
www.delutan.com
www.facebook.com/delutan

XVII. évfolyam
2019. tavasz

Ára: 695.-Ft

EEggyyüütttt
PPiihhee  ppuuhhaa  áálloomm

ŰŰrruuttaazzááss
JJaannccssii  ééss  JJuulliisskkaa

DÉLUTÁNmagazin



Nem tehetek róla, de több évtizedes sportrajongói múlttal a hátam mögött is, ahányszor egy-egy
nagy győzelem, bajnoki cím kapcsán magyar sportolókat látok a dobogó legfelső fokán, és tiszte-
letükre felhangzik a Himnusz, nekem mindig elszorul a torkom, és libabőrös leszek. Nehéz meg-
fogalmazni, mit is érez ilyenkor az ember, hiszen egy fotelben ülve a képernyő előtt nem sokat tud
hozzátenni az aktuális győzelemhez, de valami olyasmi fordul meg a fejemben, hogy láss csodát
világ: ez a pici ország a maga nem egész tízmillió lakosával ilyen nagyszerű dolgokat képes pro-
dukálni! És persze ez nemcsak a sportra igaz, hiszen ugyanígy feszítette a mellem a büszkeség
Kertész Imre Nobel- vagy Nemes Jeles László Oscar-díja kapcsán is. Mert ezeket a sikereket egy
kicsit a sajátomnak is érezhetem, hiszen ezek a nagyszerű emberek ugyanott születtek, ugyanazt
a nyelvet beszélik, mint én, ugyanannak a nemzetnek a tagjai, tehát több közöm van hozzájuk,
mint bármely más náció tagjainak.
Vannak azonban esetek, amikor a világra szóló sikerek okozta eufóriát egy kis keserű szájíz kísé-
ri. A kézilabdásoknál például remek hagyomány, hogy a klubcsapatok nemzetközi mérkőzései
előtt a győzelemre éhes szurkolók eléneklik a Himnuszt. Nagyszerű, lelkesítő érzés lehet ez a játé-
kosok számára, hiszen azt sugallja, hogy az a több ezer ember, akik a csapat mezébe öltözve a lelá-
tóról buzdítják őket, együvé tartozik velük, arról nem beszélve, hogy ott a pályán nemcsak a klubért,
hanem Magyarországért is küzdenek majd. Igen ám, csak, hogy a sikert sikerre halmozó magyar
kézilabda csapatokban csak elvétve található hazai játékos. A norvég, dán, horvát, szlovén, orosz,
francia, brazil stb. világsztárok meg állnak a pálya közepén, kényszeredetten mosolyogva, tétován
nézelődve hallgatják a Himnuszt, és ez érthető, hiszen ők nem tartoznak ehhez a néphez, amelyik
megbűnhődte már a múltat s jövendőt. Ők kimennek a pályára és dolgoznak. Nekik az a munká-
juk, hogy több gólt dobjanak, mint az ellenfél, és ezt meg is teszik: sorra nyerik a kupákat, bajno-
ki címeket Győrnek, Veszprémnek, Szegednek, miközben ezekhez a városokhoz annyi köti őket,
amennyi a szerződésükben van. Ebben az a legnagyobb baj, hogy eközben a junior világbajnoksá-
got nyert magyar nő kézilabda válogatott tagjai egy-két kivételtől eltekintve a kispadon ülnek, vár-
ják, hátha kapnak 4-5 perc játéklehetőséget, vagy elmennek gyengébb külföldi csapatokba, hogy
valóban kézilabdázhassanak.
Tudom, sokak számára álszentnek tűnhet, amit leírtam, hiszen nyilvánvaló, hogy a sport már régen
nem a Coubertin-i eszmék alapján működik, hogy a klubok már sokkal inkább üzleti vállalkozások,
mint az egészséges testmozgást elősegítő intézmények, és, hogy a tehetséges játékosok sorsa a pén-
zéhes menedzserek kezében van, de azért annyit megjegyeznék, hogy szerintem ez nincs így jól.
Amíg a magyar futball csapatokban harmadrangú afrikai és délszláv játékosok viszik a prímet,
addig ne várjunk csodát, mert a kézilabdások le tudták szerződtetni Amorimot, Brathsetet vagy
Kristiansent, de a magyar futballkluboknak sohasem lesz annyi pénze, hogy idehozzák Neymart,
Ronaldót vagy Pogbát. És nem is kellenek! Nem igaz, hogy nincsenek magyar tehetségek, csak, hát
az ő felhozásukba több évi munkát kellene fektetni, meg esetleg pár évre lemondani egy-egy amúgy
meglehetősen alacsonyan jegyzett magyar bajnoki vagy kupasikerről. Nekem, magyarként többet
ér, ha a Fradiban Böde Dani rúgja a gólokat, mint akármelyik világsztár.
Tisztában vagyok vele, hogy ezek a füstölgéseim semmit sem változtatnak a helyzeten. A hét
végén újabb BL-forduló lesz kézilabdában, és a világsztárok a magyar klubok mezében ugyanúgy
kifutnak a pályára, és én gondoljak bármit is, ugyanúgy fogok szurkolni nekik (azért a számban
azzal a kis keserű mellékízzel), mint eddig.
Csak legalább a Himnuszt ne énekelnék el nekik…

Szabó Antal
főszerkesztő

RRiiaa!!  RRiiaa!!  HHuunnggáárriiaa??
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Legyen vendégünk a Bakony kapujában, győződjön meg vendégszeretetünkről!

A KINCSEM WELLNESS HOTEL 
családias környezetben, kényelmes szobákkal, minden igényt kielégítő wellness részleggel, a magyar
és a nemzetközi konyha ételkínálatával, gyermekbarát szolgáltatásokkal, masszázslehetőséggel, a
pihenőkertben kültéri medencével várja a pihenni és kikapcsolódni vágyó vendégeit.

LAST MINUTE AKCIÓ A BAKONYALJÁN
2019. június 30-ig foglalható, kiemelt időszakok és iskolai szünetek kivételével, min. 2 éjszakára!
8.300.-Ft / fő / éj FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL, hétvégén felárral: + 5.000.-Ft / szoba

SZUPER TÉLI-TAVASZI AKCIÓ 
2019. június 30-ig foglalható hétköznapokon, kivéve:
péntek-szombat éjszaka és kiemelt időszakok!
3=4 a 3 éj foglalása esetén a 4. éj ajándék!
56.400.-Ft / 2 fő / 4 éj FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL

MÁRCIUS IDUSA / HÚSVÉT / PÜNKÖSD
A csomagok min. 2 éjszakára foglalhatóak!
12.500.-Ft-tól / fő / éj FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL

NYÁRI HŰSÍTŐ WELLNESS AKCIÓ 
2019. július 1-től foglalható, min. 2 éjszakára!
10.900.-Ft-tól / fő / éj FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL
6=7 a 6 éj foglalása esetén a 7. éj ajándék!
Menüebéd: 800.-Ft / adag
Gyermekkedvezmények!
SZÉP kártyát elfogadunk!
Idegenforgalmi adó: 250,- Ft/ fő/ éj, a helyszínen fizetendő.

2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 69 – 71., tel.:+36/34 352 207, Web: www.kincsemhotel.hu, E-mail: info@kincsemhotel.hu
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Balássy Betty és Varga Feri énekes-
zenész házaspár immár 15 éve
alkotnak egy párt a magánéletükben
és a munkájukban is. Duett
koncertjeikkel és gyerek
műsorukkal folyamatosan
koncerteznek szerte az országban.
Emellett eszerre készítik
a felnőtteknek, illetve a kicsiknek
szóló újabb lemezüket. Hamarosan
elkezdik forgatni legújabb
videóklipjüket is. Pedig otthon is
rengeteg teendőjük van, hiszen csak
7 hónappal ezelőtt született meg
legkisebb gyermekük, Miksa.
Kapcsolatuk sziklaszilárd, hiszen
szinte napi 24 órában együtt
vannak, nevelik a három
gyermeküket, s gondoskodnak
a szüleikről is. De persze nekik sincs
kolbászból a kerítés. A 15 év alatt
hullám hegyeket és völgyeket is
jó párat megéltek már. Tanultak
a történésekből, s mára már saját
magukat menedzselve, a karrierjü-
ket is nekik tetszően tudják 
irányítani. Igazi sikertörténet az
övék. Vajon mi lehet a titkuk?

EEggyyüütttt � Mozgalmas életet éltek. Hogyan tudjátok
koordinálni a családi és munkához kapcsoló-
dó temérdek napi teendőt?
� VF: Mindenkinek megvan a feladata. A gye-
rekeket is a koruknak megfelelően bevonjuk a
munkákba. Mindketten szívesen vagyunk a
konyhában, ezért vannak ételek, amelyeket
Betty készít, vannak, amelyek meg az én speci-
alitásaim. Én általában a hússütésért felelek. A
feleségem csodálatos sütiket és péksüteménye-
ket készít, ezért mi el vagyunk kényeztetve,
házi bucival ehetjük a hamburgert is, persze
mindezt körülbelül egy éve cukormentesen és
teljes kiőrlésű lisztből, mert én cukorbeteg let-
tem, és ezért nagyon odafigyelünk arra, hogy
nekem mit szabad és mit nem ennem.
BB: Feri nemcsak jó szerelő, de még bútorokat
is készít. A ház felújítása javarészt az ő munká-
ja, festett, burkolt stb. Én pedig megtanultam
varrni. Legutóbb Róza lányunk farsangjára
készítettem el a jelmezeket. A három barátnő
tejeskávé volt cukorral. Az egyikük volt a tej, a
másikuk a kávé és a harmadik a cukor. Meg is
nyerték a versenyt. Ezen annyira fellelkesed-
tünk, hogy a jövő évet is kitaláltuk már.
VF: Betty szeret kertészkedni, ezért a növények
gondozását ő végzi. 
BB: A nehéz emeléses dolgokban, például ülte-
tésnél persze Feri segít, meg a kettős öntöző-
rendszert is ő szerelte be. Ez megoldja nemcsak
a kert, de a cserepek automatikus öntözését is.
VF: A három gyerek mellett nem könnyű átlátni,
hogy mikor kinek hova is kell mennie. Miksa még
csak 7 hónapos, Dani óvodás, 5 éves, a 7 eszten-
dős Róza pedig iskolába jár, így Bettynek renge-
teg anyai teendője van, amit én nem vállalhatok
át. Amit lehet, azt persze megosztjuk. A naptárfe-
lelős én vagyok, s a menedzseri feladatokat is
általában én végzem. Bettyé a szakmai rész, a
repertoár összeállítása. Ő tanít is, valamint a
duettünk mellett a SwingGirls oszlopos tagja és
kitalálója. Én pedig, mint a Charlie angyalaiban,
segítem a munkájukat. A zeneszerzés, dalszöveg-
írás, hangszerelés közös munka, de persze van-
nak állandó partnereink is ehhez. A 15 év alatt
már kikristályosodott számunkra, hogy kikkel
tudunk harmonikusan együtt dolgozni. 

� Milyen zenét játszik SwingGirls? Miért
érezted fontosnak, hogy egy lánycsapat tagja
legyél?
� BB: Imádom Ferivel a duettünket, de akar-
tam az életembe valami saját szakmai projek-
tet, amit én találok ki és építek fel. Így két éne-
kes lánnyal összeálltunk. Az egyikük a tanítvá-
nyom volt egyszer régen, amikor még csak
klasszikusokat énekelt. Mondhatni én rontot-
tam el, én vittem el a könnyű zene világába.
Wéber Helga és Wéber Zsófi bármilyen hihe-
tetlen, nem testvérek, csak névrokonok.
Viszont mindketten ügyvédek, tehát nem a fel-
lépésekből élnek, így megengedhetik maguk-
nak az örömzenélést, s a zenekarral ez volt a
célunk. Nem szerettünk volna csak a megélhe-
tésért muzsikálni. Egyébként nagyszerű éneke-
sek, sok neves zenésszel énekeltek már együtt.
Csodálatos érzés, hogy teltházasak a Swing-
Girls koncertek, hiszen ez a stílus a Stúdió11
Zenekarral mindannyiunk szívügye.
VF: A Balássy Betty és Varga Feri produkció-
ban is mindig fontosnak tartjuk, hogy élőben
énekeljünk, ezzel megtiszteljük a közönséget.
Ennek köszönhető, hogy az egyik fellépés sok-
szor hozza a következőt.
� Gyerekek előtt fellépni teljesen más, mint
felnőtteknek énekelni. Hogy ugrottátok meg
ezt az akadályt?
� VF: Először nagyon izgultam, hiszen a gye-
rekek azonnal visszajelzik, ha valamin nem tet-
szik nekik. Őket lekötni sokkal nehezebb, mint
a felnőtteket. 
BB: Feri „bolondos” a koncerteken, élvezi a
nyüzsgést, a felnőttek és a kicsik reakcióit is
egyaránt. Mindig a Kakas című dallal kezdjük a
gyerekkoncerteket, ilyenkor pár másodperc
alatt én tyúkanyóvá változom át, s meg is kez-
dődik az interaktivitás a gyerekekkel.
�Milyen lesz az új lemezetek?
� BB: Folytatjuk az akusztikus irányt. Dalla-
mos, fülbemászó számok jellemzőek ránk,
ebben biztosan nem akarunk változtatni. Mind
a gyerek, mind a felnőtt lemezre egy kicsit az
életünket tükröző dalok készülnek, hiszen arról
tudunk hitelesen énekelni, amit ismerünk, ami
foglalkoztat bennünket.
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VF: Szeptemberben belevágunk egy nagy pro-
jektbe, ez afféle misszió. Az egészet Betty sok
éves tanítási módszerére építjük, amely látva a
gyerekek fejlődését, nagyon is bevált. Lakóhe-
lyünk, a XX. kerület önkormányzatának segítsé-
gével fogjuk megvalósítani. A kerület összes (11
iskola) iskolájában Előadó Művészeti Klub
néven indul majd el ez a program. Akik szeret-
nének könnyűzenei énekléssel foglalkozni és
megtartani vagy megtalálni saját egyéniségüket,
azokat szeretettel várja az EMK Zenei Stúdió.
BB: A cél az, hogy elkerüljék a modorosságot,
hogy a természetes éneklést erősítve tanulják
meg a légzéstechnikát, a hangképzést stb. Vala-
mint ahhoz, hogy az énekes, zenész pályán
valaki hosszú ideig megmaradhasson, az ének-
lésen kívül még sok mást is tudni kell. Például,
hogyan szóljunk a közönséghez, mit mondjunk
el egy dalról, vagy éppen hogyan menedzseljük
magunkat a zenei pályán.
� Mit gondoltok, mi a titka, hogy a magáné-
letetekben és a munkátokban is harmoniku-
san, sikeresen tudtok együttműködni?
� BB: Nálunk három generáció él együtt. A
nagyimmal és az édesapámékkal élünk egy
fedél alatt szuper jó hangulatban most már 8

éve. A gyermekeink azt látják, hogy egymást
tolerálva, egymást segítve, igenis boldogan
lehet együtt élni. Szerintem ennél fontosan
útravalót nem is kaphatnának.
VF: Ha mindenki oda akar figyelni a másikra,
akkor ez nemcsak a családban, de a munkában
is jó út. Az egymás közötti kulturált kommuni-
káció a vitákban is fontos. Szerintem az egymás
iránti tisztelet, szeretet az, ami átsegíthet min-
denen. 
BB: A múltkor véletlenül meghallottam, hogy
Dani rászólt egy társára, aki éppen káromko-
dott, hogy mért beszélsz így, nincs szókincsed?
Nagyon büszke voltam rá, meg nevettem is
magamban, hiszen ezt mi szoktuk mondani,
ha trágár szavakat hallunk. Mi is szoktunk
szitkozódni alkalmasint, nem vagyunk mi
szentek, de azért igyekszünk ezt leredukálni
vagy legalábbis megemlíteni, hogy na, jó ezt
nem kellett volna. Valóban, nálunk nemcsak
póz, hogy például nem ordítozunk egymással,
igyekszünk jó példát mutatni a gyermekeink-
nek, de mi magunk is így érezzük jól magunkat
a bőrünkben.

Balogh Andrea
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� Már a Csokoládé Múzeum épülete is mese-
beli, hiszen a kovácsoltvas kapun kakaóbab
indák kúsznak felfelé, az udvaron „Mozart”
hegedül. Belépve a kastélyba pedig a csokolá-
dé szökőkútban csordogáló forró csoki várja
ezen finomság kedvelőt.
� Valóban nálunk minden a vendégekért van.
Gyermekek és felnőttek, egyének és csoportok
is rájuk hangolt, az igényeikhez igazodó ven-
déglátásban részesülnek a Csokoládé Múzeum-
ban. Amikor a kakaófát szimbolizáló kapu kitá-
rul, és a látogatók belépnek az épületbe, máris
érzik a csokoládé fenséges illatát, és a szökő-
kútból mindjárt meg is kóstolják az „Istenek
eledelét”. A Csokoládék tere nyújtja a vendégek
számára a kulturális feltöltődés lehetőségét. A
százéves csokoládékészítő- és bolti eszközöket,
régi nagy csokoládé gyárosok remekre sikerült
termékeik, csomagolásaik tekinthetőek meg
itt. Minden tárgynak meg van a maga történe-
te, amibe be is avatjuk látogatóinkat. Követke-

ző lépésként saját csokoládét készítenek a ven-
dégeink, aztán forró itallal a kezükben ülhet-
nek be a filmmúzeumba, hogy egy korabeli film
segítségével megismerhessék a csokoládé érde-
kes történetét. Közben nemcsak a szemük és a
lelkük kap táplálékot, de csokoládékóstolók
sora kapcsolódik a film történéseihez. Ezután
előadást hallgathatnak meg a csokoládéról,
kérdéseket tehetnek fel a csoport vezetőjének.
Befejezésképpen a Csokoládé Múzeum minta-
boltjában kedvükre válogathatnak a legfino-
mabb csokoládékból.
� Van itt minden: étcsoki, tejcsoki, fehércso-
ki, cukorkák stb. Ez a hely még Gombóc Artúr
számára is maga a Paradicsom. Mi alapján
válogatatja össze a kínálatukat?
� Igyekszem a hagyományos és a legújabb
trendeknek megfelelő édességeket is tartani.
Van laktóz- és cukormentes, de még fogyókú-
rát segítő csokink is. Kizárólagos forgalmazói
vagyunk jó néhány édességnek, ilyen például a
Mozart golyó és a Niederegger marcipán. Eze-
ket a nagy bevásárló központoknak is mi szál-

Az édességek hozzákapcsolódnak
az ünnepeinkhez, hiszen nemcsak
a hímes tojás, de a csokoládé nyúl
nélkül is elképzelhetetlen a Húsvét,
vagy bizonyára csalódottak lenné-
nek a gyerekek, ha decemberben
a csizmájukba nem kerülne csoki
Mikulás. De Valentin-napra,
évfordulókra is szívesen
ajándékozunk édességet egymásnak.
Jancsi és Juliska is elcsábultak
a Mézeskalács házikó láttán, s nem
tudtak ellenállni a különböző
édességeknek. De nemcsak
a mesékben, a valóságban is,
akár mi is beléphetünk Csokiország
kapuján, ha ellátogatunk
a Csokoládé Múzeumba
Árpádföldre, Budapesten a XVI.
kerületben. Itt persze nem
egy gonosz boszorka, hanem kedves
emberek fogadnak és kalauzolnak
bennünket a csokoládé birodalom-
ban. Nekünk az ötletgazda, 
az alapító, Farkas Elemér, volt a
segítségünkre.

JJaannccssii  ééss  JJuulliisskkaa
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lítjuk. Éltem is Bécsben, most is minden héten
több napot töltök Ausztriában, sok finomságot
onnan importálok Magyarországra. De nem-
csak a munka, hanem a családi kötelékek miatt
is gyakran utazgatok a két ország között, hiszen
mindkét nagyfiam ott telepedett le.
� Vannak saját termékeik is, amelyekkel a
ma gyar hagyományokat igyekszik ápolni.
Ezek menyire népszerűek?
� A saját receptjeim alapján Rákóczi Delikát
márkanévvel gyártunk édességeket, italokat. A
különböző gyümölcsökből készülő pálinkáink
formatervezők által megálmodott egyedi cso-
magolásban is kaphatóak. A konyakmeggy és a
macskanyelv anno a legnépszerűbb édességek
voltak hazánkban. A régi magyar tradíciót
igyekszünk feléleszteni ezek gyártásával. A
Rákóczi Delikát termékkel megjelenünk külön-
böző vásárokon, gasztro rendezvényeken. Úgy
látom, szerencsére a minőségi kínálat iránt nő
a kereslet. Persze az életszínvonal romlása
kihat az édesiparra, viszont azt tapasztalom,
hogy általában inkább kevesebbet, de jobb
minőséget adó édességeket vásárolnak az
emberek.
� Önnek van megfelelő összehasonlítási alap-
ja. Mi a véleménye, Magyarországon mennyire
nyitottak a vásárlók az új ízekre, formákra?
� Egyre népszerűbb az étcsokoládé, de a chi-
lis, sós és egyéb különleges ízű csokik is kelen-
dőek. Egy kicsi, de ínyenc réteg keresi őket. A
többség azonban megmaradt a hagyományos
ízeknél. Ez természetes, és más országokban is
így van, nincs is ezzel semmi baj. Az évek során
persze változnak a szokásaink. Az én ars poeti-
cám az, hogy vannak dolgok, receptek, amelye-
ket fontos megőriznünk, a tradíciót, a folyto-
nosságot fontosnak tartom, de ezekhez kapcso-
lódva újdonságokkal persze azért bővüljön a
kínálat. Számomra ez az értékmegőrző és fej-
lesztő gondolkodás a követendő.
� A Csokoládé Múzeumban bárki alkothat
saját kézműves csokoládét. Mit tapasztalt,
mennyire vagyunk bevállalósak?
� Nálunk, mivel jól érzik magukat a látoga-
tóink, szabadon engedik a fantáziájukat, ezért
gyakran meglepő anyagokat, fűszereket párosí-
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hiszen az épület többet kívánt, minthogy csak
az irodáinknak adjon helyet, így tíz évvel ezelőtt
bővült a profilunk. Nálunk nemcsak kóstolni és
vásárolni lehet finomságokat, de egy édesség-
történeti kiállításon a látogatóink meg is ismer-
kedhetnek a csokoládé történetével, a készítés
fortélyaival. Most éppen jubilálunk, hiszen
2008 óta várjuk nagy szeretettel a Csokoládé
Múzeumban a vendégeket.
� Ön szenvedélyesen gyűjti a régi, értékes dol -
gokat. Ennek köszönhető, hogy rengeteg
míves tárgyat láthatunk itt?
� Valóban szeretek bolhapiacokon nézelődni,
de köztudott rólam az is, hogy bárki felkeres-
het, ha talál a padlásán, a pincéjében stb. szép
dolgokat, ezeket nálunk csokoládéra cserélheti.
Ez a programunk annyira sikeres, hogy az étke-
zőben lévő hatalmas szekrény már meg is telt
ilyen tárgyakkal. Ennek kapcsán jutottam hoz-
zá az egyedi régi csoki öntő formákhoz is. A
hatalmas nyuszi a mérete miatt különlegesség.
Ezt ajándékba kaptam egy látogatónktól. Itt
nálunk igyekszünk minden tárgynak a történe-
tét is megismerni. A Csokoládé Múzeum vitrin-
jében álló Jancsi és Juliska porcelán figurák
szintén nemcsak értékesek, de tanulságos is az
„életük”. Egy idős bácsi felkeresett, hogy van
egy sérült Jancsi porcelánja, érdekel-e engem.

Mivel az 1900-as években divat volt a jegyesek
között, hogy egymásnak ilyen figurákat ajándé-
koztak, a fiú a kedvesének Juliskát, a lány
pedig Jancsit a párjának, így örültem a porce-
lánnak, még ha egyedül is érkezett meg a Cso-
koládé Múzeumba. Később meglepetésemre
beállított Juliska gazdája is hozzám. Egy másik
idős úr, akit ráadásul még Jancsinak is hívtak,
hogy Jancsi és Juliska egymás mellett lehesse-
nek, ezért inkább ő is megválik a porcelánjától.
Nem értettem a dolgot, ezért a bácsi elmesélte
nekem, hogy mindezidáig a Jancsi figura a volt
kedvese otthonában „élt”. De mivel az asszony
férje egész életében féltékeny volt rá, megelé-
gelte, hogy a felesége még mindig őrzi a régi
udvarlója ajándékát, ezért elhozta nekem a
Jancsi figurát. Így a Jancsi keresztnevű bácsi
meg elhozta az ő Juliskáját a múzeumba, azért,
hogy legalább a porcelán figuráik maradhassa-
nak örökké együtt. A háború miatt az ő szerel-
mük nem teljesedhetett be, hiszen elvitték
katonának, a jegyese pedig azt hitte, hogy meg-
halt, ezért férjhez ment máshoz. De mint a
mesékben, a Csokoládé Múzeumban, azért
akik összetartoznak, egymásra lelnek. A porce-
lán Jancsi és Juliska immár együtt vannak
nálunk a szekrényben.

Kovács Liza

tanak össze, s boldogan viszik haza a saját cso-
koládéjukat. A visszajelzéseik alapján, otthon
büszkén mutatják be az alkotásaikat. Ez egy
jópofa kaland számukra, még akkor is, ha a
végeredmény nem mindig sikerül finomra. A
Csokoládé Múzeum célja a saját csoki készíté-
sével éppen ez, az örömszerzés, maga az alko-
tás folyamatának megszerettetése.
� A Csokoládé Múzeumban nemcsak édessé-
geket kóstolhatunk. Ön híres arról, hogy igazi
ínyenc, figyelmes vendéglátó, erre épülnek a
tematikus estjeik. A receptjei alapján készülő
ételek sora kápráztatja el az ide vacsorát fog-
lalókat.
� Imádok sütni-főzni, ebből adódott az ötlet,
hogy tartsunk tematikus vacsorákat. A menü, a
miliő, az épület impozáns megjelenése miatt
gyakran látogatnak el hozzánk exkluzív vendé-
gek például a nagykövetségekről, de bárki ren-
delhet tőlünk akár születésnapi, évfordulós,
csapatépítő, Valentin-napi stb. vacsorákat is,
számukra is ugyanazt a magas minőséget
garantáljuk.
� Sokáig keresgélt, amíg rátalált erre a százéves-
nél is idősebb meseszerű birtokra?
� Miután már régóta foglalkozom édességek
forgalmazásával, a bővülésünk miatt új telep-
helyre lett szükségünk, tehát keresgélni kezd-
tem a megfelelő helyet. A sokak által csokoládé
palotának nevezett épület nemesi vadászkúriá-

nak épült 1902-ben. Ez az egybefüggő vadász
birtok anno a gróf Wágner család tulajdonában
volt. A terület a harmincas években kapta az
Árpádföld elnevezést. A II. Világháború után
közintézmények kaptak helyet a házban. Volt itt
iskola, rendőrség, mozi és művelődési ház is.
Állaga és kialakítása azonban már nem felelt
meg a közoktatási elvárásoknak, ezért az önkor-
mányzat 1998-ban értékesítette, ekkor vettem
meg én. Még a romos épületnek és az elvadult
parknak is varázsa volt számomra, igazi csoko-
ládé kedvelőhöz illően azonnal megláttam az
épület lelkét. Szerelem volt első látásra, ezért a
belevágtunk a felújításba. Lépésről-lépésre vál-
tozott át a poros ház ragyogó kastéllyá, mint
ahogy egy szürke bábból kikel egy színpompás
pillangó. Közben gyűltek a korabeli bútorok,
csokoládé történeti emlékek. Több évig tartott
az aprólékos munka, a park rendbehozatala, a
kerítés elkészítése, míg végre megnyithattunk,
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�Miért kizárólag a TSM Ceramic forgalmazá-
sával foglalkoznak? Miért nevezik ezt a hőszige-
telés terén forradalmian új megoldásnak?
� Sok esetben a megfelelő vastagságú és szak-
szerű kivitelezés esetében is akadnak utólagos
problémák, ilyen például a falak penészedése.
Ezzel én is szembesültem az otthonomban, s
keresve a megoldást, találtam rá a TSM bevo-
natra. Először a kollégám, dr. Csilik György, a
debreceni egyetemen hallott egy előadást erről
a szigetelési módszerről, s lenyűgözték az
anyag tulajdonságai. A szovjet űrkutatásban
használták először az űrhajók szigetelésére ezt
a kerámia ötvözetet, ezért extrém körülmények
között tesztelték, és miután bevált, csak utána
került kereskedelmi forgalomba. Így, ha a TSM
Ceramic mellett döntünk, egy kis „űrutazás-
ban” is részesülünk. A TSM Ceramic az iparban
minden olyan helyen használható, ahol hővé-
delemre szükség van. Mivel folyékony halmaz-
állapotú, ezáltal vékony rétegben felhordható
bármilyen anyagra, fém, beton, tégla, fa,

műanyag, gumi, karton, mész-homok, mész-
cement-homok vakolat, csempe illetve üveg
felületekre, így műemlék épületeknél is ideális
megoldást nyújt a szigetelésre. A befedni
kívánt terület kivitelezéskori hőmérséklete tág
határon mozog, +5°C és 250°C közötti. Szára-
dás után az anyag -50°C-tól +250°C-ig ellenál-
ló. A TSM Ceramic mivel nemcsak vékony, de
légáteresztő is, bent vagy kint tarja a hőt, attól
függően, hogy milyen a légkörben a hőmérsék-
let, a pára viszont szabadon távozhat, ezért a
penészedés problémája fel sem merül. Haté-
konyan alkalmazható lakóházak, ipari épüle-
tek, külső és belső burkolatok, garázsok, hang-
árok, járművek, sátrak, hídlábak, csővezeté-
kek (távfűtés, gáz, víz, olaj), gőzkazánok,
hőcserélők, sőt még közlekedési eszközök bel-
ső felületeinek (például hajók, autók) szigete-
lésére is. A TSM Ceramic hővédő bevonat
használható valamennyi olyan szállítóeszkö-
zön, ahol vagy a meleg, vagy a hideg ellen
szük ségeses a védelem.

ŰŰrruuttaazzááss
Anyagi lehetőségeink nagyban
befolyásolják, hogy hol és milyen
körülmények között élünk.
Magyarországon főleg télen a lég-
szennyezési adatok a legtöbb helyen
rosszak, s ez mindnyájunk egészségre
hatással van. Hogy mivel fűtünk,
hőszigeteltek-e az ingatlanok, nem
egyéni, hanem össztársadalmi
probléma. Ennek megfelelően mára
az életterünk, a Föld védelme is kulcs-
fontosságúvá vált. Nem mindegy,
hogy milyen fűtési és hűtési rendszert
választunk, hiszen sokan gondolják
azt, hogy a környezetkímélő megoldá-
sokat nem engedhetik meg maguknak.
De valóban a rövidtávú gondolkodás
az olcsóbb verzió? Vagy csak ezzel
áltatjuk magunkat, ha nem nézünk
kellően utána a lehetőségeknek,
és hagyjuk magunkat befolyásolni
a szomszéd vagy a „mesterember”
által? Ha jelentős összeget szeretnénk
megtakarítani a fűtési szezonban,
vagy nyáron, a nagy melegben,
a légkondicionálást is pénztárca
kímélően akarjuk megoldani, akkor
válasszunk körültekintően a különbö-
ző szigetelési módok, anyagok közül.
Ebben igyekszünk segíteni Olvasóin-
kat. Szilvás Zoltán, a TSM Ceramic
kereskedelmi igazgatója, a környezet-
barát, bárhol használható, vízszigetelő
és a penész ellen is védelmet nyújtó
folyékony kerámia alapú hőszigetelő
bevonatot ismerteti meg velünk.
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� Mitől nemcsak jobb, de olcsóbb is ez az
hőszigetelő anyag, mint az eddig mindenki
által megszokottak?

� A TSM Ceramic hővédő bevonat teljes
bekerülési ára (anyag+munkadíj), egy hagyo-
mányos (10 × 10 m) családi ház utólagos
hőszigetelése esetében, az ugyanolyan hőszi-
getelő képességű hagyományos hőszigetelő
anyaggal, jól kivitelezett hőszigeteléshez
képest átlagosan 30 százalékkal olcsóbb,
viszont az élettartalma legalább 35 év. Ellen-
álló az időjárási és hőmérsékleti tényezőkkel,
a napsugárzással szemben, rendkívül ala-
csony a hővezetési tényezője (0,00177W/mK)
és a hőreflexiós képessége. Kiválóan tapad,
vízlepergető, ezáltal nem rozsdásodik. Felvi-
tele nem munkaigényes, javítása könnyű.
Több mint 12 százalékban flexibilis, így ellen-
áll az általános mechanikai sérüléseknek.
Nehezen elérhető helyeken, és komplikált ala-
kú felületeken is alkalmazható. Ökológiailag
tiszta anyag, nem éghető „A1” tűzvédelmi
besorolású, csak szenesedik, összetétele ve -
szélytelen az emberi szervezetre.

� Milyen a TSM Ceramic összetétele? Mitől
ilyen különleges anyag?
� Az egyediségének kulcsa a mikroszkopikus
méretű (0.03 – 0.08mm) üreges vákuumos
kerámiagolyókban rejlik, amelyek mind mele-
gedéskor, mind hűléskor megőrzik különleges
hőszigetelő tulajdonságukat. Hővezetési
tényezője 0.001W/mK, szemben a hagyomá-
nyos hungarocell csak 0.03W/mK. A TSM
Ceramic antikorróziós anyag. Magas fokú
adhéziós tulajdonsággal rendelkezik, ennek
köszönhetően szigeteli a bevont felületet víz
és levegő ellen, így megszűnteti a külső korró-
ziós behatásokat és megakadályozza a rozsdá-
sodást, szemben egyéb anyagokkal, mint a
poliuretán hab vagy az ásványi vatta. A TSM
Ceramic magyar biztonsági adatlapja szerint:
„Nem minősül veszélyes keveréknek”. Ren-
deltetésszerű felhasználás esetén a terméknek
nincs egészségkárosító hatása. Alkalmazásá-
val nagy mértékben csökkenthető az alapozás
teherbírása, vékonyabbak lesznek a falak,
kisebbek a fűtőberendezések. A TSM Cera-
mic-ot gyakorlatilag egyáltalán nem kell javí-
tani a garancia évei alatt. Az esetleges javítá-
sok során sem kell szétszerelni a konstrukci-
ót, így lényegesen csökken a felújítás költsége
is. A THERMOGÁT Kft. 20 év garanciát bizto-
sít TSM Ceramic-ra, amennyiben a kivitelezé-
si munkát az általunk akkreditált szakembe-
rek végezték és a munka megfelelő minőségű
elvégzését saját ellenőreink is dokumentálták.
A szigetelés hatékonyságának ideje legkeve-
sebb 20 év.
� Az anyagok kiválasztásakor az esztétikai
kritériumok is fontosak, hiszen nem mindegy,
hogy zöld, sárga, piros, kék stb. koloritú épü-
letben lakunk. Milyen széles a TSM Ceramic
színpaletta?
� A TSM Ceramic hőszigetelő anyag egy fehér
színű, szuszpenziós oldat, de persze ebből bár-
milyen koloritot ki tudunk kevertetni, a meg-
rendelő igénye szerint. Mivel por- és víztaszító,
és napsugárzás sem árt neki, így hosszú ideig
tiszta és élénk marad a felvitt szín.

Kovács Liza
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� Legutóbb, körülbelül egy évvel ezelőtt, ami-
kor találkoztunk, még arról beszéltünk, hogy
a lakásotok fölötti tetőteret szeretnétek kiala-
kítani gyerekbirodalomnak, mert eljött az ide-
je az életetekben, hogy családot alapítsatok, s
íme, most a karodban tartod a kislányotokat.
Valóban, mint a mesékben, csak kívánnotok
kellett, s teljesült az álmotok?
� Nagyon vágytuk gyermekre, ezért mindket-
ten boldogok vagyunk, hogy Adél megérkezett
hozzánk. De persze az élet nagy tanító. A dol-
gok általában nem úgy és akkor történnek meg
velük, ahogy azt elképzeljük. A felső szint
beépítésébe még bele sem kezdtünk, de ez
jelenleg nem is fontos számunkra. Most a
babázás minden pillanatát szeretnénk megélni.
Én valószínűleg aggódós anyuka leszek, mert
szeretnék mindent tökéletesen csinálni, ezért is
örülök annak, hogy Áron sokkal lazább és segít
mindenben. Az édesapja szülész-nőgyógyász
volt, ezért számára a várandóssággal járó
nehézségek, s maga a szülés sem idegen dolog.
Áronnak az sem volt gond, hogy bent legyen
velem a szülőszobában. Először tartottam
ettől, mert nem tudtam, hogy mi is lenne a jó.
Ő persze nem erőltetett semmit, a döntést rám
bízta, s ahogy közeledett a kislányunk világra
jöttének ideje, már számomra is természetes
volt, hogy a férjem mellettem lesz végig. Én
akkor érzem magam igazán biztonságban, ha
felkészülök minden eshetőségre, de ez persze
nem kivitelezhető. Hiába bújom a szakirodal-
mat, sokszor gyökeresen mást mond az egyik
vagy a másik orvos, védőnő, szakember. S
akkor még nem is beszéltem az internetes cik-
kekről. A 9 hónap alatt és még most is azt tanu-
lom, hogy nem kontrollálhatok, láthatok előre
mindent, az ismeretlen, váratlan dolgoktól sem
kell túlságosan tartanom. Azt igyekszem tuda-
tosítani magamban, hogy minden rendben van
és a jövőben is így lesz. Nem kell tökéletesen,
hiszen ez lehetetlen, elég a tőlem telhető lehető
legjobban végezni a gyerekgondozást. Judit, a
húgom, aki már két éve anyuka, sokat segít a
tanácsaival. Tökéletesen ismer, így tudja, hogy
hogyan és mivel lehet megnyugtatni. Nem győ-
zök ezért hálálkodni neki!

� Hogy derült ki, hogy babát vársz?
�Meseszerű volt, éppen nyaraltunk. Toscaná-
ban voltunk Áronnal és édesanyámmal. Már
három napja ettünk, ittunk, élveztük az életet.
Furcsán éreztem magam, de nem gondoltam,
hogy babát várok. Persze azért ott motoszkált
mindkettőnkben a gondolat, így aztán Áron
vett is egy tesztet nekem.  Szinte azonnal meg-
jelent a két csík. Berohantam édesanyám szo-
bájába, aki persze velem együtt pityergett a jó
hír hallatán. Áron pedig éppen egy üveg bort
készült felbontani a vacsorához, amikor elújsá-
goltam neki, hogy úgy tűnik, apuka lesz.
� Ő hogy reagált a hírre?
� Az egy üveg bor helyett rögtön kettőt nyitott

PPiihhee  ppuuhhaa  áálloomm
Akárcsak a jó mesék, az igazán
színvonalas kicsiknek szóló dalok
egyaránt szórakoztatják az aprósá-
gokat és a felnőtteket. Mihályi Réka
első gyereklemeze évek óta nagyon
népszerű, a változatos szövegű
és hangzású számok fülbemászóak.
A Masni és Pocó sikere után
hamarosan, nyáron fog megjelenni
Réka második gyereklemeze.
A Pihe puha című CD-re
altatódalok készültek. 
Az új lemez születését 
a Mihályi Réka – Romhányi Áron
énekes – zenész pár kislányának, 
Adélnak a születése inspirálta.
A kis hercegnő február 5-én,
hajnalban jött világra. A személyes
élmények, a várandósság és a baba
körüli mindennapi teendők,
az öröm és nehézségek, a végletek
megélése, különösen érzelmes
korszakot indított el az életükben,
a dalaik is ezt fogják tükrözni.
A lemezen direkt a kicsik igényeihez
igazolódó, nekik örömet okozó, nem
egyszer meglepő ötletekkel is
találkozhatunk, például a Pihe puha
számai alatt az anyai szív dobogását
felidéző, nyugtató, pihe puha lükte-
tés (dobhang) lesz hallható.
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ki, röpködött a boldogságtól. Azóta már írt is
egy dalt a kislányunknak, s tervezgeti a jövőt,
hogy majd viszi oviba a kis hercegnőjét, hogyan
fog vele táncolni a szalagavatóján, hogy kíséri
oltárhoz az esküvőjén, szóval teljes a boldogsá-
ga. Ezt szimbolizálja, az az óriási, gyönyörű
vörös és rózsaszín rózsákból álló csokor, amit a
szülés után Adéllal közösen kaptunk tőle.
� Mikor tudtátok meg, hogy milyen nemű a
gyermeketek?
� Én a titkos vágyaimban kislányt szerettem
volna, de valamiért azt hittem, hogy kisfiam
lesz. Áron is először fiúban gondolkodott, de
persze mindkettőnknek az igazán fontos az
volt, hogy egészséges legyen a pici, a neme csak
másodlagos. Az első ultrahangon még úgy lát-
szott, hogy valóban jól gondolom, kisfiunk lesz,
ezért az első genetikai vizsgálatkor már nem is
akartam tudni a nemét, ha mégsem kisfiú lesz,
akkor legyen meglepetés. A párom viszont
kíváncsi volt rá, így megegyeztünk, hogyha
nagy bizonyossággal látható, akkor mégiscsak
tudni szeretnénk. Mikor meghallottam, hogy
kislány, elsírtam magam az örömtől, az egész
vizsgálat alatt abba sem bírtam hagyni. Áron
meg is rémült, hogy mi van velem. Amikor vég-
re megnyugodtam, akkor pedig ő pánikolt,
hogy neki fiú testvére van, úristen, hogy is kell
majd bánni egy kislánnyal? Én pedig a húgom-
mal beszéltem majd egy órát telefonon, meg-
osztottam vele az örömöm, majd Judit segített
átlátni, hogy melyek lesznek az előttem álló fel-
adatok a 40 hét alatt.
� Ugyan erről keveset hallani, de a legtöbb
anyukának nem megy egyszerűen a szopta-
tás. Te hogy vetted ezt az akadályt?
� Valószínű, hogy a kórházban nem volt elég
idejük arra, hogy megtanítsanak helyesen
szoptatni, ezért begyulladtak a melleim, őrüle-
tes fájdalmat éreztem, de nem adtam fel,
annyira akartam, hogy a kislányom kaphasson
anyatejet, hogy minden alkalommal összeszo-
rított foggal küzdöttem. A hazaérkezésünk
után egy kedves barátnőm kisegített, tőle kap-
tunk anyatejet addig, míg megindult nálam a
tejelválasztás. Végre célt értünk, boldog
vagyok, hogy szoptathatom Adélt.

� Gondolom, sokat fogsz énekelni a kislá-
nyodnak. A várandósság ideje alatt milyen
zenéket hallgatott a pici a pocakodban?
� A zenehallgatás nemcsak szórakozás, ha -
nem a gyerekek idegrendszerének fejlődése
miatt is fontos, ezért velük a minőségi, jó
zenék hallgattatása szerintem kihagyhatatlan.
De erre nálunk nem kellett külön figyelni,
hiszen az otthonunkban szinte állandóan szól
valami. A komolyzene, a jazz és swing nagy
kedvenceim, de sok latin dalt is hallgattam a 9
hónap alatt. A párom pedig a zongoránál ülve
komponál, gyakorol. Ezt gyakran hallotta a
kislányunk még a pocakomban, így most is
azonnal felfigyel a zongora hangjára. Decem-
berben meg szinte állandóan karácsonyi dalok
szóltak az otthonunkban. No, meg mivel Adél
egy tündér, s hagyta, így nagy pocakkal még a
nyolcadik hónapban is felléptünk a Gro-
up’n’Swinggel és a Masni és Pocó gyerekmű-
sorral, így ezeket a számokat a kislányom
„kívülről fújja”. A Group’n’Swing tagjai már
előre nevettek azon, hogy amikor az Elfelejtett
dallam című dalt játszottuk, a kicsi mindig
mocorgott, „táncolt” a hasamban. De Áronnal
van duett műsorunk is, amit azért is szerettem
most még jobban, mert meghitt családias fel-
lépések voltak, ahol már nem ketten, hanem
hárman voltunk a színpadon.
� Mikor térsz vissza a színpadra és a TV-
sorozatba?
� Persze Adél az első, hozzá igazodunk, de az
életem teljességéhez hozzátartozik az éneklés,
a színpad. Ez az életem és annyi szeretet kapok
a közönségtől, hogy ezt szeretném megtartani.
Most tavasszal már lesz pár Masni és Pocó kon-
certünk, s nyárra már valószínű, hogy a Gro-
up’n’Swingbe is visszatérek. Közben készítjük a
második gyermeklemezemet, valamint szeret-
nék egy nagyon személyes Mihályi Réka újabb
szólódalt, amely az életemben beállt fordulat-
ról, burkoltan a kilenc hónapról fog szólni. A
TV-sorozatot megbeszélve a producerrel, szü-
neteltetem, ennek esetleges a folytatása való-
ban a jövő zenéje.

Balogh Andrea
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A legtöbben a gyermekeinknek min-
dent szeretnénk megadni. Sokszor
erőnkön felül próbálunk drága dol-
gokat is megvenni nekik. De ahhoz,
hogy igazán klassz, általuk szeretett
szobájuk legyen, nem kell eladósod-
nunk. Ebben igyekszünk összeállítá-
sunkkal segítséget nyújtani Önök-
nek. Akár fel is újíthatunk néhány
régi bútort, vagy magunk készíthe-
tünk számukra dolgokat, varrhatunk
párnákat, játékokat stb. Bevonhatjuk
őket is a munkálatokba. A szoba falai-
nak festése bármely életkorú gyerek
számára jó móka lehet. A lakberen-
dezéskor érdemes betartanunk pár
szabályt. Próbáljunk meg ésszerűen
a gyerek korához, neméhez, szokása-
ihoz igazított lakrészt kialakítani. A
tanuláshoz legyen asztaluk, ahol
csendben dolgozhatnak. Ha egy
kicsit egyedül szeretnének lenni, egy
kis kuckójuk, ahová elvonulhatnak,
vagy ha szórakozni, játszani akar-
nak, fogadhassák a barátaikat.
Körültekintően válasszunk bútoro-
kat, lámpákat, hogy a világítás ne
rongálja a szemüket, a biztonságuk
érdekében a tárgyak ne legyenek
veszélyesek. Túl kicsiknél nem cél-
szerű az emeletes ágy, mert még nem
tudnak vigyázni magukra a létrán
mászkálás közben, vagy álmukban
forgolódva leeshetnek fentről. A szí-
nekkel igazodjuk az ízlésükhöz, de
azért gondoljunk arra, hogy a har-
sány színek élénkítőek, s nehezeb-
ben tudnak elaludni ilyen enteriőr-
ben a gyerkőcök.

GGyyeerreekkbbiirrooddaalloomm

Kicsik számára válasszunk könnyen tisztítható,
méretüknek megfelelő, sok pakoló felületű bútoro-
kat, így megtanulhatják, hoyg önmaguk után ren-
det kell tenniük. A biztonságuk érdekében, ha még
nem elég nagyok hozzá, az emeletes ágyat meg is
fordíthatjuk, ekkor csak alulra kerül matrac
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Kis- és nagylányok is szeretik a pizsama partikat.
A szobájuk jó, ha vendégek fogadására alkalmas.
Ne féljünk a merész színektől, ha beleunnak, vagy

kinövik, akkor közösen, vagy velünk, vagy a
barátnőikkel át is festhetik a falakat, bútorokat

Kamasz fiúknak engedjük meg, hogy kissé vaduljanak, például meglepő posztereket tegyenek ki a falra.
Ha főiskolás, egyetemista gyermekünk még nálunk lakik, akkor próbáljun meg számára külön lakrészt
kialakítani. Fiúk számára elég pár bútor, ők inkább mindent karnyújtással szeretnének elérni, ezért a
nyitott polcok, hírdaádtechnikai eszközök számára rakodó felületek beszerzése a célszerű választás
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Nem kell ahhoz Balaton parti ingatlan, hogy a
gyermekünknek egy kis játszóteret alakítsunk

ki a kertünkben. Hinta, focikapu talán a mi kis
udarunkon is elfér. Az ügyes kezű szülők, a

gyerkőcöket is bevonva, akár kis kerti tavat,
azon úszó hajót is készíthetnek a porontyoknak



MMáárrkk  SSzzoonnjjaa::  KKeekksszzeekk
Kekszet sütni mindenki tud! Kicsik, nagyok, még nagyobbak, fiúk,
lányok, anyukák, apukák, sőt, még az ő apukájuk és anyukájuk is. Nem
kell hozzá más, csak egy klassz recept, egy kis önbizalom, és néhány jó
alapanyag a mennybe repíthet bennünket. Készíthetünk pofonegysze-
rű összekeverős vagy izgalmas töltött változatot, kicsit, nagyot, sósat,
édeset, csak a kreativitáson múlik a végeredmény.
A Kekszek Márk Szonja Édesem-sorozatának a 3. része. Az Édesem
Tortaműhely tulajdonosa 40 legkedvesebb kekszreceptjét válogatta
össze, köztük különlegeseket és villámgyorsan elkészíthetőeket is.

KKöönnyyvvaajjáánnllóó

www.boook.hu

NNaaggyy  ZZiittaa::  MMiitt  eesszziikk  aa  vveeggaa  ggyyeerreekk??
A növényi étrenden belül is létezik a gyermekek kitűnő egészségéhez
vezető, teljes értékű vegyes táplálkozás. Azok számára, akik már tet-
tek néhány lépést a tudatos táplálkozás és a vegetáriánus étrend felé
vezető úton, különösen fontos, hogy mit eszik a család, hogyan tudjuk
a legkisebbek számára is biztosítani a megfelelő tápanyagokat a fejlő-
déshez és növekedéshez.
A Vegán reggeli írója, Nagy Zita, új könyvében ad választ erre a kér-
désre, amikor a Boook Kiadó egészségtudatos sorozatának újabb állo-
másaként egy fontos területen, a gyerekek étrendjén keresztül mutat-
ja be a vegán táplálkozást. A mindennapok gyakorlatából összegyűj-
tött több mint 60 bevált recept ennek megfelelően kizárólag termé-
szetes növényi alapanyagok (zöldségek, gyümölcsök, gabonák és mag-
vak) felhasználásával készül (vagyis nem tartalmaz semmilyen állati
eredetű élelmiszert: tejterméket, tojást, mézet, halat és húst), így mind a vegetáriánus, mind a
vegán étrend iránt elkötelezettek, mind pedig a növényi alapú ételek iránt csak érdeklődők szá-
mára is remek útmutatásként szolgál. Ezenkívül a könyvben szereplő több recept hasznos forrá-
sa a glutén- és a cukormentes táplálkozást követőknek, a feltüntetett allergének pedig segítenek
azoknak, akiknek valamilyen táplálékallergiára is ügyelniük kell.

MMáárrkk  SSzzoonnjjaa::  FFőőzzzz  bbee  ééss  ssüüssss!!

„Nem kell ahhoz nagymamának lenned, hogy lekvárt tegyél el télire.
Nem kell hozzá több tonna termés, több hét szabadság és kémiai
Nobel-díj sem. Ha szereztél szép, friss gyümölcsöt, indulhat a móka,
készülhetnek a lekvárok, hogy aztán amikor vége a nyárnak, legyen
mivel feldobni a süteményeidet, függőségbe taszítani a családod és a
barátaidat.”
Márk Szonja, az Édesem cukrásza – a BOOOK Kiadó gondozásában
2016-ban megjelent népszerű Édesem süteményei szerzője – ebben a
könyvében bebizonyítja, hogy a lekvárt nemcsak kenyérre kenhet-
jük, hanem izgalmas tortákat, pitéket, kekszeket is süthetünk vele,
gyorsan, egyszerűen és változatosan.
A kötetben 10 különböző gyümölcsből készült lekvár- és ezekhez kap-
csolódó 30 süteményrecept várja, hogy előbb befőzze, aztán megsüs-
se őket!

Március 2-án volt Nina Raine fiatal angol dráma-
írónő Nemek és igenek című darabjának magyar-
országi ősbemutatója a Centrál Színházban. A
darab főhősei harmincas-negyvenes angol
ügyvédek, akik házaspárok is egyben. Puskás
Tamás rendezésében olyan fantasztikus művé-
szeket láthat a közönség a színpadon, mint Bata
Éva, Lengyel Tamás,
Kovács Patrícia, Pálfi
Kata, Schmied Zoltán,
Bereczki Zoltán és
Pokorny Lia. E húsba-
vágóan friss darab
szerte a világon indu-
latokat kavart, hisz
kendőzetlen őszinte-
séggel, ugyanakkor
mély empátiával mesél nőkről és férfiakról, szex-
ről és hatalomról, nemekről és igenekről.

Edward és Kitty igazi álompár. A férfi sikeres ügyvéd,
az első gyerekük éppen csak megszületett, az új ottho-
nuk pedig magazinba illően szép. Esténként jómódú
barátaik nevetésétől hangos a ház. A társaságból töb-

ben is éppen ugyanazon az ügyön dolgoznak, egy nemi
erőszak tárgyalásán. A nappali lassan tárgyalóteremmé
alakul, a derűs hangulat szertefoszlik, a régi barátok, a
házaspárok egy idő után ellenségként rontanak egy-
másnak.
Nina Raine 1975-ben született. Angol színházi rendező és
drámaíró, Craig Raine angol költő és Boris Pasternak

orosz író unokahúga, Ann
Pasternak Slater költő
lánya. Az Oxford Egyete-
men végzett, majd Lon-
donban a Royal Court
Theatre-ben rendező
gyakornokként kezdte
pályáját. 2007-ben Rabbit
című művéért Critics’ Cir-
cle Theatre Awarddal mél-

tatták, mint a legígéretesebb drámaírót. Tribes című
darabjáért 2012-ben Drama Desk díjat kapott kiemelkedő
színdarab kategóriában, 2014-ben pedig a New York Dra-
ma Critics’ Circle legjobbi külföldi darabnak járó díját
ítélték oda neki. A Nemek és igenek (Consent) premierje
2017 áprilisában volt Londonban, a National Theatre-
ben, Ben Chaplinnel a főszerepben.

CCSSAAKK  AA  BBAAJJ  VVAANN  VVEELLEEDD!!
((EEnn  lliibbeerrttéé!!  //  TThhee  TTrroouubbllee  wwiitthh  YYoouu))
Színes, szinkronos és feliratos francia vígjáték
Rendező: Pierre Salvadori
Szereplők: Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou,
Damien Bonnard
Forgatókönyv: Pierre Salvadori, Benjamin Charbit
Producer: Philippe Martin, David Thion
Operatőr: Julien Poupard
Zene: Camilla Bazbaz

Pierre Salvadori, a Mosás, vágás, ámítás rendezője újra egy vérbeli francia komédiát készített. A filmet
számos díjra jelölték már. A Cannes-i Filmfesztiválon megnyerte rendezőjének a Director’s Fortnight-ot,
és többek között 9 jelölést kapott a 2019-es César-díjátadóra.
Yvonne (Adèle Haenel – A küzdők; Az ismeretlen lány) rendőrnyomozó egy kisvárosban a francia Rivié-
rán. Ma már özvegy, korábban a helyi hős, Santi detektív felesége volt. Egy véletlen felfedezés során a nő
rájön, hogy egykori férje mégsem éppen az igazság bajnoka volt. Sőt ami azt illeti, egy korrupt rendőrről
beszélünk, akinek stiklije miatt valaki más ült börtönben nyolc éven át. Yvonne mi mást tehetne, mint amit
a becsülete diktál: megkeresi a frissen szabadult Antoine-t (Pio Marmai – Alija; Hátralévő életed első
napja), és minden tőle telhetőt megtesz, hogy a férfi visszanyerve szabadságát, újra talpra álljon és beillesz-
kedjen a társadalomba. Mindeközben nagyon ügyel arra, hogy a férfi meg ne sejtse, ki is ő valójában. Ám
minden jószándéka ellenére is Antoine-nal csak a baj van…

NNeemmeekk  ééss  iiggeenneekk



Alapcsomagunk 3 napra és 22  ééjjsszzaakkáárraa, ffééllppaannzziióóss eellllááttáássssaall, well-
ness-szel és szuperkedvezményes plusz éjszakával 22  ffőő részére
vvaassáárrnnaapp,,  hhééttffőő,,  kkeedddd,,  sszzeerrddaa és ccssüüttöörrttöökk  éjszakákra foglalható.
A szabad helyek függvényében, a szálloda írásos visszaigazolásá-
val vehető igénybe! Felhasználható 2019.03.01 – 04.11-ig, vala-
mint 2019.05.02 – 06.06. között felár ellenében.

22001199..0033  0033  ééss  22001199..0044..1111..  kköözzöötttt::
MMaannzzáárrdd szobában (2. em): 2299..999900..--  FFtt 2 fő részére 2 északára
ffééllppaannzziióó ellátással, ssttaannddaarrdd szobában (0. em): 3344..999900..--  FFtt 2 fő
részére 2 északára ffééllppaannzziióó ellátással, ssuuppeerriioorr  (1. em):
3399..999900..--  FFtt 2 fő részére 2 északára ffééllppaannzziióó  2019.05.02 és
2019.06.06. között: + 3.000.- Ft / csomag felárral foglalható.

AA  ccssoommaagg ttaarrttaallmmaa::
SSzzáállllááss  2 éjszakára vá -
lasztott kategóriájú szo-
bában Görgey Artúr
1848-as honvédtábor-
nok egykori vadászkas-
télyában.
Minden reggel svéd -
asztalos reggeli, minden
este svédasztalos vacsora
(7 fogásos menüsor).

WWeellllnneessss  részlegünkben a kültéri pezsgőfürdő (38 oC), melegvi-
zes bel téri medence (33-35 oC), infraszauna, panorámás pihenő-
rész korlátlan használata, zzáárrtt ppaarrkkoollóó,, WWiiffii  csatlakozási lehető-
ség (szélessávú Internet, a szobákban is).

EExxttrraa  sszzoollggáállttaattááss  aa  sszzoobbáákkhhoozz  ((ffiizzeettőőss))::
PPrriivváátt  ééjjjjeellii  jjaakkuuzzzzii (22:00 után, egyeztetés szükséges)
KKoorraaii  bbeejjeelleennttkkeezzééss (egyeztetés szükséges).
KKééssőőii  kkiijjeelleennttkkeezzééss  (max. 16 óráig, egyeztetés szükséges)

EExxttrraa  sszzoollggáállttaattáássookk  aa  kkiikkaappccssoollóóddáásshhoozz  ((ttéérrííttéésseess))::
Relax maszsázs, Relax aroma, Svédmasszázs, Gyógymasszázs.

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

BBaakkaannccsslliissttaa
aa  vviisseeggrrááddii  VVáárrhhootteell  KKaassttééllyysszzáállllóóbbaann

Pihenjen meg a
Hotel Makár Sport & Wellness-ben, a Mecsek

oldalában. A 4 és 3 csillagos szobákkal rendelkező, uni-
verzális szolgáltatásokat kínáló, szabadidőcentrumként is műkö-

dő szálloda tökéletes helyszín az aktív és passzív pihenésre vágyóknak,
üzleti vagy szabadidős céllal utazóknak.

Szolgáltatások: 4 és 3 csillagos kategóriájú szobák, étterem, terasz, konferencia-
termek technikával. Wellness: finn-, infra-, sóterápiás szauna; gőzkabin; merülő

medence; pezsgőfürdő; beltéri úszómedence, Kneipp-taposó; masszázs, szolárium, GIGI
Kozmetika. Kültéri-beltéri teniszpályák, squash pályák, konditerem, kerékpárbérlés, mély-

garázs, vezetékes vagy WIFI internet a szálloda egész területén, 24 órás recepció, mosodai
szolgáltatások, programszervezés.
A mediterrán hangulatok városa, a kultúra városa, a kétezer látnivaló városa. Csak pár név
azok közül, amelyeket Pécs városa kapott az elmúlt években. Mindegy, hogy a művészetek, a
sport, a hegyek, vagy a tavak szerelmese a látogató, Pécsett és környékén mindenki megta-
lálja a neki való kikapcsolódási lehetőséget.

Cím: Pécs, Középmakár dülő 4.
Tel: +36/72 224-400, +36/30 400 9252
E-mail: reservation@hotelmakar.hu

Web: www.hotelmakar.hu
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