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Furcsa, hogy erről a fontos ruházati kellékről az embereknek általában a szűkölködés, a
megszorítás, a dolgok rosszabbra fordulása jut eszébe. Pedig gyakran ennek épp az ellen-
kezője igaz, mert a tükör előtt állva szomorúan konstatáljuk, hogy azt a bizonyos nadrág-
szíjat nemhogy meghúzni, hanem éppen hogy kiengedni kellene, ha nem akarunk úgy
kinézni, mint a Michelin baba.
A civilizáció fejlődésével az emberiség totálisan ellustult, enni viszont ugyanúgy szeret,
mint azt megelőzően, ebből következik, hogy nemcsak a tudásunk gyarapodott, hanem a
kilóink száma is. Sokkal többet kellene mozognunk és jóval kevésbé hizlaló ételeket
ennünk. Nekem is ez a meggyőződésem, de ahogy kinézek az ablakon, és a szürke, fagyos
téli utcát bámulom, valahogy mindig az jut eszembe, hogy futkározzon ilyenkor, akinek
három feje van! Nem beszélve arról, hogy ha csak eszembe jut a párolt csirkemell salátá-
val elnevezésű „étel”, elborzadok, mert tudom, hogy ott vár a frizsiderben egy szép bar-
nára sült csülök, amit én friss kenyérrel és párolt káposztával szeretek elfogyasztani. Igen,
ezt hívják emberi gyarlóságnak, amikor tudom, hogy amit csinálok, az nem jó, mégis csi-
nálom, mert olyan jó…
És persze vannak józan, megvilágosult pillanataink is. Ilyenkor hangzanak el a nagy foga-
dalmak. Főleg Szilveszterkor, hogy na, holnaptól aztán tényleg másképp lesz minden…! 
De hát másnap délben az ember felébred, és megtalálja a rengeteg kaját, piát, ami a buli-
ból megmaradt. Csak nem fogjuk kidobni?! Majd jövő héttől…!
Aztán eljön a jövő hét, és a sógoréknál a disznóvágás. Most sértsem meg azzal, hogy nem
kóstolom végig a hurka-kolbász-töpörtyű-sült oldalas menüt!? Rá egy hétre meg szem-
besülök a problémával: mi lesz a gyerek farsangi báljából visszahozott száz töpörtyűs
pogácsával? És jönnek a szülinapok, névnapok, meg, hogy bronzérmet nyertünk agyag-
galamb lövészetben, amit ugye szintén meg kell ünnepelnünk, és már nyakunkon is a
Húsvét. Épeszű ember Húsvétkor sonkát eszik tormával és sok kenyérrel, meg a nagy-
mama isteni kelt kalácsát, rólam pedig senki ne mondja, hogy nem vagyok épeszű! De
nem baj, majd nyáron, a dög melegben úgysem tud enni az ember, szépen leugranak azok
a plusz kilók! Aztán kimegyek a strandra, és a bikinis lányok látványánál is erősebb hatást
gyakorol rám a fokhagymás tejfölös lángos mesés illata. Gondolatban felajánlom az ott-
hon lévő összes salátát az éhező nyulak javára, és már tömöm is magamba a fenséges
tésztát. Az utána legurított sörök persze kizárólag a kánikulai folyadékvesztés pótlására
szolgálnak. Nehogy már rosszul legyek a kiszáradástól itt a strand közepén! Jó, tudom,
ismét megmérettem és könnyűnek találtattam, de majd ősszel mindent helyrehozok.
Nincs zabálás, nincs ivás, gyakorlatilag aszkéta életet fogok élni!
Kivéve, ha Józsi bácsiék meghívnak szüretre. Mert meghívnak. És a szőlőhegyen, meg a
borospincében a legritkább esetben kínálják az embert a párolt csirkemell salátával elne-
vezésű „étellel”. Szóval ott is bezabálok.
Aztán elgondolkodom azon, hogy az én nagy fogadalmamból megint nem lett semmi,
hiszen eltelt az év és nemhogy karcsúbb lennék, még fel is szedtem pár kilót! (Persze a
fent leírtak alapján azért remélem, mindenki előtt nyilvánvaló, hogy csak a körülmények
szerencsétlen alakulása miatt történt így!) Mindenesetre már csak abban reménykedem,
hogy karácsonyra kapok egy új derékszíjat.

Szabó Antal
főszerkesztő

NNaaddrráággsszzííjj

Ébredjen madárcsicsergésre, elragadó, csendes erdei környezetben Noszvajon!
Megújult terekkel, kényelmes szobákkal és korszerű szauna részleggel várjuk a
Panoráma Hotelben.
Két éjszakás csomagajánlatok már 40.900 Ft / 2fő ártól*
* elő-utószezonban, hétköznap Eco szobatípusban

3325 Noszvaj, Dobó út 10/A
Szobafoglalás: +36/36 780 420

info@panoramahotelnoszvaj.hu, www.panoramahotelnoszvaj.hu
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KKaalleennddáárriiuumm
Év végén érdemes átgondol-

nunk, hogy a 365 nap alatt

milyen jó és rossz dolgok

történtek velünk, hiszen

így a tanulságokat levonva

fejlődhetünk, a következő

időszakban ugyanazokat

a hibákat odafigyeléssel már

nem követjük el.

Az előttünk álló 2020-as évre

felkészülhetünk, ha tudjuk,

hogy a bolygóállások milyen

napjainkat befolyásoló

hatásokat idéznek elő.

A jövő évről Fodor Kata

vaisnava teológust,

asztrológiatanárt kérdeztem.

� Nem mindegy, hogy mikor hozunk nagy
döntéseket, például mikor írunk alá egy szer-
ződést, váltunk munkahelyet, vagy akár háza-
sodunk. De persze nemcsak az életünket befo-
lyásoló nagy, hanem kisebb változások eseté-
ben is fontos, hogy mely napon és hogyan cse-
lekszünk. Segít, ha tudjuk, hogy az év 12
hónapja és a hét napjai során mire érdemes
odafigyelnünk.
� A védikus asztrológia két szakaszra bontja
az évet, a fényes felére, amikor a nappalok
hossza növekszik, és a sötét részre, amikor az
éjszakák hossza nő, és közöttük a téli és nyári
napforduló a két fontos, szakrális váltópont.
Mindkettőre szükségünk van, az extrovertált,
fényes félre és a befelé figyelést hozó sötét idő-
szakra is, így teljes a ciklus, az évkör. Azt kell
mindig szem előtt tartanunk, hogy minek ked-
vez egy időszak és minek nem. A tavasz és nyár,
vagyis a fény időszaka, ha hagyjuk, feltölt ben-
nünket energiával, ekkor inkább kifelé fordul-
va jó, ha felfedezünk új területeket, akár uta-
zás, akár új dolgok kipróbálása terén, új
emberekkel ismerkedünk meg, új kapcsolato-

kat kötünk. Ezt a sötét introvertált szakasz
követi. Az ősz és tél a befelé figyelés, önmun-
kálkodás, az önfejlesztés, a belső lelki gyakorla-
tok ideje.
� Az évszakok a déli és északi féltekén nem
azonosak. Az eltérések gondolom, kihatnak az
ott élőkre.
� Persze fontos hogy hol lakunk, az általános,
adott időszakban a Földet érő hatásokat ez
árnyalja. A különböző égtájakon igazodva a
hely adottságaihoz, más-más kultúrák, szoká-
sok alakultak ki. Az északiaknak például renge-
teg szavúk van a fehérre, a hóra, mi a közöttük
lévő árnyalatnyi különbségeket fel sem ismer-
jük. Vannak népek, ahol pedig nem tudják
értelmezni a lent és a fönt fogalmát. A mediter-
rán országokban elterjedt az ebéd utáni sziesz-
ta stb. Indiában az észak a kiegyenlítődés és
bőség égtája, míg Európában a hideg fagyos
szelekkel hozzák összefüggésbe.
� A hónapoknak, akárcsak az évszakoknak
vannak általános jellemzői?
� Az indiai asztrológiában a Napisten minden
egyes hónapban más arcát és természetét veszi

Fodor Kata a Bhaktivedanta Hittu do -
mányi Főiskolán 2020-tól ismét asztroló-
gia tanfolyamokat tart, így azok az
Olvasóink, akik a témában szeretnének
elmélyülni, fel tudják keresni őt. Követ -
hetik az égbolt eseményeit, előrejelzéseit a
facebook.com/onlinehoroszkop oldalon.
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fel. Havi szinten ezen belül a Hold mozgását
figyeljük meg (növő Hold, csökkenő Hold, teli-
hold, újhold stációkat és napi holdállomásokat
is ismer a védikus asztrológia). Ezek a Hold
stációk. Indiában a telihold által elfoglalt csil-
lagképről nevezték el a hónapokat.
� A hét napjainak hatását a legtöbben észlel-
jük. Ez alapján vannak, akik ugyan nem tud-
ják megmagyarázni, hogy miért, de a hét egy
bizonyos napján szeretnek bevásárolni, fod-
rászhoz menni stb. Ha tudatosabban akarunk
cselekedni, akkor jó, ha tisztában vagyunk
azzal, hogy melyik nap mit érdemes csinál-
nunk, a hetünket hogy tervezzük meg.
� Minden napnak megvan a maga hangulata,
természete. A Nap az univerzumunk közepe,
ezért hozzá igazodva egy-egy nap napkeltekor
kezdődik és napkeltéig tart. A hét emiatt való-
jában a Nap égitest hatása alatt álló vasárnap-
pal indul, csak az emberi civilizációk mást tet-
tek szokásjoggá, így nézzük mi is eszerint végig
a hét napjait.
A hétfő Holdnap. Mivel a Hold gyors mozgású
bolygó, ezért célszerű ekkor az olyan dolgokat

intéznünk, amin szeretnénk hamar túlesni. Ez
a munkahét kezdete is. A kommunikációs dol-
gokat, a megbeszéléseket intézzük ekkor, erre
jó ez az időszak. Viszont a Holdból fakadóan
ekkor bizonytalan energiák is érvényesülnek,
ezért érdemes befelé figyelnünk, érjük el nyu-
galmi állapotot. Gyakoroljuk a női princípiu-
mokat (például a gyerekekkel való törődés,
főzés, táplálás). Minden napnak megvannak a
színei, amelyek hordásával, vagy ilyen színű
ételek fogyasztásával erősíthetjük, vagy mellő-
zésükkel éppen gyengíthetjük az adott nap
hatását. A fehér, a világos sárga, a halvány kék,
az ezüst a hétfő koloritjai. A hétfőhöz fehér
élelmiszerek (rizs, kókusz stb.) kapcsolódnak.
A megáldott étel mindenkor jó rezgéssel telítő-
dik. A vegyszerezett élelmiszereket, káros dol-
gokat mindig, minden nap kerüljük el.
A keddi napot a Mars bolygó uralja, ezért dina-
mikus, erős nap. A munkahelyi kellemetlen
megbeszéléseket, vitás helyzeteket ekkor intéz-
zük. Az izomerő fejlesztésére is jó időszak. De
ekkor kicsit agresszívabbak vagyunk, így több
konfliktusba keveredhetünk, valamint a sérü-

lés veszélyére is célszerű figyelnünk. A kedd
fehérje nap, ezért ügyeljünk arra, hogy hüve-
lyesekből eleget együnk. A színe a piros, vörös.
Ha enyhíteni akarjuk a Mars hatását, mert a
személyiségünkre amúgy is a lobbanékonyság
a jellemző, akkor kerüljük ezeket a színeket. A
tudatunkkal próbáljuk kordában tartani az
érzelmeinket.
A szerda merkúri természetű. Ügyintézésre,
hivatali dolgokra, tanulásra alkalmas nap. A
zöld a színe és a tarka. Érmes kimenni az épü-
letekből a növények közé. Aki nehezen dönt,
tervez, ezen a természet, a légzőgyakorlatok
segítenek. Ilyenkor zöld színű ételeket együnk,
spenótot, salátaféléket, zöld hüvelyeseket.
A csütörtök kétarcú nap. A Jupiter a bolygója.
A délelőtt gyorsabb, délután pedig a tunyaság,
és stabilitás részébe érünk. Csütörtökön célsze-
rű szerződéseket kötni, akár házasodni is.
Ekkor jó segíteni, adományozni, hiszen a gon-
doskodó energia megnő. A színei a halvány sár-
ga és arany, valamint a bébikék.
A péntek vénuszi természetű napként a nők

napja, ezért ekkor női önbizalmat adó dolgokat
(sminkelés, fodrász stb.) tegyünk. Ez az önsze-
retet és pihenés ideje. A fehér és a pasztellszí-
nek kapcsolódnak a péntekhez. Az ételek közül
ez az édességek napja.
A szombat a Szaturnusz bolygó alá tartozik.
Mivel kártékony bolygó is, érdemes visszafogni
magunkat, kevesebbet együnk és igyunk, az
alkoholt is mellőzzük. Ez az introvertáltabb
dolgok napja. A lemondás, egyszerűség ideje.
Tanuljunk új dolgokat, tegyünk rendet magunk
körül. A fekete és sötétkék a színei.
A vasárnap az első bolygó, a Nap uralma alatt
áll, ezért a fény, az életöröm, a boldogság, a
vidámság napja. Olyan dolgokat tegyünk, ami
az életkedvünket erősíti, ami „napoztat”. Fon-
tos a tiszta tudatosság, az ima. Ekkor gazda-
gabban étkezzünk. A színei az arany és a sárga.
A vasárnap a „Napételek”, a Nap érlelte, nap-
színű gyümölcsök, zöldségek fogyasztásának
ideje.
Összegzésben elmondható, hogy minden héten
minden bolygóval, és minden feladattal kap-
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csolatba kerülünk, ezáltal a hét napjai egyfajta
sorvezetők, segítenek egyensúlyba kerülnünk,
hiszen mindegyik nap egyaránt fontos, a lelki
élet, de az anyagi rész is, a munka, a család is,
így szinkronban vagyunk az idővel, az univer-
zummal. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy
mely bolygók károsak (Mars, Szaturnusz),
akkor védekezhetünk ellenük. A Mars szenve-
délyes, a Szaturnusz bolygó lefáraszt, lehúz
picit. Mars időszakban túlcsípős ételeket ne
együnk, az erjesztett, a rohasztott dolgokat, a
gombaféléket pedig kerüljük. Persze, ha a sze-
mélyiségünk fejlesztése pont azt kívánja meg,
hogy például a marsi hatásokat erősítsük, hogy
ne legyünk „nyuszik”, akkor a mi napunk a
kedd.
� Gondolom, nincs két egyforma nap. Ennek
mi az oka?
� A hét napjaira vonatkozó általánosságokat
árnyalja, hogy a bolygók egymáshoz képest hol
állnak, 5 tényezőt veszünk számításba, például
a Hold és Nap állását egymáshoz képest, a
holdfázist, a csillagképet, amelyben állnak,

hogy a holdnap melyik felében járunk, vala-
mint, hogy a hét melyik napja van. Ezek alap-
ján vannak kedvező és nem annyira kedvező
napok. Ezért például az egyik hétfő jó, a másik
meg nem. Sziddha jóga a jó nap, a Mrityu jóga
pedig a „szerencsétlen nap”. A negatív energiák
ekkor kulminálnak, így ilyenkor legyünk óvato-
sak, fokozottan vigyázzunk magunkra és
másokra is.
� Mi vár ránk jövőre?
� A 2020-as év első harmada nagy átalakulá-
sokat hoz a Földön. Az 1500-as évek óta nem
láttunk ilyen csillagállást. De persze mindenki-
nek van egyéni képlete is, ami találkozik az
általános hatásokkal, és az egyéni hatások
felülírják az általános ígéreteket. 2020-ban
lehetséges, hogy először a változások fájdalma-
san kezdődnek, de az év második fele már job-
ban alakul. Már 2010-ben elkezdődött egy
komoly változás, 2016-ban erős hatású volt,
amikor a Mars és a Szaturnusz együtt haladt a
Skorpió csillagképben. Ez év végén és a 2020
elején sok bolygó találkozik: a Jupiter beéri a

Szaturnuszt és a Plutót, valamint a leszálló
holdcsomópontot, majd a Merkúr és a Vénusz
is együtt mozog. Ez a nagy átrendeződések, a
gondolkodásmód, a hitrendszerek cseréjének
ideje, átalakulás a társadalmi berendezkedés-
ben, az elvekben, begyepesedett szokásokban,
akár évszázados tradíciókban. Gyakran hábo-
rúkat is hoz. (Lásd most a török-kurd helyzet).
A Bak zodiákusban, de még a Nyilas csillagkép-
ben jön létre ez a nagy együttállás. A Bakhoz a
társadalmi struktúrák tartoznak, így nagy tár-
sadalmi változások várhatóak, ezért most külö-
nösen fontos, hogy nyitottak, befogadók, vagy
kirekesztők, ellenségesek leszünk-e. A saját
életünkben muszáj elkezdeni a fejlődést, és a
saját környezetünkben, házunk táján tehetünk
először a világ egészéért. A „begyepesedett”
kultúrákban hatalmas változások várhatóak,
hiszen ami nem hajlik, az eltörik. A biztonság-
ra törekvés is fontos téma lesz, lesznek orszá-
gok, kultúrák, amelyek erre az anyagi bebizto-
sításra játszanak majd. A beszűkülés, a saját
érdekek, önzés előtérbe kerülhet, és fontos fel-

adat lenne leküzdenünk magunkban ezeket a
rossz emberi tulajdonságokat. Ezzel szemben a
másik oldalon pedig nagy, spirituális nyitást
láthatunk egy egészen új szellemi kultúra felé.
A tudományban nagy áttörésekre számítha-
tunk. A természetvédelem, energiafelhasználás
változik. A Plútó jelenti a megújuló energiákat,
a transzformációk bolygója. A Földet érintő
összes kérdésben össze kell fogni, társadalmi
problémák, szegénység, éhezés, lakhatási
nehézségek terén, de a klíma védelmében is,
nem lehetnek olyan nagy különbségek, mint
most, mert kihat mindenkire a változás. A már
2010-ben elindult folyamat 2021-2022-ben
tetőzik, amikor belép a Halak csillagképbe a
Jupiter és a Neptunusz. A Bak ideje kemény, de
üzleti fellendülést hozhat. A szeretet vallások
kinyílása erősödése is várható. Az erőszak val-
lások háttérbe szorulnak. Ilyen együttállás 500
éve, utoljára a reformációi idején volt, s az már
történelmi tény, hogy ez megváltoztatta és
átrendezte a társadalmakat.

Kovács Liza
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� Milyen játékok voltak divatosak ebben az
évben? Milyen gyorsan változik a játékpiac?
� Idén az eladások alapján a készségfejlesztő és
tudományos játékok előretörése látható. Ez egy
néhány éves tendencia, hogy a szülők közül egyre
többen lépnek a „tudatos játékvásárlás” ösvényére,
ahol komolyabb figyelmet szentelnek annak, hogy
azok a játékok, amivel a gyermekük játszik valóban
hozzájárul-e a gyermekük fejlődéséhez? Ezen kívül,
az építőjáték kategória és a társasjátékok uralják a
toplista tetejét. Az előbbit a dán kockajáték húzza
erősen, az utóbbit a néhány éve tartó „társasjáték-
reneszánsz” erősíti. A játékpiac egyébként gazdasá-
gilag stabil, évente 3–5% közötti növekedésre szá-
míthatunk.
� Mit ért a tudatos szülő kifejezés alatt?
� A tudatos szülő nem egy elvont fogalom, annyit
jelent, hogy a felnőttek figyelnek a gyerek egyedi
igényeire, az érdeklődési és fejlettségi szintjének
megfelelő játékot választanak, amihez persze érde-
mes igénybe venni a játék szakboltokban dolgozók
szakmai segítségét. Az így kiválasztott játékokkal
hatékonyan és élményszerűen jut hozzá a gyermek
azokhoz az ismeretekhez és képességekhez, ame-
lyek szükségesek a boldog, teljes gyermekkorhoz és
megalapozzák a kiegyensúlyozott és sikeres felnőtt-
kort.
� Idén a készségfejlesztő játékok közül melyek vol-
tak a legkeresettebbek?
� Most a tudományos játékok, a kémia és biológia
tanító játékok népszerűek, de a megújuló energia,
zöld játékok is nagyon kedveltek. Ilyen például a
4M márka, a műanyagok újrahasznosítás, a vulkán
készítő játék, a kristálynövesztő szett, a mini széle-
rőmű, az időjárás állomás, a krumplióra készítő
szett. Mára az informatika az életünk részévé vált,
ezért jó, ha már pici korukban ismerkednek az
ehhez kapcsolódó technológiákkal a gyerkőcök.
Kapható a REGIO JÁTÉK áruházaiban olyan mini
robot, amit a gyerek programozhat be különböző
mozgásokra.
� Gondolom ezek a robotok nagyon népszerűek.
� Sok ilyen játékot vesznek tőlünk, hiszen a külön-
böző korosztályoknak megfelelő fejlettségi szintű
robotok egyszerre hasznosak és szórakoztatóak. Fel-
nőtt korra is szép emlék marad „az én első robotom”.
� Minden játék valamilyen módon, kisebb-

nagyobb mértékben fejleszt. Gondolom, a válasz-
tásnál az a cél, hogy a gyereknek az életkorának
megfelelő játékot adjuk, hogy tudja használni, de
ne is unatkozzon közben. Hiszen mással játszik szí-
vesen például egy 2 éves vagy egy kiskamasz.
� A gyerekszobában úgy állítsuk össze a játéktípu-
sokat, akárcsak a helyes étrendnél, jó, ha a tányéron
a tudományos játékok egyharmad arányban vannak
jelen. Az újdonságoknak is jusson egyharmad. Per-
sze az örök klasszikusok, a pöttyös lapda, a baba, a
fajátékok is sokféle készségre hatnak, vagy a régeb-
bi típusú építőtájékok, a LEGO is mind szükségesek
a gyermekek fejlődéséhez, hiszen a finom mechani-
kai képességeket remekül fejlesztik. Nem véletlenül
kortalanok. Vannak örök klasszikusok, amelyek
évtizedek óta a toplista élén állnak. A diavetítő, vagy
a Gazdálkodj okosan! társasjáték például már a
nagyszüleink, de még a dédszüleink gyermekkorá-
ban is népszerű volt, s ma is az, sőt valószínű, hogy
majd a mi gyermekeink is vásárolni fognak az ő gye-
rekeiknek, hiszen visszaemlékeznek arra, hogy
milyen jó is volt társasozni a családdal, vagy a dia-
vetítőn megnézni egy mesét. A játékkínálat kimerít-
hetetlen világ. A kortalan játékokhoz, a már beveze-
tett termékekhez minden évben csatlakoznak
újdonságok. Vannak tiszavirág életű játékok is,
amelyek amilyen gyorsan megjelentek, olyan gyor-
san el is tűnnek a kínálatból. Ha elbizonytalano-
dunk, hogy mit is vegyünk, a szakboltokban az
eladóktól kérhetünk tanácsot.
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A december kiemelt időszaka
az évnek. Mikulásra és karácsonyra
a játékboltok külön készülnek,
hiszen minden gyermek örül annak,
ha játékot kap ajándékba.
A legtöbbjük listát állít össze,
sokan még levelet is írnak
a Télapónak. A gyermekek
kívánságait ilyenkor a Mikulás
meghallgatja. A szülők, nagyszülők
nincsenek könnyű helyzetben,
ha nem akarnak túlköltekeni,
kordában akarják tartani
az ajándékozást, hiszen nem is lehet
és nem is szabad a gyermekek
minden óhaját teljesíteni.
Az ajándékozás az örömszerzésről
kell, hogy szóljon, s nem
a mennyiségről és az összegről.
Vannak olyan cégek, akiknél egész
évben a játékok olyan széles
választékával találkozhatunk,
hogy már maga az is élmény,
ha csak körbesétálunk az üzletben.
Kicsik és nagyok az ilyen
szakboltokban órákat is képesek
úgy eltölteni, nézelődni, hogy észre
sem veszik, hogy milyen sok idő telt
el. A szülőknek sokszor nehéz
eligazodni a rengeteg fajta játék
között, választásukat próbáljuk
segíteni azzal, hogy a 2019-es
legnépszerűbb játékokról a REGIO
JÁTÉK marketing vezetőjét,
Gyaraki Dávidot, kérdeztem.
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� Az ünnepi készülődés évek óta
nem az első adventi nappal kezdődik,
hanem már ősszel. Önöknél is koráb-
ban indul a vásárlási láz?
� A REGIO üzletekben novembertől
indul a karácsonyi szezon. A Black
Friday is nagyon népszerű, ami álta-
lában szintén kibővülve, nem egy
nap, hanem november utolsó két hét-
végéje szokott lenni.
� A gyerekek egész évben kapnak
ajándékba játékokat, vagy vesznek
maguknak valamit a kedvenc játék-
boltjukban például a születésnapjuk-
ra vagy gyereknapra. A karácsonyi
időszak mennyiben más?
� A játékpiac 50 milliárdos üzletág.
Ennek több mint fele karácsonykor
realizálódik. Általában nyolc és tízezer forint körül
vásárol egy-egy személy. Húsvétra jellemző a locso-
lópénz, karácsonyra általában a gyerek listájáról
választanak a szülők. A karitatív szervezetek kará-
csonykor mindig szerveznek játékgyűjtést, ekkor
sokszor tapasztaljuk, hogy vannak, akik nem is régi,
hanem vadonatúj játékot adományoznak. Bejönnek
hozzánk és a megvásárolt játékot rögtön viszik a
Mikulásgyárba. El kell mesélnem, mert pár évvel
ezelőtt igazi karácsonyi mese részesei lehettünk,
amikor egy szívszorító és csodás dolog történt az
egyik REGIO üzletünkben, Budaörsön. Egy anyuka
nem tudta megvenni a drága 60.000.-Ft körüli
autópályás játékot a kisfiának, aki persze ezt nagyon
szerette volna. Meghallva ezt az egyik vásárlónk, szó
nélkül kifizette a játékot, s a kisfiúnak ajándékozta.
Ebből is látszik, hogy sokszor sokkal jobbak az
emberek, mint amit általában gondolunk egymás-
ról.
� Önöknél is jellemző, hogy januárban elindul az
ajándékok csereberéje?
� Nem igazán. Az előfordul, hogy ugyanazt a játé-

kot kapja több családtagtól is valaki,
ilyenkor persze szükség van a cserére,
de mivel a gyerekek nyilvánvalóvá
teszik, hogy mit szeretnének kapni,
így kevesebb „baki” történik.
� A REGIO JÁTÉK egyedülálló
abban, hogy az elromlott játékokat,
ha a vevő szeretné, meg is javítják.
Ez főleg a nagyobb értékűek megvá-
sárlása előtt lehet fontos szempont,
ami miatt a sok játéküzlet közül Önö-
ket választják.
� Azt tapasztalom, hogy sok ügyes
kezű apuka és anyuka az apróbb hibá-
kat orvosolja, csak a nagyobb problé-
mákkal fordulnak hozzánk. Igyek-
szünk jó minőségű játékokat forgal-
mazni, hogy ne legyen gond velük, de

persze szívesen megjavítjuk a játékokat, hiszen az
elégedett vásárlóból lesz a törzsvásárló és mi hosz-
szútávra tervezünk. A minőségi szolgáltatásunk ala-
pozta meg, hogy mára már fogalommá vált a játék-
piacon a REGIO név.
� „Akit szeretnek az istenek, meghagyják gyer-
meknek.” A felnőttek is szoktak önmaguknak vásá-
rolni Önöknél?
� Előfordul, hiszen játszani ki ne szeretne? De
inkább az a jellemző, hogy olyan játékot választanak,
ami nekik is és a gyermeküknek is tetszik. A felnőt-
tek is sokszor önfeledten társasoznak, kártyáznak,
vagy például repülőmodellt vagy vasúti pályát építe-
nek. Játék közben elfeledkeznek a napi teendőkről,
bosszúságokról. Persze nyerni is jó dolog, de maga a
játék folyamata talán még ennél sokkal élvezetesebb,
fontosabb. A gyermekek a nekik szóló, az életkoruk-
nak megfelelő társasjátékok során megtanulhatják a
különböző viselkedésmintákat, előre léphetnek a
szocializáció, a közösségi kapcsolatok terén. A kész-
ségfejlesztő játékok pedig észrevétlenül megtanítják
őket a kémia, a fizika, a matematika jó néhány tör-
vényére. De a legfontosabb az, hogy a játék örömet
okozzon és egy szülőnek az a célja, hogy a gyerme-
két minél több boldog pillanathoz segítse, a gyer-
mekkorát széppé tegye. A közös játék erre kiváló,
hiszen ezek az önfeledt pillanatok maradnak meg
felejthetetlen, szép emlékként.

Kovács Liza
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Vendéglátónk nagylányával
és párjával fél éve költözött
a világörökség részét képező
Andrássy út közelében egy földszinti
lakásba. Világos, csendes, de mégis
Budapest központjában lévő
ingatlant kerestek. A napfény miatt
emeleti lakásban gondolkodtak,
de végül mégsem ilyet vettek,
mert rögtön beleszerettek
a Németh Mercédesz által
megálmodott és megtervezett
helyiségekbe. A sok üvegfelületnek,
a nagy belmagasságnak
és a zsúfoltságot kerülő, levegős
térformálásnak köszönhetően
az enteriőrökbe a földszinten is
besüt a nap, és megtölti
a helyiségeket természetes fénnyel.



Beatrix sokáig keresgélte a neki és családjának
megfelelő ingatlant. Nem akarták végigkínlódni
egy felújítás legtöbbször idegölő folyamatát,
inkább kulcsrakész és berendezett lakás vásárlá-
sa mellett döntöttek. Akkor még nem sejtették,
hogy nem is olyan könnyű jó helyen, igényesen
kialakított ingatlant találni. Sajnos sok „látszat”
felújítással kellett szembesülniük. Az eladók
némi festéssel próbálták eltakarni az ingatlan
szerkezeti, gépészeti és egyéb hibáit. Sok a hir-
detésben jónak tűnő, de a valóságban borzalmas
lakás után már kezdtek belefásulni a keresgélés-
be, amikor vendéglátónk lánya a hirdetésben
szereplő képek alapján egy belvárosi lakáshoz
időpontot egyeztetett a tulajdonossal. Azt gon-
dolták, hogy itt is biztosan csalódni fognak, mert
túl szépek a fotók, kizárt, hogy valóban ilyen ele-
gáns legyen. Belépve a Szív utcai lakásba, megle-
pődtek, hogy nemcsak igaz az, amit olvastak az
ingatlanról, de a valóság ezt még túl is szárnyal-
ja. Első látásra beleszerettek a helybe, s nem volt
kérdés számukra, hogy meg szeretnék venni a
lakást. Azóta itt nemcsak jól érzik magukat, de
befektetési szempontból is okos döntés volt a
vásárlás. A térformálás, az enteriőrök kialakítá-
sa ideális számukra. A két elkülönülő lakótér,
mindkettőhöz egy háló- és egy fürdőszoba tarto-
zik, közöttük a közösségi terek, vagyis a nappali,
vele egy térben konyhával, igazodnak az életvite-
lükhöz. A sok gardróbszekrény, beépített fiókok,
polcok segítik a rend megtartását. Beatrix szá-
mára fontos a harmónia, és az elegancia, ame-
lyet itt maximálisan megtalált.
A belsőépítészeti és lakberendezési megoldá-
sok átgondolt térformálásról, biztos stílusér-
zékről tanúskodnak. Németh Mercédesz lakbe-
rendező nemcsak megtervezte, de a kivitelezést
is irányította, így teljesen készen, berendezve
vehette át Beatrix és családja a lakást. Mercé-
desz munkáját szülei segítették, aki a Max
Üvegstúdiót vezetik, így a lakásban látható sok
elegáns üvegfelület a stúdió szakembereinek
munkáját dicséri. A maximális harmónia érde-
kében a tervező törekedett ugyanazon felületek
tudatos alkalmazására. Így lett egységes hideg-
burkolat a padlón, így jelenik meg az üveg újra
és újra, amelyet a fahatású elemekkel, jellem-
zően a szilfa-dekor bútorokkal és a parkettával
burkolt fallal lágyít. Az üveg impozáns megjele-
nését már az előszobában érezzük, ahonnan a
további helyiségekbe az üvegajtókon át vezet az
út. A nappali üvegpadló dekorációt kapott, a
konyhában csempe helyett üveg falburkolat
került. Az üveg transzparenciája elősegíti a tér



átláthatóságát, ezáltal nagyobbnak tűnik a
valós méreténél, valamint a tükröződés miatt a
fény becsalogatására is kézenfekvő volt ezt az
anyagot választani, mivel a lakás nem túl nagy,
67 négyzetméter. A 420 centiméteres belma-
gasság megengedte az álló galéria kialakítását,
amely 15 négyzetméterrel növeli meg az alapte-
rületet. A maximális helykihasználás miatt az
enteriőrökbe az adott tér adottságaihoz igazo-
dó beépített bútorok készültek. A bejárattól
balra van az egyik hálószoba, ahol a franciaágy
alá kihúzható tárolófiókok kerültek. Az íves
álmennyezet, valamit az álló falipolcok és az
egyedi világítótestek luxus budoárrá formálják
az enteriőrt. A másik lakótér a nappaliból köze-
líthető meg, és üveg tolóajtóval különül el. Itt
egy társalgó, s egyben dolgozószoba kapott
helyet. A hozzá tartozó dupla mosdós fürdőszo-
ba két személy számára ideális megoldás. Az
egyedi infraszauna és a hidromasszázs zuhany-
zó a belvárosi környezetben is lehetővé teszi a
wellness élményt. A hálószoba és a gardrób
kialakítására a fürdőszobák fölött épített galé-
rián nyílt lehetőség. A biztonsági üvegkorlát
amelett, hogy elegáns, légies és átlátható teret
biztosít.
Németh Mercédesz értő módon nyúlt a térhez,
pedig nem volt könnyű dolga, hiszen az előző
tulajdonos elhanyagolta a lakást, így az teljes
felújításra szorult. A két lakóteret, hogy az egye-
düllét és az intimitás igényeinek megfelelhes-
sen, egymástól a lehető legtávolabbra tervezte,
a kettőt pedig a közösségi terekkel kötötte
össze. Mercédesz úgy modernizálta a lakást,
hogy annak a régi időket idéző bája ne tűnjön el.
Az eredetileg polgári lakás emlékét megőrizte a
boltív és a külső nyílászárók, amelyek természe-
tesen hőszigetelt üveget kaptak. Minden helyi-
ségben padlófűtés gondoskodik a melegről. Az
ebben a lakásban látott egyedi megoldások, az
exkluzív enteriőrök, az első osztályú kivitelezés
is igazolja, hogy célszerű lakberendezőhöz for-
dulnunk, hiszen a szaktudása elősegíti, hogy
sikeres legyen a tervezés, kialakítás vagy felújí-
tás. Beatrix és családja otthonának érzi a lakást,
nem terveznek újabb költözést.

Balogh Andrea
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� Akik felújítanak, vagy még nagyobb fába vág-
ják a fejszéjüket, és építkeznek, sok eldöntendő kér-
déssel szembesülnek. Melyik helyiség hova kerül-
jön, mekkora legyen, hogy nézzen ki, a burkolatok,
a nyílászárók, a térelválasztó beltéri elemek
milyen anyagokból készüljenek? Ha például a
zuhanykabint vagy akár a szobaajtókat, a lépcső-
korlátot üvegből szeretnénk, akkor vásárlás előtt
célszerű egyeztetnünk az elképzeléseinket egy
szakemberrel, hogy tisztában legyünk azzal, hogy
a házunk/lakásunk adottságai mit engednek. Tel-
lér Ildikó immár 20 éve dolgozik az üvegiparban,
ez idő alatt rengeteg embernek segített az otthona
kialakításában. Családi vállalkozásként régóta
sikeresen működnek. Önöknél előny, hogy a mun-
ka és a magánélet összekapcsolódik, mert erősítik
egymást. Gondolom, ez is hozzájárul ahhoz, hogy
több évtizede a szakma élvonalában vannak.
� Édesapám „fertőzött meg” bennünket, ő a mai
napig a saját kis cégében üvegesként dolgozik,
javítja az ablak- és ajtóüvegeket, tükröket készít,
valamint képkeretezéssel foglalkozik. Mi pedig a
belsőépítészet és lakberendezés felé vettük az
irányt. Most már a lányom, Németh Mercédesz, is

csatlakozott hozzánk, ő épp most fejezi be a lakbe-
rendező iskolát, így a Max Üvegstúdió bővítheti a
tevékenységkörét. Szerintem három pilléren alap-
szik egy jól működő vállalkozás. Fontos a szakké-
pesítés és hozzáértés, minőségi kivitelezések és
persze a gyártóüzem. Jelenleg 14 fős létszámmal
dolgozunk. Elsődleges számunkra ügyfeleink elé-
gedettsége, illetve a vállalt munkák határidőre tör-
ténő, első osztályú teljesítése. Az üvegbeépítő szak-
emberek kiemelkedő üvegipari tapasztalattal és
szakirányú üvegipari képesítéssel is rendelkeznek,
ami igen ritka kincs manapság. Üveggel dolgozni
nagy felelősséggel jár, hiszen ha azt szakszerűtle-
nül használják fel, vagy nem helyesen építik be,
akkor balesetveszélyes lehet. Kizárólag magas
minőségű üvegekkel dolgozunk, mert hisszük, hogy
termékeinket ügyfeleink hosszú ideig szeretnék
használni. Teljes körű szolgáltatást nyújtunk, segí-
tünk a tervezésben, a helyszíni sajátosságoknak
megfelelően méretvétel történik. Felmérést köve-
tően egyedi üvegeket gyártunk, majd a szakszerű
szállítás és a beépítés szintén a mi dolgunk. Az árak
tekintetében különösen fontos szempont számunk-
ra a kiváló ár/érték arány.

ÜÜvveeggbbiirrooddaalloomm
Az üveg a tükröződő felülete,
az átláthatósága és a változatos
megjelenése miatt méltán népszerű
anyag. Manapság trendi különböző
üvegfelületeket alkalmazni belsőépí-
tészeti és lakberendezési megoldá-
sokként mind a középületekben,
mind magán házakban és lakások-
ban. Felhasználásuk széleskörű,
hiszen készülhet üvegből 
zuhanykabin, ajtó, korlát, fal, tető, 
de akár bútor is.
A színes dekorüvegek a fénykorukat
élik, hiszen akár csempe helyett
például a konyhában, nemcsak
esztétikusak, de jól is funkcionálnak.
Manapság sokféle minőségű
és típusú üveg kapható.
Vásárláskor érdemes biztonságos,
és időtálló megoldást választanunk.
Ha tisztában vagyunk azzal,
hogy mire kell figyelnünk például
az üveg zuhanykabinok vagy
üvegfalak esetében, akkor 
elkerülhetjük a buktatókat.
Kalauzunk az üvegbirodalomban
a Max Üvegstúdió tanácsadója,
Tellér Ildikó.
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� Sokan szeretik személyesen is megnézni a ter-
mékkínálatot, Önöknél erre is van lehetőség?
� A belvárosi bemutatótermünkben megtekinthe-
tik a zuhanykabinokat, üvegajtókat, üvegkorlátokat,
a különféle üvegfalakat, üvegtetőt, tükröket, színes
dekorüvegeket, továbbá rögzítési megoldásokat,
szerelvényeket.
� A cég saját gyártóüzemmel rendelkezik, a minő-
ség, a határidők betartása és persze a piacképes ár
érdekében ez nagy segítség.
� Valóban, pont ezen okok miatt 2016-ban cégünk
létrehozta a gyártóüzemét. Így saját részre és több
másik, hasonló üvegipari vállalkozás számára is
készítünk alapanyagot.
� Ma nagyon trendiek a beltéri dekorációs üve-
gek. Ezeket, hogy és hol érdemes felhasználni?
� A dekorüvegeink 3200-féle színben választhatók
NCS és RAL kódok alapján, sőt minden színben
edzhetőek. Ez azért fontos, mert az edzett biztonsá-
gi üveg jóval ellenállóbb, mint a normál síküvegek.
Tűzhely mögé is bátran alkalmazható, nagy felüle-
teket burkolhatunk vele. Az üveg falburkolat előnye,
hogy biztonságos, elegáns és modern megjelenésű,
könnyen tisztítható, sterilizálható, így orvosi rende-
lőkbe is alkalmazható, bontás nélkül, a meglévő
csempére is felszerelhető. A dekorüvegek 4 mm –
10 mm vastagságig, matt, fényes vagy 3Dstrukturált
felülettel kaphatóak. A tetszőleges mintával nyom-
tatott üvegek közkedveltek, hiszen ezzel feldobhat-
juk egy-egy helyiség megjelenését.
� Hányféle üvegajtó kapható?
� Toló és nyíló ajtók közül választhatunk. Amit
még fontos eldönteni, hogy tokos, illetve tok nélkü-
li üvegajtót szeretnénk-e. A tokos üvegajtók nagy
előnye a hangszigetelés, a tok nélküli ajtók viszont
jóval légiesebbek. A nyitásirányok és a felületek tet-
szőlegesen választhatók. Tolóajtók tekintetében
léteznek mechanikus, illetve automata, keret nélkü-
li verziók. Kizárólag korszerű fékes rendszerrel,
önbehúzó mechanikával ellátott ajtókkal foglalko-
zunk (németországi forrásból BOHLE és DORMA
típusok). A nyíló ajtók hidraulikus padlócsukókkal,
tolópajzsokkal, középzárakkal, padlózárakkal egé-
szíthetők ki. Kialakítás szerint felülvilágító, oldalvi-
lágítók építhetők hozzájuk. Az ajtók mérete és nyi-
tásiránya tetszőleges. Felülete 26-féle alapanyag-
ból, 134 dekor-sablonmintából, illetve egyedi igé-

nyek alapján is rendelhető. Tervezéskor már érde-
mes felkeresni bennünket, hogy a szükséges kialakí-
tások megfelelőek legyenek, így elkerülhetőek a
kompromisszumos megoldások és a plusz költsé-
gek. Méret és fénykép már elég a kialakítási javasla-
tokhoz. A MAX üvegajtók rendkívül biztonságosak,
minimum 8 – 10 mm vastag edzett üvegből készül-
nek. Egyedi méretekben üvegfalakba és falkávákba
is beépíthetőek. Lakásoknak, irodáknak egyaránt
exkluzív megjelenést kölcsönöznek. Az üvegajtó
készítése során lehetőség van bármilyen minta elké-
szítésére, ezzel valóban személyes jelleget kap min-
den üvegajtó, könnyen, akár gyermekek által is bát-
ran, használható. Az üvegajtók nem igényelnek spe-
ciális tisztítást. Egyszerű üveg-, tükör,-ablaktisztító
folyadékkal, száraz papírtörlővel vagy puha törlővel
letörölhetjük. A matt üvegajtókat minden esetben
savmart üvegből készítjük, mert a homokfújt üveg
tisztítása nehézkes lenne. Tekintettel arra, hogy
alsó vezetősín nem kerül beépítésre, könnyen tisz-
títható marad a padló is. A tolóüvegajtók tökéletes
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rögzítéséről a felső felfüggesztés gondoskodik. Az
üveg típusa szerint lehet víztiszta, kristálytiszta,
savmart, anyagában színezett bronz, szürke, zöld,
valamint ezek matt változatai, többféle strukturált
felület. Egyedi fóliázott, festett, vagy tetszőleges
képpel printelt üvegajtók is rendelhetők. Az üveg
tolóajtó szerelése mennyezeti, vagy oldalfali füg-
gesztéssel történik. Fontos kérdés, hogy a luxus
megjelenés, mennyire lényeges, mert vannak ehhez
kifejezetten ajánlott lehetőségek. Ha modern térel-
választást szeretnénk, akkor leginkább az üvegfal
jöhet szóba.
� Most már nemcsak plázákban, hotelekben és
irodaházakban, de magán lakásokban/házakban
is gyakoriak az üvegfalak. Mit kell tudni róluk?
� Több célból alkalmazhatunk üvegfalat, de a
lényeg, mindig a térelválasztás és a design. Persze a
legfontosabb a maximális biztonság. A hangszigete-
léssel kapcsolatos elvárásokat célszerű mindig előre
tisztázni, mert ez meghatározza a beépítés módját
és az üvegek típusát. Az egyszerű edzett üvegektől
az akusztikus laminált típusokig széles a választék.
Érdemes minél magasabb hangszigetelő képességű
üveget választani, mert ez nagymértékben fokozza
az üvegfalak komfortját. A térelválasztó üvegfalat
alsó, felső, szorító sínes rögzítéssel készítjük irodák-
ban, a wellness és fürdőszobai típusoknál fix üveg-
rögzítőket és keskenyebb profilokat használunk,
egyedi design igénye esetén szóba jön pontmegfo-
gásos rögzítés. Minden szerelvényünk megfelelő
kültérre is például terasz térelválasztó üvegnek,
illetve üveg kerítéseknél, vagy kukatárolók, kerti
épületek építésekor. Egyedi színek igénye esetén az
alumínium vagy szálcsiszolt felületeket színterez-
zük. Folyamatosan vizes/vegyszeres helyiségek ese-

tén (medencetér, wellness) saválló megoldások jön-
nek szóba. Mennyezet-, fal-, padlófűtés, vízvezeté-
kek és elektromos kábelek helyének megállapításá-
ra korszerű műszereket használunk. Falszerkezet-
detektorral mérjük ki a biztonságos rögzítési ponto-
kat.
� Elegáns, térnövelő hatása miatt korlátként is
elterjedt az üveg. Itt különösen fontos a biztonság.
Ezt, hogy oldják meg?
� Korlátaink magas minőségű rozsdamentes, vagy
alumínium rögzítő anyagokból és a legszebb üvegfe-
lületekből készülnek. A megfelelő anyag vastagsá-
gára és a rozsdamentes segédanyagokra is nagy
hangsúlyt fektetünk. Kültérre és beltérre egyaránt
felhasználható minden termékünk. Kizárólag biz-
tonsági üvegeket használunk üvegkorláthoz. Ebben
az esetben az edzett üveg nem elég, a zuhanásvéde-
lemről a több üvegréteg közt elhelyezett speciális,
biztonsági fóliák gondoskodnak, emiatt biztonság
szempontjából nincs különbség az üvegből vagy
más, hagyományosan, fából vagy fémből készült
korlátok közt. A korlátok minimális magasságát
minden esetben a helyi építészeti előírásoknak
megfelelően kell meghatározni, a lakhatási és egyéb
engedélyek kiadásához ez elengedhetetlen. Az üveg-
korlát hosszútávú funkciója és az exkluzív megjele-
nése a felhasznált anyagok stabilitásán és minősé-
gén múlik. Sokéves tapasztalatunk alapján mindig a
legmegfelelőbb megoldást javasoljuk ügyfeleinknek.
� Hányféle üvegkorlát közül választhatunk?
� Rögzítési mód tekintetében 3-féle alaptípust
különböztetünk meg. Felületét tekintve számtalan
üvegtípus közül választhatunk, a normál üveg, a
kristálytiszta üveg, a savmart és a kristálytiszta sav-
mart üveg, a matt fóliával készített laminált üveg, az
anyagában színezett szürke, bronz füstüvegek, az
anyagában színezett üvegek savmart felülettel, az
anyagában színezett üvegek matt fóliával, 3D struk-
turált üvegtípusok vagy egyedi dekorációval készí-
tett biztonsági üveg. Ezen kívül, előbbiek bármely
kombinációja elkészíthető.
� Az oszlopos üvegkorlát jelenleg a legnépszerűbb
típus. Mi ennek az oka?
� Közkedvelt az oszlopos korlát, mert dekoratív,
biztonságos, megbízható és igen kedvező az ára.
Mind az oszlopok, mind az üvegtartó szerkezetek
exkluzív megjelenést adnak. Az oszlopokat igény

szerint 50 – 130 cm között, csavaros és/vagy
ragasztásos eljárással rögzítjük. A stabil oszlopokra
szereljük a korlátüveg tartó elemeit, majd az üveg-
rögzítők segítségével fixen beépítjük az üvegkorlát
biztonsági üvegeit is. Második típus a vonalmenti
korlát. Ez esetben a korlátok tartószerkezetének
rögzítése történhet a födémre, vagy a homlokzati
oldalra. Ennél a típusnál kiemelkedő jelentőségű
kérdések a homlokzati részeknél a hőszigetelés
elhelyezése, felső elhelyezéskor a vízszigetelés és
vízelvezetés, beltéri esetekben pedig a tervezett bur-
kolatok síkja. A beépített tartószerkezetek utólago-
san elburkolhatók, az üveg beszerelés felülről, spe-
ciális technikával történik. A korszerű rendszernek
köszönhetően a szilikonos megoldás már a múlté. A
megfelelő síkbeállítások nagy szakértelmet és
tapasztalatot kívánnak. Az üvegek tetejére opcioná-
lisan kapaszkodó szerelhető fel utólag is, bár az ese-
tek döntő többségében a panoráma megtartása
érdekében kapaszkodó nélküli megrendeléseket
kapunk. Új építések esetén még a rétegrendek ter-
vezésekor, a vízszigetelések, hőszigetelés megkez-
dése előtt érdemes felvenni velünk a kapcsolatot,
sok esetben kedvezőbb, ha a szerkezeti elemeket
előre beépítjük, vagy a szerkezetet annak megfelelő-
en alakíttatják ki, hogy tökéletesen alkalmas legyen
kívánt üvegkorlát fogadására. Harmadik típusunk a
pontmegfogásos üvegkorlát. Rögzítése a homlokza-
ti oldalra történik. Ennél a típusnál fontos kérdés a
homlokzaton lévő hőszigetelés vastagsága és a ter-
vezett burkolatok síkja, valamint az állványozási
paraméterek. Itt is az üvegek tetejére opcionálisan
kapaszkodó szerelhető fel utólag is.
� Üvegből készült zuhanyfalak és zuhanykabinok
először a szállodákban jelentek meg. Luxus hangu-
lata miatt ma már magán otthonokban is előfor-
dulnak. Ezek is sokfélék lehetnek?
� A MAX zuhanytermékek egy vagy több fix üveg-
panelből, minimum 8 mm edzett biztonsági üveg-
ből készülnek. Rögzítése történhet rejtett profillal,
illetve fixüveg rögzítőkkel a burkolatra. Amennyi-
ben az üvegek magassága nem éri el a mennyezetet,
úgy felső kikötés javasolt a megfelelő stabilitás
érdekében. A magassága és mérete tetszőleges, függ
a belmagasságtól, a légtechnikától, valamint a lak-
berendezői javaslatoktól. Az üvegek éle polírozott. A
vízzárást kristályszínű szilikontömítés biztosítja. A

szerelvények felületét és formavilágát a bemutató-
teremben lehet kiválasztani személyesen vagy fotó
alapján e-mailben. A zuhanyfalakhoz kapcsolódó
zuhanyajtók egy vagy több szárnyú, jobbos vagy
balos kivitelben készülhetnek, szintén minimum 8
mm edzett, biztonsági üvegből. Rögzítése jellemző-
en a burkolatra ajtópántokkal történik. A MAX
zuhanyajtók előnye az egyedi méret, hiszen minden
ajtó pontosan illeszkedik a kialakított falnyílásba.
Mérete és kialakítása tetszőleges, rendelhető egyedi
mintákkal, 22-féle felületből nyíló vagy harmonika
elemek kombinációjával, trendi keret nélküli kivi-
telben. Speciális zuhanyüvegünk könnyen tisztítha-
tó. A MAX kádparavánok minden kád méretére
pontosan illeszkednek, hiszen ezeket is egyedileg
gyártjuk. Mérete és kialakítása tetszőleges, fix, nyí-
ló, harmonika elemek kombinációjával is készülhet. 
� A vízkő és egyéb szennyeződések okozzák a leg-
több problémát. Erre is van jó megoldás, ami meg-
kímél bennünket a több órás súrolástól?
� Az innováció elengedhetetlen ahhoz, hogy egy
cég fejlődjön. Hogy a zuhanyzó mindig olyan fényes
és csillogó legyen, mint az első napon, az üveggyár-
tók kifejlesztettek egy újfajta üvegtípust. Ez egy
olyan színtiszta üveg, amelynek egyik oldalán egy
láthatatlan bevonat található. Ez az örökbevonat az
üvegszerkezetbe lett beépítve, amely speciális
védelmet nyújt az üveg felületének és drasztikusan
csökkenti annak öregedését, megelőzve a vízzel való
érintkezés miatt kialakuló fehéres lerakódást az
üveg felületén. A zuhanyüveg nem igényel speciális
tisztítást vagy karbantartást.

Balogh Andrea
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RRoottsscchhiilldd  KKlláárraa  –– AA  vvöörrööss  ddiivvaattddiikkttááttoorr
Rotschild Klárát a keleti blokk Coco Chaneljeként
emlegették a korabeli újságírók. Elhozta Párizst
Budapestre, és ismertté tette Budapestet a
nagyvilágban. Neve évtizedeken át egyet jelentett a
divattal, az eleganciával, a minőséggel és a luxussal.
Rotschild Klára szalonja már a két világháború
közötti indulásakor fogalommá vált Magyarorszá-
gon. Innen öltözködtek a Horthy-kor arisztokrata
hölgyei, megfordultak benne olyan nemzetközi
hírességek, mint Cartier ékszerész
felesége, gróf Almássy Jacqueline
vagy Faruk egyiptomi király édesany-
ja és lánytestvérei is. Ő bújtatta
menyasszonyi ruhába Horthy Miklós
menyét az évtized álom esküvőjén. Ám
az igazi csoda mégis csak az volt, hogy
a Rotschild-szalon fénye tovább
ragyoghatott a vasfüggöny leeresz -
kedése után is. Bár nem a saját nevén
működött, de a Különlegességi Női
Ruhaszalon mégiscsak az ő csillogó
birodalma maradt, így becsempészte a
nagy párizsi divat házak fényét az
ötvenes évek szürke budapesti hétköz-
napjaiba. Még a köztudottan puritán Kádárné is el-
ellátogatott ide, de Rotschildnál csináltatott
gardróbot Tito és Gromiko felesége és a perzsa sah

neje. Rendszeres vendég volt nála a művészvilág
színe-java: Psota Irén, Tolnay Klári, Szász Endre
felesége, Lula asszony, Váradi Hédi, Fischer Annie,
Kovács Margit, Törőcsik Mari, Halász Judit és
sokan mások.
De hogyan juthatott Rotschild Klára ilyen
kivételezett helyzetbe a szocializmus idején? Miért
utazhatott állami pénzen évente kétszer Párizsba?
Mi tette őt a 20. század magyar divattörténetének

egyik legizgalmasabb alakjává? Nem
utolsósorban: miért választotta a
halált ennyi siker, elismerés
fényében? Simonkovics Ildikó sok -
éves kutatómunkával utánajárt
ezeknek kér déseknek, és felgön -
gyölítette a legendákkal, rejté-
lyekkel, elké pesztő történetekkel
övezett életút állomásait.
Interjúalanyainak többsége szemé-
lyesen ismerte Rotschild Klárát:
rokonok, munkatársak, barátnők és
állandó vevők vallanak arról, milyen
volt a divat nagyasszonya, hogyan
építette fel különleges márkáját.

Ezenkívül korabeli újságcikkek, dokumentumok és
ritkaságszámba menő fotók mesélnek egy kivételes
asszony nem kevésbé kivételes életéről.

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
2020. június 30-ig foglalható, kiemelt időszakok és iskolai szü-
netek kivételével, minimum 2 éjszakára!
9.300.-Ft / fő / éj FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL, hétvé-
gén felárral: + 5.000.-Ft / szoba

SZUPER TÉLI AKCIÓ A BAKONYALJÁN
2020. június 30-ig foglalható hétköznapokon, kivéve: péntek-
szombat éjszaka és kiemelt időszakok, iskolai szünetek!
3=4: három éj foglalása esetén a negyedik éjszaka aján-
dék!
59.400.-Ft / 2 fő / 4 éj FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL
Menüebéd: 800.-Ft / adag
Gyermekkedvezmények!
SZÉP kártyát elfogadunk!
Idegenforgalmi adó: 250,- Ft/ fő/ éj, a helyszínen fizetendő.

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

NNeeiiLL  SSiimmoonn öörröökkzzöölldd  vvííggjjááttéékkaa
aa  CCeennttrrááll  SSzzíínnhháázzbbaann
Billy Wilder filmje, a Legénylakás (The Apartment) 1961-ben tarolt az
Oscaron, négy szobrocskát vitt haza. Shirley MacLaine és Jack Lemmon
legnagyobb alakításaiként tartják számon. Chuck Baxter és Fran Kubelik
történetét ma filmiskolákban tanítják. A színházi siker sem váratott magá-
ra sokáig, Neil Simon, az érzelmes komédiák nagymestere a kor ünnepelt
slágerszerzőjével, Burt Bacharach-hel szövetkezett a zenés Broadway
adaptáció elkészítésére, melynek David Merrick volt rendezője. A Legény-
lakás történetében egy fiú és egy lány keresi kétségbeesetten a boldogulás
útját. Végül az álszent és önző világban magukra és egymásra találnak.
A romantikus zenés vígjáték Puskás Tamás rendezésében új dalszöve-
gekkel tér vissza 2019. december 21-én a Centrál Színház színpadára. Az
előadás férfi főszerepét, a társulat új tagja, Fehér Tibor alakítja, Papp Jánost orvosként látjuk, régi sike-
rük, a My Fair Lady dívája, Tompos Kátya, pedig a főnökével, Stohl Andrással, viszonyt folytató pincér-
lányt formálja meg. A nevettetés nagymesterének örökzöld darabjában karácsony napján végül minden-
re fény derül és az álszent és önző világban egy fiú és egy lány önmagára és egymásra talál.



JJuubbiillááll  aa  PPsszziicchhoosszzíínnhháázz
Huszadik évadába lépett Bácskai Juli pszichológus vándorszínháza. Miért pszicho, miért színház? Mert
mindenkinek ismerősek a témák: szerelem, vágy, féltékenység, párkapcsolati harcok, generációk vitája,
szenvedélyek, szenvedélybetegségek humorral, iróniával előadva. A hangulat- és kapcsolatjavító pszi-
choszínház mottója: „Nem a te életedet boncolgatjuk, de beletrafálhatunk. Nem a miénket teregetjük, de
nagyon ott leszünk!”
Mostantól új helyszínen, a Király utca 11-ben, de megtartva a régi időpontot, vagyis minden hónap 10-
én várják az érdeklődőket. Igény szerint szívesen elutaznak bárhová, ahol szívesen látják őket. Akár isko-
lák, akár magánszemélyek (például születésnapi meglepetésként) is felkérhetik őket egy-egy téma kör-
bejárására.
December 10-én a 350. premierjük lesz, hiszen minden előadásuk improvizáció és premier. Az impro-
vizációkat mély pszichológiai előkészítés előzi meg. A színész elég szabadságot kap ahhoz, hogy önálló
alkotóként élje át a Pszichoszínház minden előadását, de elég ötlettel látja el Bácskai Juli ahhoz, hogy
ne legyen bizonytalan. Ha szeretne, a néző is megszólalhat. „Nézed, mintha nem Rólad szólna, pedig
DE”. Bácskai Juli kitalálja a témát, a szituációkat és a karaktereket. Előadásonként 2 színész játszik,
improvizál a pszichológus forgatókönyvére. Minden előadás egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. A
színházalapító Bácskai Juli eddig már 100 színészt vont be a munkába. Az előadások felszabadítóak,
drámaiak és mulatságosak is egyben, ezért a legtöbb színész boldogan elvállalja a felkérést.

Karácsonykor szerencsére megnő az adakozási kedv.
Sokan gyűjtenek különböző játékokat a rászorulók-
nak, hogy Mikulásra minden szülő ajándékozhasson,
vagy a fenyőfa alatt minden gyermek találhasson neki
szóló meglepetést. Persze ekkor az ételosztás is nép-
szerű. De a szegényeknek nemcsak decemberben,
hanem egész évben szükségük van segítségre, ezért
tart minden nap ételosztást például Budapesten a
Krisna közösség. A Népligetnél éve óta délben a
rászorulókat meleg étellel várják. Jó lenne, ha akik
megtehetik, nemcsak kampányszerűen segítenének
másokon, ezért szeretném Kedves Olvasóink figyel-
mébe ajánlani a Krisna-hívők Ételt az Életért Alapít-
ványát. Ők az Élelmezés Világnapja alkalmából, októ-
ber 20-án, rendkívüli ételosztást is tartottak a Népli-
getben, a Planetárium mögött. A szervezők 900 adag
meleg ebéddel és ugyanennyi tartós, gazdag élelmi-
szercsomaggal készültek. Az iskolakezdés utáni idő-
szakban és a fűtési szezonra való tekintettel a cso-
magra sok családnak volt szüksége. 
Az őszi ételosztás apropója a Szegénység elleni küzde-
lem és az Élelmezés világnapja, amiről október 16-án és
17-én emlékeznek meg szerte a világon. A két fontos
világnapot az ENSZ javaslatára vezették be, hogy fel-
hívják a figyelmet a világszerte előforduló súlyos éhe-
zésre, de arra is, hogy a mai nyugati világban a minősé-
gi éhezés jelensége is tetten érhető. Ez jelenleg Európá-
ban és a fejlett jóléti országokban gyakoribb probléma,
mint a szó szerint vett éhínség. A minőségi éhezés azt
jelenti, hogy noha mennyiségileg megfelelő a táplálé-

kok bevitele, de
minőségük elég-
telen, azaz a vi -
taminok, táp-
anyagok, ásvá-
nyi anyagok sú -
lyos hiánya jel-
lemzi, a jellegze-
tes kalóriatúlfo-
gyasztás mellett. Ebből fakadnak gyakran korunk
népbetegségei, a háttér okok mögött pedig a nehéz
anyagi körülmények állnak, amelyek nem teszik lehe-
tővé a változatos, gyümölcsökben és rostokban gaz-
dag étrendet. A Krisna-hívők élelmezési programjuk
keretében ugyanakkor arra is szeretnék felhívni a
figyelmet, hogy az egészséges táplálkozás egyik fontos
alapeleme a vegetáriánus étrend, amely okosan meg-
választva minden szükséges tápanyagot biztosít a
fogyasztó számára. Az erőszakmentes, húshagyó
étrend jobb a természeti környezet, az állatvilág és az
emberek számára is. 
Ez évben is karácsonykor a Krisna-hívők Ételt az Élet-
ért Alapítványa több ezer adag ételt és több száz tonna
tartós élelmet fog kiosztani. Az Ételt az Életért munká-
ját és a soron következő, karácsonyi kiemelt akciót
támogathatják a www.eteltazeletert.hu oldalon, ahol
néhány kattintással tetszőleges összeget utalhatnak,
vagy a 13600/33-as kódú adományvonallal, a hívás
után a 33-as kódot beütve, vagy azt sms-ben elküldve,
hívásonként 250 forinttal segíthetik a rászorulókat.

ÉÉtteell--éélleett  mmiinnddeennkkiinneekk



2019 utolsó negyedévében három filmmel jelentkezik a Cinetel filmforgalmazó: október
24-től Allan Mauduit vígjátéka, a Lázadók, november 28-tól Woody Allen románca, az
Egy esős nap New Yorkban, december 5-től pedig Tom Harper viktoriánus kalandfilm-
je, a Léghajósok láthatóak a mozikban.

LLáázzaaddááss,,  ll’’aammoouurr,,  lléégghhaajjóózzááss!! 110000  TTaaggúú  cciiggáánnyyzzeenneekkaarr::  3355  éévveess  JJuubbiilleeuummii  kkoonncceerrtt
Sztárvendég: Bangó Margit, Kossuth-díjas énekesnő
2020. február 09. 19 óra, Budapest Sportaréna

A Magyar Örökség és Hungarikum- díjas 100 Tagú Cigányzenekar nevét és eddigi teljesítményét méltán
őrzi az Aranykönyv és a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeuma. A 35 esztendeje született világhírű tár-
sulat klasszikus szimfonikus zenekarként működő együttes, a világon egyedülálló zenei formáció, akik
eddig Afrika, Amerika, Ázsia, Ausztrália, Európa számos városaiban, több mint ezer koncertet adtak. A
100 Tagú Cigányzenekar hagyományápoló művészeti tevékenysége felbecsülhetetlen érték, nincs párja
a világon. Komolyzenei - többek között Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, Erkel, Brahms, Csajkovszkij, Sara-
sate, Strauss - művek mellett tradicionális magyar cigánymuzsikát, magyar nótát és népdalt játszanak.
A Magyar Örökség Díjat 2000-ben nyerték el, ugyanebben az évben bekerültek a Guinness Rekordok
Könyvébe is. A 100 Tagú Cigányzenekar fennállása óta 27 CD, 5 DVD-lemezt jelentetett meg, ebből 5
platina, 9 aranylemez lett. A zenekar „világhírű művészi és hagyományőrző gyakorlata”néven került be
a Hungarikumok Gyűjteményébe, ezáltal 2014.március 18 tól jogosult a Hungarikum kitüntető cím
használatára. A Hungarikum minősítés, olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl,
amely a magyarság csúcs teljesítménye.

Jegyek itt: https://www.eventim.hu/hu/jegyek/100-tagu-ciganyzenekar-budapest-papp-laszlo-sportare-
na-478692/event.html

A Lázadók: Egy halfeldolgozó üzemben elsza -
badul a pokol. A néhai megyei szépségkirálynő,
Sandra (a kétszeres Cézár-, valamint berlini
filmdíjas Cécile de France) visszatér szülővárosá-
ba, ahol a megélhetéshez muszáj munkát
szereznie. A vidéki kisváros egyetlen lehetősége a
helyi halfeldolgozó üzemben kínálkozik. Főnöke a
munkahelyen intenzív molesztálásba kezd, a nő
önmagát védi, a férfi pedig véletlenül meghal. Két
kolléganő siet Sandra segítségére, és egy halom
pénzt találnak a halott férfi táskájában. Emiatt
elindul egy szürreálisan bonyolult kaland.

November 28-tól a négyszeres Oscar-díjas Woody
Allen egy romantikus komédiával tér vissza imá-
dott városába, New Yorkba, hogy újabb fejezetet
írjon a szerelemről. Az Egy esős nap New
Yorkban ismét igazi sztárparádé: Jude Law, Liev
Schreiber, Diego Luna és Serena Gomez mellett a
főbb szerepekben az új generáció legnagyobbjait, a
Szólíts a nevedennel berobbanó Timothée Chala-
met-t és a huszonegy évesen már hatvan szerepet
maga mögött tudó Elle Fanninget láthatják a
város, a rendező és a szerelem szerelmesei.

Az évet a december 5-én a hazai mozikba kerülő
Léghajósokkal zárja a Cinetel. Tom Harper
valós események ihlette viktoriánus kaland-
filmjében Felicity Jones és Eddie Redmayne
próbálják meghódítani az eget. 1862-ben a
fene gyerek léghajós, Amelia Wren (Jones)
összeáll az úttörő meteorológussal, James
Glaisherrel (Redmayne), hogy bővítse az
emberiség ismereteit az időjárásról, és maga-
sabbra repüljön, mint előtte bárki a történelem-
ben. Fizikai és érzelmi kihívásokkal teli útjuk
során az egyre ritkuló levegőben a felemelkedés
a túlélésért való küzdelemmé válik.
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1. kérdés:
Augusztus 4-én hol nyílt újabb Kemenes cukrászda?

2. kérdés:
A biatorbágyi első Kemenes cukrászda sikeres példáját követve
Budapesten melyik üzletük cukrászda és bisztró is egyben?

3. kérdés:
Milyen a kapcsolat a Kemenes cukrászda és a Lipóti Pékség között?

4. kérdés:
Soroljon fel legalább 3 Kemenesre jellemző édességet.

5. kérdés:
Miért hívják Kemenesnek a cukrászdákat?

NNYYEERREEMMÉÉNNYYJJÁÁTTÉÉKK
A DélUtán magazin karácsonyi nyereményjátékán a lenti öt kérdés-
re a delutan@delutan.com e-mail címre helyes válaszokat
beküldő olvasóink között a Kemenes Cukrászat 5 db, egyenként
10.000.- Ft. értékű vásárlási utalványát sorsoljuk ki.
Beküldési határidő: 2020. december 20.
A nyerteseket e-mailben értesítjük.




