglepetés-
ként egy Dermalux-kezelés, akár adjuk,
akár kapjuk.

IInnttiimm  sszzfféérraa

1123 Budapest, Táltos u. 15/b
Bejárat: Győri út – Táltos utca sarok
Rendelő telefonszáma:
+36/30 590 5851
Időpontkérés:
+36/30 911 9670
E-mail: info@dermalux.hu
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A magyar
vásárlók az

immunrend-
szert támogató

készítmények ka -
tegóriájában a Bé -

restől kapják a legjobb ár-minőség arányú
étrend-kiegészítőket, derült ki egy reprezen-
tatív felmérésből.

A svájci ICERTIAS (International Certification
Association GmbH) 2017-es Best Buy kutatásában*
a válaszadókat arról kérdezték, hogy a magyar pia-
con mely készítményeknek a legjobb az ár-minőség
aránya. A felmérés eredménye szerint az étrend-
kiegészítők között, az immunrendszert támogató
készítmények kategóriájában a Béres termékek
végeztek az első helyen.
*Online kérdőíves felmérés, melyet kétévente végeznek 20 országban.
Magyarországon 2017 elején 1200 válaszadó töltötte ki a kérdőívet. 

110000%%  BBéérreess  mmiinnőősséégg
A Béres minőségpolitikájának legfontosabb alapelve,
hogy valamennyi termékét a legmagasabb minőség
és az elérhető legteljesebb biztonság jellemezze. Kizá -
rólag olyan gyógyszer-, étrend-kiegészítő, valamint
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer készít-
ményeket hoz forgalomba, amelyek teljes gyártási
folyamata a fogyasztók számára bizton ságot garantá-
ló ellenőrzött körülmények között történik. A Béres
termékekhez ezáltal elválaszthatatlanul kapcsolódik
a minőség, a hatásosság és a biztonság fogalma is.

NNeemm  áárrtt  ttuuddnnii,,
hogy az utóbbi években számtalan megkérdőjelezhető
minőségű termék jelent meg Magyarországon. Az
étrend-kiegészítő készítmények minősége tekinteté-
ben nemcsak a fogyasztóknak, de még a szakembe-
reknek is nehéz eligazodni. Ennek elsődleges oka az,
hogy az étrend-kiegészítők esetében nincs hatósági
engedélyeztetési folyamat. Az Országos Gyógyszeré-
szeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)
bevizsgálást sem végez, csupán a beadott dokumentu-

mok alapján bírálja el, hogy adott termék hordoz-e
közegészségügyi szempontból kockázatot vagy sem.
Az étrend-kiegészítő gyártók között kiemelkedő a
Béresnél működő komplex minőségbiztosítási rend-
szer, amely nyo mon követhető módon, hitelesen iga-
zolja a Béres-termékek magas minőségét az alapanya-
goktól kezdve a késztermékig, egészen a lejárati idő
végéig. Szemben a minőség iránt teljes mértékig elkö-
telezett gyártók termékeivel – mint amilyenek a Béres
készítmények is – az ellenőrizetlen eredetű, így
bizonytalan minőségű készítmé nyek problémásak
lehetnek, hiszen utóbbiak esetében semmi sem garan-
tálja, hogy a vásárló tényleg azt kapja, amit szeretne. 

Hogyan válasszunk?
„Egyértelműen az ismert, megbízható, jó hírnévnek
örvendő gyártókat és termékeiket tudom javasolni” –
mondja dr. Kónya Csaba, a Béres Gyógyszergyár Zrt.

orvos igazgatója.
„Akik évtizedek óta
a piacon vannak és
elismertek a fo -
gyasztók körében –
mint például a mi
vállalatunk –, azok-
nál nagy valószínű-
séggel magas szintű
az elköteleződés a

minőség mellett. Tudjuk, hogy Ma gyarországon fon-
tos tényező az ár, ám sajnos ebben a szegmensben is
gyakran igaz a mondás: olcsó húsnak híg a leve.
Gyakran tapasztaljuk, hogy egy gyanúsan alacsony
árú termék minősége nem feltétlenül olyan, mint
amit a fogyasztó elvárna. Ahhoz, hogy egy vállalat
kifogástalan minőségű terméket állítson elő, maga-
san képzett szakemberekre, a legkorszerűbb műsze-
rekkel felszerelt laboratóriumokra van szüksége,
amelyekben akár évekig vizsgál egy-egy terméket.
Ennek költsége van, ami beépül az árba, ez óhatatlan.
Ám a magasabb árért többnyire magasabb minősé-
get, így nagyobb biztonságot is kapunk. Összességé-
ben mondva: megbízható gyártó termékeit válasszuk,
hiszen hatalmas értékről, az egészségünkről van szó.”

AA  ffooggyyaasszzttóókk  iiggaazzoollttáákk  
aa  BBéérreess  mmiinnőőssééggeett



A 25 éves Béres Alapítvány 2018. május 10-én
jótékonysági koncertet rendez a Zeneakadémián.
Közreműködik a Budafoki Dohnányi Ze nekar, ve -
zényel Hollerung Gá bor, a szólisták Vigh Andrea

hárfaművész és Balázs János zongoraművész. Az
est során Debussy és Kodály művei mellett fel-
csendül Csajkovszkij b-moll zongoraversenye.
Az alapítvány a koncert teljes bevételét a
Magyar Gyermekonkológiai Há lózat részére
ajánlja fel. Az adománynak kö szön hetően egy
olyan diagnosztikai módszer kerülhet beveze-
tésre Ma gyarországon, amely le ukémiás gyer-
mekek gyors és egyénre szabott te  rápiáját teszi
lehetővé, ezáltal jelentősen növeli gyógyulási
esélyüket.

További információ: www.beres.hu

JJóóttéékkoonnyyssáággii  kkoonncceerrtt
aa  lleeuukkéémmiiááss  ggyyeerrmmeekkeekkéérrtt



DélUtán magazin_lakberendezés

19_ 2018. tavasz

Időnként változtatnunk kell,

hiszen a körülmények nem

állandóak. Vendéglátóink, miután

a lányuk felnőttként saját lakásba

költözött, kisebb ingatlan keresésébe

fogtak. A hatalmas kertes házuk után

nem volt egyszerű fele akkora

ingatlanra váltaniuk. Sok tárgyukat

elajándékozták vagy eladták,

csak a szívükhöz nőtt bútorokat,

könyveket, személyes emlékeket

vitték magukkal. Pár kritériumhoz

ragaszkodtak, lehetőleg a gyermekük

közelében, biztonságos környéken,

panorámás legyen a lakás.

Végül egy János-hegyre néző

lakóparkra esett a választásuk.

A hét lakásos épületben nem laknak

több százan, így csendes, békés.

Az ingatlanhoz garázs is tartozik. Az

udvar és az épület karbantartásáról

egy cég gondoskodik. Megérte kitar-

taniuk, a sok ház, lakás megtekintése

után egy ígéretesre bukkantak,

itt a panoráma mesés, az L-alakú

nagy erkély szinte körbe öleli

az otthonukat.

NNaaggyyvváárroossii  iiddiillll
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Belépve a bejárati ajtón barátságos légkör fogad, a
jó tájolásnak, valamint a talajtól a mennyezetig
érő hatalmas nyílászáróknak köszönhetően a
lakás fényárban úszik. Ezt csak felerősíti a világí-
tótestek precíz elhelyezése. A nappaliban nem-
csak egymáshoz illő elegáns csillárok vannak, de
az álmennyezetben is végigfutnak az égők. A pár-
ban lévő art deco állólámpák pedig vonzzák a
tekintetet, akárcsak az üvegtetejű, kör alakú étke-
ző asztal vagy a kanapé melletti szintén art deco
kisasztalok. Az otthon berendezése, a kifinomult
ízlésről tanúskodó megoldások, a háziasszonyt
dicsérik. A kedvenc stílusa az art deco, ezért nem
meglepő, hogy minden enteriőrben láthatunk
jónéhány ilyen tárgyat. A saját szobájában lévő
kanapé, vagy a férje íróasztala is értékes darab.
A lakás ideális két ember számára. A 170 négyzet-
méter biztosítja a zsúfoltság mentes enteriőröket. A
gardróbszoba, kamra és a mosógépet rejtő helyisé-
gek segítik a rend megtartását, valamint egy szoba a
vasalás és kondigépek számára biztosít helyet. A
közösségi terek, mint a nappali és az étkezős konyha
egy légtérben vannak, de ha egyedüllétre vágynak, a
feleség és a férj is visszavonulhat saját enteriőrébe.
A kényelem érdekében a méretes fürdőszoba mellé
vendég WC is készült. Korszerű megoldás a fal- és
plafonfűtés. De persze mint általában mindennek,
ennek is van előnye és hátránya is. A falakra meg
kell fontolniuk, hogy hová fúratnak fel képeket,
hiszen a fűtéscsöveket célszerű kikerülni.
Az esztétikum az ergonómiával karöltve jellemzi a
berendezést, a térformálást. Még a kutyusra is
gondoltak, Böbit minden szobában fekhely várja.
A lakásban az egységet erősíti a konyha és a fürdő
terét kivéve a sötét koloritú faparketta, valamint a
modern bútorok összehangolása a régiekkel. A
mennyezet mindenütt fehér, a falsíkok földszínű-
ek, akárcsak a fürdő és a WC. Egy kis nosztalgiá-
nak is jutott hely, az előző otthonukra utaló cse-
resznye a bejárattal szembeni asztalon, a régi
kertjükben lévő csresznyefákra emlékezteti ven-
déglátóinkat és közeli barátaikat. Házigazdáink a
hosszas keresgélés után, úgy tűnik ismét otthonra
leltek, remélhetően az igényeikre hangolt lakás-
ban legalább olyan jó fogják érezni magukat, mint
az előző hatalmas kertes házukban.

Balogh Andrea
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A budapesti központú Hervis
Magyarországon 28 sportszer- és
sportruházat-áruházat üzemeltet.
A dinamikusan fejlődő áruházlánc
az osztrák SPAR-csoport 100 szá-
zalékos leányvállalataként több
mint 300 alkalmazottal működik
hazánkban. A mintegy 200 belföl-
di és külföldi áruháza 493 millió
eurós forgalmat bonyolít, ezzel a
Hervis az egyik vezető sportszer-
kereskedő áruházlánc Európában.
Az elmúlt évek sikereinek köszön-
hetően az üzleteinek száma dina-
mikusan nő Szlovéniában, Magyarországon, Cseh-
országban, Horvátországban, Romániában és
Németországban.
A Hervis márka életében fontos dátum 2018. febru-
ár 15., hiszen ezen a napon, Budapesten, a Mammut
II. bevásárlóközpontban megnyitották új, high-tech
megoldásokat felvonultató áruházukat. A Body LAB
tanácsadás bevezetésével a Hervis arra az igényre is
az elsők között reagál, hogy a szabadidős sportok
népszerűségének növekedésével – a professzionális
termékeken kívül – személyre szabott tanácsadás-
sal is segítse vásárlóit. A regionális szinten megha-

tározó áruházlánc hazánkban a
Mammut bevásárló közönségének
teszi elérhetővé az Ausztriában
már 17 üzletében sikeresen műkö-
dő Body LAB szolgáltatást.
„Tapasztalataink szerint a budai
régió közönsége átlagon felül
trendkövető és fokozottan nyitott
az újdonságokra. Emellett a budai
hegyek és Margit-sziget közelsége
miatt nagy az érdeklődés a futó- és
trail running, valamint kerékpár
sportok és felszerelések iránt. A
Mammutban található üzletünk

tökéletes hely arra, hogy a prémium márkáinkhoz
kapcsolódó személyes tanácsadási szolgáltatásun-
kat Magyarországon is bevezessük” – nyilatkozta az
üzlet megnyitóján Schönhauer Andrea, a Hervis
Sport és Divatkereskedelmi Kft. februárban kineve-
zett új ügyvezető igazgatója.
Közép-Európa meghatározó sportszer- és sportru-
házati láncának 28 hazai üzletében tavaly közel
másfél millió alkalommal vásároltak. Csak futóci-
pőből 85 ezer párat értékesítettek, ez egyetlen év
alatt mintegy 8 százalékos növekedést jelent. Az
online értékesítés lendülete továbbra is töretlen, az
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előző évben 40 százalékkal nőtt az átlagos online-
kosár-érték. A webshop, az áruházi kínálattal ellen-
tétben, minden magyarországi vásárló számára
lehetőséget nyújt egyedi, exkluzív termékek megvá-
sárlására is, többek között a limitált darabszámú
eBike-ok esetében. Ennek is köszönhető, hogy az
online vásárolt legdrágább termék tavaly egy elekt-
romos kerékpár volt 729.990 forint értékben.
Mindezeken kívül 2016 után 2017-ben is bővült a
Hervis üzleteinek száma, hiszen a Westend City
Centerben is nyitott új üzletet a vállalat.
A Mammut Hervis üzlet célzott termékkínálattal
várja a kerékpározás, a futás és a fitneszsportok
rajongóit, ennek megfelelően hangsúlyosan jelen-
nek meg a futók körében népszerű okos órák és
aktivitásmérők, illetve a speciális kétkerekűek: az
E-bike, a vastag kerekű Fat Bike, illetve a 29”-os és
27,5”-os méretű kerékpárok is. „Fontos számunkra,
hogy a kezdő és a haladó sportolók is megtalálják a
számukra optimális sporteszközöket. A mai vásár-
lók ráadásul sok esetben nem pusztán alapeszközö-

ket, de kiegészítő termékeket is vásárolnak, melyek-
nél fontos, hogy megfelelő tanácsadással segítsé-
gükre lehet a Body LAB” – emelte ki a megnyitón
Csernus Zoltán, a Hervis értékesítési vezetője. A 30
négyzetméteres Body LAB részlegben a vásárlókat
többek között olyan szolgáltatások várják, mint a
3D lábanalízis és az egyedi, személyre szabott talp-
betétek készítése. A mért adatok alapján a szakértők
személyre szabott ajánlásokat tesznek a vásárlók-
nak, akik az egyedi analízis szerint javasolt sport-
eszközöket például futópadon ki is próbálhatják. A
későbbiekben kerékpárok görgőkön történő teszte-
lésére, valamint a testalkathoz leginkább illeszkedő
nyergek kipróbálására és vásárlására is lesz lehető-
ség. A sportolókat másképp is segíti a Body LAB,
például edzettségüknek és céljaiknak megfelelő Bio-
TechUSA táplálék kiegészítő termékeket ajánlanak
nekik a Hervis szakértői, illetve vérnyomás- és pul-
zusmérők, valamint egyéb fitnesz kiegészítők közül
is válogathatnak az érdeklődők.

www.hervis.hu

HHiigghh--tteecchh  aa  HHeerrvviissnnééll

Schönhauer Andrea

A Hervis ajándékaként, a kérdéseinkre helyesen válaszoló olvasóink között 3 db
50.000.-Ft értékű, bármelyik Hervis üzletben beváltható vásárlási utalványt
sorsolunk ki. A megfejtéshez, kérjük, olvassák el figyelmesen a cikket, valamint
látogassanak el a Hervis honlapjára is.
A válaszokat a delutan@delutan.com e-mail címre kérjük 2018. május 1-ig.

1. kérdés: Hol és mikor nyitotta meg legújabb üzletét a Hervis?
2. kérdés: Mire jó a 3D lábanalízis?
3. kérdés: Mekkora területet foglal el a Mammut Hervisben a Body LAB részleg?



AA  bbuullii  ffoollyyttaattóóddiikk!!
Ismét Budapesten a Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox
2018. május 17. este 8 óra, Papp László Budapest Sportaréna

A magyar rajongok örömére, új európai turnéjuk során ismét hazánkba látogat a
világhírű Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox. A Posztmodern stílusával,
különleges életérzést és remek hangulat biztosít azok számára, akik világszerte vár-
ják, hogy élőben is élvezhessék kedvenceiket. Scott Bradlee kreativitásának nincs
határa, ő az, aki, mindent kitalál, ő az, aki ennyire sikeressé tette ezt a zenei irány-
zatot, a dalokat, koncerteket, videókat. A csapat YouTube-videói vírusként terjednek
az interneten, rendszeresen milliós látogatottságra tesznek szert. Kiemelkedő nézett-
ségű például a Miley Cyrus által énekelt We Can’t Stop dala, melyet doo-wop stílusban dolgoztak fel (több
mint 17 millióan láttak), továbbá a Creep, melyet a People magazin 2015 egyik legjobb feldolgozásának titu-
lálta) több mint 37 millióan látták). A Multi-Grammy-díjas Lorde énekes kedvence a Royals, melyet több
mint 21 millióan hallgattak meg. A koncert alatt megszűnik a valóság, történelmi zenei utazásnak lehetünk
tanúi, mely az 1920-as évek amerikai muzsika világába repíti a közönségét.
A rajongók a produkció jóvoltából ezúttal limitált példányszámban kétféle VIP-jegycsomagok közül is válo-
gathatnak, hogy még közelebbről megismerhessék az előadókat.
Jegyek és VIP belépők kaphatók a Jegy.hu-n és az Interticket, valamint az Eventim országos jegyirodai háló-
zatában.
www.eventim.hu/hu/jegyek/scott-bradlees-postmodern-jukebox-budapest-papp-laszlo-sportarena-
443328/event.html

RRaaggyyooggjj  AARRÉÉNNAA!!
Az Art Anzix Színház bemutatja:
David Helfgott: Rahmanyinov 3. zongoraverseny
Kíséri Art Anzix Symphonic Orchestra
2018. augusztus 15. szerda este 1930, Papp László Budapest Sportaréna

A világhírű ausztrál zongoraművész, David Helfgott, újabb európai turnéja alatt ismét Budapestre látogat. Az
év egyik legfantasztikusabb klasszikus zenei élménye várható! Élettörténete alapján készült „Ragyogj” (Shi-
ne) című életrajzi drámát 7 Oscar díjra jelölték. A főszerepet alakító Geoffrey Rush a legjobb férfiszínész
kategóriában haza is vihette az arany szobrocskát. David Helfgott előadásában játszott Rahmanyinov 3. zon-
goraverseny első helyen állt több hónapig a CD eladások listáján Ausztráliában, az Egyesült Államokban és
az Egyesült Királyságban, mindenhol aranyminősítést szerezve. 1996 októberében négy teltházas koncertet
adott a Sydney Operaházban, melyet egy kihívásokkal teli világturné követett 1997-ben az Egyesült Álla-
mokban és Nagy Britanniában, melynek zárókoncertjén a londoni Royal Albert Hallban, Rahmanyinov 3.
zongoraversenyét mennydörgésszerű álló tapssal díjazta a közönség. A következő években folytatta a turnét
Ázsiában, Afrikában, Japánban, Új-Zélandon és Európában, és természetesen Ausztráliában. Immár har-
minc éve nagyjából folyamatosan járja a világot, mindenhol fantasztikus sikert aratva. A zene díszdoktorává
avatták a nyugat-ausztrál Edith Cowan Egyetemen és tiszteletbeli állampolgár lett az olaszországi Monteca-
tini Terme-ben, valamint 2008 januárjában az ausztrál Hírességek Sétányán a Bellingen Parkban szobrot
emeltek a tiszteletére.

Jegyek: www.eventim.hu/hu/jegyek/david-helfgott-budapest-papp-laszlo-sportarena-482703/event.html
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Éppen tíz éve készült el, a magyar szárma-
zású, Franciaországban élő szobrászmű-
vész, Maria de Faykod 17 stációból álló
monumentális Lourdes-i Keresztút szobor-
együttese. A márványszobrok a krisztusi
szenvedés és feltámadás felfoghatatlan
misztériumát közvetítik. A stációk az alko-
tó által készített művészi fotókon keresztül
kerülnek a látogatók elé.
A Béres Alapítvány segítségével a fotókiál-
lítás eljutott Magyarország több városába
és határon túlra is, a sorozat záró esemé-
nyére Budapesten kerül sor.
A „Jézus kínszenvedésétől a feltáma-
dásig – A spirituális szépség meg-
újulása a művészetben” című kiállítás
2018. március 27. és május 22. között a
Szent István Bazilikában (1051 Budapest,
Szent István tér 1.) tekinthető meg.

BBuuddaappeessttrree  éérrkkeezzeetttt  aazz  eeggyyeeddüülláállllóó  ffoottóókkiiáállllííttááss



Március 15-én a forradalom és szabadság-
harc 170. évfordulójának tiszteletére az
Arénában Szurdi Miklós (aki egyben szöveg -
író is) rendezésében, a
tavalyi operaverseny győz-
tes szerzője, Mátyássy Sza-
bolcs zeneszerző és Topol-
csányi Laura társszövegíró
rockmusical ősbemutatóját
nézhetjük meg. A szerep -
osztás parádés: tapasztalt,
már elismert és fiatal, tehetséges énekesek,
színészek alkotják a csapatot. Tizennyolc
dal gazdagítja az előadást. 

Szereplők:
Baranyi Hanna, Borbély Richárd, Détár
Enikő, Egyházi Géza, Fehér Adrienn,

Gulyás Hermann Sándor,
Kiss Ramóna, Luigi, Miller
Dávid, Oláh Ibolya, Pásztor
Máté, Pesák Ádám, Petridisz
Hrisztosz, Széles Flóra,
Telegdi Kamilla, Tóth Andi,
Xantus Barbara, Varga Mik-
lós, Varga Szabolcs, Varga

Vivien, Vastag Tamás, Verebes István, Vizi
Dávid, Zayzon Csaba.
A mozgásért Bakó Gábor felel.

TTaallpprraa,,  mmaaggyyaarr!!
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Karácsonyi REGIO nyereményjátékunk kérdéseire
helyesen válaszoló olvasóink között 3 db 10.000.-Ft
értékű, bármelyik REGIO üzletben beváltható
vásárlási utalványt sorsoltunk ki.

A kérdések és a helyes válaszok:

1. Mit tud a Sherlock kutyus?
Válasz: Bújócskázik velünk.

2. Milyen színű a Putty gyurmalin intelligens világí-
tó gyurma?
Válasz: Kedvünkre UV-tollal átszínezhetjük, de a napfény-
re is változtatja a megjelenését.

3. Kívánságra megjavítják-e a sérült játékokat a
REGIO-nál?
Válasz: Igen.

A nyertesek:

Bácskai Rudolfné (Szeged), Németi Oszkár (Buda-
pest), Rimóczi Péterné (Budapest).

Gratulálunk!
Szerencsés Olvasóinkat a nyereményük átvételé-
nek módjáról e- mailben értesítjük.

RREEGGIIOO
nnyyeerreemméénnyyjjááttéékk

LAST MINUTE & NYUGDÍJAS
AKCIÓ A BAKONYALJÁN
2018. június 30-ig foglalható, kiemelt
időszakok és iskolai szünetek kivételével,
minimum 2 éjszakára!
7.800.-Ft/fő/éj félpanziós ellátás-
sal, hétvégén felárral: + 5.000.-
Ft/szoba
SZUPER TAVASZI AKCIÓ
A BAKONYALJÁN
2018. június 30-ig foglalható hétközna-
pokon, kivéve: péntek-szombat éjszaka
és kiemelt időszakok!
3 = 4: 3 éjszaka foglalása esetén a 4.
ajándék!
53.400.-Ft/2 fő/4 éj félpanziós ellá-
tással
MÁRCIUS IDUSA /MÁJUS 1./
PÜNKÖSD
12.500.-Ft-tól/fő/éj félpanziós ellá-
tással
NYÁRI WELLNESS AKCIÓ 
A BAKONYALJÁN
2018. július 1-től foglalható, kiemelt idő-
szakok kivételével, min. 2 éjszakára!
10.500.-Ft-tól/fő/éj félpanziós ellá-
tással
6 = 7: 6 éjszaka foglalása esetén a 7.
ajándék!
Menüebéd: 800.-Ft/adag

Gyermekkedvezmények!
SZÉP-kártyát és egyéb utalványo-
kat elfogadunk!
Idegenforgalmi adó: 250,- Ft/fő/éj, a
helyszínen fizetendő.

A KINCSEM WELLNESS HOTEL
családias környezetben, kényelmes szo-
bákkal, minden igényt kielégítő wellness
részleggel, a magyar és a nemzetközi kony-
ha étel kínálatával, gyermekbarát szolgál-
tatásokkal, masszázs lehetőséggel, a pihe-
nőkertben kültéri medencével várja a
pihenni és kikapcsolódni vágyó vendégeit.

LEGYEN VENDÉGÜNK A BAKONY KAPUJÁBAN, GYŐZŐDJÖN MEG VENDÉGSZERETETÜNKRŐL!

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




