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SOHA NEM VÁGYAKOZOTT
SZÍNPADRA, INKÁBB
A KULISSZÁK VILÁGA
VONZOTTA

Debreczeni Ildikó 

SIKER A HIVATÁSBAN



A hétköznapi élethelyzetek 
élményei, hatásai észrevétlenül 
befolyásolhatják bárki 
pályaválasztását, hisz azok 
modellértékűnek, követendő 
példának tekinthetőek, 
különösen olyan tevékenységek 
esetében, ha azok nincsenek a 
mindennapi látókörünkben. 

Ezek közé sorolható az a különleges szín-
házi háttérvilág is, mely egy-egy színpadi 
előadás lebonyolításához szükséges.

Debreczeni Ildikó édesanyja a szolnoki 
Szigligeti Színház színészeinek az öltözte-
tője volt, ő pedig iskoláskorában gyakran 
meglátogatta munka közben. Gyakorlatilag 
ebben a művészvilágban nőtt fel, azonban 
sosem vágyakozott színpadra, inkább a 
kulisszák mögötti dolgok vonzották. 

Kezdetben édesanyjához hasonlóan ő is 
öltöztető volt, hisz a jelmezeket a kezdetek-
től fogva megkedvelte és a későbbiekben 
a színház varrodájában dolgozott. Tehet-
ségére az akkori színházigazgató, Schwajda 
György is hamar felfigyelt. Ennek megerősí-
tésére egy nap Törőcsik Mari ruhájának meg-
varrását kapta feladatként, majd kinevezte a 
színház varrodavezetőjének. Látva a precíz 
munkáit, együttműködve Román Sándor 
táncművész és koreográfussal, megbízta 
az Ezeregyév című tánc-show jelmezeinek 
kivitelezési munkálataival. Ez első hallásra ez 
nem tűnt könnyű feladatnak, de valójában 
már az első perctől kezdve úgy működött, 
mint egy jól működő olajozott gépezet. 
Vajon miért? 

Azért mert a színházi előadások egyik leg-
fontosabb kiegészítője a gondosan meg-
tervezett és tökéletesen kivitelezett jelmez.
A jelmeztervező olyan sokoldalú ismeretek-
kel rendelkező kreatív szakember, aki mun-
kájával a háttérből, de nagyon aktívan részt 
vesz a színházi produkció létrehozásában. 
Feladatai közé tartozik az adott mű karak-
tereinek jelmezeinek megalkotása. Ennek 
érdekében együttműködik a fodrásszal, a 
parókakészítővel, a sminkessel. A jelmezter-
vezők minden esetben törekednek az adott 
karakter személyiségének és társadalmi 
státuszának és a korszak tökéletes megje-
lenítésére. Ezen keresztül hűen ábrázolják a 
korabeli társadalmi jelenségeket, melyben 
a mű játszódik, vagyis a díszlet- és jelmez-

tervezők ugyanúgy elválaszthatatlanok a 
színielőadásoktól, mint a rendezők vagy a 
színészek, annak ellenére, hogy a közönség 
nem látja őket. A munkájukat az elkötele-
zettség, szeretet és szakma iránti tisztelet 
jellemzi. 

A jelmezkészítés nemzeti hagyománya-
inak érdekében, hogy a magyar és más 
nemzeti népviselet egyes darabjait korhűen 
tudják elkészíteni, speciális technikákat fej-
lesztettek ki. Ezek közé tartozik a zsinórozás, 
a steppelés és a különböző tájegységek 
hímzési motívumai. A tökéletes színpadi 
látvány elérése érdekében a színészeknek, 
énekeseknek, táncosoknak nemcsak jel-
mezt kell viselniük, hanem néha szükség 
van különböző kiegészítőkre is, melyek 
lehetnek kalapok, fejdíszek, álarcok, lábbelik, 
kesztyűk.

Debreczeni Ildikó a jelmeztervezésben a 
klasszikus formák, és stílusok kedvelője, de 
álláspontja szerint a jelmezkészítés terüle-
tén sem elhanyagolható az aktuális új divat 
figyelembe vétele. Idézve szavait: „Nagyon 
szeretem követni a trendeket, mert a meg-
újulásnak is fontos része. Természetesen ezzel 
párhuzamosan nagyon szeretem a korhű for-
mákat is alkalmazni. Szeretem ötvözni, össze-
hozni a klasszikust a trendivel.”

1995-ben gazdaságossági okok miatt a 
színház igazgatója kiszervezte a színházi 
varroda működtetését, mely kedvezőtlen 
és rideg döntés túlélésének érdekében

Debreczeni Ildikó létrehozta a Jelmez-Art Kft-
t. Ma már nemcsak jelmeztervező és készítő, 
hanem sikeres üzletasszony és cégvezető. 

Érdekes módon, a talpon maradás érde-
kében soha nem alkalmaztak semmilyen 
reklám- és marketingstratégiát, úgymond a 
szájhagyomány útján nőtt a népszerűségük. 
Az üzleti világra jellemző farkas törvények 
mellett, napjainkban is a kezdeti elszántság-
gal folyamatosan új ötleteken, új projekte-
ken dolgoznak. 

Kitartásuk és a gyors alkalmazkodóké-
pességük meghozta a gyümölcsét, hisz 
felvállalták a hazai színházvilág kapacitás-
beli hiányosságait, és apró sikerekkel, de 
magabiztosan nyitottak külföldi megbízá-
sok felé is. Ennek köszönhetően már a világ 
számos országából, különböző kulturális 
rendezvényekről érkezik felkérés a Jelmez-
Art-hoz. Gyakorlatilag Európa minden orszá-
gában, de már az Egyesült Államokban is 
volt már bemutatójuk. Mondhatni, hogy 
ma már egymásnak adják nála a kilincset a 
világ, vezető operaházainak jelmeztervezői, 
melynek kulcsa a fegyelmezett profizmus, a 
szakmáját tisztelő, a kollégákat megbecsülő 
hozzáállás és fogékony érzékenység a külvi-
lág ingereire. 

A számos külföldi megbízás ellenére
Debreczeni Ildikó immáron 35 éve dolgozik a 
szolnoki Szigligeti Színháznak, sőt az évek alatt 
összegyűjtött tudást és tapasztalatot igyekszik 
átadni az új generációknak is. 

Experidance, Szenvedélyem Velence: Jelmeztervező Debreczeni Ildikó
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„Nagyon fontos az utánpótlás, melynek kere-
tében szeretném, ha a jelmezkészítés úgy tudna 
fejlődni, hogy a szakemberek megtalálják a Jel-
mez-Art-ot. Az anyagi veszteségek megelőzése 
érdekében a megalakulás óta, amit csak lehet, 
következetesen visszaforgatok a cég fejlesztésébe. 
Ezen túlmenően folyamatosan foglalkozunk a 
tudás átadásával, az utánpótlás kérdésével is”. 

Tisza-tavi Opera Fesztivál
Egy-egy misszió teljesítéséhez folytonos 

kitartás, mániákus elkötelezettség szüksé-
ges, amivel a lélek és a fizikum egy idő után 
nem képes lépést tartani. Ezt az átlag feletti 
teherbírást, igénybevételt, fásultságot, szak-
mai kiégést a köznyelv egyszerűen mene-
dzserbetegségnek hívja.

„Teljesen magam alatt voltam, nem érde-
kelt semmi.” vallotta be Debreczeni Ildikó, 
hisz tartósan napi 14-16 órákat dolgozott. 
A családja invitálására a közeli Tisza-tóhoz 
mentek pihenni, ahol a csodálatos és gyó-
gyító környezetben viszonylag hamar feltöl-
tődött, visszatért az életkedve. A családjával 

körbe biciklizték a Tisza-tavat, s nagy való-
színűséggel természet nyugalma és szép-
ségei aktiválhatták az újabb úgynevezett 
„ökokultúrális” ötletet. Mi lenne, ha az itt 
megrendezett Jelmez-Art csapatépítési tré-
ningjeit barátilag meghívott komolyzenei 
és opera-előadásokkal bővítenék? Ugyanis 
a Tisza-tó körüli falvak kiváló helyszínt biz-
tosítottak az egyes rendezvényeknek, ami a 
közönség számára az ünnepi öltözék mellő-
zésével, biciklivel, csónakkal megközelítve 
a helyszíneket piknikezés közben kivéte-
les élményeket nyújtottak. Az első saját 
szponzorálású rendezvény olyan „kulturális 
szakmai névjegy” lett, melynek birtokában 
a következő években az önkormányzatok, 
különböző cégek bevonásával és támoga-
tásával létrehozta a Természet Operaháza 
Tisza-tavi Fesztivált. A már közel négyezer 
fős közönséggel bíró fesztivál igazgatója ter-
mészetesen Debreczeni Ildikó lett. 

A négynapos fesztivál minden év júliu-
sában kerül megrendezésre, mely remek 
lehetőség a természet, az aktív pihenés és a 

kultúra ötvözésére. Célja a minőségi kultúra 
összekapcsolása az egészséges életmóddal, 
valamint a Tisza-tó természeti adottsága-
inak, madár- és állatvilágának megismer-
tetése a hazai és nemzetközi közönséggel. 
Továbbá a művészet szabadabbá, köny-
nyebbé teszi a lelkünket, különösen akkor, 
ha mindez egy idilli környezetben, a szabad, 
nyári égbolt alatt történik.

Szakmai filozófiája a Dalai Láma gondo-
lataival egyenértékű: „Minél őszintébbek és 
nyitottabbak vagyunk, annál kevésbé fogunk 
félni, mert nincs takargatnivalónk mások előtt, 
ezért úgy gondolom, minél őszintébb valaki, 
annál magabiztosabbá válik”.

Következésképp vannak személyek, akik 
a sikeres szakmai karrierjük folyamán a jobb 
eredmények érdekében kisebb kitérőket 
tesznek, de megmaradnak az alaptevé-
kenységüknél, amit szeretnek csinálni attól 
függetlenül, hogy alárendelik magukat az új 
kihívásoknak. Debreczeni Ildikó esetében ez 
a Tisza-tavi Opera Fesztivál lett.

Oláh Antal

Titkos házasság: Innsbrucki Ünnepi Játékok
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A SZÉPSÉG SZIGETE
KECSKEMÉT BELVÁROSÁBAN
 Kislány korom óta érdekelt 
a szépség, a szépítészet és 
minden, ami ezzel kapcsolatos. 
Amikor a húgommal fésültük 
a babák haját, sminkeltük őket, 
lakkoztuk a körmüket arról 
álmodoztam, hogy felnőttként 
is ezt szeretném csinálni.

 
Másfelé terelt azonban az élet, de harminc 

évesen egyszer belém hasított a felisme-
rés, hogy elvégezzem a manikűr,- pedikűr, 
műköröm építő iskolát. Miért csak most? 
Miért nem előbb?! Ennek csak akkor jött el 
az ideje, úgylátszik...

Egy-két szalonban dolgoztam, mielőtt 
úgy hozta az élet, hogy a Szépség Sziget 
Szalonba kerültem. Akkor már öt-hat éve 
körmöztem, sminkeltem, német szempilla 

stylist tanfolyamot is elvégeztem. Folyama-
tosan képeztem magam, hogy jobb és jobb 
legyek és mindent elsajátítsak, ami a szép-
ségiparban csak lehetséges.

A szalont három éve vettem át egy 
kedves barátnőmtől, mert akkor meg őt 
sodorta másfelé az élet. 

Belevetettem magam a testkezelés rejtel-
meibe is,kozmetikai és alakformáló tovább-
képzésekre jártam, járunk mind a mai napig 
Kolléganőimmel, hogy ebben is a legjob-
bak között legyünk.

 
Szalonunk Kecskemét szívében, a bel-

városban található.
Úgy alakítottuk ki szolgáltatásainkat, hogy 

egy mai Hölgy mindent megtalálhasson 
benne, amire csak szüksége lehet! A legmo-
dernebb gépekkel és módszerekkel állunk 
rendelkezésre a testkezelés és a kozmetikai 
kezelések terén. Étkezést helyettesítő italpo-

rokkal, és életmódbeli tanácsainkkal is segít-
jük a csinosodni vágyókat a gépek mellett. 

Különféle masszázsok-a stressz elengedé-
séhez, szolárium pedig a gyönyörű barna 
bőrért.

Szalonunk külső része divatáru üzlet, ahol 
alkalmi és utcai ruhák mellett márkás kiegé-
szítők közül is válogathatnak.

Folyamatosan mérjük fel az igényeket és 
próbálunk fejlődni, a legújabb technológiá-
kat behozni szalonunkba.

Ősszel IPL tartós szőrtelenítő géppel 
bővül gépparkunk, mivel nyáron nem 
ajánlott ez a kezelés. Nagy igény volt már 
a gépre, így erre az évszakra időzítettük 
beszerzését, hogy nyugodtan kipróbálhassa 
mindenki.

Szeretettel várunk minden szépülni és 
csinosodni vágyó Hölgyet és Urat szalo-
nunkban.

 Pintér Szabina



A szóban forgó hölgy BEDNAI NATÁLIA. Nem könnyű megha-
tározni egy szóban a foglalkozását. Ahogy manapság mondják: 
sok lábon áll. Természetesen, mind a sajátja. Egy Shakespeare-i hős, 
nevezetesen a Szentivánéji álomból: Zuboly híressé vált mondata jut 
róla eszembe: 

IDE NEKEM AZ OROSZLÁNT IS! 
Ami Natáliát illeti, az idézett mondat sosem hangzott el a szájából, 

de a tartalmát tekintve, oda vette magának – képzeljék - még az 
oroszlánt is. Natáliát nem lehet egy szóval elintézni, hogy színésznő. 
Színigazgató saját színháza van, (erről majd később) rendező, színda-
rabíró, koreográfus, jelmeztervező, gazdasági szakember, producer, 
menedzser, meg, amit akartok… Színésznőként primadonna, tra-
gika, komika, boszorkány a gyermekműsorokban, eljátszotta már 
a világ minden létező állatát a bolhától az oroszlánig… Aligha kell 
bizonygatni, hogy színházi „mindenevő”. Ő pedig a jelek szerint hab-
zsolja az élvezeteket.

ODA NEKI AZ OROSZLÁNT IS!
NATHALIE – NATÁLIA…
Natáliára várok egy budai hangulatos 
eszpresszóban. Csoda, ha egy régi nagy sláger jut 
eszembe róla és azt dúdolgatom magamban? 
Gilbert Bécaud micsoda temperamentummal 
énekelte azt az általa világhírűvé vált dalt, 
amelynek a végén olyan vad lendülettel ütötte 
a zongora billentyűjét, mint a kohászok a tüzes 
vasat. Milyen volt Nathalie? Egy szép szőke kislány 
Moszkvában, akire a dal szerint Gilbert a Vörös 
téren várt. Nathalie a költői fantázia szülöttje 
volt.  Akire én várok Natália, valóság. Csinos 
szőke asszony, aki jól ismeri a romantikus francia 
sanzont, talán a kedvenc dalai közé tartozik. 

SIKERES NŐ



UBORKASZEZON 
TÖRÖLVE! 
A színházak általában június végén bezár-

ják a kapuikat, csak ősszel nyitnak újra.
A színészek ilyenkor pihenik ki magukat 
a fárasztó színházi szezon után. Erre talál-
ták ki az uborkaszezont. Kivétel Natália 
és társulatának, a Pódium Színház tagjai-
nak, akik uborkaszezonban sem pihennek.
A városmajori Szabadtéri Színpadon júli-
usban és augusztusban négy előadásukat 
viszik a közkedvelt park teátrumába. „Vili a 
vega vámpír” mesemusicalt, Harsányi Gábor 
darabját az „Édes alkony-t”, A „Charley nénje" 
zenés vígjátékot, valamint az „Állatkerti Ki mit 
nem tud", azaz egy állati tehetségkutató ver-
senyt a gyerek és felnőtt közönség számára. 
Ez utóbbi műsorban sem marad el Natália 
említett oroszlánja…

Kitől örökölhette Natália ezt a nem min-
dennapi színház szeretetét? Akiknek a Bednai
név ismerős, tudják a választ. Édesapja

Bednai Nándor a „királyi” tévének volt neves 
rendezője. Csak néhány sikeres tévéfilm 
a gazdag repertoárjából: Robog az úthen-
ger, Ha én egyszer kinyitom a számat, Csak a 
szépre emlékezem, Hofi-Koós show-műso-
rok és a számtalan emlékezetes szilveszteri 
műsor, amelyeket Bednai Nándor fémjelzett. 

PÓDIUM SZÍNHÁZ
 – Natália főműve?
 – Büszke vagyok s színházamra, amely idén 
ünnepli tíz éves születésnapját. Ifjú kora 
ellenére, úgy érzem már nagykorú. A kőbá-
nyai Pataki Művelődésházban játszunk. 
Jelenleg 18 különböző műfajú darabunk 
megy, közte operettek, vígjátékok, kaba-
rék, drámák, gyermekelőadások. Járjuk az 
országot és külföldön is turnéztunk. 

 – A társulat tagjai között neves sztárok 
nincsenek. Mi alapján választja ki a színészeit?

 – Ma sajnos nincsenek olyan színész óriá-
sok, akiknek a neve bevonzza a színházba 

a közönséget. Szeretek fiatal tehetséges 
színészekkel együtt dolgozni, de dolgo-
zom országosan ismert színészekkel is.

 – Látom, direktorasszonyként vannak 
darabok, ahol játszik, és rendez is. Nem volt 
gondja ebből? Nem hiányzik a kontroll? 

 – Bár megtehetném, sosem osztok 
magamra főszerepeket. Tudom a határa-
imat. Amikor rendezek és játszom, egyik 
színészemet, Gieler Csabát kérem fel segí-
tőmnek. 

 – Beindította a Babaszínházat 
1-től 3 éves korú bébiknek.

 – Úgy érzem bevált a kísérlet, az apróságok 
élvezik a kifejezetten nekik készült előa-
dásokat. Logikus lenne nagymamáknak 
és nagypapáknak is a kedvében járni egy 
hasonló műsorral… Megvan erre is az 
ötletem, de legyen ez meglepetés. 
Isten őrizz, hogy lelőjem a poént…

Kemény György 
Fotók: Bednai Natália albumából
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ÍGY ÖLTÖZZÜNK
AZ IDEI ESKÜVŐSZEZONBAN!

Mutatjuk a legfrissebb alkalmi trendeket

fashiondays.hu

SIKERES ESKÜVŐI DIVAT



A nyár nemcsak a vakációk és fesztivá-
lok szezonját jelenti, hanem az esküvőkét is. 
Talán nekünk is van már több meghívásunk 
erre az időszakra, és ilyenkor sokszor nehéz 
kiválasztani, mit vegyünk fel, ami divatos, ele-
gáns, nemcsak egyszer viselhető, és megállja 
a helyét a legforróbb napokon is. Megkér-
deztük Szabó Erikát, a fashiondays.hu stílusz-
szakértőjét, mire érdemes figyelni az alkalmi 
szettek kiválasztásakor, és mely divatirányza-
toknak hódolhatunk a szezonban. 

Szerencsére már sokat lazultak az alkalmi 
megjelenés szabályai, a kényelem és a prak-
tikum végérvényesen feliratkozott a legfon-
tosabb ruhaválasztási szempontok listájára. 
Az idei trendek a forró nyári hangulat jegyé-
ben születtek meg, és számos lehetőséget 
nyújtanak: választhatunk élénk színeket, 
lágy pasztelleket és a klasszikus fekete-fe-
hérrel sem lehet hibázni. Mindenki meg-
találhatja a személyiségéhez leginkább illő 
irányzatot a friss trendek között.

Pasztell elegancia
A lágy fagylaltszínek most nagyon divato-

sak és a nyári esküvők hangulatához tökéle-
tesen illenek. Különösen trendi, ha csipkével 
kombinált ruhát választunk, és jó hír, hogy 
a lenge fazonok is hódítanak, tehát a nyár 
legforróbb napjain sem lesz gondunk a 
ruhaválasztással. Válasszunk a pasztell szín-
paletta azon árnyalatát, mely legjobban illik 
bőr- és hajszínünkhöz! Csodás rózsaszínes, 
barackos tónusok, levendula és orgonalilák, 
valamint világoskékek állnak rendelkezé-
sünkre, ráadásul a mentazöld is újra hódít.

Élénk színekben
Nyári elegáns alkalmakra ideális választás 

egy harsány, élénk színű ruha, ami napbarní-
tott bőrrel mutat igazán jól. Idén a pink és a 
piros, illetve a korall meglepő kombinációja 
nagyon trendi, merészebbek mindenkép-
pen próbálják ki. Az esküvői fotókon is nagy-
szerűen mutat a sok színes ruhadarab!

Klasszikus fekete-fehér
Van valami a fekete-fehér színpárban, ami 

időtlen eleganciát sugároz. Természetesen 
egy nyári napon sokan nem szívesen öltöz-
nek feketébe, a fehér pedig ugye tiltott szín az 
esküvői vendégek számára, azonban a két szín 
kombinációja telitalálat lehet. Csodás fekete-fe-
hér mintás ruhák között válogathatunk, és egy 
fekete nadrág plusz mintás blúz kombináció 
is jó megoldás. Extra tipp: érdemes ezeket a 
kontrasztos szetteket élénk színű kiegészítőkkel 
viselni: egy piros, pink vagy sárga táska és cipő 
igazán megfűszerezi a megjelenést.

Csodás virágminták
A virágminták minden nyári szezon divat-

jában jelen vannak, természetesen mindig 
egy picit más formában. Idén a virágmintás 
maxiruhák hódítanak, lágy árnyalatokban. 
Egy ilyen ruha azért is nagyon jó választás, 
mert könnyed, kényelmes, és ha fehér ala-
pon színes virágmintás darabot választunk, 
akkor a fehér színről sem kell lemondanunk.

fashiondays.hu
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BONUS menyasszonyoknak: 
újszerű menyecskeruhák
Ebben a szezonban piros ruhák egészen 

bő választékával örvendeztetnek meg min-
ket a divatmárkák. Érdemes újragondolni 
a menyecskeruha fogalmát: választhatunk 
akár egy ejtett vállú lezser ruhát vagy egy 
tűzpiros overallt is erre az alkalomra. Ne 
feledjük, olyan ruha és cipő kell, amiben 
kényelmes lesz táncolni fél éjszakán át!

A kiegészítőkről se 
feledkezzünk meg!
A fémszínű cipők és táskák nagyszerű 

választásnak bizonyulnak, mert bármi-
lyen elegáns öltözék fényét tovább emelik. 
Ugyanakkor érdemes beszerezni egy nude 
színű cipőt vagy szandált is, és ha esküvő-
ről van szó, legjobb döntés a most nagyon 
divatos kockasarok. Lássuk be, egész éjszaka 
talpon leszünk, ne kínozzuk magunkat 
kényelmetlen lábbelikkel.

Fashion Days tipp:
Felejtsük el, hogy egy ruhát nem lehet 

felvenni több alkalomra! Igenis viseljünk 
többször egy alkalmi ruhát, csak a részle-
tek variálásán múlik, hogy legközelebb egy 

teljesen új outfitnek hasson. Egyrészes ruha 
helyett válassz inkább egy szoknya+blúz 
vagy nadrág+blúz kombinációt, így a szet-
tünk darabjait valami mással párosítva más-
kor is viselhetjük, valamint egy cipő vagy 
táska lecserélésén is sok múlik. 

A fotózás résztvevői voltak:
Modellek: Babos Kitti, Diószegi Alex, G. 

Zsigmond Orsolya, Mészáros Boglárka, Mol-
nár Viola Anna, Nyaka Edina Dóra

Fotós: Luthár Kristóf
Fodrász: Huszka Petra
Sminkes: Sződy-Zétényi Vica
Dekoratőr: Kis Nóra
Styling: Szabó Erika és Bíró Barbara
Helyszín: A38

www.fashiondays.hu

fashiondays.hu

fashiondays.hu14     SIKERES NŐK • 2019/július-augusztus

SIKERES ESKÜVŐI DIVAT



SIKERES NŐK • 2019/július-augusztus     15



16     SIKERES NŐK • 2019/július-augusztus



SIKERES NŐK • 2019/július-augusztus     17



FEJLŐDJÜNK ÚGY,
MINT A BAJNOKOK!

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, hétszeres világ- és tizennégyszeres Európa-bajnok
úszó felkészülését segíti a Scitec Institute Sport- és Táplálkozástudományi Intézet

SIKERES ÉLETMÓD



Eddzünk rendszeresen, táplálkozzunk helyesen és a 
pihenést se hagyjuk ki! Akár versenyszerűen, akár hobbiból 
sportolunk, a nagy hármast mi sem kerülhetjük ki, ha fejlődni 
szeretnénk – tanácsolják a Scitec Institute szakemberei. 
A sportteljesítmény és egészségfejlesztés intézményének 
szakértői, akik az úszó világklasszis Hosszú Katinkát és 
több mint száz olimpikont segítenek felkészülésükben, 
most összefoglalták nekünk, hogy miért nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül egyik kulcsterületet sem. Katinka 
személyes tapasztalataiból pedig mi is tanulhatunk!

Ne vegyük félvállról az edzést. Az inten-
zív, rendszeres, személyünkre szabott edzés 
a sikeres felkészülés első lépcsője, amely 
során a szervezetünk megkapja azokat 
az ingereket, amelyek a teljesítményünk 
növeléséhez kellenek. Nagyon kell figyel-
nünk, hogy a testrészeinket megfelelően 
terheljük, így elkerülhetjük a krónikus elvál-
tozásokat, a helyrehozhatatlan sérüléseket. 
Élsportolóknál az izomzat rendszeres vizs-
gálata rutinnak számít, de megfelelő szak-
embereknél mi is élhetünk a lehetőséggel. 
„A leglátványosabb az orvosi-, sportorvosi-, és 
az edzői terheléses vizsgálat, ami sok irányt, és 
támogatást ad. Ezek a vizsgálatok ahhoz kel-
lenek, hogy mindenki valóban olyan iránymu-
tatást kaphasson, ami az ő állapotához mért. 
Így állítható össze a leghatékonyabb program, 
mind edzés, mind táplálkozás tekintetében, 
így lehet a leggyorsabban fejlődni, megőrizni 
az egészséget és elkerülni a sérüléseket.”
– magyarázta az intézmény sportszakmai 
vezetője, Kropkó Péter, aki egykor maga is 
profi sportoló volt.

Katinka tapasztalatai
az edzésről:
„Maximálisan az egyénre szabott edzésterv 

híve vagyok. 25 éves úszómúlttal a hátam 
mögött is folyamatosan kísérletezem, keresem 
az újabb módszereket, edzésformákat, mert 
tudom és érzem, hogy még mindig van ben-
nem lehetőség, és tovább tudok fejlődni. Nem-
rég kezdtem például kiegészítő edzésekbe Baji 
Balázs erőnléti edzőjével, Kiss Danival, és már 
most látom a hatását. Bár én mennyiségileg 
is sokat edzem, azt gondolom, elsősorban a 
minőségi, speciálisan rám szabott munka hoz-
hat eredményt. Fontos a visszajelzés! Petrov 
Árpival, az edzőmmel mindig megbeszéljük, 
hogy mit miért csinálok, mire hogyan reagá-
lok, és csak azokat az elemeket építjük be a 
munkába, amelyek egyértelműen előrevisznek. 

Ez egy állandó szakmai diskurzust jelent közöt-
tünk, időnként viccelődve, időnként komolyab-
ban, de a lényeg az, hogy fejlődjek.”

„Az vagy, amit megeszel”. És a sportban 
ez különösen igaz. Bár az elmúlt években 
már látszanak a pozitív folyamatok, hazánk-
ban még sokszor az élsportolók sem iga-
zán figyelnek a táplálkozásukra, például túl 
sok finomított szénhidrátot fogyasztanak, 
étkezéseik rendszertelenek. A táplálkozá-
sunkban a legnagyobb hibát akkor követjük 
el, ha a kalória-bevitelünk nem megfelelő 
mennyiségű vagy akkor eszünk, amikor 
éhesek vagyunk. Amennyiben kemény 
edzéseink vannak, akkor ne spóroljunk a 

tápanyagokkal. „A megfelelő tápanyagbevi-
tel mellett az időzítésének is hatalmas szerepe 
van. Edzések alatt akár 10-szeresére emelked-
het a kalória felhasználásunk, ugyanakkor 
edzések során nem tudunk emészteni, és a 
felszívódás képessége is sokat romlik. A hibás 
tápanyag-időzítés romló edzésteljesítmény-
hez, csökkent regenerációhoz vezet. Speciális 
étrendi intervenciókkal támogatni tudjuk a 
regenerációs folyamatokat, enyhíthetjük a 
centrális fáradtságot és a perifériás, izomzatot 
érintő kifáradást. Megfelelő étrenddel sokat 
tehetünk a mentális teljesítmény javításáért 
és fokozhatjuk a szellemi összpontosítás mér-
tékét.” – magyarázta Szász Máté biológus, a 
Scitec Institute szakmai igazgatója. 

Katinka tapasztalatai
az étkezés fontosságáról:
„Fél évvel ezelőttig abból éltem, úgy étkez-

tem, ahogy Amerikában az egyetemen megta-
nultam a dietetikustól. Szinte kizárólag húst és 
halat ettem salátával, nulla szénhidrátot. Min-
denki így csinálta, azt gondoltam, ez a helyes. 
Tulajdonképpen működött is. Aztán jött Szász 
Máté és a Scitec Institute csapata, és megmu-
tatták nekem, hogy másképp is lehet. Heteken 
át tanulmányozták a napirendemet, edzésme-
netemet, vizsgálták a szervezetemet, miként 
reagálok a terhelésre, mit eszem és mikor.
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Ezután személyre szabott étrendi javas-
latokat kaptam, hogy mit és hogyan egyek, 
kérték a visszajelzésemet, hogy hogyan érzem 
magam, majd újabb vizsgálatok, ellenőrzé-
sek jöttek. Ez egy állandó felügyeletet igénylő, 
kísérletezgetést jelentő folyamat. Már látom, 
hogy nincs egy mindenkire érvényes, élspor-
tolóknak kifejlesztett étrend, és nem elég a fel-
készülési időszak egyes fázisaira lebontani az 
étkezést, mert minden szervezet egyedi, ezért 
egyénre szabott táplálást igényel.”

Ne csaljuk el a pihenést. Sportolás köz-
ben extra terhelés éri a szervezetünket, 
amelyet a regeneráció állít helyre. „Pihenés 
nélkül nincs fejlődés” – állítják egybehang-

zóan a szakértők, a pihenéssel töltött idő-
vel tehát nem szabad spórolni. Intenzív 
edzéseken annyira kifáradhatunk, hogy 
akár 10 napra is szükségünk lehet a teljes 
regenerációhoz. A folyamatot gyorsíthatják 
a mikrotápanyagok, egyes aminosavak, spe-
ciális zsírsavak, vitaminok és ásványi anya-
gok, ezeket táplálékkiegészítők formájában 
könnyen bevihetjük a szervezetbe, akár 
már az edzés közben is. Amennyiben kellő 
figyelmet fordítunk a regenerációra, megfi-
gyelhetjük, hogy energikusabbá válhatunk, 
és jobban megy az edzés. Figyeljünk a kellő 
időtartamú alvásra is, amely a regeneráció 
legfontosabb állomása. Az élsportolók is 
komolyan veszik az alvást, intenzív felkészü-

lési időszakban egy-egy délutáni, rövidebb 
alvást is érdemes beiktatni.

Katinka tapasztalatai
a regenerációról:
„Korábban azt vallottam, hogy egyetlen 

napot sem szabad kihagyni, mert az jelen-
tősen visszavetheti az ember teljesítményét. 
Persze az is lehet, hogy Rió előtt annyira kon-
centráltam az olimpiai bajnoki cím megszer-
zésére, hogy inkább ösztönösen, eltökélten, és 
még ha nem is tűnt így, de időnként minden 
észérvet félretéve készültem. Most már fonto-
sabb a tudatosság, és sokkal jobban figyelek 
például a regenerálódásra. Ebben rengeteget 
segít a Scitec Institute-tal közös munka, hisz a 
hidratáció, a megfelelő étkezés is hozzájárul 
ahhoz, hogy gyorsabban regenerálódjon a 
szervezetem. Harmincéves vagyok, egészen 
más kihívásoknak kell megfelelnie a testem-
nek, mint 18 évesen, pláne, ha olyan célokat 
tűz ki az ember maga elé, mint amilyeneket én 
kitűztem a következő néhány évre.”

KRQ Communications
Fotó:  Scitec Institute

A háromszoros olimpiai, hétszeres világ- és tizennégyszeres Európa-bajnok Hosszú 
Katinka évek óta a világ úszósportjának csillaga. Motivációja, folyamatos megújulásra való 
törekvése és edzésmunkája méltán teszi a világ egyik legjobb sportolójává. Ebben felké-
szült csapat támogatja: úszóedzője mellett masszőr, gyógytornász, erőnléti edző, pszi-
chológus és professzionális dietetikus segíti. Katinka a felkészülési időszakában átlagosan 
8 órát tölt a tornateremben és a medencében, hosszú intenzitású edzései egyszerre szol-
gálják a tiszta izommunka növekedését és a robbanékonysága fejlődését. Táplálkozását 
a legkorszerűbb tudományos eredmények felhasználásával a Scitec Institute szakértői 
csapata optimalizálja a gyorsabb regeneráció és az állóképesség növelése érdekében. 

Hosszú Katinka és Szász Máté, a Scitec Institute szakmai igazgatója
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Hosszú Katinka nagy sportoló. Nagy, a 
szó legtágabb értelmében: valódi bajnok. 
Minden gyerek erről álmodik, amikor spor-
tolni kezd, amikor ússza a hosszakat, futja 
a köröket, nyomja a fekvőtámaszt, vagy 
cselez, dob, rálő: „Nagy bajnok leszek!” 
Olimpiai aranyérem, világbajnoki dobogó, 
kéz magasan a levegőben! Azonban iga-
zán nagy sportoló nem mindenkiből lesz, 
aki erről álmodik. Ez a világ rendje: ezernyi 
gyerek úszik nagy álmokat dédelgetve, de 
ahogy a Hegylakó című filmből ismerjük: a 
végén "csak egy maradhat". Húsz év múlva 
egy személy számára kiadó csak a dobogó 
legmagasabb foka. 

Van azonban valami, amire mindenki 
képes: a kiválóság. Az, hogy az Isten adta 
képességeinkből kihozzuk a maximumot. 
Kiválóságra törekszenek a legnagyobb spor-
tolók is, de ők mindemellett meg vannak 
áldva a fizikai alkattal, munkabírással, moti-
vációval, versenyzéshez ideális lelki alkat-
tal, hogy igazán kiemelkedjenek. Nekünk, 
többieknek marad a saját szintünkön mért, 
"hétköznapi" kiválóság. Lehetünk kiválóak 
akár hobbi-sportunkban, akár más, nekünk 
fontos életterületeken. Ehhez a legnagyob-
baktól érdemes tanulni: az ő kiválóságuk-
hoz vezető eszközöket a fizikai adottságunk 
híján mi is hasznosíthatjuk.

Számos technikát, eszközt, vagy akár gon-
dolkodásmódot elleshetünk a nagy spor-
tolóktól. Michael Phelpsnek például már 
kisgyerekként megtiltotta edzője a "NEM" 
szó használatát. "Nem lehetséges, nem 
megy, nem tudom"...ezeket szigorúan ki kel-
lett zárnia a szótárából. Az eredmény: min-
den versenyhez és minden rekordhoz úgy 
állt hozzá, hogy képes megynerni, képes 
megdönteni, és többnyire ezt meg is tette! 
Ha célunk van a sporttal, érdemes csakis a 
céljainkra koncentrálni, és kerülni minden-
féle negatív, akár magunkat lekicsinylő szó-
használatot!

Az olyan közegben, ahol már mindenki 
tehetséges, apróságok, nüanszok dönte-
nek. Például az amerikai profi kosárligában 
mindenki magas és atletikus. Ezért aztán 
minden eszközt megragadnak a játéko-
sok, hogy egy kis előnyre tegyenek szert. 
Michael Jordan volt az első, akiről híre ment: 
mentál-trénert alkalmaz. Rendszeresen edzi 
lelki erejét is: vizualizálja a mozdulatokat és a 
végső sikert. 

Azóta ez annyira elterjedt, hogy gyakor-
latilag nincs olyan a sztárok között, aki ne 
alkalmazna valamilyen mentális módszert.

A régmúlt nagyjáról, Peléről, de a mai 
focisztárok közül Messiről is köztudott, hogy 
szokásukká tették minden meccs előtt a 
mély relaxációt. Ebben az állapotban képe-
sek levezetni az aktuális stresszt, a verseny-
drukkot, és előhívni a játék szeretetének 
érzelmeit, ami a csúcsteljesítményre moti-
vál. Ezt a relaxált állapotot mi is használhat-
juk: érdemes edzés, verseny előtt lazítani, 
rákészülni a teljesítményre, pozitív monda-
tokat ismételve, célunkat elképzelve.

A célállításban is tanulhatunk a legjob-
baktól. Például azt, hogy mindig lehet 
nagyot álmodni, és közben két lábbal a 
földön maradni. Lehetnek nagy céljaink, 
de közben mindig nézzünk a lábunk elé, és 
lássuk az oda vezető hosszú út aktuálisan 
meglépendő lépcsőfokát is.

Greg Louganist, az agykontrolltanfolya-
mot végzett, négyszeres (!) olimpiai baj-
nokot, akit a sportújságírók egyhangúlag a 
világ eddigi legnagyszerűbb műugrójának 
tartanak, az egyik tökéletesre sikerült, tény-
legesen hibátlan, 10 pontos ugrása után a 
riporter így faggatta: "Gyakran vizualizálja a 
tökéletes ugrást?" Mire ezt válaszolta: "Soha 
nem terhelem magam ilyesmivel. Én mindig 
csak egy kicsit jobb ugrást képzelek el." Ez 
az "egyre jobb" mentalitás az, ami segíthet 
kiteljesedni mindannyiunknak a sportban és 
az életben egyaránt.

A sikerhez szüksé-
ges mentális techni-
kákat elsajátíthatod 
az agykontrolltan-
folyamon, illetve a 
speciálisan sporto-
lóknak kidolgozott 
sportkontrolltanfo-
lyamon.

Domján Áron 
Magyar bajnok és válogatott

karate-versenyző, agykontroll-oktató

Bővebb információ: 
www.agykontroll.hu

www.domjanaron.hu/
sportkontroll-tanfolyam/

AGYKONTROLL
– SPORTKONTROLL
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SZÍVÉRE EDZ
MIHÁLYI RÉKA
a fi atal kismamának gyermekkori
szívbetegsége újult ki

SIKERES NŐ



„Két éve, amikor kitaláltam ezt a koncepciót, 
akkor azt szerettem volna, hogy az új leme-
zem is szakmailag ugyanolyan igényes legyen, 
mint az első Masni és Pocó, ugyanakkor szó 
szerint szívhez szóló is. Az én szívritmusom, az 
úgynevezett „extráim” nehézkessé tették volna 
a lemezfelvételt, így az akkor várandós húgo-
mat kértem fel. A családban és a baráti körben 
is mindenki nagyon meghatódott, az ered-
mény pedig valóban meghitt lett.”

Rékának és kilenc évvel fiatalabb húgá-
nak rettenetesen szoros a kapcsolata. Az 
énekesnő nem titkolja, hogy amikor váran-
dós lett, akkor felborultak a szerepek. Húga 
lett az ő legfontosabb támasza, ő asszisz-
tálta vele végig a kilenc hónapot. Ott volt, 
ha erőre, bátorításra vagy éppen nyugtató 
szavakra volt szüksége. Az énekesnő szerint 
kettőjük nagyon mély testvéri szeretetének 
továbbfűzése ez a lemez.

A Fonogram–díjas 
énekesnő betegsége 
egészen gyermekkoráig 
nyúlik vissza. Bár a legtöbb 
esetben a gyermekek 
a szívritmuszavart 
kinövik, nála azonban 
pár évvel ezelőtt kiújult. 
Réka a Group’N’Swing 
énekesnője, de 
emellett évek óta ad 
gyerekkoncerteket is 
és már kislánya, Adél 
megszületése előtt 
megfogalmazódott 
benne, hogy milyen 
különleges lenne, ha 
altatódalai alapját az 
anyai szívhang adná.
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Az énekesnőnek, aki szülése előtt az egyik 
legkedveltebb tv-sorozatban is vállalt szere-
pet, folyamatosan edzeni kell a szívét, mert 
a gyermekkorában diagnosztizált szívritmus 
betegsége évekkel ezelőtt kiújult. Párja, 
Romhányi Áron féltve, védi az énekesnőt.
A több mint egy évtizedre visszanyúló kap-
csolatuk úgy szakmailag, mint magánügyi-
leg is gyümölcsöző. A zenei produkciókat 
is közösen rakják össze, és Áron a családban 
is kiveszi a részét. A baba gondozásában, 
logisztikájában is sokat segédkezik, így köz-
vetlenül tud Rékára is vigyázni, hogy ne ter-
helje túl magát.

„Amióta a gyermekünk megszületett meg-
van szinte mindenem, csak éppen rendszerem 
nincs, pedig igazán kedvelem az összeszedett-
séget. Most tanulom, hogy hogyan logisztikáz-
zak. A mozgás és a szívem edzése most abban 
merül ki, hogy a harmadik emeleten lakunk és 
napjában többször a teljes „pereputtyot” cipe-
lem föl-le. Ez nagyon jót tesz és ennyi kardióra 
szükségem is van.”

És ha fellépés van, az egész család felkere-
kedik. Míg Réka a színpadon varázsolja el a 
gyermekközönséget, addig a büszke apa a 
kicsivel a nézőtérről figyeli.

Forrás: BrekaCom
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A Max Factor debütáló 
termékeit bemutatja: 
a sokoldalú Cameron 

Russell, a márka új arca!
A Max Factor All Day Flawless 3-in-1 

Alapozó minden hódító képességet meg-
testesít és ellenáll a modern élet kihívásai-
nak. A primer mattító erejét és a korrektor 
fedőhatását egyesíti, flexi-hold technoló-
giájának köszönhetően csillogásálló, érin-
tésálló és tartós sminket biztosít. Most 5 
árnyalatban elé rhető - ez az építhető for-
mula gondoskodik arról, hogy az arctónu-
sunknak megfelelő színt kapjunk, amely 
kitart, ameddig csak szükségünk van rá.
A páratlan fedőhatású, új Max Factor 
Facefinity Korrektor is abban segít, hogy 
tökéletes, hibátlan, mégis lélegző „bőrvász-
nat” teremthessünk magunknak.

Az új Max Factor Facefinity All Day 
Matte Alapozó stift legyőzi a modern élet 
próbáit, és két egyszerű lépésben kínál matt 
tökéletességet. Az új, két végű stick egyik 
fele mikronizált bambusz port tartalmaz, 
amely elnyeli az olajat és elfedi a pórusokat, 
míg a másik vége teljes fedőhatást, hibátlan, 
matt bőrképet biztosít, másodpercek alatt.

Könnyen építhető formulájával a Max 
Factor Crème Puff Pirosító a bőrnek 
tökéletesen bársonyos tapintást biztosít. 
Most már 2 új matt árnyalatban kapható, 
természetes színekben, amelyekből egyet-
len simítás is elég, az ultra könnyű mikro-
nizált pigmenteket tartalmazó formulának 
köszönhetően.

Tapasztaljuk meg a színek és a kénye-
lem luxusát az új Max Factor Color Elixir 
ajakrúzsokkal! A balzsam hidratálóerejét 
és a rúzs intenzív színét kínáló Colour Elixir 
ajakrúzzsal nem kell kompromisszumot 
kötnünk az ápolt és a magasan pigmen-
tált színű ajkak között. Könnyű, szatén for-
mulájának köszönhetően könnyedén és 
egyenletesen felvihető. Mindemellett egye-
dülálló hidratáló komplexe, amely szkvalént, 
lucerna kivonatokat, kókuszolajat, hialuront, 
esszenciális zsírsavat és szterint tartalmaz, 
biztosítja a 24 órás hidratálást még azután is, 
hogy eltávolítottuk az ajkunkról!

A MAX FACTOR AUGUSZTUSBAN IS EGY EGÉSZ SOR
INTELLIGENS SMINKTERMÉKKEL JELENTKEZIK
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Lelki füleimmel szinte hallom, amint a ked-
ves olvasó felháborodottan kiált fel, a fenti 
cím láttám: „Micsodaaaa! Joga hosszú ó-val! 
Nemcsak a politikusok, az újságírók sincse-
nek tisztában az elemi helyesírási szabá-
lyokkal?  A táblácskák, amelyet két honanya 
mutatott a tévé kamerák felé, miszerint 
„Képviselőkbe folytatni a szót illendő?” való-
ban olyan baki volt, ami jogosan kiverte 
azt a bizonyos biztosítékot, amelytől a 
legendáshírű nyelvész Lőrincze professzor 
is megfordulhatott a sírjában.  Erre jövünk 
mi a jógával, méghozzá hosszú ó–val… 
Nincs ebben egy szemernyi helyesírási hiba 
sem. Az illetőnek, akiről az alábbiakban szó 
lesz, nevezetesen a Jászai Mari-díjas BOZÓ 
ANDREÁNAK, az egri Esterházy Károly 

Főiskola angol szakon megszerzett tanári 
diplomája, valamint a Merlin Színház szí-
nészstúdiójában szerzett színész diplomája 
mellé, még egy különleges mesterséget is 
kitanult. A jóga oktatói szakképzettséget, 
amit nem középiskolás fokon tanít, hanem 
többek között a Színművészeti Egyetem szí-
nész hallgatóit is oktatja. Máris magyaráza-
tot adtunk a főcímre. Ugye, hogy jóga van 
hozzá? Vagy, ha úgy tetszik: jógában áll! 

A JÓGA MAGYAR 
NAGYKÖVETE
Andreát a közelmúltban harmad ízben 

nevezték ki az említett megtisztelő címmel. 
Az utóbbi ünnepélyes avatás is az Indiai 
Nagykövetségen történt, India nagykövete 

Kumar Tuhin felkérésére, aki aztán a Nem-
zetközi Jóga Napon színésznőnkkel együtt 
jógázott.
– A jóga tudásomat kiválóan tudom hasz-

nosítani szinte minden szerepemben.
A Sztanyiszlavszkij-i színészfelkészítési 
módszer kiemelten foglalkozik a színészek 
jógaképzésével, amely nemcsak a színész 
testére, a lelkére is jó hatással van. 

NA MEG A 
PSZICHOLÓGIA! 

– A szőke, kék szemű, szuper csinos sok-
oldalú művésznő, a televíziós sorozatok 
kedvelőinek jó ismerőse lehet, mivel 
többek között benne volt (és van) a Tóth 
János, Munkaügyek, Jóban rosszban, a 

JÓGA VAN HOZZÁ…

Jelenet a Káosz című darabból, fotó: Molmik Photography
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Barátok közt  és a Presszó sorozatokban. 
Méltán nevezhetnénk akár a tévésoro-
zatok királynőjének. Elsősorban azért 
színpadi színésznő. Színházi állomásai 
Miskolc, Székesfehérvár, Eger, Salgó-
tarján, és több fővárosi színház, ahol 
hosszabb rövidebb időt töltött el. A fel-
soroltak mellett a valóságban ugyan 
nem létező „Szabadúszó” színész stá-
tuszát is kipróbálta. Ez utóbbi státusz a 
jelek szerint kedvére való. Saját beval-
lása szerint szereti a függetlenséget, a 
kötetlen munkát, amelyet maga dönthet 
el. Az internet leghíresebb szerepének 
a Tóth János tévésorozatban alakított 
Valikáját emelte ki. Hmm… Ami a sorok 
íróját illeti, a Három nővérben alakított 
Másáját, vagy a Szentivánéji álom: Puckját
jóval jelentősebb szerepnek tartom… 
Persze, országos ismertség szempont-
jából Valika többet tett, mint a világhírű 
klasszikus szerepek. Ez a tévészereplések 
vitathatatlan népszerűsítő hatása.

– Említhetnénk még a jelenleg a Karinthy 
Színházban futó Káosz vígjátékban 
alakított pszichiáternőjét is. Ezt a vígjátéki 
szerepét nagy élvezettel játssza.

– Nem idegen tőlem ez a szakma. Az egri 
főiskolában vizsgáztam ebből a tárgyból. 
A színházi szerepem kapcsán is tanulmá-
nyoztam a szakma jellemzőit.

– Mit ajánlana pszichológusként annak 
a kollégájának, aki szinte betegesen 
lámpalázas premierek előtt?

– Magam is valamikor nagyon lámpalázas 
voltam, de a jóga segített. Színész kol-
légáimnak is ajánlanám, jógázzanak.

 – Mit tanácsolna annak a kollégájának, aki 
a szereposztáskor nem kapja meg azt a 
feladatot, amire biztosan várt, amelynek 
következtében enyhe idegbaj kerülgeti?

 – Nem szabad szerepre várni, arról álmodni. 
Sokszor előfordult, hogy az álomszerepé-
ben megbukik a színész. Ugyanakkor egy 
olyan szerepben, amitől nagyon ódzko-
dott, abban nagysikert arat. Ez velem is 
megtörtént…
A pszichológusnak sok mindenre fel kell 

készülnie. Furcsa esetekre, furcsa embe-
rekre… A témához nem hagyhatok ki egy 
jó szakmai viccet. „Egy nő állandóan rágja a 
körmeit. Tanácsot kér pszichológus barátnőjé-
től, aki azt mondja neki, hogy ez az idegesség 
jele, járjon el jógázni, az majd segít. Egy hónap 
múlva újra találkoznak és látja, hogy a barát-
nőnek gyönyörűek a körmei. Megkérdezi, hogy 
na, ugye segített? – Hogyne, a jóga segítségé-
vel elérem a lábkörmömet, most azt rágom, de 
az legalább nem látszik.”

Riportalanyom a napokban érkezett visz-
sza egyhetes írországi nyaralásáról, feltöl-
tődve, tele élményekkel. 

 – Misztikus, titokzatos ország, lélegzetel-
állító kirándulóhelyekkel. Különös han-
gulatú kocsmái pedig, ahol élő zenét 
szolgáltatnak, az írek kedvenc találkozó 
helye minden korosztálynak. 
Andreának már augusztusban megkezdő-

dik a színházi idény. A Városmajori Szabad-
téri Színpadon bemutatásra kerülő Molnár 
Ferenc: Az ördög című darabjának női fősze-
repét alakítja.
– Nem fél az ördögtől?
– Molnár Ferenc; Ördögétől egy cseppet 

sem félek. Sajnos a világban sok ijesztő 
dolog történik, amelyek az ördögi 
gonoszságot idézik.  
Már a felsoroltakból is kitűnhetett, hogy 

Bozó Andrea rendkívüli, sokoldalú egyé-
niség. A humor területén is felfedezték. 
A Rádiókabarék gyakori szereplője. Kiváló 
komika lehetne belőle, ha nem lenne 
ennyire szép! 

Kemény György
Bozó Andrea fotóalbumából

Karinthy Színház

Szeretem a tengert

Tumar Kuhin indiai nagykövettel,
és Ankita Sood (indiai) jóga nagykövettel 
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IRINGÓ TÁNCISKOLÁI…
Többször kérdezték a személyzetisek, 

pályafutásom során, amikor munkahelyet 
választottam: Mi az iskolai végzettsége? 
Miután felsoroltam addig szerzett iskolai 
tanulmányaimat, mindig hozzátettem: és 
tánciskolát is végeztem. Nem tagadom, 
poénnak szántam, de büszke voltam, hogy 
ezt is tudom dokumentálni. Azok a régi – 
(retro!) tánciskolák emléke még ma is élén-
ken él bennem. Pedig nem tegnap volt és 
nem is tíz éve…

Az úgynevezett jampikorszakban jártam a 
híres, nevezetes Tóth féle tánciskolába, ahol 
minden táncot tanítottak, csak az éppen a 
fiatalok körében roppant népszerű jampi 
táncokat nem, amelyeket egyébként is 
„fentről” hivatalból üldöztek, mert a rothadó 
kapitalizmus világából érkezett, akárcsak 
a jampi táncok divatöltözéke a nyersgumi 
talpú cipő, csőnadrág, pálmafás nyakkendő.

Tóth bácsiékhoz ilyen gúnyában belépni 
tilos volt. Mint ahogy gyors zenére ízléste-
lenül csörögni is azonnali kitiltást jelentett.

Illedelmes fiúk és lányok viszont jól érez-
ték magukat. Kellemes élő zene szólt, meg-
tanultuk az össztáncot, amellyel minden 
jobb helyen szívesen látott vendégek let-
tünk. Egyedül a lányokat kísérő gardedámok 
(gardemamák) szigorú pillantásai zavarták 
egy kissé. 

A tánciskolák helyett jöttek a diszkók, 
amelyek megölték a szép társasági tánco-
kat. Nem kellett tánciskola ahhoz, hogy a 
diszkó látogatói akár (és főleg) egyedül, szó-
lóban is rázzák magukat a táncparketten a 
techno zenére.
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… ÉS AKKOR JÖTTEK 
IRINGÓÉK…
A Szombat esti láz című televíziós műsor 

a táncról szólt. Kitűnő versenytáncosok 
tanították a különböző tánc produkciókra 
az ismert hírességeket. A nyolc esztendős 
zenés-táncos műsor 2006-2014-ig nyolc 
éven át minden szombaton non-stop 
ment a televízióban (máig is több ismétlés-
sel) óriási sikerrel a televízió egyik csatorná-
ján. 

Akkor ismerte és kedvelte meg az ország 
Südi Iringót, aki vitathatatlanul a táncot 
betanítók közül a legnagyobb népszerűsé-
get vívta ki magának. Ez a géppuskalábú, 
babaarcú, kedves mosolyú tündéri hölgy, 
aki eredetileg humán menedzser közgaz-
dász diplomával rendelkezik, profi módon 
megtanította táncolni, az egyébként kez-
detben botlábúnak mutatkozó sztárfod-
rászt, Hajas Lászlót, a rocker Somló Tamást, a 
zenész Heilig Gábort, a műsorvezető Istenes 
Bencét, Stohl Andrást. 

Iringó egy csapásra sztár lett. Keresett áru-
cikk a szórakoztatóiparban. 

Dicséretére szolgáljon, hogy volt ereje 
időben kilépni abból az őrületből, ami 
akkortájt körülvette. A celebbé válás ugyan 
megsuhintotta, de sosem tudták ebbe a 
kategóriába bedarálni. Jó pár évre eltűnt a 
tévénézők szeme elől és a bulvárlapokból. 

Tánciskolákat nyitott szerte az országban. 
Budapesten, Martonvásáron, Százhalomba-
tán a felvidéki Bátorkeszin tanítja táncolni a 
gyerek és a felnőtt korosztályt. Sokat dolgo-
zik. Naponta kell órákat tartania a nevezett 
városokban, az ötödik napon meg Békés-
csabára látogat, ahol varrodát vezet. 

Aligha ér rá unatkozni… Még kevésbé 
„petrezselymet árulni”. 

IRINGÓ! 
Márkanév!  
A tánc koronázatlan királynője. Gyanít-

hatóan az országban ő az egyetlen Iringó 
keresztnevű nevű hölgy. Mit jelent az Iringó? 
Akit mélyebben érdekel a név eredete, a 
net-en bő anyagot talál erről. Dióhéjban: 
egy növényfajta, kék és sárga virágú lehet, 
de létezik zellerféleségben is. Népies neve? 
Ördögszekér, göncölszekér, ördögbocskor.

EGY TÁNC EGY 
GONDOLAT
Stílszerűen Iringót a szokásos riporteri sab-

lon kérések helyett egy játékra kérem, ami 
természetesen a tánciskolájával kapcsolatos.

Mondok egy ismert táncfélét, vajon mi jut 
erről kapásból az eszébe? 

 – Argentin tangó:
 – Improvizatív, szenvedélyes tánc.
 – Angol keringő:
 – Talán a legelegánsabb. 
 – Bécsi keringő:
 – A bálok királynője.
 – Boogie Woogie:
 – Bohókás, sokmozgásos.
 – Breaktánc:
 – Fiatalos, akrobatikus elemekkel.
 – Brazil samba:
 – Kihívó és feltűnő.
 – Cha-Cha-Cha:
 – Játékos lépések, mozgások.
 – Diszkótánc:
 – Régmúltból átvett, napjaink igényére 
aktualizálva.

 – Esküvői tánc:
 – Alkalmi tánc, az esküvőre kidolgozva.
 – Flamenco:
 – Igazán a nőiesség dominál ebben a tánc-
ban.

 – Hip-hop:
 – Logó nadrág, baseballsapka, laza, köny-
nyed stílus.

 – Mambó:
 – A salsa változata, most menő tánc sláger-
zenére.

 – Pasodoble:
 – Mint egy bikaviadal a táncparketten.
 – Rock and roll: 
 – Fiatalos, lendületes, gyors mozgás, folya-
matos mosollyal.

 – Rumba:
 – Egyik legspeciálisabb tánc egyedi zené-
vel.

 – Rúdtánc: 
 – A XXI. század legújabb találmánya.
 – Salsa:
 – Szórakozóhelyek legelterjedtebb stílusa.
 – Slowfox:
 – Elegáns tánc, de nem igazán populáris. 
 – Tangó:
 – A férfiak vízszintes vágyainak függőleges 
kifejezése.

Hmm, ez utóbbi slusszpoénnak sem 
rossz…

Kemény György
Fotók: Südi Iringó fotóalbumából
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 – Bár már nem teljesen új keletű fogalom, de 
mit is jelent pontosan az élményfestés?

 – Az élményfestés gyakorlatilag egy tel-
jesen kezdőknek szóló, kreatív program, 
ahol háttértudás nélkül is megtapasztal-
hatják az alkotásban rejlő örömöt a művé-
szet iránt érdeklődők. Sokszor a kreatív 
hobbiknak és így a festésnek is a gátja a 
tudás, az alapanyagok és a szakértelem, 
amit mi biztosítunk. Nem kell kitalálni, 
hogy mit szeretnénk festeni, megvenni 
a vásznat, a festékeket, tutorial videókat 
nézni a Youtube-on, elegendő csak test-
ben és lélekben is jelen lenni és élvezni a 
kreatív energiák felszabadulását.

 – Hogyan kell ezt a gyakorlatban elképzelni?
 – Minden hónapban elérhetővé tesszük 
weboldalunkon a Your Art festőkurzusok 
időpontjait és a képek listáját, ahol online 
lehet időpontot foglalni a kiválasztott kép 

NEM A TÖKÉLETES FESTMÉNY A LÉNYEG,
HANEM AZ ALKOTÁS ÖRÖME!

A stresszes hétköznapok és a digitális világ 
pörgésében egyre népszerűbbek az olyan programok, 
kezdeményezések, amelyek segítenek kicsit kiszakadni 
a „mókuskerékből”. Ott van például a lassíts szlogennel 

hirdetett SLOW mozgalom, a jóga és meditációs 
kurzusok tárháza, a kreatív alkotótáborok vagy 

éppen az élményfestés. Magyarország egyik első, 
a festés mellett kreatív kikapcsolódást is kínáló 

YourArt Stúdiónak a tulajdonosával, Mészáros - Óvári 
Zitával beszélgettünk az elmélyült alkotás pozitív 

hatásairól és lelki feltöltődés fontosságáról.
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megfestésére. Maga a program nagyjából 
3 óra, a téma és a technika nehézségétől 
függően. A kis csoportos foglalkozások 
kivétel nélkül festőművész irányításával 
zajlanak, aki lépésről-lépésről avat be min-
ket a színek keverésének, a festésnek és 
a technikáknak a művészetébe és garan-
tálja, hogy a program végén minden 
résztvevő gyönyörű képekkel térhessen 
haza. A jó hangulatról pedig finom fala-
tok és borok gondoskodnak# Így egyben 
válik igazi élménnyé a kreatív alkotás.

 – És mindenki el is hiszi magáról, hogy képes 
lesz úgy festeni, mint egy igazi művész?

 – Bevallom, 3 évvel ezelőtt, a stúdió indu-
lásakor nem volt könnyű dolgunk, de az 
új vendégeink között is sok a kétkedő, 
aki nem érzi magát elég ügyesnek, vagy 
„csak” kísérőként érkezik hozzánk. De 
elég megnézni a mosolygós arcokkal 
teli képeinket, hogy elhiggyük, hogy ez 
a csoda velünk is megtörténhet! Kívülről 
egyébként a legszebb az egészben az 
elmélyült, kreatív alkotásnak a megfigye-
lése, a vidám arcok, a lenémított mobilok 
és az elsőre ugyanolyannak tűnő, mégis 
egyedi, különleges festmények, amik szü-
letnek az órák végén. Ez motivál minket 
nap mint nap. Még most is ugyanolyan 
öröm látni, ahogy a fehér vászon megtelik 
színekkel, élettel, mint az első óráinkon.

 – Azért a 3 órára lenémított telefon 
nagy luxus a mai világban…

 – Így igaz! Sokszor észre sem vesszük, hogy 
az e-mailek, az értesítések és a rengeteg 
információ áradata, milyen fárasztó tud 

lenni. Ez egyfajta stresszel tölt el mind-
annyiunkat, hogy nehogy lemaradjunk, 
kimaradjunk valamiből, közben pedig az 
élet elrohan mellettünk. Pedig az igazi 
szépség, boldogság mindig az aprósá-
gokban rejlik és az olyan valódi pillanatok-
ban, amikor igazán önmagunk lehetünk 
és csak a jelenre fókuszálunk. 

 – Téged is a kreatív energiák töltenek fel?
 – Egyértelműen igen, innen is jött a stúdió 
alapítás ötlete. Szerettem volna, hogy az 
alkotás nyújtotta önbizalom és boldog-
ság érzését mindenki megtapasztalhassa! 
De emellett szeretek sütni-főzni vagy a 

kutyáimmal játszani – szerintem az a fon-
tos, hogy mindenki megtalálja azokat a 
dolgokat, amik neki segítenek kikapcsolni, 
ellazulni és örömet okoznak.

 – Kicsit visszakanyarodva a stúdióhoz. 
Ma már nem ti vagytok egyedül, az 
élményfestés divat lett. Hogyan tudtok 
egyediek maradni, vagy egyáltalán van 
különbség ezekben a szolgáltatásokban?

 – Olyan tekintetben igen, hogy vannak 
inkább kurzusokra és csapatépítőkre spe-
cializálódott stúdiók, de az alap termé-
szetesen hasonló. Amiben mi mind a mai 
napig mások tudunk lenni, az a folyama-
tos fejlődés, változás – kevés festményt 
ismétlünk és a technikák is rendkívül vál-
tozatosak. Ez garantálja, hogy a visszatérő 
vendégeknek is tudjunk újat mutatni. 
Emellett nagyjából 2 éve nyitottuk meg a 
YourArt Kerámia Stúdiót, ahol a festéshez 
hasonlóan, háttértudás nélkül lehet válto-
zatos kerámia tálakat, tárgyakat készíteni. 
Amire pedig most különösen büszkék 
vagyunk, hogy Budapest után már Deb-
recenben is várjuk a lelkes festőpalántá-
kat.

 – Ha 3 szóban kellene összefoglalnod, 
hogy miért érdemes kipróbálni az 
élményfestést, akkor mit mondanál?

 – Mert ilyenkor felhőtlenül önmagad 
lehetsz! Na jó, 3 helyett 5 lett, de ez a 
lényeg. Itt nem kell megfelelni senkinek, 
nem kell tökéletesnek lenni, a jövőt ter-
vezgetni, csak kikapcsolódni és élvezni a 
pillanatot.
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Megtalálni a megoldást
– Lenyűgöző pályája a világ különböző 

részein végzett diplomáciai tevékenységek 
széles skáláját öleli fel (jogalkotás, 
nemzetközi megállapodások, sajtó és 
PR, WTO, UNESCO stb.). Honnan ered 
a közszolgálat iránti odaadása?

– Az ember azon képességeibe vetett 
hitemben gyökerezik, amely minden 
résztvevő, nemzet vagy egyén számára 
jobb életet kínáló megoldások megtalálá-
sában nyilvánul meg.

– Milyen benyomásokra tett szert 
Magyarországról és a magyar népről, 
amióta átadta megbízólevelét Áder 
köztársasági elnök úrnak 2017 végén?

– Történelemben, hagyományokban és 
kultúrában gazdag ország, illetve nép, 
amely a túléléséről ismert.

A kétoldalú kapcsolatok 
állomásai

– Idén ünnepeljük a Japán és Magyarország 
közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 
150. évfordulóját. Értékelné azok fejlődését, 
illetve a jelenlegi állapotukat?

– Két fő, azaz a II. világháború előtti, 
illetve utáni időszakról beszélhetünk.

Másfél évszázaddal ezelőtt Japán a 
modernizáció és az iparosodás útjára 
lépett. Magyarország is a saját „aranykora” 
kapujában állt. Talán az abban az időben 
meglévő földrajzi távolság miatt a kap-
csolatokat intenzívnek nem feltétlenül, 
ám barátinak határozottan nevezhetjük. 
Hadd elevenítsek fel néhány fejezetet!

Elsőként említendő: Tokai Sanshi (Shiba 

Shiro, 1852-1922) találkozik Kossuth Lajossal 
(1802-1894) 1887 márciusában. Tokai (kiej-
tése egyezik a Tokaji boréval) Nyugaton 
tanult szamuráj volt a korai Meiji-korszak-
ban. A Véletlen találkozás patrióta szép 
hölgyekkel címen kiadott irodalmi művei-
ből álló sorozatában, ezen újságírói-fikciós 
írásaiban szenvedélyesen írt az 1848-as 
magyar forradalomról és Kossuth életéről,

150 OK, AMIÉRT
SZERETJÜK JAPÁNT

Az idei év az ünneplés, a változás és a remény jegyében 
telik. Az új japán uralkodó, Őfelsége Naruhito császár 
nevéhez fűződő Reiwa-korszak (a.m. szép harmónia), 

az EU–Japán Gazdasági Partnerségi Megállapodás 
hatályba lépése csakúgy, mint a diplomáciai 

kapcsolataink 150 éves évfordulója kiváló alkalmat 
szolgáltatnak ahhoz, hogy egy különleges országgal 
meglévő, erős kötelékre összpontosítsunk. Tegyünk 

egy izgalmas utazást Őexcellenciája Sato Kuni, 
Japán magyarországi nagykövete segítségével...

Nagykövet asszony az irodájában
(Fotó: Privát archívum) 

A Magyar–Japán Emlékév logójának bemutatóján (Fotó: KKM Protokoll)
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miként erről a szabadságharc szellemi 
vezérének lánya könyvében említést tesz. 
Tokai érdeklődése Kossuth és Európa iránt 
olyan erős volt, hogy 1887-ben megláto-
gatta a politikai száműzetésben élő forra-
dalmárt Torinóban. Megjegyzendő, hogy 
a gyorsan változó világ közepette mind-
két ország egyforma szenvedélyt tanú-
sított a modernizáció és a túlélés iránt. 
Nem maradt fenn írásos feljegyzés arról, 
miről beszélgettek, ám könnyű elképzelni, 
amint egy szamuráj és egy forradalmár 
eszmecserét folytat a jövőről, Magyaror-
szágról, Japánról és a világról egy csésze 
eszpresszó, egy pohár magyar bor vagy 
japán sake mellett.

A következő epizód: Imaoka Junichiro 
a Centrál Kávéházban, a két világháború 
közötti időszakban. Imaoka 1888-ban 
született, egy évvel Tokai és Kossuth 
találkozása után. Német nyelvből szer-
zett egyetemi diplomát, 1914-ben pedig 
bemutatták Barathosi Balogh Benedek 
magyar néprajzkutatónak, aki kutatási 
céllal érkezett Japánba. Imaoka német 
tolmácsként segítette a munkáját. Ennek 
a találkozásnak köszönhetően Imaoka 
elkezdett érdeklődni Magyarország iránt, 
s megtanult magyarul. 1922-1931 között 

Budapesten élt, sok időt töltött a művé-
szek által kedvelt Centrál Kávéházban. 
Egy találkozóra invitáló levélre ekképp 
válaszolt: „Délután 1 és 4 óra között álta-
lában a Centrál Kávéházban tartózko-
dom.” Számos cikke jelent meg magyar 
újságokban, illetve előadásokat is tartott 
Japánról. Amikor Japán nem tartott fenn 
nagykövetséget Magyarországon, főkon-
zulként tevékenykedett. A japán–magyar 
diplomáciai kapcsolatok 140. évfordulója 
alkalmából a kávéház falára emléktáblát 
helyeztek a helyszínt és Magyarországot 
szerető Imaoka tiszteletére.

Még egy jelentős epizód: Takamatsu herceg 
és hercegné Budapestre látogat 1931 január-
jában. A kávézóból egy kertbe megyünk. 
Takamatsu császári herceg és hercegné 
1931-ben felkereste a budapesti Varga 
Márton Kertészeti Iskolát, hogy megnéz-
zék a három évvel korábban létrehozott 
japánkertet. A gyönyörű cseresznyefa-vi-
rágzás megünneplése céljából nemrég 
látogatást tettem a sokak jóvoltából fel-
újításra került kertben. Imaoka úr a két 
világháború közötti időszakban folytatott 
munkásságának egyik fénypontja a her-
cegi pár látogatásának előkészítése volt.
A második világháborút követően az 

országaink közötti diplomáciai kapcsola-
tokat 1959-ig felfüggesztették. További 
30 év és az Európát elválasztó vasfüggöny 
lehullása kellett ahhoz, hogy 1989-től 
újból örvendhessünk a magasabb szintű 
kapcsolatoknak.

Ikebanától wadaikóig
 – Az idei év során számos japán témájú 

kulturális rendezvényen vehetünk részt. 
Mi dobogtatja meg különösen a szívét, 
ha a művészetekről beszélünk?

– Az évforduló nyitórendezvénye a 
Magyar Tudományos Akadémián tartott 
ikebana [hagyományos japán virágren-
dezési művészet – A szerk.] bemutató
volt, míg a hosszú ünnepi program-
sorozat záróakkordja egy igen dina-
mikus wadaiko [japán dob – A szerk.] 
előadás lesz a Művészetek Palotájában.
Ami a zenét illeti, az egyik kedvenc művé-
szem, Kobayashi Ken-Ichiro karmester visz-
szatért Budapestre, hogy a MÜPÁ-ban 
emlékezzen meg a jeles, 150. évforduló-
ról. Világszerte KOBAKEN-ként és szenve-
délyes karmesterként ismerik. Az egymás 
iránti szenvedély kölcsönös: azóta szívébe 
zárta Magyarországot, amióta 1974-
ben megnyerte a Magyar Televízió első

Fotó: Privát archívum
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nemzetközi karmesterversenyét, Magyar-
ország pedig hasonlóképp érez iránta.
A jubileumi program a japán (Kimigayo) 
és a magyar himnusszal kezdődött, 
amit Kobayashi mester Két haza 150 éve 
című darabjának ősbemutatója követett. 
Ezután vezényletével elhangzott Liszt 
1. zongoraversenye, a Galántai táncok 
Kodálytól, valamint Brahms 1., 4., 5. és 6. 
Magyar tánca.

Kiváló egyensúly
– A fegyelem és a hagyományok tisztelete 

a japán életmód kulcselemei. Noha a nők 
társadalmi szerepe a múlt század során sokat 
változott, a politikában és a diplomáciában 
tevékenykedő hölgyek számának erőteljes 
növekedése mindenképpen kívánatos 
lenne. Annál örvendetesebb az a tény, 
hogy hazáját nagykövet asszony képviseli. 
A női és emberi jogokért, humanitárius 
ügyekért felelős korábbi nagykövetként, Ön 
és kormánya miként tudja megtámogatni 
ezt a nagyon kedvező tendenciát? Melyek 
az ezzel kapcsolatos célkitűzései?

 – Ennek egyik módja a szociális infrastruk-
túra fejlesztése. Példaként az óvodai férő-
helyekért való hosszú várakozási idő 
lerövidítését említeném, valamint olyan 
ösztönzők bevezetését vállalatok számára, 
amelyek a várandós nők és a kismamák 
folyamatos alkalmazását segítené elő.
Legalább ennyire fontosnak tartom a gon-
dolkodásmód megváltoztatását. Például az 
„ike-men” japánul „jóképű férfit” jelent, ami 
pozitív felhanggal bír. Aztán bejött egy új 
kifejezés a köztudatba, az „iku-men”, azaz 
„gyermeknevelő férfi”. Persze menő, ha egy 
férfi jóképű, ám ugyanannyira menő, ha 
aktívan részt vesz a gyermeknevelésben. 
Egy efféle, pozitív ihletésű, példaértékű 
szerep a férfiakat és a nőket egyaránt a csa-
ládra való nagyobb odafigyelésre sarkallná.
Társadalmunkban a munka és a magá-
nélet közötti egyensúly ma már egyre elfo-
gadottabb. Korábban a hosszúra nyúló 
munkaidő mindkét nem képviselőit meg-
akadályozták abban, hogy a munkán kívül 
az életük bármely más területén kellőkép-
pen aktívak legyenek.

A kölcsönös megértés 
elmélyítése

 – Hogyan vélekedik a jelenlegi küldetéséről? 
Mik a kitűzött céljai? Mely eddigi 
eredményekre büszke igazán?

 – A küldetésem egyik fontos része, hogy 
elmélyítsük a nemzeteink közötti kölcsö-
nös megértést. Az immáron 150 éves 
köteléknek köszönhetően, sokak jóindula-
tával ez meg is valósítható. Hálát és büsz-
keséget érzek.

– Véleménye szerint mely elemek 
szükségesek egy diplomata felelősségteljes 
hivatása és a szeretetteli otthon közötti 
egészséges egyensúly megteremtéséhez, 
különösen egy nő esetében?

– Az egyik lényeges elem a nők egész-
sége. Természetesen elengedhetetlen az 
egészséges kapcsolat a munkatársaival, 
illetve a családtagjaival. Együtt dolgoz-
nak és élnek, segítve egymást, kiváltképp 
a nehéz időkben. Egymástól függenek, 
egymásra támaszkodnak. Végső soron 
osztoznak a siker örömében és a gyógyu-
lás okozta megkönnyebbülésben.

A Hosök emlékkövének koszorúzási ceremóniáján (Fotó: KKM Protokoll)
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Gyógyítás és felépülés
 – Az idei év a Heisei (a.m. a béke elérése) 

nevű császári korszak végét is jelenti. 
Akihito császár 30 éves uralkodása nemcsak 
újrafogalmazta a szerepét azáltal, hogy 
közelebb került a népéhez, hanem példátlan 
elkötelezettséget mutatott a szomszédos 
országokkal való megbékélés iránt. 
Hogyan jellemezné ezt az időszakot?

 – A természeti katasztrófák gyakran sújtot-
ták Japánt a Heisei-időszak alatt. Akihito 
császár és császárné olyan területeket 
látogattak meg, amelyek komoly pusz-
tításokat szenvedtek, beszélgettek az 
emberekkel, első kézből hallva személyes 
történeteiket. Figyelmességük elősegí-
tette a szellemi gyógyulást és lelkesítőleg 
hatott a helyreállítási folyamatokra.

Megőrzés és alkalmazkodás
– Ha hatalmában állna megváltoztatni 

három dolgot a világban, mit tenne?
– Ha a kérdés feltételes részének igéje a 

„megváltoztatni” helyett a „megőrizni” 
lenne, azt mondanám: ha hatalmamban 
állna megőrizni három dolgot a vilá-
gon, összegyűjteném a szükséges erőket az 
UNESCO Világörökségi Listáján szereplő ter-
mészeti helyszínek és kulturális értékek meg-
őrzése érdekében.

A magyarországi tárgyi öröksé-
gek közé tartozik Budapest (beleértve 
a Duna-partot, a Budai Várnegyedet 
és az Andrássy utat); a Pannonhalmi 

Bencés Főapátság és természeti kör-
nyezete; Pécs (Sopianae) ókeresztény 
sírkamrái. A matyóhímzés és a népzenei 
hagyomány Kodály-módszer szerinti őrzése 
tipikus magyar példák a szellemi örökségre.
Japán esetében a tárgyi örökség példái 
Kyoto és Nara, míg a washoku (a hagyomá-
nyos japán érkezési kultúra) és a washi (japán 
papír) a szellemi örökség részét képezi.

Ezek a kulturális gazdagság és az egészsé-
ges környezet érdekében, a mindennapi 
életünk szempontjából, többféle módon is 
fontos értéket képviselnek. Hozzájárulnak 
a kölcsönös megértés előmozdításához. 
A megőrzésük képességének együtt kell 
járnia az idő kihívásaihoz való alkalmazko-
dásunkkal.

Aigner Ivan

Megbeszélés Menczer Tamás államtitkárral (Fotó: KKM Protokoll) 

Nagykövet asszony a Lánchídnál (Fotó: Privát archívum)
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Kékesiné Jánó Rozália 
negyvenkét évet töltött 
a mozgáskorlátozott 
gyermekek szolgálatában. 
A több évtizedes munka 
mélyreható, gazdag 
tapasztalat és tudás 
birtokosává tette, s 
napjainkban is töretlen 
ambícióval, lelkesedéssel, 
mindig mosolyogva, 
sugárzó optimizmussal 
és nagy-nagy alázattal 
végzi a maga nemében 
egyedülálló munkáját. 

Kifejlesztette a gépi írás tantárgyat, 
ami számítógépes kommunikáció a nem 
beszélő és a kézzel nem író gyermekeknek. 
Ezzel sok-sok mozgáskorlátozott gyermek 
számára segítette elő a társadalomba való 
beilleszkedést, akiknek erre előtte sajnos 
nem volt esélyük. Minden mozgáskorlá-
tozott gyermeket képessé tett a számára 
egyetlen, általa kivitelezhető és a társadalom 
számára jól befogadható, megfelelő kom-
munikációra. A kommunikációt, a kenyér-
kereseti lehetőséget a minőségi gépi írás 
elsajátíttatásával és megszerettetésével érte 
el. Találékonyságával, innovatív szemléleté-
vel – Magyarországon először - megalkotott 
egy hiánypótló szakmai anyagot. Hallat-
lan tettrekészséggel dolgozta ki a gépi írás 
tantárgy oktatásának módszertanát. A sok 
éves kitartó, fegyelmezett, áldozatos munka 
eszenciájaként tankönyvvé és módszertani 
füzetté nemesült a gazdag ismeretanyag, 
s a bennük foglaltak felhasználásával, alkal-
mazásával minden érdeklődő, illetve moz-
gáskorlátozott gyermek gépi írás tanításával 
foglalkozó eredményesen oktathatja e tan-
tárgyat. A „Módszertani útmutatót”, szöveg-

könyveket ellenszolgáltatás nélkül készítette 
el, majd bocsátotta a pedagógusok és a 
mozgáskorlátozott gyermekek javára. Egyéni 
sikereket nem hajszolva, a közösségért tevé-
kenykedő ember. Egész pályafutása során 

arra törekedett, hogy a mozgáskorlátozott 
gyermekekből „kihozza a maximumot”, 
hogy a megszerzett gépi írás tudással alkal-
massá váljanak a társadalomba való beillesz-
kedésre és a munkaerőpiacra való bejutásra. 

A MOZGÁSKORLÁTOZOTT
GYERMEKEK SZOLGÁLATÁBAN
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Lenyűgöző lelkesedéssel vág bele a 
legnehezebb helyzetek megoldásába is, 
fáradságot nem kímélve tárgyal gyógytor-
násszal, szülővel, technikussal, műszerésszel, 
ergoterapeutával, magával az érintett gyer-
mekkel, azért, hogy közösen megtalálják a 
gyermek aktív, önálló számítógép haszná-
latának módozatát, megsegítő eszközeit, 
ezáltal a gépi írás örömteli élménnyé válik 
a gyermekek számára. A tehetségesek és a 
problémákkal küszködők egyaránt egyedi 
fejlesztésben részesülnek, ezért, mint peda-
gógus és ember diákjai szeretetét élvezi. Az 
egyensúly Kékesiné Jánó Rozália személyé-
ben rejlik, hiszen örök optimizmusa, a siker-
telenséget nem ismerő, derűs lénye pozitív 
hozzáállást közvetít és vált ki tanítványaiból. 
Tudásával, munkájával támogatja az ország 
különböző iskoláiban a mozgáskorlátozott 
gyermekekkel foglalkozó pedagógusokat. 
Életszemlélete, kitartása példaértékű min-
den pedagógus számára.

 – Milyen volt a gyerekkora?
 – Csodaszép mesevilág volt a gyermek-
korom egy Duna-menti kisfaluban, a 
vörösmárvány hazájában, Süttőn. Nélkü-
lözésben, de nagy szeretetben, hitben, 
reményben éltünk. Minden apró dolog-
nak örülni tudtam, minden apró dolog a 
boldogság forrását jelentette számomra. 
Már akkor erősen élt bennem a mások 
iránti segítségnyújtás, az örömszerzés. 
Emlékszem, amikor egyszer húsvétra kap-

tam egy zacskó „tojáscukrot”,- ez akkor 
nagy dolognak számított - rohantam vele 
a játszótársaimhoz, akikkel együtt bontot-
tuk föl és közösen fogyasztottuk el. Édes-
apámmal nyaranta jártuk a közeli erdőt, 
ahol gombásztunk, növényeket és ter-
méseket gyűjtöttünk. Szép lassan szinte 
minden növénynek tudtam a nevét, meg-
ismertem a gombákat, bogarakat, mada-
rakat, az erdei állatokat, így észrevétlenül 
megszerettem a természetet és ugyanak-
kor megtanultam tisztelni is. 

 – Milyen útravalót hozott a családi házból?
 – A családi „fészekből” a természet szere-
tetét, az emberekbe vetett hitet, felnőt-
tek és gyermekek tiszteletét, az alázatot, 
a nehézségek elviselését, a kudarctűrő 
képességet és minden olyan „útravalót” 
pakoltak a „tarisznyámba”, ami a pozitív 
életszemléletet, a küzdést, a teljesíteni 
akarást, az újrakezdést, a tanulási vágyat, a 
vidámságot, a boldogság önmagunkból 
való „kitermelését” segítette és tette lehe-
tővé a harmonikus élethez.

 – Mi motiválta jelenlegi hivatásában?
 – Már általános iskolás koromban is peda-
gógus szerettem volna lenni. Ez az 
irányultság „zsigerből” jött és tántorítha-
tatlanul élt bennem, még akkor is, amikor 
a szüleim közgazdasági szakközépiskola 
pénzügyi tagozatára írattak be, mond-
ván, hogy az egy jó szakma, abból meg 
lehet élni és a sok gyermekkori nélkülözés 
után, majd jobb sorsom lesz. Leérettsé-

giztem és mivel rossz anyagi helyzetünk 
nem tette lehetővé továbbtanulásomat, 
ezért munkát vállaltam. Tudtam, hogy 
mindenképp gyermekek között szeretnék 
dolgozni. Így kerültem a Mexikói úti Moz-
gásjavító Általános Iskola és Nevelőott-
honba (ez volt az akkori neve), ahol 
gyermekfelügyelő lettem. Nagyon bol-
dog voltam, hogy az első lépést megtet-
tem a pedagógus pálya felé. Itt egy másik 
világ nyílt ki számomra, a mozgássérült 
gyermekek csodálatos közössége, amit 
nem is mertem remélni. Folyamatosan 
tanítottak arra, hogyan fogadjam el teljes 
értékű emberként őket. Természetes volt 
számomra a megsegítés, de csak akkor 
és ott, ahol szükségük volt rá. Egészséges 
lelkületüket érezve, értelmes, okos tekin-
tetüket látva, szeretetüket megtapasz-
talva, rengeteg inspirációt kaptam arra 
vonatkozóan, hogy igyekezzek azon gon-
dolkodni, mi módon tudják a maximumot 
kihozni magukból. Időközben elvégez-
tem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Tanárképző Főiskolát és gyógypedagógus 
lettem. 

 – Ki volt Önre nagy hatással?
 – Meghatározó személyiség volt az éle-
temben Zsótér Pál igazgató, aki az érett-
ségi után felvett gyermekfelügyelőnek a 
Mexikói úti intézetbe. Ő volt az, aki óriási 
hatással volt rám a gyermekek iránti szere-
tetével, a beléjük vetett hitével, mélységes 
emberségével, azzal, a meggyőződésével, 
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hogy minden mozgássérült fiatal fejleszt-
hető és a pedagógus feladata a legtöbbet 
kihozni belőlük. Úgy gondolom, ezt a lel-
kületet ő öntötte belém és én ezt hiszem, 
vallom és próbálom a gyakorlatban is 
megvalósítani egy életen át.

 – Mit tesz egészsége (családjának 
egészsége) érdekében?

 – Hiszem, hogy a testnek a lélek „kölcsönzi” 
az erőt, ezért elsősorban a lelkemet pró-
bálom mindig „tisztán tartani”. Az eset-
leges problémás helyzeteket igyekszem 
megnyugtatóan rendezni. Este, amikor 
megvonom az egész nap mérlegét, bol-
dog vagyok, hogy senkit nem bántottam 
meg, senkinek nem okoztam bánatot, 
és ha segíteni is tudtam, akkor az még 
nagyobb örömet jelent. Természetesen, a 
testi egészség is fontos szerepet játszik az 
életünkben, hiszen ahhoz, hogy „jól érez-
zük magunkat a bőrünkben”, a tudatos 
táplálkozás nem elhanyagolható, fontos a 
vitaminpótlás és a mozgás is. Gyógyszert 
nem szedtem, és jelenleg sem szedek.

 – Milyen egy tökéletes napja?
 – Úgy gondolom, minden napom töké-
letes, mert már reggel nagy örömmel 
kelek és azzal a tudattal készülődök, hogy 
találkozom tanítványaimmal és az órai 
anyagból felkészülten állok eléjük. Egész 
nap „talpon vagyok” az óráimon soha 
nem ülök le, mert a gyerekek között sze-

retek lenni, hogy lássam a reakcióikat, oda 
tudjak figyelni rájuk, folyamatosan észre-
vegyem a visszajelzéseiket, az adódó leg-
kisebb problémát is. 

 – Karrier – család viszonyáról mit gondol?
 – Véleményem szerint a munka és a család 
összeegyeztethető, ha mindkét helyen 
megvan a harmónia, ami nagy mér-
tékben rajtunk is múlik. Sok problémán 
„felül lehet emelkedni”, könnyen lehet 
orvosolni, hogy ne mérgesedjen el a 
helyzet. Fontos, hogy tudjunk áldozatot 
hozni, tudjuk családtagjainkat magunk 
elé helyezni, ha szükséges, figyeljünk oda 
egymásra és beszéljünk meg mindent.
A legfontosabb dolgot a szeretetet hagy-
tam utoljára, pedig ha az van, akkor a leg-
nagyobb probléma is eltörpül és együtt 
könnyen megoldható.

 – Mik a további tervei?
 – Jelenleg az Addetur Baptista Gimná-
zium, Szakgimnázium és Szakiskolában 
dolgozom Budapesten, a Marczibányi 
téren, ahol egy kiváló szakmai és emberi 
közösség fejleszti inkluzív módon a sérült 
fiatalokat, melynek még sokáig szeretnék 
tagja lenni. Céljaim között szerepel az új 
módszertani könyvem kiadása, mely a 
Jánó-módszer – 35 év alatt kifejlesztett 
eljárások a mozgássérült gyermekek 
diagnózis, illetve mozgásállapot szerinti 
számítógépes írástanításáról - alapján 
íródott.

Szerk.-
Fotó: Kékesiné

Jánó Rozália albumából
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VAKÁCIÓ KISOKOS:
MUST HAVE RUHÁK VÁLTOZATOS NYARALÁSOKHOZ

DIVATOS TIPPEK CSOMAGOLÁSHOZ

Végre itt a jó idő, sokkal energikusabbak 
vagyunk a melankolikus, esős időjárás 

után. Itt az idő, hogy megtervezzük 
a hétvégi kirándulásokat, balatoni 

nyaralásokat és felkészüljünk a hosszabb 
utakra is. A Fashion Days stílusszakértője 

most arra ad tippeket, hogyan tudunk 
nyáron is divatosak lenni, legyen szó 

kirándulásról, városi kiruccanásról 
vagy vízparton töltött napokról.

Amilyen a nyaralás, olyan a bőrönd, és 
be kell látnunk, hogy bármilyen típusú 
nyári kikapcsolódásra indulunk, a cso-
magunk tetemes részét a ruhák, cipők 
és a különböző kiegészítők teszik majd 
ki. Ahhoz, hogy okosan tudjunk pakolni 
és divatosak tudjunk maradni a vakáció 
alatt is, mindenekelőtt az adott desztiná-
cióhoz és az utazás céljához kell igazíta-
nunk poggyászunk tartalmát.
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Irány a tengerpart! 
A vízimádók elsőszámú célpontja egy 

szép homokos tengerpart. Akik viszont 
nem szeretnének annyira messzire 
utazni, a horvát tengerparton is csob-
banhatnak, de ott a sziklás és kavicsos 
part egészen más felszerelést igényel. A 
fürdőruha, a kavicsbiztos papucs, a törül-
köző, a kalap és a strandruha vagy egy 
szép strandkendő viszont minden típusú 
parton jó szolgálatot tehet. Idén nagyon 
divatosak a retro és az állatmintás für-
dőruhák, valamint továbbra is hódítanak 
az egyrészesek és a magas derekú biki-
nialsók is. Ezeket az alapfelszereléseket 
pakoljuk egy átlátszó strandtáskába, vala-
mint a napvédőről és a szalmakalapról se 
feledkezzünk meg! 

Édesvízi nyár extra 
kiegészítőkkel
A sós tengervíz jobban kikezdi a für-

dőruhákat, ezért érdemes egyet tartani 
az édesvízi csobbanásokhoz is. Hogyha 
a Balatonhoz készülünk, akkor ne felejt-
sük otthon a papucsszandálunkat és a 
strandruhánkat se, hogy akár egy esti 
buliba is el tudjunk indulni a vízpartról. 
Idén nagyon divatosak a kimonószerű 
ruhák és az ingruhák, ezek jó szolgála-
tot tehetnek akkor, ha a partról hirtelen 
a nyüzsgő tömegbe vágynánk vagy 
elintéznivalónk akadna a városban, külö-
nösen, ha egy body-nak is beillő fürdőru-
hára esik a választásunk. Kiegészítve egy 
szalmatáskával, szalmatalpú szandállal 
igazán 2019-es nyári hangulatot kelt-
hetünk. A kagylós kiegészítőkkel pedig 
még jobban meg tudjuk bolondítani a 
szettünket.

Crocs, csíkos flatform papucs, 
fashiondays.hu, 19.599 Ft

Next, magas derekú fürdőruha alsó,
fashiondays.hu, 6.599 Ft

Triumph, bojtos strandkendő,
fashiondays.hu, 9.599 Ft

Next, virágmintás ingruha,
fashiondays.hu, 10.199 Ft

Timberland, Nice Coast telitalpú szandál,
fashiondays.hu, 13.799 Ft

Mango, sifonos szalmatáska bőrpántokkal,
fashiondays.hu, 19.999 Ft

Mango, Ocean nyaklánc kagylós
medállal, fashiondays.hu, 4.599 Ft

Next, zebramintás fürdőruha,
fashiondays.hu, 9.899 Ft
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Városnézés sneakerben
A városi kirándulások egyik legfontosabb kiegészítője a kényel-

mes cipő vagy szandál. Ezt az egyet semmiféleképpen se felejt-
sük el becsomagolni. Idén különösen divatosak a magasított 
talpú sportcipők és a pántos sportszandálok. A talp kiképzése 
szempontjából viszont az egyik legjobb és legdivatosabb meg-
oldás a sneaker, amik idén vibráló színekben, különleges anyag-
használattal érkeznek. Bátran kombináljuk őket egy lenge, csinos 
nyári ruhával. 

Ezen a nyáron nagyon divatosak a retro stílusú kánikularuhák, a 
különböző csomókkal, kendős megoldásokkal díszített darabok, 
valamint a selymes, szaténos anyagok, amelyek nagyon kellemes 
viseletet biztosítanak a legforróbb napokon is. Hogyha sokat 
vagyunk a szabadban, akkor egy napszemüvegre is szükségünk 
lesz: a divatdiktátorok szerint a keskeny napszemüveg a múlté. 
Idén a nagy, sportos ’90-es évek hangulatát keltő és a futuriszti-
kus darabok kerülnek előtérbe.

Wellness elegánsan
A wellness miniszabik elengedhetetlen kellékei a köntös, 

papucs, fürdőruha és egy szép szett az esti vacsorákhoz, bulik-
hoz a hotelben. Idén egy elegáns overállal nem lehet melléfogni, 
különösen, ha egy különleges táskával és cipővel is megspékeljük 
az összeállítást a nyár egyik legmenőbb divatszínében. A bézs 
például különösen divatos, jól variálható árnyalat, ha feltűnőbb 
szettre szavaznánk, akkor a csipkeruhák között érdemes keres-
gélnünk, valamint a piros és élénk rózsaszín is igazán izgalmas 
színválasztás lehet.

Kirándulás maximális kényelemben
Amennyiben túrázni indulunk, akkor fel kell készülni a szél-

sőséges időjárásra, főleg, ha hajnalban indulunk útnak vagy a 
természetben alszunk. A megfelelő bakancs kiválasztása a leg-
fontosabb, de az esőkabát, légáteresztő felső és egy kényelmes 
nadrág is ugyanolyan fontos eszköz lehet. A divatosság helyett 
koncentráljunk arra, hogy minden eshetőségre felkészüljünk: 
extra zoknik, szúnyogriasztó készítmények, hálózsák, fertőtle-
nítőszer és naptej mindenféleképpen legyen nálunk. Hogyha a 
divat oltárán is szeretnénk áldozni, akkor szerezzünk be egy most 
nagyon menő kalapot vagy sapkát, ami a 2000-es évek elejét 
idézi. 

Fashion Days tipp:
Pakoljunk okosan! Bármilyen nyaralásra is készülünk, a bőrön-

dünk összeállításánál törekedjünk a minimumra, nagyon sok 
bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat. Ruhatárunk azon 
darabjaira voksoljunk, melyek nem gyűrődnek, valamint sokfé-
leképpen variálhatóak! Csempésszünk bele a poggyászba egy 
elegánsabb nyári ruhát is, hogy megadjuk a lehetőséget egy kis 
bulizásra, valamint ha úgy adja a helyzet, egy elegánsabb koktél-
bárról se kelljen lemondanuk.

Aktuális árak: fashiondays.hu

amint a piros és élénk rózsaszín i
lehet.

Asics, Gel-Lima teniszcipő, fashiondays.hu, 14.499 Ft

EDC by Esprit, szalmakalap,
fashiondays.hu, 6.299 Ft

Next, csíkos esőkabát,
fashiondays.hu

12.999 Ft

Francesa Rossi, keresztpántos műbőr táska,
fashiondays.hu, 8.999 Ft

Next, overál sportos hátrésszel,
fashiondays.hu, 26.999 Ft

Carrera, unisex szögletes napszemüveg, fashiondays.hu, 16.699 Ft

OMS by Original Marines, cipő dekoratív
részletekkel, fashiondays.hu, 8.390 Ft
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Elindult a SPAR idei 
grillkampánya, amelynek 

háziasszonya a népszerű chef-
műsorvezető, Wossala Rozina lett. 

A vállalat a tavasztól kora őszig 
tartó szezonra új grilltermékekkel 
és bővebb választékban elérhető, 

minőségi grilleszközökkel 
készül a szabadtéri sütések 

kedvelői számára. 

Idén nyáron Wossala Rozina és a SPAR 
közös receptfüzete, illetve a népszerű 
műsorvezető főszereplésével készített 
videók segítik a grillezés iránt rajongó vásár-
lókat. 

„A grillezés a szabadtéri ételkészítés magas-
iskolája, hiszen a legegyszerűbb ételek mellett 
igazi ínyenc fogásokat is el lehet készíteni ját-
szi könnyedséggel. Nagy örömmel vállaltam 
a SPAR felkérését, hiszen magam is gyakran 
szabadtéren készítem el az ételeket. A grille-
zés és a BBQ számomra a vidámságot, a csa-
láddal, barátokkal eltöltött tartalmas időt és 
nyári élményeket jelenti. Ehhez reményeim 
szerint most mi is hozzájárulhatunk olyan 
fortélyokkal, amelyek magasabb szintre emel-
hetik az otthoni ételkészítés örömeit, sikereit.” 
– mesélte Rozina.

Az ínycsiklandó trendi hamburger, pulled 
pork szendvics mellett a klasszikus saslik, és 
lazac elkészítését Rozina saját maga mutatja 
be, ezen kívül hasznos tanácsokat is ad a 
még tökéletesebb sütés érdekében. 

„A SPAR áruházaiban évek óta egyre 
nagyobb a kereslet a szezonális grilltermékek 
iránt, ezért folyamatosan bővítjük az üzletek 
választékát. Az idei, negyven tételből álló grill-
áru készletünkben a kedvező árfekvésű termé-
kek mellett növekszik a prémiumkategóriás 
kínálat is. Kapható lesz fűszerezett bárány- és 
borjúhús Regnum marhából, Angus érlelt 
marha steak, illetve érlelt Angus sous-vide 

marhacomb steak. Egyre többen vásárolnak 
grillsajtokat, így idén már háromféle – sütés-
hez ideális – halloumi típusú, scamorza és 
camembert sajtot kínálunk. Ezen kívül gaz-
dag kínálattal jelentkezünk szószok, fűszerek 
és salátaöntetek tekintetében is.” – ismertette 
Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs 
vezetője. 

A grillezés fontos összetevői a minőségi 
alapanyagok mellett a megfelelő grillesz-
közök használta. E tekintetben az idei év 
újdonságaként a hagyományos termékek – 
grillsütő, csipesz, faszén és egyéb gyújtóesz-
közök – mellett megjelent olyan klasszikus 
BBQ eszköz is, mint a töltényszmóker, amely 
lehetővé teszi, hogy órákon keresztül ala-
csony hőmérsékleten sülhessenek a finom-
ságok. Ezeken kívül olyan különlegességek 
is helyet kaptak a kínálatban, mint a pizzakő, 
amellyel egyszerűen varázsolhatunk igazi 
olasz pizzát az asztalra.

Forrás: www.spar.hu

GRILLEZZÜNK
WOSSALA ROZINÁVAL
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Hozzávalók:
Tészta:
8 dkg eritrit
5 db tojás
14 dkg kókuszreszelék
14 dkg reszelt alma
5 dkg mandulaliszt
1 kk szódabikarbóna
½ citrom reszelt héja

Krém:
2 db tojás
10 dkg xilit
1 db citrom leve és reszelt héja
8 dkg kókuszzsír
3 dl kókusztejszín
3 dkg víz
½ dkg zselatin

Díszítéshez:
Pisztácia

Elkészítés:

1 A citromot jól megmossuk. A héját 
lereszeljük, a levét kifacsarjuk. 

2 Állandó keverés mellett az egész 
tojást a xilittel és eritrittel, valamint a 
citromhéjjal, kis lángon elkezdjük főzni. 

3 Amikor besűrűsödött levesszük a 
tűzről és hozzákeverjük a kókuszzsírt. 

4 Kihűlés után a felvert kókusztejszínt 
és az, ha kicsit folyósabbra sikerült, 
felhasználás előtt hűtőbe tesszük. 

5 A tészta elkészítésénél a tojást az 
eritrittel habbá verjük, belekeverjük 
a reszelt almát végül a száraz 
anyagokat. Sütőpapírra lapnak kenjük 

és 170 oC-on 8-10 percig sütjük.

6 A megsütött lapot sütőpapírra vagy tiszta 
konyharuhára fektetjük és a krém ¾- ét 
rákenjük. Feltekerjük és 2-3 órát hűtőben 
pihentetjük. Majd a maradék krémmel 
átkenjük, és tört pisztáciával díszítjük.

Kemenes Edith-Czanik Balázs: Édes 
csábítás c.  könyvének receptje

Hozzávalók 4 főre:
50 dkg Gallicoop darált pulykahús
5 gerezd fokhagyma
1 tk só
frissen őrölt bors
1 tk őrölt római kömény
1 zacskó ropi
Sütéshez olaj vagy kókuszzsír

Elkészítés:

1 A húst jól összedolgozzuk az áttört 
fokhagymával, fűszerekkel. 

2 Diónyi gombócokat formázunk belőle, és 
forró olajban vagy kókuszzsírban kisütjük.

3  Ropit szúrunk a golyókba, és már 
kész is a kézreálló, könnyű fogás.

Gergály Krisztina 
Fotók: gallicoop.hu

Paleo citr om os teker cs

Fokhagymás-római köményes fasírtgol yó rop i pálcán
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Hozzávalók 4 fő részére:
 1 db báránycomb (kb. 1,5 kg csontos)
 2 fej vöröshagyma
 2 dl száraz furmint
 4 db szardellafilé

2 gerezd fokhagyma
2 szál rozmaring
100 ml olívaolaj
só, bors

Köret:
2 gerezd fokhagyma
1 teáskanál őrölt római kömény
2 teáskanál koriander
1 teáskanál chilipehely
1 teáskanál fűszerpaprika
2 teáskanál finomra vágott citrombefőtt
150 ml olívaolaj
2 közepes padlizsán
150 g bulgur
50 g aszalt sárgabarack
10 g koriander

 10 g menta
 30 g pirított szeletelt mandula
 2 szál zöldhagyma
 ½ citrom leve
 200 g görög joghurt

Elkészítés:
Báránycomb:

1 Az olívaolajból, fokhagymából, 
szardellából, rozmaringból készítünk 
egy fűszerpasztát (leturmixoljuk), 
bekenjük ezzel a báránycombot, majd 
a vöröshagymát szeleteljük, tepsibe 
helyezzük és aláöntjük a furmintot, 
sózzuk, borsozzuk. Lefedve 140 fokon 
puhára sütjük. (kb. 2,5 – 3 óra)

2 Amikor megpuhult, fedés nélkül 
220 fokon megpirítjuk. 

Köret:

1 Fokhagymából, római köményből, 
chiliből, paprikából, fele korianderből, 

citrombefőttből, sóból, 100 ml 
olívaolajból fűszerpasztát készítünk. 

2 A padlizsánokat kettévágjuk, 
bevagdossuk 4 cm-es rácsos 
formára, fűszerpasztával 
megkenjük és 200 fokos sütőben 
kb. 40 perc alatt megsütjük. 

3 A bulgurt leforrázzuk és kihűtjük, 
hozzákeverjük az előzőleg vízbe 
áztatott aszalt barackot, valamint a 
finomra vágott mentát, újhagymát, és 
pirított mandulát. Sóval, citromlével, és 
a maradék olívaolajjal összekeverjük. 

4 Sült padlizsánunk tetejére helyezzük 
a bulgur salátát, és a görög joghurtot, 
majd korianderrel díszítjük.

5 Tálalás előtt a báránycombból 
kivesszük a csontot, felszeleteljük, 
és a köret mellé helyezzük.

www.goncibarack.hu

Lassan sült Zempléni bárány padlizsánnal,
bulgurr  al és aszalt sárgabar ackkal
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Hozzávalók:
6 nagy paradicsom, 
2 nagy, piros húsú paprika, 
2 ek olívaolaj, 
só és frissen őrölt bors 
ízlés szerint, egy csipet kakukkfű, 
5 szál petrezselyem, 
3 bazsalikomlevél, 
2 ek zsemlemorzsa,
1 ek kapribogyó

Elkészítés:

1 A paprikát roston vagy elektromos 
grillben körben feketére sütjük, 
héját lehúzzuk, kicsumázzuk és 
csíkokra vágjuk, a paradicsomot 
egy centi vastagon szeleteljük. 

2 Tűzálló edény aljára egy evőkanál 
olívaolajat öntünk, rakunk rá 
egy réteg paradicsomot. 

3 Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk egy 
kevés kakukkfűvel, petrezselyemmel 
és bazsalikommal. Erre egy réteg 

felcsíkozott paprika jön, aztán kezdjük 
elölről, paradicsom, fűszerek, paprika. 
Legfelülre paradicsom kerüljön, 
azt meglocsoljuk egy evőkanál 
olívaolajjal, rászórjuk a zsemlemorzsát 
és a kapribogyót. Kétszáznegyven 
fokos sütőben húsz percig sütjük.

4  Hűlni hagyjuk, majd berakjuk a hűtőbe. 
Hidegen vagy szobahőmérsékleten tálaljuk, 
abban az edényben, amelyben készült. 

Provence-i étel Váncsa
István ez év végén megjelenő 

francia szakácskönyvéből.

Kakaós piskótán leheletvékony roppa-
nós csokoládé-földimogyoró réteg, lágyan 
fűszeres körte és selymes csokoládémousse.

Hozzávalók (12 szelethez)
Kakaós piskóta
1 tojás
25 g eritrit
25 g teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt
3 g (1 púpos tk.) kakaópor (20-22%)
6 g vaj

Roppanós réteg:
30 g földimogyoró
30 g cukormentes csokoládé (70%-os)

Körtés réteg:
450 g körte (pucoltan mérve, ez 
mérettől függően kb. 4 db)
1 tk. őrölt fahéj
½ tk. őrölt gyömbér
¼ tk. őrölt szegfűszeg
20 g vaj

Csokoládé mousse:
2 tojás sárgája (40 g)
44 + 320 g tejszín (30%)
44 g tej (2,8%)
20 g eritrit
200 g 57%-os cukormentes étcsokoládé 
(70%-ossal is készíthető, de 57%-ossal 
lesz igazán finom selymes a mousse) 

Díszítés:
1 tk. kakaópor (20-22%)
½ tk. apróra tört földimogyoró

Elkészítés:
Először a piskótát készítjük el. 

1 A sütőt előmelegítjük 180°C-ra. 
Egy 18 cm átmérőjű tortakarika 
aljára sütőpapírt teszünk. 

2 Egy lábasban vizet melegítünk, mert a 
tojást gőzfürdő felett melegíteni fogjuk.
A tojást és az eritritet egy fémtálba tesszük, 
és ha már gyöngyözik a lábasban a víz, 
a tálat a gőz fölé tesszük, és az eritrites 

Sült par adicsom 

Körtés csokol ádémou sse tor ta
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tojást folyamatos keverés mellett csípősre 
melegítjük (ez hőmérővel mérve 40°C). 
Hogyha ezt a hőfokot elérte a keverék, 
levesszük a gőzről (a vizet ne öntsük 
ki, még fog kelleni), és robotgéppel 
kihabosítjuk (közben ki is fog hűlni). 
Egészen habosra kell verni, a tál alján 
is tojáshab legyen, ehhez legalább 
két percig járatni kell a robotgépet. 

3 Ezután kézi habverőre (vagy fakanálra) 
váltunk, és hozzákeverjük a teljes 
kiőrlésű tönkölybúzalisztet és az átszitált 
kakaóport. A vajat megolvasztjuk, 
és ezt is a tésztához keverjük.

4 A masszát az előkészített tortakarikába 
öntjük, a tetejét elsimítjuk, és előmelegített 
sütőben 7-8 perc alatt kisütjük. Tűpróbáig 
kell sütni, 5 perc sütési idő után már 
sűrűn nézegessük, mert a sütési idő 
függ a sütőtől is, és hamar kisül.

Ezután a körtés réteget készítjük el, hogy 
legyen ideje kihűlni.

1 A körtéket megmossuk, meghámozzuk, 
a magházat kivágjuk, és apró, 
félcentis kockákra vágjuk. A vajat egy 
lábasban megolvasztjuk, rádobjuk a 
körtekockákat, megszórjuk a fűszerekkel, 
összekeverjük, és kb. 15 perc alatt 
megpároljuk a körtét. Ha kész, szűrőre 
tesszük, hogy lecsöpögjön a felesleges 
folyadék, és ezen hagyjuk kihűlni.

2 A ropogós réteghez a földimogyorót 
megtörjük, nem túl apróra, akkor 
jó, ha kisebb és nagyobb darabok is 
vannak benne. A csokoládét vízgőz 
fölött felolvasztjuk, és hozzákeverjük 
a földimogyorót. Ezt a keveréket 
egyenletes rétegben a kihűlt tortalapra 
kenjük, és legalább 15 percre a 
hűtőbe tesszük, amíg a ropogós réteg 
teljesen meg nem szilárdul (ez az idő 
fagyasztóban való hűtéssel rövidíthető).

3 Hogyha kopogósra szilárdult a csokis 
réteg a piskótán, a tetejére halmozzuk 
a körtét, egyenletes rétegben 
elsimítjuk, kicsit lenyomkodjuk, 
majd visszatesszük a hűtőbe.

Miközben hűl a torta alapja, elkészítjük a 
csokoládé mousse-t. 

1 Egy lábasban vizet melegítünk.

2 Miközben a víz melegszik, egy 
fémtálba kimérjük a 200 g cukormentes 
étcsokoládét, kockákra tördeljük; egy 
másik fémtálban pedig összekeverjük a 
tojássárgáját, a 44 g
tejszínt, a tejet és az eritritet.

3 Ha felforrt a víz, előbb a csokoládét 
olvasztjuk fel a gőz fölött, majd ha ez 
kész, félretesszük, és a tojássárgájás 
keveréket tesszük a gőzre. Ezt 
„fakanáltesztig” melegítjük, vagyis 
addig, amíg egy kicsit sűrűbb lesz (nem 
pudingsűrű), amit onnan láthatunk, hogy 
ha egy fakanalat belemártunk a szószba, 
és a hátoldalán végighúzzuk az ujjunkat, 
akkor nem fog összefolyni a két rész. 
(Ez a hőfok hőmérővel mérve 80°C.)

4 Hogyha kész a krém, több kis részletben 
az olvasztott csokoládéra öntjük, és 
elkeverjük. 4-5 percre betesszük a 
hűtőbe, mert a langyos csokoládékrémtől 
összeesne a hab. Ne hűtsük túl sokáig; 
a lényeg, hogy ne legyen túl meleg.

5 Eközben a 320 g tejszínt habbá verjük, 
és több részletben a csokoládés 

krémhez keverjük. Most még kicsit 
folyós a keverék, de ettől nem kell 
megijedni, ha megdermed, nagyon 
finom krémes-habos állaga lesz.

6 Mielőtt betöltjük a tortát, a díszítéshez 
tegyünk félre 2-3 kanálnyit a krémből.

7 A tortakarikát tegyük vissza a torta 
alapja köré, előbb habzsák segítségével 
töltsük ki az oldalt lévő rést, majd 
halmozzuk a maradék mousse-t a 
tetejére (ehhez nem muszáj csatos 
formát használni, a sima, alj nélküli 
tortakarika is jó, ha sík tálra tettük a 
tortát, nem fog alul kifolyni a mousse). 
Tegyük a tortát hűtőbe egy éjszakára, 
hogy a mousse megdermedjen.

8 Másnap melegítsük meg a tortakarika 
oldalát és emeljük le a tortáról.
A torta tetejére kis szűrővel szitáljunk 
kakaóport. A díszítéshez félretett 
mousse-t töltsük csillagcsöves habzsákba 
(ha túlságosan megdermedt, előtte 
óvatosan keverjük át), és a tortát körben 
díszítsük 12 pöttyel, majd szórjuk meg 
őket apróra tört földimogyoróval.

Körtés csokol ádémou sse tor ta – fol ytatás

Keresik a legfinomabb hozzáadott cukor nélküli házitortát!
Nevezz a Magyarország Cukormentes Tortája program hobbicukrászoknak kiírt 

versenyére! A Magyarország Cukormentes Tortája program részeként az Egy Csepp 
Figyelem Alapítvány meghirdette a hobbicukrászok idei versenyét, a Magyarország 
Cukormentes Tortája háziversenyt is, melyre nem szakképzett cukrászok nevezhetnek 
minden évben. A fődíj egy Beurer Health Manager csomag értékes mérőeszközök-
kel. A Dcont® okos vércukormérők hazai fejlesztője és gyártója, a 77 Elektronika Kft. 
különdíját a legkreatívabb recept megalkotója kapja. A Diabess-Györgytea ajándék-
csomagját viheti haza annak a tortának a megalkotója, aki valamely gyógynövény 
felhasználásával készített színvonalas édességet. Nevezés: 2019. szeptember 15-ig! 
Részletek: egycseppfigyelem.hu
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Hozzávalók:
1 fej zöldsaláta
20 dkg sajt (füstölt sajt vagy kéksajt)
1 nagyobb vagy 2 kisebb alma
 2 marék dió
1 evőkanál méz 
3 evőkanál olívaolaj
1 evőkanál citromlé
só, bors

Elkészítés:

1 Az almát és a salátát alaposan mossuk 
meg és szeleteljük fel, a sajtot vágjuk 
kockára. (A dióbelet tetszés szerint durvára 
vagy félbe is vághatjuk.) Majd vegyük elő 
az olívaolajat, a citromlét, sót, borsot és 
végül, de egyáltalán nem utolsó sorban 
a mézet. Az utóbbi összetevőket keverjük 
addig, amíg egynemű öntetté válnak, 

majd a szeletelt 
alapanyagokat 
tegyük egy 
tálba és öntsük 
rá az öntetet. 
Végül, az egészet 
laza mozdulatokkal forgassuk 
át egy kanál segítségével.

A recepthez egy igazi különlegességet, 
a koriander mézet ajánlom, mely lágy és 
krémes. A nyári kánikulában nagy segít-
ség lehet ez a csodás méz, hiszen ilyen-
kor emésztőrendszerünk egyensúlyát 
sokkal könnyebb felborítani, hajlamosak 
vagyunk a puffadásra, így a koriander méz 
szervezetre gyakorolt hatására bízhatjuk 
magunkat, ugyanis segítséget nyújt, ha: 
felfúvódunk, ha emésztési problémák-

kal küzdünk, de még ízületi bántalmaink 
enyhítésére is alkalmas és baktériumölő is 
egyben. 

Jó étvágyat és Mézes Napokat 
kívánok minden Kedves Olvasónak!

Mézes-diós sajtsaláta

Az elmúlt években a hazai 
mézfogyasztás jelentősen 
emelkedett, de még mindig 
messze elmarad az európai 
átlagtól. Lesti Kittit az elmúlt évben 
választották meg mézkirálynőnek, 
így mandátuma hamarosan 
lejár. Nagyon sok rendezvényen 
népszerűsítette a mézfogyasztást.

Kitti nagy örömmel mesélt eddigi mézki-
rálynői tapasztalatairól, és ismét kértem tőle, 
egy könnyű nyári mézes receptet.

Mézkirálynőnek lenni egy évig lehet, 
augusztus 3-án a koronát tovább adom 
Jászberényben a XXXII. alkalommal meg-
rendezésre kerülő Nemzetközi Mézvásár és 

Méhésztalálkozón. Boldog és hálás vagyok, 
hogy részese lehettem mézkirálynőként a 
Magyar Termelői Méz fogyasztás népsze-
rűsítésének. Rengeteg mézzel kapcsolatos 
rendezvényre látogathattam el, de magam 
is találhattam ki megjelenéseket, mint pél-
dául online és nyomtatott sajtóban, tele-
vízióban és rádióban való mézmarketing. 
„Extrémebbnek” mondható ötletet is meg-
valósíthattam; a Margit szigeten feldíszített 
bringóhintóról, hatalmas méhecske jelmezbe 
öltözött méhésztárssal és kedves udvarhöl-
gyemmel, Bíborkával mézzel ajándékoztuk 
meg a járókelőket. Jó cél érdekében koraszü-
lött csecsemők részére gyűjtő alapítvánnyal 
is összefoghattam. Most júliusban az egyik 
legnagyobb célkitűzésem valósítom meg: 
ellátogathatok a Heim Pál Gyermek Kórházba, 
a beteg gyermekekhez.

A méz jótékonyhatásainak hirdetése min-
dig is szerves részét képezte a hétköznap-
jaimnak, mióta mézkirálynő lettem, ez csak 
fokozódott. Most egy könnyű nyári mézes 
receptet hoztam a Kedves Olvasóknak, amely 
garantálja azt, hogy gyorsan elkészíthetjük. 
Nemcsak finom, hanem szuper egészséges, 
így akár ebéd vagy vacsora is lehet.

– Zs –

LESTI KITTI, A MÉZKIRÁLYNŐ
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Gwenda Bond: Gyanakvó elmék
Egyesült Államok, 1969. Az álmos kisvárosi 

főiskolán tanuló Terry Ives úgy érzi, kimarad 
az egész országot megrengető háborúellenes 
mozgalomból és ellenkulturális forradalomból, 
így kapva kap az alkalmon, amikor egy szuper-
titkos kormányzati kutatáshoz keresnek önkén-
teseket. Terry elszántan próbál a végére járni 
a világtól elzárt hawkinsi laborban zajló bizarr 
kísérleteknek, miközben egyre mélyebbre 
merül a laboratórium kifürkészhetetlen ura, dr. 
Martin Brenner világában. Mi folyik ebben az 
idilli kisvárosban, és mi a 008-as alany – Kali – emberfeletti képes-
ségeinek titka? Az első Stranger Things-regény, a Gyanakvó elmék a 
sorozat mitológiájának alapjaihoz visz el minket, ahol minden elkez-
dődött.

A Gwenda Bond a New York Times legnépszerűbb szerzője szá-
mos könyvnek. Legfrissebbje az első hivatalos Stranger Things 
regény, a gyanús elmék. Munkája magában foglalja a Lois Lane 
sorozat (Fallout, Double Down és Triple Threat), amely a saját YA 
regényeiben és a Cirque American sorozatban (Girl on a Wire, Girl 
over Paris, és a Lány az Árnyakban), a drágaköves hősnőkről, akik fel-
fedezik a mágiát és a rejtélyt, ami a nagy tetején rejlik. 

Ő is együtt írja a Supernormal Sleuthing Service- t férjével, Chris-
topher Rowe-val, és létrehozta a Dead Air-et , egy serializált rejtélyt 
és írott podcastot, melyet Carrie Ryan és Rachel Caine írt. 

Ár: 3 399 Ft Cartaphilus Könyvkiadó

Kálmán Olga: Szeretemország 
Beszélgetőkönyv Már-

ki-Zay Péterrel 
Képzeljünk el egy országot, 

egy olyan helyet, ahol szere-
tünk élni. Egy olyan hazára 
gondoljunk, ahol megbecsü-
lik a munkánkat, ahol bizton-
ságban tudjuk a családunkat, 
ahová szívesen várunk újabb 
gyermekeket és ahol nyu-
godt légkörben teremthetjük 
meg nekik azokat a feltétele-
ket, amelyek között fel is tud-
juk őket nevelni. Ahol nem 
aggódunk a sorsukért, mert 
ha akarjuk, mindent meg 
tudunk teremteni ahhoz, 
hogy ők biztonságban élje-
nek

Egy igazi szeretemország.
Kálmán Olga új könyvében erről a hazáról beszélget Márki-Zay 

Péterrel. Beszélgetnek, mindenről, ami azt veszélyezteti. Arról, hogy 
hogyan tehetjük mi magunk olyanná Magyarországot, amilyenné 
igazán szeretnénk.

Ár: 3 999 Ft Athenaeum Kiadó

Paulo Coelho: Titkok – Naptár 2020
Ebben a gyönyörűen 

illusztrált naptárban 
az évet Paulo Coelho 
műveiből válogatott 
idézetek kísérik végig.

PAULO COELHO, 
akit emberek milliói a 
szavak alkimistájaként 
tartanak számon, nap-
jaink egyik legbefolyá-
sosabb szerzője.

CATALINA ESTRADA 
már gyerekként ráesz-
mélt szülőhazája, 
Kolumbia vibráló és 
buja természetére. 
Jelenleg Barcelonában 
él, de nemzetközileg 
elismert illusztrátor-
ként sem felejtette el a 
gyökereit. Munkáiban, 
erőteljes színhasznála-
tában ma is jelen van 
ugyanez a csodával teli 
rajongás.

Ár: 3 699 Ft Athenaeum Kiadó

Horváth Andrea :
Isten táncosai - Csernobili sorsok 

Három emberi sors 
egymásba fonódása a 
csernobili katasztrófa 
árnyékában, a háttér-
ben a XX. század máso-
dik felének történelme... 

„Lelki szemeimmel 
elképzeltem egy női ala-
kot, aki a ködös, kihalt 
tó partján egy levelet 
tartalmazó palackot 
hajít a vízbe. Távolról 
egy öreg horgász észre-
vette, kipiszkálta a tóból 
a furcsa palackpos-
tát, és így tudta meg, 
hogy a nő leveleket ír 
elhunyt édesapjához, 
akinek hamvai a tóban 
nyugszanak. Érdekelni 
kezdte, hogy ki lehet 
ez a titokzatos nő, és ki 
lehetett a halott férfi. Miért szakadtak el valaha egymástól, milyen 
titkokat őriz a sorsuk.... ?” 

Ár: 2 508 Ft Papirusz Book
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XXXII.  Nemzetközi Mézvásár 
és Méhésztalálkozó  

Jászberény

2019. 08. 03. 

www.jaszmehesz.hu

Óbudai Nyár 2019
Budapest

2019.06.14. - 08.31.

www.obudainyar.hu

Nyári Zenei Fesztivál 2019 
Budapest, Vajdahunyadvára

2019. 07 01. 08.01.

www.vajdahunyad.hu

MANIPURA Fesztivál 2019 
Bárdudvarnok, Bánya 

2019. 07. 19 - 21. 

www.programturizmus.hu/
ajanlat-manipura-fesztival.html

Alba Regia Feszt. – ahol 
jazz és bor összeér!

Székesfehérvár

2019. 08 1-3-ig

hwww.albaregiafeszt.hu

Mozgolódós Hétvége 2019 
Bogács

2019. 08.03 - 04.

www.bogacs.hu

Vajdahunyadvára

Bogács
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A Thália Színházban ismét 
megrendezésre kerül

– 2019. szeptember 2. és 8. között
– a Vidéki Színházak Fesztiválja. 

Szeptember 2-án a fesztivál nyitóelőa-
dásaként kerül színre a Thália Színház Nagy-
színpadán a debreceni Csokonai Színház 
előadása, a William Shakespeare művéből 
készült Lear – főszerepben Ráckevei Anna 
–, Ilja Bocsarnikovsz rendezésében. A fiatal 
orosz rendező nem először érkezik a deb-
receni társulattal Budapestre. Tavaly Csehov 
remekművét, a Három nővért mutatták be 
nagy sikerrel.

Szeptember 3-án, kedden tekinthetik 
meg – szintén a Nagyszínpadon – a salgó-
tarjáni Zenthe Ferenc Színház előadásában 
Heinrich von Kleist vígjátékát, Az eltört kor-
sót. Az egyfelvonásos darab rendezője Tar-
nóczi Jakab.

Ezt követi szeptember 4-én a Győri 
Nemzeti Színház játéka – Heltai Jenő egyik 
legsikeresebb művét, A tündérlaki lányok 
című darabot adják elő, rendezője Forgács 
Péter. 

Szeptember 5-én, csütörtökön Edmond 
Rostand Cyrano című klasszikusát láthatják a 
Miskolci Nemzeti Színház előadásában, ren-
dezője Keszég László.

Szeptember 6-án a Váci Dunakanyar 
Színház és a dunaújvárosi Bartók Kamara-
színház közös produkciója mutatkozik be, 
Anton Pavlovics Csehov Ványa bácsija. Az 
előadást Yaroslav Fedoryshyn rendezte.

Szeptember 7-én, szombaton két előa-
dás is várja az érdeklődőket. A Nagyszín-
padon a kecskeméti Katona József Színház 
előadása, A király beszéde, mely a 2010-ben 
bemutatott, David Seidler forgatókönyvéből 
készült nagy sikerű film adaptációja – ren-
dező Béres Attila. Míg az Arizona Stúdióban 
a Békéscsabai Jókai Színház produkciója, 
David Ives Vénusz nercben című darabja, 
Tege Antal rendezésében.

A nyolcadik alkalommal megrende-
zésre kerülő Vidéki Színházak Fesztiválját 
szeptember 8-án, vasárnap két előadás 
zárja: a Nagyszínpadon a tatabányai Jászai 
Mari Színház Švejkje, az Arizonában pedig 
a kaposvári Csiky Gergely Színház Korai 
menyegzője kerül színre. A Jaroslav Hašek 
– Spíró György-darabot Tapasztó Ernő ren-
dezte, a stúdióelőadás a szerző, Olt Tamás 
rendezésében lesz látható. 

A nagyszínpadi előadások este hétkor, a 
stúdióelőadások délután négy órakor kez-
dődnek majd.

Forrás. Thália Színház

HÉT NAP, KILENC ELŐADÁS
– VIDÉKI SZÍNHÁZAK FESZTIVÁLJA A THÁLIÁBAN

SIKERES NŐK • 2019/július-augusztus     53

KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ



A Germán Gyógytudományt megte-
remtő, s ezzel oly sok vitát kiváltó doktorról, 
Dr. Ryke Geerd Hamerről egyre több szó esik 
napjainkban a rákgyógyítással kapcsolat-
ban. Az orvoslásban merőben új medicinát 
hirdető tudós az őt érő támadások ellenére 
vallotta, hirdette a merőben új orvostu-
dományi szemléletet, ami nem egyszerű 
módszer, hanem természettudományos 
alapokra helyezve ismerteti a test-lélek-agy 
szinkronicitását, és a testünkben lezajló bio-
lógiai törvényszerűségeket.  

Mindezek ellenére a gyógytudománya 
törvényszerűségei mellett kiálló, a rákot 
korántsem halálos betegségnek tekintő 
Hamer doktor szerint a lényeg egyszerű: A 
„rák” egy szövetszaporulat, mely biológiai-
lag logikus okokból, az adott szövet funkci-
ójának növelése céljából, vagy egy előzőleg 

elbontott szövetveszteség helyreállítása 
érdekében jön létre. A biológiai termé-
szet-törvényeket megismerve ráébredhe-
tünk, hogy „rák” esetén a páciens vagy egy 
huzamosabb ideig tartó, konfliktus-aktív 
fázisban van, kvázi fiziológiai jelleggel, 
annak érdekében, hogy megoldja a bioló-
giai konfliktusát, vagy benne él egy huza-
mosabb ideig tartó gyógyulási fázisban, 
melynek időtartamát és súlyosságát egyéb 
tényezők is befolyásolhatják. Mindkét fázis 
csak biológiailag értelmezhető, amit sem a 
pszichológia, sem a pszichoszomatika nem 
tesz világossá.

Vagyis dr. Hamer bevált tudásunktól távo-
lodik, mégse könnyű pálcát törni a hagyo-
mányos, meghökkentő, egyszerre régi-új 
Germán Gyógytudomány fölött. Tény, hogy 
a nemrég elhunyt Hamer doktor alaposan 

feladta a leckét mind az orvosoknak, bete-
geknek, mind nekünk, betegjelölteknek. 
Mert, mint azt tanította: egészségünk, gyó-
gyulásunk a betegségtudatunkon múlik. Ma 
már mind többen vallják a doktor igazát, 
mert könnyű elképzelni, hogy ősidők óta 
létezik egy túlélő mechanizmus, ami koránt-
sem nevezhető rosszindulatúnak.

Egy teljesen új gyógyászat kitáruló kapuja 
előtt állunk, észre kell vennünk, hogy ez a 
gyógymód, egyszerre tudományos, logikus 
és végtelenül emberséges. E vitát kiváltó 
tan tanításának, terjesztésének megbízott, 
hazai képviselője, sokak közül az egyet-
len, aki védelmezi, tyúkanyóként őrzi, any-
jukként óvja a Germán Gyógytudomány 
eredeti szövegeit, Kelemenné Dévényi Juli-
anna, nincs könnyű helyzetben, és ezt nem 
is titkolja:

AZ „ÖNGYÓGYÍTÁS” HÍRVIVŐJE
 – A RÁKBA NEM KELL BELEHALNI!
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 – Minden időmet a Germán Gyógytudo-
mány terjesztésének szentelem, szinte 
lopom az időmet a napi kötelességeim-
től, az előadásoknak helyet adó piliscsévi 
vendégház üzemeltetésétől, és sokszor 
csak éjszaka tudok számítógép elé ülni… 
Hajnalig írok, fordítom a könyveket, állí-
tom össze az előadások anyagát a lelkes 
segítőknek, akik elhivatottságot éreznek 
a terjesztésre. Sokan várják a szakanya-
got, dr. Hamer eredeti munkáiból az újabb 
részleteket. Minél jobban megismerjük 
testünk működését, például, hogy mitől 
alakul ki az allergia, a migrén, vagy a 
neurodermatitis, annál nagyobb bizton-
sággal fel tudjuk vállalni gyógyulásunkért 
a felelősséget, és nem ellenségként tekin-
tünk az ilyenkor jelentkező tünetekre. 

Hamer doktor a különleges képességek-
kel megáldott, teológiát is végzett kutató, 
feltaláló orvos, a természet tökéletes har-
móniáját megértve szolgált és alkotott. Az 
általa felfedezett 5 természettudományos 
törvény köré épült tudományról talán túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy az emberiség egyik 
legnagyobb felfedezése, segítségével meg-
érthetjük a testünkben zajló folyamatok, 
elváltozások, betegségtünetek értelmét és 
szükségességét. Ezzel a tudással időben 
felvértezve megszűnik bennünk minden 
betegségtől való félelem. Ez a félelemmen-
tes, a természet törvényszerűségeit meg-
értő élet, amiben már mi magunk is több, 
mint tíz éve élünk, olyan szabadságot jelent, 
amit mindenkinek meg kell tapasztalnia. 

 – Tudom, hogy az új gyógytudomány 
a betegségeket, a pszichózisokat 
következetesen magyarázza, a betegen 
igazolja, nem használ feltételezést, és az 
okok ismeretében, az esetek többségében 
nagyon sok oki terápiát tud folytatni. 
Julianna, kedves, az érthető összkép kedvéért 
egyszerűen és érthetően elmagyarázná a 
Germán Gyógytudomány, Hamer doktor által 
fölfedezett, öt biológiai természettörvényét?

 – Bár elsősorban a rákról van szó, az öt 
törvény magyarázatot ad minden beteg-
ségre, vagyis a természet Értelmes Bio-
lógiai Különprogramjának okára és 
lefolyására. Ezek a természettörvények 
ember, állat és növény esetében egyaránt 
működnek, akár hiszünk bennük, akár 
nem.

Az első biológiai természettörvény a 
LÉLEK-AGY-SZERV elválaszthatatlan együtt-

működését bizonyítja be az elváltozásokkal 
kapcsolatban. Hamer doktor tudományosan 
alátámasztotta, hogy egy szubjektíve súlyos 
megrázkódtatást okozó, váratlan és magá-
nyosan átélt konfliktus-élménysokk indítja 
el az Értelmes Biológiai Különprogramot 
minden élőlény szervezetében – méghozzá 
egyszerre három szinten: az agyban, a lélek-
ben és a szervben. Az agyban bizonyítha-
tóan egy gömb formájú alakzat jelenik meg 
- ez az ún. Hameri Góc -, annak a szervnek az 
irányító reléjében, amely a megrázkódtatást 
okozó élmény érzelmi tartalmának megfe-
lel.

A konfliktus-élménysokkal kapcsolatban 
sok a félreértés az érdeklődők körében. 
Hajlamosak az emberek általános problé-
mákat, mindennapos gondokat sorolni, ha 
az okokat kutatják. Azonban az elváltozá-
sok oka az ún. biológiai konfliktus, amely, 
mint derült égből a villámcsapás, változ-
tatja meg az addig kiszámítható életünket. 
E pillanat következő, fontos ismertetőjegye, 
hogy azt az egyén magányosan éli meg. 
Korunk egyik legtermészetellenesebb jelen-
sége, hogy a drámai pillanatainkkal inkább 
elszigetelődünk, minthogy élnénk velünk 
született szociális készségeinkkel, és meg-
hallgatást, támogatást, akár segítséget mer-
nénk kérni a társainktól.

Kapcsolódó lények vagyunk, szükségünk 
van a megtartó, támogató közösségre. Saj-
nos, az ember egyre inkább magányossá 
válik, hajlamos szégyenkezni olyan univer-
zális érzések miatt, amelyek mindenkiben 
megtalálhatók. Abszurd, hogy a mai ember 
pont a konfliktusok elkerülésének remé-
nyében kendőzi el lelkének jelzéseit, és nyit 
ezzel ajtót a későbbi, sok esetben hosszan-
tartó vívódásnak.

A vívódás, a visszatérő kényszeres gon-
dolatok, álmatlan éjszakák a második 
természettörvényben megfogalmazott 
konfliktus-aktivitást jelzik. Mindaddig, amíg 
a biológiai konfliktus miatt a régi, megszo-
kott mederbe nem tudunk visszatérni, az 
agy parancsára Értelmes Biológiai Külön-
program fut abban a szervben, amelyik bio-
lógiailag a lehető leggyorsabban segíteni 
tud nekünk a megoldásban. 

A konfliktus-aktív fázis mindaddig tart, 
amíg e felfokozott idegrendszeri és fiziológi-
ai-biológiai változásaink el nem érik céljukat, 
tehát amíg a biológiai konfliktusunk meg 
nem oldódik. Ezután következik a regene-
ráció, melynek feltétele a valós megoldás, 
azaz a megnyugvás. Amennyiben véglege-

sen megoldódott a megrázkódtatást okozó 
sokk-élményünk, az Értelmes Biológiai 
Különprogram kifut és a szerveink helyreáll-
nak.

Testünk biológiailag három féle módon 
tud segíteni nekünk: szövetszaporulattal 
(daganat), elbontással (fekély), és funkci-
ószüneteltetéssel (bénulás). A harmadik 
biológiai természettörvény segítségé-
vel Hamer doktor bemutatja, hogy milyen 
típusú sejtek miként viselkednek a külön-
böző fázisokban, – mindezt az egyedfej-

lődés folyamatán keresztül. Emberi ésszel 
felfoghatatlan, mekkora zsenialitás kellett 
ezen összefüggések felismeréséhez. Hamer 
doktor szerint a fejlődéstörténeten keresz-
tül kell megértenünk az orvostudományt, 
ezáltal rajzolódik ki előttünk ez az abszolút 
értelemszerű, logikus rendszer. E termé-
szettörvény segítségével könnyen beazo-
nosíthatjuk, hogy az érintett szövet melyik 
csíralemezből származik, melyik agyterü-
let irányítása alatt áll, hogyan viselkedik a 
különböző fázisokban, illetve milyen, bioló-
giailag értelmes célt szolgál a folyamat.

A negyedik biológiai természet-
törvény leírja, hogy a mikrobák, mint 
évek milliói óta életünk hű kísérői, szin-
tén logikus okból munkálkodnak a tes-
tünkben. Tökéletes szimbiózisban élünk 
velük, minden egyes sejtünkre ezer mik-
roorganizmus jut – ennek ellenére fel-
osztották őket „jó” és „rossz” mikrobákra
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(pl. a „hasznos” bélbaktériumok és az „élet-
veszélyes” TBC-baktériumok). Hamer doktor 
a feje tetejére állítva eddigi hiedelmeinket, 
leírja, hogy a mikrobák nem a megbetege-
dések okozói, hanem a gyógyulási folyamat 
optimalizálói. Ők a mi mikro-sebészeink és 
az agy parancsára dolgoznak – az adott szö-
vet csíralemez-származásától függően és 
kizárólag a megoldást követő fázisban.

Végül az ötödik biológiai természet-
törvény szól arról a megnyugtató tényről, 
hogy az összes ún. betegség a természet 
egy-egy Értelmes Biológiai Különprogram-
jának részét képezi, tehát minden elváltozá-
sunknak biológiai értelme van. A természet 
mindent elrendezett annak érdekében, 
hogy egy konfliktus megoldása után erő-
sebbé váljunk, mint azelőtt.

 – Újdonság a Germán Gyógytudományban, 
hogy mindenkinek, aki foglalkozik vele és 
próbálja mindezt felfogni, megváltozik a 
tudományos-, orvostudományos világképe.

 – Nem egy új, ún. alternatív, vagy valami-
lyen más, gyógymódnak nevezett eljá-
rásról van szó. Ez egyfajta látásmód, ami 
felfedi nekünk, biológiai egyedeknek a 
környezeti hatások, vagy embertársaink 
által előidézett kivételes események-
nél bekapcsoló, biogenetikailag belénk 
kódolt és egyénekre szabott „különprog-
ramok” beindításának értelmét. Ezen a 
ponton világossá válik számunkra, hogy 
e gyógytudomány az öt biológiai ter-
mészettörvénye szerint miért nincsenek, 
magunk ellen forduló értelmetlen har-
cok a szervezetünkben. A bolygók sem 
véletlenszerűen járják az útjukat, nincs 
jó- és rosszindulat a Földön, a nappalok 
sem jók, az éjszakák sem rosszak! Minden 
ésszerű, minden folyamatnak megvan a 
maga biológiai értelme. 

Az ideális terápia az lenne, ha megállapíta-
nák, hogy az érintett személy az ún. beteg-
sége (Értelmes Biológiai Különprogram) 
éppen melyik fázisának melyik pontjánál 
tart, megtalálnák a konfliktustartalmat, és a 
pácienssel együtt keresnének megoldást, 
illetve szükség esetén orvosi segítséget 
kérnének – akik műtéttel, gyógyszerrel biz-
tosítják a páciens jóllétét, túlélését. Teljesen 
érthető, ha valaki mégis szkeptikus, de az 
ilyen használja a józan eszét, és ellenőrizze 
le a saját életében, hogy helytálló-e a Ger-
mán Gyógytudomány. Nem kell mindjárt 

komoly tanulmányokat foly-
tatnunk, hogy megvizsgáljuk 
a valódiságát. Saját életünk-
ben első ellenőrizhetjük, 
bizonyíthatjuk, az alapelvek 
helytállóságát!

Személy szerint hálás 
vagyok dr. Hamernek, a Ger-
mán által nincs bennem 
aggódás, félelem az egészsé-
günkkel kapcsolatban. Színe-
sen éljük az életet, szabadok 
vagyunk. Tudjuk, mikor, mit 
kell tennünk,mit kell hagy-
nunk megtörténni. Tudjuk, 
hogy nincsenek fertőzések, 
hogy Földanyánk nem bün-
tet bennünket betegséggel, 
hanem az a szervezetünk egy 
biológiailag célirányos speci-
ális programja. (Értelmes Bio-
lógiai Különprogram). 

 – Miért nevezete „germánnak” 
tudományát dr. Hamer, 
és mit értett a fontosnak 
tartott „szabadságon? 

 – A doktor által felfedezett 
Germán Gyógytudomány 
öt biológiai természet-tör-
vényének megértése elvezet a felsza-
baduláshoz. Mint ahogy én, bizonyára 
mások is meg fogják tapasztalni, hogy 
a félelemtől való felszabadulás belső 
biztonságot, önrendelkezést ad, ami az 
ősgermánoknál természetesnek számí-
tott. Dr. Ryke Geerd Hamer leghőbb vágya 
és elképzelése volt, hogy e szabad népről 
elnevezett gyógytudománya újra feléb-
reszti ezt a szellemet, és minden ember-
nek szabadságot biztosít.

 – Elgondokodtató, hogy a történelem 
sodrában feledésbe merült az ősi 
Germán Gyógytudomány… 

 – Mindenkinek saját érdeke, hogy hasz-
nosítani kezdje dr. Hamer felfedezését. 
Nem nehéz, csak fel kell fognunk, értel-
meznünk kell a testünkben végbemenő 
folyamatokat! Felszabadulunk az eddigi 
babonák alól, hagyjuk felszínre törni 
valódi belső énünket, a lelkünket. Rajtunk 
múlik, hogy az emberi életet egy zseniá-
lis, biológiai szempontból logikus, kozmi-
kus rendbe integráljuk. 

 – Nemrég olvastam dr. Hamer egyik 
szemináriumi záróbeszédét, ami valóban 
mérföldkő, változást elindító a gyógyító 

Germánban. Az Aidenbachban, ’97 
februárjában megtartott útmutató  a doktor 
ezen összefoglalójával zárult: „A Germán 
Gyógytudomány természetes orvostudomány, 
mivel mindent magában foglal: az agytól 
a szervig, a szervtől az agyig, a lelkitől a 
fizikai-, az emberitől az állati-, sőt, akár 
a növények világáig.”- hangoztatta. 

 – Hamer doktor abban a záróbeszédében 
azt is mondta: „Abban hisznek, amiben 
akarnak, de nem hagyhatják figyelmen 
kívül a Germán Gyógytudomány termé-
szettörvényeit. Megnyugtató, hogy az 
Anyatermészet nem egy rendetlen szer-
vező, aki állandóan hibázik… Korábban 
azt hittük; hogy valahol rákos sejtek tér-
nek le az útjukról, burjánzó, kisiklott, rosz-
szindulatú rákos sejtek, mikrobák, amik fel 
akarnak bennünket falni. Úgy véltük, ez az 
egész folyamat irányíthatatlan. Erről szó 
sincs!” 

 – Ebből a beszédből is az kiderült, a doktor 
jól érezte magát sajátos hitével, hiszen 
ezt mondta is: - Úgy hiszem, ha itt élek 
a Földön, és tudom, hogy az állatoknak 
növényeknek van lelkük, s ezután olyan 
mennybe jutnék majd, ahol nincsenek se 
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állat-, se növénylelkek, az hátborzongató 
lenne! Ezzel arra szeretnék rámutatni, hogy 
a Germán Gyógyítás alapjában biológiai-, 
természetes vallás, egyfajta természetvallás. 
Mindenkinek joga van a Földön élni! De 
se több, se kevesebb jogunk nincs ehhez, 
mint ezeknek a csodálatos állatoknak. 

 – Gondolja meg, István, mennyire gyönyö-
rűek ezek a gondolatok! A doktor beszélt 
arról is, hogy a Germán Gyógytudomány 
hihetetlen módon a teljes világegyetemet 
összeköti! Ezt szinte nem is tudjuk elkép-
zelni! Korábban abban hittünk, hogy az 
Anyatermészet rendetlen, és állandóan 
valamilyen hibát vét, amit aztán valahogyan 
ki kell javítanunk! Ma már tudjuk, hogy a 
pszichiátriai betegségek esetében lega-
lább két, egyféle konfliktus együttállásá-
val van dolgunk, a beteg ezzel a skizofrén 
konstellációval egy másik síkra kerül, és egy 
módosult viselkedéssel keresünk kiutat. 
Például a haldokló, akit néha az az érzés 
fog el, hogy lebeg, és fentről látja magát, 
az is egyfajta konstellációban van. Az ilyen 
konfliktus-együttállás felettes biológiai érte-
lemmel bír, ami teljesen érthető és normális. 
Azok a dolgok, amelyeket korábban csinál-
tunk, - alkalmaztunk bizonyos technikákat 
– teljesen világossá, átláthatóvá válnak. És 
nincs szükség ezoterikus módon minden-
féle probléma-megkerülésre, pszichologizá-
lásra, egyszerűen használnunk kell az egész-
séges emberi értelmünket és a szívünket. 

 – Hamer professzor záróbeszédében így 
bíztatta hallgatóit: - Nyugodtan vegyük 
szemügyre a természetet. Figyeljük meg 
ősszel a leveleket, vagy télen..., amikor 
egészen másképpen él a fa, és megértjük, 
hogy „beszélhetünk” vele. Beszélhetünk az 
állatokkal, olvasni tudunk a gondolataikban, 
miként a növények és az állatok is képesek 
olvasni a mi gondolatainkban. Szeretném, 
hogy amikor boldogan hazamennek, azt 
mondhassák maguknak: - azt hiszem, 
egészen másként kell tekintenem a 
világra! Máshogyan kell szemlélnem azt, 
hogy korábban mindig a rosszindulatú 
dolgokat vizsgáltuk, és őrületünkben 
mindenben a természet rövidzárlatait 
kerestük, azt hittük, állandóan ki kell 
javítanunk ezeket a hibákat! Mi magunk 
voltunk ostobák, az Anyatermészet nem 
hibázik, értelmes külön-programokat 
működtet, csak meg kell értenünk... 
Mi értünk félre mindent a tudatlan-

ságunk és arroganciánk miatt! - han-
goztatta a doktor, aki számára minden 

páciens egy csoda, az orvoslás pedig 
szent dolog volt: -„Éppen úgy, ahogy 
egy gyermek valamiféle szentséget testesít 
meg, amikor velem szemben ül és a legbel-
sőbb érzéseiről beszél, ahhoz óriási bizalom 
kell, A páciensnek és az orvosnak egészen 
újfajta viszonya született meg. Ma már 
tudjuk, szinte mindegyik páciensünkön 
segíthetünk, attól függ, hogy jó vagyok-e, 
megfelelő tanáccsal tudom-e ellátni. Az 
a megoldás, ha együtt találjuk meg a 
problémát azzal, aki a legmélyebb titkait 
megosztja velünk. Ha a beteg önöknek 
meggyónja legbelsőbb titkait, abban nem 

csak pozitív dolgok lehetnek, hanem olya-
nok is, melyeket szégyell! Ezután a páciens 
az orvossal együtt keresi a megoldást, köz-
ben az az érzése, hogy ők ketten egyenran-
gúak! Ily módon minden megváltozik a 
Germán Gyógytudománnyal! Azt kívánom, 
senki ne érezze, hogy megtámadják, ha a 
régi orvostudományt „idiótának” nevezem, 
ha önöknek egy másik orvoslást kínálok, a 
GNM-et, amire támaszkodva jelentősebb 
eredményeket érhetnek el!”  

Folytatjuk!

Mészáros István 
Fotó: Kelemenné

Dévényi Julianna albumából
Dr. Hamer képviselője és  hivatalos 

magyar weboldalának szerkesztője: 
www.germangyogytudomany.hu
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A megfelelő szoknya kiválasztásakor az 
első és legfontosabb lépés saját alkatunk 
megismerése, hiszen rendkívül sok múlik 
azon, hogy a testfelépítéshez, a magasság-
hoz mérten a lehető legelőnyösebb fazont 
válasszuk ki. Nem mindegyik hossz áll jól 
mindenkinek. Szerencsére széles a paletta, 
akár kilenc típus közül is választhatunk, alka-
lomtól függően.

Mini
Ez a fazon combközépig ér és különö-

sen jól áll a karcsú, alacsony nőknek, de 
természetesen a magasabbak is bátran 
megmutathatják a formás lábaikat egy 
miniszoknyában. Ez a hossz, habár a köztu-
datban igazán csak a ’60-as évek végén ter-
jedt el igazán, előtte is elérhető volt. Sokan 
Mary Quant, angol ruhatervező nevéhez 
kötik és egészen biztos, hogy mindenki 
lelki szemei előtt megjelenik Twiggy, 
angol manöken, színésznő, énekesnő 
képe, ha a miniről van szó.

Rövid
A rövid szoknyák pár centiméter-

rel hosszabbak a mininél, főleg az 
alacsonyabbaknak és középma-
gasaknak lehet jó választás, mert 
hosszítja az alakot, de kevésbé 
kihívó, mint a mini változat.

Térdszoknya
Ez az a szoknyahossz, ami kosztümökhöz, 

irodai öltözködésben javasolt, illetve olyan 
alkalmakon, ahol formális megjelenésen 
van a hangsúly. Természetesen a casual 
divatban is megjelenik, idén tavasszal és 
nyáron például különösen divatosak lesz-
nek, akár farmerszoknyáról,  szűkebb ceruza 
fazonról, vagy a lengébb, A-vonalú megol-
dásokról van szó.

Térd alatt érő
A klasszikus Dior-szoknya, különösen 

az ’50-es évektől volt népszerű, többek 
között Audrey Hepburn is szívesen viselte 
ezt a hosszúságú szoknyát. Azoknak is 
tökéletes választás, akik nem szeretnék 
a térdüket közszemlére tenni, de arra 
figyelni kell, hogy ez a fazon optikai-
lag alacsonyabbnak mutat, ezért első-
sorban magas hölgyeknek előnyös. 
Klasszikus A-vonalú megoldással és 
egy csinos magassarkúval nem lőhe-
tünk mellé.

SZOKNYATÍPUSOK:
FALATNYITÓL A FÖLDIG ÉRŐIG
Tudjuk meg, melyik fazon áll nekünk a legjobban!

A szoknya az egyik legnőiesebb ruhadarab, az aktuális divatnak 
megfelelően folyamatosan változik a hossza, stílusa, de vannak 

igazi örökzöldek is. Fontos tudni, hogy melyik változat áll nekünk 
jól, az igazán előnyös fazon megtalálásához pedig elengedhetetlen 

beszélnünk az alkati adottságokról és a legfrissebb trendekről 
is. A jó hír az, hogy mi is könnyedén elsajátíthatjuk azokat a 

trükköket, amelyekkel még vonzóbbá tehetjük a megjelenésünket. 
Szabó Erika, a Fashion Days stílusszakértője elárulja a 

kulisszatitkokat és a 2019-es tavaszi szoknyatrendekről is mesél.
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19-es tavaszi szoknyatrendekről is mesél.

Vila, Fashion Days,18.499 Ft

Banana Republic, Fashion Days, 32.799 Ft

SIKER A KIFUTÓN
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Midi
Coco Chanel vezette be a ’20-as 

években, a Chanel frissebb kollekciói-
ban, például idén is, rendszerint meg-
jelenik a lábközépig érő midiszoknya a 
hagyományt ápolva. Rendkívül elegáns, 
visszafogott megjelenést kölcsönöz a 
viselőjének, főleg a magasabb hölgyek-
nek javasoljuk.

Maxi
Hercegnős outfit a hétköznapokra 

– ehhez kulcsdarab a maxiszoknya!  
A hosszú fazont azonban nem csak 
különleges alkalmakra viselhetjük, 
a kényelmes, lenge maxiszoknyák 
különösen nyáron hódítanak az utcai 
divatban is. Ideális darab nyaraláskor, 
de irodában viselve is jó szolgálatot 
tesz a kánikulában, ezért már évek 
óta biztos helye van a nyári divat-
ban.

Estélyi
Az estélyi, alkalmi ruháknak és 

szoknyáknak protokoll szerint 
olyan hosszúnak kell lenniük, 
hogy takarjak a cipőt. Egyedül a 
cipő orra látszódhat ki lépés köz-
ben. Ez a hosszúság különösen a 
magasabbaknak áll jól, az alacso-
nyabb hölgyeket sajnos optikai-
lag összenyomhatja.

Földig érő
A legelegánsabb darabok, amelyek 

szinte csak a vörös szőnyegen kapnak 
helyet. Abban különbözik az estélyitől, 
hogy ez a változat teljesen takarja a 
cipőt. Az idei Oscar gálán Lady Gaga, 
Amy Adams és Charlize Theron tette le 
a voksát mellette. Akárcsak az estélyi 
fazon, ez a megoldás is leginkább a 
magas hölgyeken mutat jól. Alacso-
nyabbak figyelem, a Fashion Days 
tipp nektek szól...

Fashion Days tipp: A magas-
sarkú egy igazi csodafegyver, 
ha szoknyát viselsz, hiszen segít 
abban, hogy magasabbnak tűn-
jünk a lábainkat hosszabbnak és 
izmosabbnak mutatja, kiemeli a 
tónusát, ráadásul egyes szoknya-
fazonokat igazán szexivé varázsol 
minket. Amikor szoknyát próbá-
lunk, érdemes magas sarkúban 
mennünk, így látjuk majd iga-
zán, melyik áll legjobban. Nem 
gond az sem, ha nem kedvel-
jük a nagyon magas cipőket, 
már egy középmagas kocka-
sarkú vagy telitalpú cipővel is 
hasonló hatást érhetünk el.

www.fashiondays.hu
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Next, Fashion Days,10.499 Ft

Sportmax Code, Fashion Days, 104.999 Ft

Banana Republic, Fashion Days, 50.999 Ft

A feltüntetett árak a jelenleg érvényes árak, melyek változhatnak. Aktuális és érvényes árak a fashiondays.hu-n. SIKER A KIFUTÓN
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Divat a nosztalgia vagy, ahogy mosta-
nában mondjuk: a retro. Miért éppen egy 
íróember maradjon ki a retro lázból?  Mit is 
kérdezhettek azokban a „békebeli” években 
a sztároktól a tollforgatók?  A múlt század 
harmincas éveiben a Délibáb című hetilap 
minden számában interjút készítettek egy 
népszerű színésznővel. A kérdések nem vol-
tak különösen szellemesek, inkább egysze-
rűen habkönnyűek voltak, amelyet az akkori 
kor olvasói szívesen böngészgettek. 

Tolnay Klárival a népszerű filmcsillaggal 
is készült akkoriban egy interjú, amelynek 
ihletésére felkerestem a művésznőt 1989–
ben, éppen harminc esztendeje, s feltettem 
neki azokat a kérdéseket, amelyekre már 
előttem, fél évszázada megválaszolt a Déli-
bábnak. Talán mondanom sem kell, hogy a 
korábbi válaszok közül talán két-három volt, 
amire hasonlóan válaszolt. 

Idővel sok minden változik, nemcsak 
a világ körülöttünk, hanem az ízlésünk is 
számtalan téren. Jöjjenek a retro kérdések 
és válaszok Tolnay Klári Kossuth-díjas szí-
nésznővel készített interjúból.

TOLNAY KLÁRI AKKOR…
 – Születési helye?  
 – Budapest, egyébként Mohorán nevel-
kedtem.

 – Születésnapja?
 – Bizonytalan. Az iratok szerint július 27, 
anyám imakönyvében július 28. lett 
beírva.

 – Mikor tartja a névnapját?
 – Klári nap augusztus 12-én van, de én ere-
detileg Rózsi vagyok. A falunkban minden 
tehenet Rózsinak hívtak, ezért az iskolá-
ban sokat csúfoltak. Ezért változtattam 
nevet. 

 – Hajszíne?
 – Attól függ, milyenre festetem. Eredetileg 
barna, de voltam vörös és szőke is. 

 – Magassága? 
 – 157 centi
 – Súlya? 

 – 53-55 kiló között.
 – Kedvenc színdarabja, amiben játszott?
 – A vágy villamosa. Nóra. Kedves hazug. Kései 
találkozás és még sorolhatnám…

 – Kedvenc filmje, amiben szerepelt?
 – Déryné.
 – Hol kezdte a pályáját?
 – A Vígszínházban kezdem el játszani.
 – Mi volt az első színházi sikere?
 – A Vígben, Duval: Francia szobalánynak 
főszerepe.

 – Hol végezte az iskoláit?  
 – Elemibe Mohorán jártam, polgáriban 
Balassagyarmaton, majd két évig Nyíregy-
házán az angolkisasszonyoknál, később 
Debrecenben kereskedelmibe.

 – Mi akart lenni eredetileg? 
 – Először apáca, majd tanítónő.
 – Legkedvesebb szórakozása?
 – A pasziánszozás és keresztrejtvényfejtés.
 – A legjobb színdarab, amit látott?
 – Sok szépet láttam, nem tudok választani.
 – A legszebb film, amit látott?
 – Erre is csak azt tudom mondani, mint a 
színdarabra.

 – Kedvenc étele? 
 – Állandóan változik az ízlésem. Amit gye-
rekkoromban utáltam, azt most meg-
eszem, és ez áll fordítva is. 

 – Kedvenc sportja?
 – A takarítás. Az ember minden tagját 
megmozgatja. 
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TOLNAI KLÁRA MOST
Mert bizony napjainkban is akad egy Tol-

nai Klára (a-val!), aki a világot jelentő desz-
kákat választotta hívatásául. A régi Tolnay 
Klárira csak egy dologban hasonlít, szintén 
ott töltötte serdűlő éveit, ahol híres elődje, 
Mohorától néhány kilométerre. Ahogy 
mondani szokták, az a bizonyos szerencse-
patkó ott van a tarsolyában. Az idő dönti el, 
miből lesz a cserbogár… 

Ugyanazokat a kérdéseket tetem fel, mint 
a híres színésznőnek.  A válaszokból remél-
hetőleg minden kiderül. 

 – Születési helye? 
 – Budapest, de Szügyben nevelkedtem.
 – Születésnapja?
 – Augusztus 27.
 – Mikor tartja a névnapját?
 – Augusztus 12. 
 – Hajszíne?
 – Voltam már vörös, szőke, barna. Most 
letisztulóban vagyok, az eredeti hajszí-
nemmel, ami sötétszőke. 

 – Magassága? 
 – 169 cm.
 – Súlya? 
 – 52 kiló.
 – Kedvenc színdarabja, amiben játszott?
 – Megszállva – Csáth Géza: Egy elmebeteg 
nő naplója c. írása nyomán, NŐközelben, 
Csehov: Medve horror változat.

 – Kedvenc filmje, amiben szerepelt?
 – Légszomj, a legutóbbi filmes munkám, 
ahol a főszerepet, Annát játszom, és én 
vagyok az egyik írója is Bánovits Ottó mel-
lett, aki rendezi. Hamarosan bemutatjuk.

 – Hol kezdte a pályáját?
 – A Bárka Színházban.
 – Mi volt az első színházi sikere?
 – A Megszállva - Csáth Géza: Egy elmebeteg 
nő naplója c. írása nyomán készült előadá-
sának főszerepe. A darabot Paolo Antonio 
Simioni rendezte.

 – Hol végezte az iskoláit? 
 – Először Szügyben kezdtem az általánost, 
aztán Balassagyarmaton folytattam a 8 
osztályos gimnáziumot, aztán 14 évesen 
felkerültem Budapestre, ott fejeztem be a 
gimnáziumot, azután a Bárka Színház stú-
diójába kerültem.

 – Mi akart lenni eredetileg? 
 – Színésznő, énekesnő, költő, de nagyon 
érdekelt a pszichológiai is, szeretek fej-
tegetni, elemezni, megkeresni a dolgok 
mélyebb okát.

 – Legkedvesebb szórakozása?
 – Éneklés és dalszövegírás. 
 – A legjobb színdarab, amit látott?
 – Nem tudnék egyet választani, felsorolok 
párat azok közül, amik mélyebben hatottak 
rám: A Katona József Színházban Máté Gábor 
által rendezett Cigányok, amit Tersánszky 
Józsi Jenő és Grecsó Krisztián írt, Ibsen: Nórája
Székely Kriszta rendezésében, A Krétkör: ham-
let.ws előadása, Schilling Árpád rendezésében, 
ami iskolai környezetbe készült Shakespeare: 
Hamlet adaptáció, Pintér Béla és társulatának: 
Szutyok című előadása. Monodrámák közül 
Szepes Mária: Vörös Oroszlánja, amit Venczel 
Vera játszik és Bodor Böbe rendezett a Vígszín-
házban. A legutóbb látott előadások közül 
pedig Madách Imre: Az ember tragédiája volt, 
amit Sardar Tagirovsky rendezett. 

 – A legszebb film, amit látott?
 – Muszáj több filmet is megemlítenem, 
nem tudnék egyet választani, mert függ 

attól is, hogy épp milyen állapotban 
vagyok, milyen kérdések foglalkoztat-
nak, túl sokszínű ez a világ ahhoz, hogy 
egyetlen egyet kiragadjak közülük. Fel-
sorolok párat azok közül, amik mélyen 
megérintettek: Darren Aronofsky: Fekete 
hattyú, Enyedi Ildikó: Testről és lélekről, 
Bernardo Bertolucci: Álmodozók, Ingmar 
Bergman: Jelenetek egy házasságból, Paolo 
Sorrentino: Az Ifjúság, Christopher Nolan: 
Eredet. Sorozatok közül pedig: Black Mirror, 
Hatalmas kis hazugságok és A Szolgáló-
lány meséje.

 – Kedvenc étele? 
 – Csokifüggő vagyok.  
 – Kedvenc sportja?
 – A futás, a lovaglás és a tánc.  A lényeg, 
hogy megmozgasson és felszabadítson. 

Kemény György
Fotó: Boltresz Attila
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ÉRDEKESSÉGEK, HASZNOS TUDNIVALÓK A BIDÉRÔL 
A “bidé” szó francia eredetű, a királyi családok 
használták, a pónik neveként. Ez a különös 
szófejtés a termék kezdeti formájára utal, 
mivel ezek a bidék egy emelvényen voltak, 
így használóik úgy ültek rajta szétterpesztett 
lábakkal, mintha egy lóra szálltak volna fel.
A bidé valódi története a francia bútor 
gyártók innovációjával kezdődött, mely 
a XVII. - XVIII. sz. fordulójára tehető. A 
feltaláló neve és a tényleges körülmények 
nem ismertek. Egyesek szerint a feltaláló 
nem más, mint Christophe Des Rosiers, a 
Francia Királyi családok bútorgyárosa. Az 
első feljegyzések a bidet vonatkozásában 
az 1710-es évből származnak. A 19. század 
folyamán az európaiak egy porcelán bidé 
változatot fejlesztettek ki az intim tisztálkodás 
elősegítésére.
A XVI. század vége felé Angliában feltalálták 
a vízöblítéses ürítő szerkezetet. I. Erzsébet 
királynő olyannyira használhatónak ítélte 
meg ezt, hogy saját kastélyába is szereltetett 
belőle.

A Viktória-korabeli vízvezeték-fejlesztéseknek 
köszönhetően a bidék kikerültek a 
hálószobából a fürdőszobába.
Magyarországon már 1914-ben létezett a fal 
mögé épített WC-tartály. Nagy választéka 
volt a különféle WC-knek, és akkoriban még 
törekedtek arra, hogy ne csak használati 
tárgy legyen, hanem egy szépen megformált 
műtárgy.
A bidé szintén ismert és használt szerkezet 
volt.
A világháborúkat követő újjáépítés során 
nem a minőség volt a cél, hanem a minél 
gyorsabb és egyszerűbb megoldások a wc 
használat terén.
A történethez kapcsolható hősi név a 
francia Le Blanc-é, aki eljárást eszelt ki a lúg 
vegyi úton történő előállítására. Nyomában 
fellendül a szappangyártás, fokozatosan 
olcsó tömegcikk lesz belőle.
A bidé története korunkban sem ért véget, 
elterjedőben van egyre több lakásban.

Mi is az a Toilette-Nett bidé funkciós WC-ülőke? 
Füredi Zoltánt, az INTEREX Kft. ügyvezetőjét kérdeztük

A Toilette-Nett bidé funkciós WC-ülőke egy teljes érté-
kű WC-ülőkébe integrált speciális csaptelep, mely segít-
ségével  kiválóan elvégezhető a WC használat utáni tisz-
tálkodás. 

Mi a titka a Toilette-Nett közel 20 éve tartó sikerének? 
Érthető módon, az emberek nagy része nincs megelégedve azzal, 

ha WC használat után csak WC-papírral tud tisztálkodni. Mivel azon-
ban sok lakásban még mindig nincs a folyó vízzel való intim tisztálko-
dást lehetővé tevő berendezés, ezért azt, csak nagy kényelmetlensé-
gek árán, például a fürdőkádban lehet megoldani. 

Akik tehát ragaszkodnak a tökéletes intim tisztasághoz és az ebből 
fakadó jó közérzethez a legjobb megoldás a Toilette-Nett! 

Miért jobb a Toilette-Nett, mint egy hagyományos bidé? 
Először is bidét nem mindenhova lehet telepíteni a helyigénye mi-

att. Panellakásokba például lehetetlen utólag bidét beépíteni. Ezen-
kívül a Toilette-Nett használata sokkal kényelmesebb is. A hagyomá-
nyos bidére át kell „költöznünk” és ott, a csésze fölött félig guggolva 
tudunk tisztálkodni, ami például az időseknek és a mozgásszervi be-
tegségekben szenvedőknek szinte lehetetlen. A Toilette-Nett haszná-
latakor viszont kényelmesen, ülve tudunk tisztálkodni. 

Mik a Toilette-Nett beépítésének feltételei? 
Midössze egy hideg- és egy melegvíz csatlakozás. A Toilette-

Nettnek nincs plusz helyigénye és nem szükséges elektromos csatla-
kozó telepítése sem.

Hol kapható a Toilette-Nett? 
Cégünk az elmúlt 20 évben stabil 

viszonteladói hálózatot épített ki. A 
hazai épületgépészeti szaküzletek és 
fürdőszoba szakkereskedések nagy 
részében kapható a Toilett-Nett.
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Kezdjük az elején! 
A túlvilág (mennyország, pokol) vagy 

ezek valamiféle meseszerű képe minden 
vallás alapvető része az emberiség eszmé-
lése óta. Tizezer éve? Százezer éve? Inkább 
több… Nos, a mai megokosodott világunk 
embere mit hisz, mit mer hinni a túlvilágról? 
Akar-e tudni róla, vagy a homokba dugott 
fej a nyerő szisztéma? Ha már a hivata-
los tudomány e téma felé sem mer nézni, 
illetve azon egyedeit, akik ide merészelnek 
pillantani, netán leírni valamit is, azonnal 
kirekesztik, lehurrogják – jobb esetben 
agyonhallgatják.

Ha elszánod magad és végig olvasod az 
öt világvallás és azok száznál több fő irány-
zatának a halálról, túlvilágról, lélekről és rein-
karnációról vallott nézeteit, akkor tökéletes 
káoszt fogsz megélni. Semmiféle gyakrab-
ban megjelenő hittétel nem fog közelebb 
vinni a felismeréshez, a lehetséges igazság-
hoz, így Istenkeresésünk ezen csatornája 
tökéletesen hasznavehetetlen. Higgyél saját 
papjaid által tanítottakban! Hogy azt sem 
tudod elfogadni? Hát így jársz, ha hit helyett 
gondolkozol… (Így jártam én is – éppen ezt 
osztom meg veled.)

A keresztény egyház papjai tanítanak: 
halálunk után a túlvilág három szférája egyi-
kébe kerülünk, ki tudja mennyi időre, az 
utolsó ítéletig. Vagyis a bűnösökre a pokol 
vár (Ki bűntelen? – kérdezi Jézus), az igazak a 
mennyország csodálatos világába kerülnek, 
a kisebb bűnök elkövetői pedig az átmeneti 
térbe, a tisztítótűzre jutnak. Hosszú-hosszú 
idő után jő az utolsó ítélet… és a testben 
való feltámadás… Na de hát eddig nem az 
ítéletünket töltöttük évezredekig?

A muszlim halott alszik az utolsó ítéletig, 
majd a trombitaszóra teljes frissességben 
ébred akár tízezer év múlva is, és várja Allah 
ítéletét. A jehovisták is valami hasonlót 
hisznek. Aztán jöhet az örök élet, földi, de 
ifjú testben… Olyasmivel ne kicsinyesked-
jünk, hogyan fér el a Földön néhány száz-
milliárd ember, vagyis a mai népsűrűség 
százszorosa, ezerszerese. Enni is fogunk? 
Mi a célja ennek az egésznek? Miért tűnik 
mindez habos mesének a ma embere szá-
mára?

Honnan származik
ez a hittétel?
A buddhista életek sokaságán át igyekszik 

eljutni a teljes semmibe, a Nirvánába, mert 
fárasztó és unalmas ez a sok élet… Legyen már 
egyszer vége, Isten úgyis mással van elfoglalva, 
nem ér rá nyűgjeinkkel foglalkozni. Megterem-
tette a világot, aztán azt várja, hogy boldogul-
jon ki-ki ahogy tud… Számunkra nincs is… (Az 
egyetlen kvázi Isten nélküli vallás.)

A hinduk hite a szinte örökké tartó lélek-
vándorlást hirdeti, amiből szinte lehetetlen 
kiszállni. Világkorszakokon át viszed a lelked 
terheit, karmáját. Minden tetted három szin-
ten képezhet, gyűjthet jó vagy rossz ponto-
kat, helyesbítek: karmát. Gondolattal, szóval 
és cselekedettel tetézheted a számlát. Leg-
jobb, ha nagyon jó emberként éled élete-
det, mert, csak így remélhetsz jobb sorsot 
a következő életben. Ha nem, lecsúszhatsz, 
akár kivert eb is lehetsz. 

A TÚLVILÁG – MINT 
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Hogy unalmas jóemberkedni? Hogy 
elborzaszt a gondolat-rendőrség eme meg-
jelenési módja? Hát, ha ebben hiszel, akkor 
ez van. A kínaiak egy jelentős része az ősi 
konfucianizmus híve, szerintük a szellem 
szépen, lassan megsemmisül a halál után. 
Nincs folytatás… Jelen van viszont körük-

ben a buddhista hatás, mégpedig párhu-
zamosan a konfucianizmussal. Ki-ki abban 
hisz, ami neki szimpatikusabb. De hát mi is 
ezt tesszük!

   
A ma emberének ismerete a világról 

messze felette áll az elmúlt korok legjobb 

gondolkodóinak eszméinél. Ismereteink a 
matériáról, a világ szerkezetéről, a psziché-
ről, a múltról, a filozófiáról stb. óriási mennyi-
ségűek, és mindent felölelni látszók, kivéve 
a vallási-hitbéli alapeszményeket. Ezek alig 
változtak. Tulajdonképpen évezredesek…  
Miért is változtak volna, amikor az igazság 
került kinyilatkoztatásra az idők mélyén, 
miért is kellene egy betűt is másképpen írni, 
olvasni, hinni, avagy változtatni ezeken?

Cseke Zoltán
folytatás a következő számban

 FIZIKAI REALITÁS
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