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KEREKES VICA

Fotó: Bartis Milán



– Hogy jutott el a pozsonyi Színművészeti 

Főiskolától a szlovák és cseh színpadra, illetve 

a magyar és nemzetközi filmvásznakra? 

Milyen volt az út Fülekről idáig?

– Ez nagyon összetett dolog. A lényeg az, 
hogy bennem volt ez a képesség. Ez meg-

mutatkozott gyermekkoromban, sokat 
voltam színpadon, mert édesanyám 
amatőr rendező volt. Ez jó alkalom 
volt arra, hogy együtt lehessek az 
anyukámmal, és így természetes 
volt a számomra, hogy színjátsza-
nom kell. Ebből a természetes létből 
jött, hogy jelentkezem a Színművé-

szeti Főiskolára, úgy, hogy közben 
nem gondoltam arra, hogy színésznő 

leszek. Annyira természetes léte volt 
az életemnek a színjátszás, hogy nem 

tudtam elképzelni azt, milyen, ha majd 
fizetnek érte, vagy próbálnom kell. Féltem 
attól, hogy ez a természetesség meg fog 
változni. Emiatt nem is tudtam elképzelni, 
hogy ezt csinálom majd életem végéig. 
A gimnázium után nem is mentem rög-
tön főiskolára, hanem mondtam anyuká-
méknak, hogy adjanak egy kis időt, hogy 
el tudjam dönteni, mi legyen velem. Egy 
évig otthon voltam, utána elővettem egy 
tiszta papírt és ceruzát, és leírtam, hogy 
mi van bennem természetszerűen. Ekkor 
már éreztem, hogy a színészet irányába 
kell elindulnom. Ezután jelentkeztem a 
pozsonyi Színművészeti Főiskolára. Tudatos 
döntés volt, hogy a szlovákra, mert tudtam, 
hogy a magyar nyelvet nem veszítem el, de 
a szlovákot még tanulnom kell. A főiskola 
után világossá vált, hogy Szlovákiában már 
jó úton haladok, ekkor nyitottam Magyar-
ország felé. A nemzetközi pálya nem isme-
retlen számomra, mert már a főiskolás évek 
alatt is játszottam szlovák filmekben, aztán 
magyar és német nyelven is volt lehetősé-
gem szerepelni.

SIKERES SZÍNÉSZNŐ

SIKERE MÖGÖTT
       ÉRTÉKEK ÁLLNAK
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?????? ?????????
 – Tizenhat éve filmezik, a társulati tagságnak, 

saját bevallása szerint nem érzi hiányát 

– mondta el egy korábbi interjúban. 

Ezek szerint elsősorban filmszínésznek 

tartja magát? Ez az Ön „terepe”?

 – Abból kifolyólag, hogy 14 éve nem játszom 
színházban, azt hiszem, mondhatom, hogy 
igen, filmszínész vagyok. Ez számomra 
büszkeség is, sokaknak nem adatik meg 
a filmforgatás lehetősége. Nekem a nyel-
vekkel kitágultak a lehetőségeim, de sokat 
is tettem ezért, rengeteg energiát fektet-
tem ebbe. Azt vallom, hogy sok helyre kell 
menni, mindig részt kell venni az esemé-
nyeken, a meghallgatásokon, és a nyelve-
ket is folyamatosan tanulni kell. 

 – Hogy reagált, amikor a közelmúltban két 

nagy színházi főszerepre is felkérték?

 – Most kért fel a Szlovák Nemzeti Szín-
ház egy nagy szerepre, mert 100 éves a 
színház. Ez számomra óriási öröm, hogy 
szlovákul játszom, magyar anyanyelvű-
ként. Korábban megkerestek egy szlovák 
koprodukcióra itt a szlovák tévé egyik 
nagy vezetője megkérdezte, hogy birto-
kában vagyok-e a szlovák nyelvnek. Ekkor 
azt mondtam, hogy nem kívánok részt 
venni ennek a filmnek a produkciójában. 
A bizalmat nem adta meg, pedig tudta, 
hogy 15 éve játszom szlovákul. Ezután 
kaptam meg ezt a szerepet. Az élet támo-
gat engem, helyes úton járok, de kell a 
pozitív visszacsatolás is.

 – Látta már a mozi helyett online elérhető 

világháborús filmjét a Resistance-t, amit 

a világsztár Jesse Eisenberggel forgatott? 

Egyáltalán milyen volt vele a munka egy 

nagy nemzetközi kooprodukcióban? 

 – Játszik benne az Ed Harris, Clémence Poésy 
is. Sajnos nem láttam. A vírus alatt nem 
voltak premierek. Vártam, hogy a helyzet 
javul, de sajnos ez nem történt meg. Majd 
megnézem. Hihetetlenül közvetlenek vol-
tak a sztárok. Ez is bebizonyította, hogy 
azok az emberek, akik nem egy ország-
ban alkotnak, hanem jelen vannak máshol 
is nagy alázattal fordulnak a munka felé. 
Ők nagyon emberközpontúak, kedve-
sek, sőt még ők üdvözöltek engem. Jesse 
minden nap megkérdezte, hogy tény-
leg igaz-e, hogy négy nyelven forgatok? 
Bennem volt az elején egy kis feszültség, 
hogy elég lesz-e az angol tudásom, de 
kiderült, hogy ő is izgult.

 – Tudott Önről, hogy szeret utazni. 

Meséljen indiai útjáról kérem! Mit adott 

ez az út a színésznek, a fiatal nőnek?

KEREKES VICA



 – Az indiai utazásom nagy élmény volt. 
Amikor felkértek rá és kiderült, hogy 
egyedül kell mennem egy picit meg-
ijedtem. Nem szeretem a túlzsúfolt 
helyeket és félelem is bennem volt, de 
csatlakozott hozzám Kovács István főren-
dező, aki tagja volt a fesztivál zsűrijének. 
Visszafelé jöttem egyedül. Sokan intet-
tek arra, hogy vigyázzak magamra, mert 
ott a más országból érkező hölgyek 
egzotikusnak számítanak. Ezt a félelmet 
el is engedtem, mert elmentem ezalatt 
a pár nap alatt a helyi nevezetességek-
hez. Ott tényleg fotózkodtak velem, de 
nem azért mert ismertek, hanem mert 
különlegesnek találtak. Kiderült, hogy 
a fehér férfiakat is ugyanilyen rajongás 
veszi körül ott.

 – A szeptemberben mozikba kerülő HAB 
című romantikus vígjátékban a főszereplőt 

Dórát alakítja, aki egy önálló, független 

cukrász-vállalkozó nő. Minden áron be 

akarja bizonyítani, hogy – annak ellenére, 

hogy nem felel meg a társadalmi elvárások 

szerinti párkapcsolati formáknak, hisz 

szerelme már, nem áll mellette – ő igenis 

megvalósítja az „édes életet”, ha kell 

csellel. Mit gondol Ön a szerelemről?

 – A szerelem egy létállapot, anélkül nagy 
bajban lennénk itt a Földön és kell min-
den gyönyörűségével és szenvedésével 
együtt. Akkor sem kell kétségbe esni, 
amikor az ember azt érzi, hogy az a nagy 
szerelem, ami az elején volt a csodálatos 
férfival kezd „elpárologni”, az csak átala-
kul. Amikor megismerjük a szerelmünket, 
akkor az elején az egész egy kémiai folya-
mat. Ezek a kémiai reakciók alakulnak át, 
szelídülnek az idővel.

 – Mit gondol Ön a vállalkozó nők helyzetéről?

 – Nagyon sok olyan barátnőm van, aki vállalko-
zik és nem is akarnak nagy vállalatokat igaz-
gatni, vagy nemzetközi sikereket elérni. Ez 
nekem nagyon szimpatikus. Csak egy kicsit 
kiterjesztik a vállalkozásukat, hogy másokat 
„gazdagabbá” tegyenek. Szerencsére sokuk 
mögött ott áll egy férfi, aki támogatja őket. 
Persze van olyan is, aki teljesen egyedül 
vezeti vállalkozását. Mivel nem Magyarorszá-
gon élek, így azt a helyzetet nem ismerem. 
Számomra teljesen természetes, hogy a nők 
is jelen vannak a gazdasági életben.

 – Mit gondol Ön a sikerről?

 – A sikerrel kapcsolatban nagyon nehéz 
bármit mondanom, illetve keresem min-
dig a pontos választ. Nem is tudom, mit 

takar ez a szó, mivel minden ember érték-
rendjének megfelelően lehetne értel-
mezni. Számomra a siker olyan fogalom, 
ami mögött értékek vannak. Nem úgy 
határozom meg, hogy valaki népszerű. 
Számomra valaki akkor sikeres, ha sike-
rül megvalósítani a vágyait, elképzelé-
seit ő ebben teljes értékű embernek érzi 
magát. Van mögötte érték is. Számomra 
a sikert nem a külvilág határozza meg. Azt 
veszem észre, hogy nem is vizsgáljuk meg 
azt a személyt, hogy ő sikeres mert sok 
követője van a közösségi oldalakon, vagy 
szerepel itt-ott, és amikor megvizsgáljuk 
a hátteret máskép vannak a dolgok. Egy 
nagyon nagy csapda ez a siker. E miatt sok 
ember válik boldogtalanná. Az embernek 
helyre kell raknia magában, hogy a sikert 
akarja hajkurászni, amit mások definiálnak, 
vagy önmaga boldogságával törődik?

 – Hogy érzi hol tart az úton és hova 

szeretne elérni? Mit tesz ezért?

 – Fene tudja, hogy hol tartok az úton és 
hogy milyen hosszú lesz. Azt teszem, 
hogy lépegetek előre. Fontos, hogy min-
den nap tudjak tanulni valamit.

– Szerk. –
Fotó: P Studio

SIKERES SZÍNÉSZNŐ
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AKKOR ÉS MOST

„MINDANNYIAN
AZ EGY RÉSZEI VAGYUNK…”

SÜTŐ ENIKŐ

A 23. évfolyamában járó Sikeres 
Nők méltán elmondhat magáról 

érettséget, sikeres múltat, és 
számos nagyszerű mélyinterjút, 

olyan emberekkel, akikre 
Olvasóink mindig kíváncsiak.

AKKOR ÉS MOST című rovatunkban 
visszatérünk időben is legkedvesebb 
interjú-alanyainkhoz, szembesítjük 
őket sok évvel ezelőtti énükkel, és 

kíváncsian várjuk válaszaikat a 
jelenkorukat firtató kérdésinkre.
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SÜTŐ ENIKŐ
Előbb ismerte meg az ország a hátát, mint 

az arcát. Több mint négy évtizeddel ezelőtt 
egy feltűnő, meglehetősen pikáns plakát 
jelent meg az ország különböző részein egy 
szőke, hosszú hajú lányról, akinek a reklám-
fotón az arca ugyan titokban maradt, ám 
meztelen hátát mindenki megcsodálhatta. 
Azokban az években ilyen fotómegoldás 
igencsak merésznek tűnt.

A kozmetikai cég, - amely már rég meg-
szűnt – jó érzékkel találta ki, hogy piacra 
dobott új termékén ezzel a fotóval min-
denkinek megakad a szeme és megjegyzik 
a szlogenjét is, miszerint „Fabulon a bőre 
őre.” A fotón látható lány inkognitója nem 
maradt sokáig titokban. Miután leérettségi-
zett már semmi és senki nem tilthatta meg 
neki, hogy szembe nézzen rajongóival.

A szőke, tökéletes szépségű SÜTŐ ENIKŐ 
hamarosan az ország legnépszerűbb fotó-
modellje és manökenje lett. Egy évtizeden 
keresztül csillogott, villogott a kifutókon, 
fotói gyakran megjelentek a hazai és kül-
földi magazinokban, divatlapokban. Később 
Enikő megszerezte a jogi diplomát, ügyvédi 
irodát nyitott, manöken iskolájában taní-
totta és tanítja a szép lányokat a manöken 
és fotómodell-mesterségre.

Akkor
2002/12

 – Szerinted annak idején te és a kolleganőid 

mitől voltak annyira népszerűek?

 – Kevesen voltunk. Mindenkinek külön kar-
rirertörténete már ismert. Én abban vol-
tam más, hogy nem akartam modell lenni. 
Engem gimnazista koromba n többször 
megszólítottak, hogy vállaljak fotózást. 
Anyukám szigorúan óvott attól, hogy 
valaha bekerüljek a modellek világába. Az 
előítéletek manapság is ismertek, de akko-
riban ez fokozottabban volt a köztudatban. 
Nos, egyszer mégis kiválasztott Fenyő János 
fotós. Aki eljött hozzánk és megbeszélte a 
szüleimmel, hogy ne féltsenek, ez csak egy 
próbafelvétel lesz. Így történt a híres Fabu-
lon reklámfotóm, amelynél a két tenyérrel 
a falnak támaszkodva háttal állok trikó nél-
kül. Az akkori prűd felfogásnak ez más sok 
volt. Én ekkor 15 éves voltam és ezzel az 
egy fotóval egyszeriben ismert lettem és ez 
a fotó hozta egymás utána a későbbi lehe-
tőségeket. Anyukámék megbarátkoztak a 
gondolattal, hogy „mutogatom magam”, 
de számukra – nagyon okosan – ezzel 
együtt szorgalmazták a tanulást nálam. Így 
kitűnő érettségi után felvételiztem a jogi 

egyetemre, ahová fel is vettek.
 – Az egyetemen tudták, hogy te modell vagy? 

Nem jelentett ez hátrányt vagy esetleg előnyt?

 – Fogalmuk sem volt róla, hogy mivel 
foglalkozom. Az egyetemi tanárok nem 
figyelték a divatújságokat. Annyira nem 
tudták, hogy ki vagyok, hogy egyszer 
például a vizsgáztató professzor Sütő End-
rének szólított be. Arra gondoltam, hogy 
nagy baj nem lehet, ha már férfinak hisz-
nek. 
Szorgalmasan és precízen tanultam min-
den egyes vizsgámra, így végül is az 
egyetemet majdnem kitűnő eredmény-
nyel fejeztem be.

 – Hogy értékelted közben a sikereidet? 

Például azt, hogy az „Év manökenje” lettél?

 – Néha azt éreztem, hogy ez egy álom, 
ami velem történik. Nem küzdöttem 
meg különösebben érte, és a siker az 
ölembe hullott. Meglepődtem, amikor 
megválasztottak az Év legjobbjának. szá-
momra az akkori siker a véletlenek soro-
zatát jelentette. nm értékeltem túl nagyra. 
Elfogadtam a sikert. De az biztos, hogy a 
bemutatókon mindig pontosan megtet-
tem, ami tőlem kértek, amit elvártak, soha 
nem késtem el a megbeszélt időpontok-
ról, talán ezért kaptam ennyi elismerté és 
szeretetet.

 – Huszonévesen mi volt a célod?

 – A célt az életemben a jogi pálya jelentette 
azt, hogy megtaláljam a helyem, ami-
ért annyit tanultam. Bíró akartam lenni, 
de felismertem, hogy ez nekem nem 
fog menni. Ügyvédi munkaközösségbe 
bekerülni nem tudtam, így elmentem 
dolgozni az OSZK-ba jogászként Három 
évig dolgoztam ott. Majd ügyvédi mun-
kámat szinte karitatív módon folytattam. 
Nagyon strapás, ideölő, fizikailag kimerítő 
a jogászi munka. Én meg csak szenvedé-
lyesen tudok dolgozni. Ha így nem megy, 
akkor abbahagyom. Így történt. De a sors 
kezébe vett…

 – Hiszel abban, hogy a sorsunkat 

valami irányítja?

 – Feltétlenül. A sors kegyes hozzám, ha egy 
kis csönd áll be az életembe – soha nem 
töröm meg nyugtalanul, hanem várok – 
előbb-utóbb valahonnan valami segítség 
érkezik. Ez mindig meg szokott történni. 
Amikor a jogi pályát kicsit szüneteltettem 
hihetetlen módon előkerültek Ameriká-
ból addig számunkra ismeretlen rokonok, 
akik visszajöttek Magyarországra üzleti 
ajánlattal és ezzel engem felkerestek. Így 

kezdtünk egy kozmetikai vállalkozásba. 
Hát mi ez, ha nem csoda? Az tény, hogy a 
sorban bízni lehet.

 – Enikő, abban is hiszel, ha jó vagy az 

emberekhez, azt valamikor a jó Isten jóváírja?

 – Ilyen eset nagyon sok volt az életemben. 
Én Istenhívő vagyok. Rájöttem, az életet el 
kell tudni viselni akár jó, akár rossz. Nincs 
mitől félni. De az élet ettől izgalmas.

 – Hagyod, hogy az energiák hassanak rád?

 – Rám minden hat. Érzékenyen reagálok 
mindenre. Nem szabad az energiákat 
megzavarni.

2010/2
 – Milyen alapelvek szerint éled az életed?

 – Minden rosszban megkeresem a jót! Lehet 
fókuszálni a korra, a gazdasági válságra, 
de nem mindegy, hogy milyen érzések-
kel! Nem érdemes aggódni olyan dolgokon, 
amik még nem következte be, mert 80 szá-
zalékuk teljesen elpocsékolt energia. Attól 
még szükséges, hogy óvatosak vagy elő-
relátóak legyünk. Megpróbálok nem elítélni 
senki, és semmit, még magamat sem. Min-
denkinek joga van hibázni, és jogunkban 
áll változatni is, de egyfajta önismerettel, 
önfelügyelettel érdemes tenni. Magunk-
nak teszünk rosszat, ha ítélkezünk, és 
ez is egyfajta beszűkülés. Ahogy idősö-
dünk, gyakran esünk abba a hibába, hogy 
másokat bírálunk, mert így emeljük be 
magunkat a megfelelő helyre a saját sze-
münkben. Holott az lenne a lényeg, hogy 
jobban figyeljünk befelé, saját magunkra. 
Nekem nincs gyerekem, kínozhatnám a 
világ megítélése szerint, mégis igyekszem 
megtalálni a kompenzálást, egészséges 
és beteg gyerekek körében. 
Nem hagyom magam belesavanyodni 
az életbe, összeszedem azokat a jó érzé-
seket, amire szükségem van, úgy, hogy 
adok, mert minél többet adunk, annál 
többet kapunk vissza. A nők nagy része 
csak a környezetéért él, úgymond áldozat, 
természetesen az ellentéte sem jó. Szerin-
tem a mai kor jelszava a tudatosság.

 – Gondolom, sok emberrel könnyen találkoztál 

a mai napig, akik hozzá segítettek, hogy 

ilyenné válj, mint amilyen ma vagy. Kik voltak 

a legfontosabb iránymutatóid az életedben?

 – A szüleim, barátaim, szerelmeim és a 
lelki mestereim. De rájöttem, hogy amit 
tőlük tanultam ez csak egy recept, az ételt 
nekem kell megfőzni. A maga életét min-
denki maga alakítja a maga ízlése szerint, 
a recept fontos, de az ízeket te rakod bele. 
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Az emberek többnyire az éréseikkel és 
gondolataikkal azonosítják magukat, 
bár nekem meggyőződésem, hogy mi 
többek vagyunk ennél. Mindenkinek az 
életében változnak a prioritások. Amikor 
egyetemre jártam, arra törekedtem, hogy 
nagyon okos emberekkel vegyem körül 
magam, és én is nagyon okos legyek. 
Ma már a számítógépek világában az 
információ könnyebben elérhető, ezért 
számomra elvesztette a jelentőségét. 
Beszélünk értelmi fogyatékosságról, de 
nem foglalkozunk az érzelmi fogyatékos-
sággal, pedig ez a mai kornak egy nagyon 
komoly tünetet. Szükséges az értelem, de 
ma túldimenzionált. Arra törekszem, hogy 
a környezetemben megnyissam az embe-
rek szívét, ezáltal az én szívem is egyre 
jobban megnyílik. Hiszem azt is, hogy ami 
ma van a világban, azt is mi okoztuk, ezt is 
meg is lehetne változtatni.

 – Szerinted mit kellene tennünk, 

mit tehetünk ma ezért?

 – Például, nem azonosulunk azzal, ami 
körülöttünk zajlik. Azt veszem észre, aki 
derülátó és hisz a jövőben, annak jobban 
megy, és nincs válsághelyzet tudata. Aki-
nek rossz érzései kapcsolódnak a pénz-
hez, nem valószínű, hogy lesz pénze. 
Jobb, ha elfogadom, hogy saját dolgaival 
mindenkinek magának kell elszámolnia, 
és nekem magammal kell foglalkozni. A 
pénz nem leglényegesebb, de fontos 
eszköz, ezért tiszteletre méltó dolog és 
helye van az életünkben. Számomra nél-
külözhetetlen, hogy ne csak kapja, hanem 
folyamatosan adja is belőle. Ez a fajta sze-
mélet a párkapcsolatra is igaz. Aki nagyon 
görcsösen akart párt, esetleg szidja a 
másik nemet, nem valószínű, hogy meg-
találja az igazit.

2016/6
 – Lehet tudni, hogy közel áll Önhöz a 

keleti filozófia és a buddhizmus.

 – Közel áll, de csak kiindulópont a budd-
hizmus. Semmilyen izmussal nem bírok 
azonosulni. Rájöttem, hogy minden, ami 
nem mozog, hanem dogmatizálódott, 
már nem a mostra igaz. Természetesen 
vannak az irányzatnak alaptételei, melyek 
jó kiindulási pontok, de én egyre csak azt 
kerestem, hogy mi az egyetemes erkölcs. 
Hamvas fantasztikus, mert összehason-
lította a legtöbb izmust, majd levonta a 
konklúziót: mindenki ugyanazt mondja, 
csak másképp. Valószínűleg ezt keres-

tem. Bár tisztában voltam, hogy egyetlen 
emberi elme nem képes tanulmányozni 
az összes létező vallást, mégis arra vágy-
tam, hogy valaki vesse össze az esszenciá-
lis részeket – nem a történeti részt, hanem 
az üzeneteket – a természettudományos 
ismeretekkel meg a fontosabb felfede-
zésekkel. Hamvas is ugyanide lyukadt ki: 
képtelenség, hogy az egészet globálisan 
átlássuk. Hat évet éltem úgy, hogy alig 
mozdultam ki otthonról. A munkámat 
elvégeztem, volt egy jó párkapcsolatom. 
Mindez bázist adott, engedte, hogy totál 
befelé forduljak – én, a kifelé fordult! Ren-
geteget olvastam, próbáltam mindent 
begyömöszölni az agyamba, és egyszer 
csak, – mint egy turmixgépből – kijött, 
hogy „figyelj, ne kifele keress, mert ott 
van benned!” Valahonnan máshon-
nan kell jönnie a tudásnak, nem kívül-

ről, nem az olvasmányélményekből. És 
akkor rájöttem, mi az, amit keresek, mi 
az univerzális morál. Tök egyszerű, mert 
ami univerzális, az ugye mindenkihez 
szól, tehát nem lehet bonyolult, mert 
mindenkinek értenie kell. Egyébként 
lehet, hogy egyből meg lehetett volna 
találni – a nagymamámnál. Ő mondo-
gatta nekem: „Kislányom, mindig azt csi-
náld mással, amit magaddal csinálnál.” 
 Vagyis minél érzékenyebbé válok 
másokra, annál finomabban tudom az 
alapszabályt alkalmazni, hogy csak azt 
tegyem mással, amit magammal is ten-
nék.  

 – Nem tervezi, hogy könyvet írjon? Sokaknak 

jelentene útmutatást, akik esetleg eltévedtek.

 – Akkor fogok könyvet írni, amikor hiteles 
leszek a magam számára. Akkor leszek 
hiteles, amikor így is élek. 

AKKOR ÉS MOST
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Amíg elbukom nap mint nap, addig 
törekszem egy pont felé. Örülök, hogy 
legalább már látom, hol van a léc, amit 
szeretnék megugrani. Szerintem csak az 
írjon erről könyvet és csak az tartson erről 
előadást, aki meg is tudja ugrani a szintet.

 – Mit tesz annak érdekében, 

hogy elcsendesüljön?

 – Napi szinten csendben maradok, amit 
mások akár lustaságként is címkézhetnek. 
Ha a mai forgatagos időkben valakinek 
azt mondom, hogy nekem van más-
fél órám, amikor csak ülök és csendben 
vagyok, nem érti. Megbetegednék, ha ez 
nem lenne, szükségem van az elcsende-
sülésre, zene se szóljon. A természet sokat 
segít, nem cserélném el a kertkapcsolatos 
lakásomat. Kint lógok a kertben, és jönnek 
a gondolataim. Hurrázom, mikor felvéte-
liztetem a gyerekeket, és megkérdezem, 
hogy mi a kedvenc időtöltésük, mert igaz, 
sokan mondják a szokásos „gépezést”, 
viszont egyre több gyerek olyasmit felel, 
hogy csak ki szoktam állni a balkonunkra, 
nézni a fákat.

 – Étkezési szokásaira is kihat életfilozófiája? 

Talán ezzel függ össze, hogy bombaformában 

van, szuper vékony az alakja? Nem 

állom meg, hogy meg ne kérdezzem: 

minek köszönheti megjelenését? Vannak 

speciális szabályok, amiket betart? 

Vagy önmegtartóztató életet él?

 – Ha önmegtartóztató életet élnék, nagyon 
kövér lennék. Olyan a természetem, ha 
valamit megvonok magamtól, utána 
jutalmazás következik, és ez általában 
kétszer annyi mennyiséget jelent – biztos 
nagyon szerethetem magam (nevet). Élet-
módváltásomban főszerep jutott a moz-
gásnak, függő lettem.  
Muszáj egy héten háromszor mozog-
nom. Otthon, a nappaliban ugrálok a 
sztepp padon vagy bokszolok, vannak 
jó kis edzésprogramjaim, közben valami 
érdekes előadást hallgatok – mentálisan 
is edzem magam. A nőknek egy idő után 
a törzsük kezd vastagodni, a has, a csípő 
meg a comb szintén gyenge pontok. A 
legjobb karbantartó tényező az izzadás. 
Azt vettem észre, ha nem izzadok egy fél 
évig, akkor öregszem. 

MOST
 – Ha ma állna modellt Fenyő 

Jánosnak megfordulna?

 – Nem állnék és nem fordulnék meg.
 – Elérte mára a huszonévesen kitűzött céljait?

 – Teljesen más céljaim voltak huszonéve-
sen. Lényegi szinten már nem az vagyok. 
Azok a célok biztos megtörténtek. Úgy 
van az elengedés, hogy más dimenzióból 
indulnak a céljaim. 

 – Változott e az elmúlt években az 

életvezetése, ideológiája?

 – Abszolút változott. Hónapról hónapra, 
évről évre és remélem, hogy napról napra.

 – Hogy áll a könyvíráshoz ma?

 – Ez számomra vízió marad, mert vannak 
olyan műfajok, mint a YouTube csator-
nám, ahol most indítom a Boldogság 
Minisztérium című műsoromat, ami 
abszolút átadja könnyedebb formában, 
vagy jobban az emberi életbe beépíthető 
módon azokat az információkat, amiket 
könyvben gondoltam átadni. Ezt például 
főzés közben is lehet hallgatni – asszony-
társaimnak mondom-, de minden egyéb 
tevékenység során is hallgatható. Inkább 
így fejezem ki magam, mint írásban.

 – Mit gondol napjainkban a nők 

szerepe változott e jelentősen? 

 – Szerintem drámaian változott, mert az élet 
minősége présben van és változnia kell. 
A maszkulin versenyszellemű, egymást 
eltipró világnak szerintem most vége. Egy 
tárgyilagos, de logikus, befogadó és egy-
másra sokkal jobban odafigyelő társadal-
mat vizionálok, ahol a példamutatás a nőké 
lesz. Ilyen szempontból – bátran kimon-
dom – mi emelkedettebbek vagyunk, de 
ez nem azt jelenti, hogy különbek, hanem 
azt, hogy nekünk kell tanítani a férfi tár-
sainkat. Ebben a helyzetben most meg 
kell, hogy nyíljanak erre az új minőségre. 
Szerintem azok a női szerepek, ahol a nő 
az nő és nem férfi. Nem átminősül a nő 
férfivá, hanem gyakorolja a természet adta 
női szerepét. Ott igenis elő fog lépni ez a 
minőség és azok a nők össze fogják tudni 
tartani a kisebb közösségeket és átrende-
ződik magasabb struktúrába. Így történik 
meg a női vezetéssel az átalakulás; vagy 
megyünk a lecsóba, vagy megugorjuk ezt. 
Nem kívánok a világnak egy nagyobb drá-
mát.

 – Fontosnak érzi, hogy álljon Ön mögött, 

vagy mellett egy sikeres férfi?

 – Szerintem ennyi idős korban már az 
embernek fel kell fognia, hogy ő egy 
egyén. Nem úgy értendő a feleség, hogy 
én is vagyok egy fél, és te is vagy egy 
fél és így vagyunk egy egész – ez az én 
filozófiám-, hanem úgy gondolom, hogy 
ennyi idős korban már van két egész, akik 

élvezik egymás társaságát. Ez a korom-
mal függ össze, ezt már megengedhe-
tem magamnak gondolatilag is. Persze, 
az nagyon fontos és boldogító tényező, 
hogy az ember mellett van férfi, aki mel-
lett szárnyalhat, de számomra a siker 
inkább azt jelenti, hogy ő is tudja élni 
az ő minőségi életét. Sokkal fontosabb 
nekem az ő sikere szempontjából is, hogy 
mennyire érzékeny másokkal szemben és 
mennyire engedi be az én minőségemet. 
Így egészítjük ki egymást.

 – Mit érez, mit tekint a legnagyobb sikerének?

 – Az, hogyha sikerül minden nap jó 
emberré válnom. Befele gyakorlást meg 
tudom oldani bizonyos élethelyzetben. 
Amikor az ember eldönti, hogy amikor 
ismétlődik egy nehéz élethelyzet és megy 
fel a pumpa, akkor is nyugodt és kiegyen-
súlyozott tudjon maradni, az adott hely-
zetet át tudom alakítani cél, hogy ebben 
az átalakulásban ki tudjak tartani erőben 
és elképzelésben.

 – Hova tovább kedves Enikő?

 – Jelenleg most nem tudok elvonatkoz-
tatni ettől a helyzettől, amiben most 
közösen együtt vagyunk. Ez lehetőséget 
nyújt egy nagyobb átformálódásra. Most 
ez az utam efelé tartok. Ugyanúgy a vég-
telenbe megy és megenged új dimenzió-
kat felfedeztetni, mindhogyha elindulnék 
egy időutazásra kifele az Univerzumba. 
Ez az irány most nekem. Nagy család 
vagyunk az egész országban, az egész 
világban, ha ezt felismerjük és képesek 
vagyunk együttműködni hihetetlen erők 
képesek felszabadulni, sok erőt veszítünk 
egymás bírálatával lekicsinylésével, azok-
kal a dolgokkal, amihez nincs közünk és 
nem is látjuk az összefüggéseket, miköz-
ben mindenki csak azt teszi, amire pilla-
natnyilag képes. Mindannyiunknak egy 
dolga van azt keresni a másikban, hogyan 
tudnék segíteni rajta. Néha ehhez elég 
egy mosoly, biztatás, jó szó. Gyakran a 
legvadabb ellenségeink szorulnak men-
tálisan a legnagyobb segítségre. Nagy-
vonalúságra szükség van, mert ez lesz a 
túlélés egyik fontos eszköze és tudomásul 
kell venni, hogy ez még nem mindenki-
ben van meg, de tanítható mindenki; fia-
tal, öreg, mert mindannyian az EGY részei 
vagyunk, így leszünk újra egység és nem 
kétség részei. 

– Szerk.–
Fotó: Sütő Enikő albumából

Fördös Gábor

SÜTŐ ENIKŐ
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„A CSALÁDDAL TÖLTÖTT
MINŐSÉGI IDŐ A LEGFONTOSABB
ÉRTÉK SZÁMOMRA”
Burka Szilvia lett a Praktiker marketingigazgatója

Marketingigazgatói pozíciót hozott létre a 20 áruházzal rendelkező Praktiker, amelyre 
Burka Szilviát kérték fel. A kommunikációs szakember 2014 novembere óta dolgozik 

az áruházláncnál, eddig marketing osztályvezetőként segítette a Praktiker dinamikus 
fejlődését. Felsővezetőként ő lett a harmadik nő a Praktiker 7 fős menedzsmentjében. 
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BURKA SZILVIA
 – Milyen érzés nőként egy alapvetően 

férfiasnak tartott barkácsáruházlánc 

marketingfolyamatait irányítani?

 – Büszke vagyok arra, hogy igazgatói pozí-
cióban folytathatom a megkezdett mun-
kát. A tulajdonosok, illetve a felsővezetés 
támogatásával az elmúlt hat évben újra-
építettük a Praktiker reklámkommuni-
kációját. Nemcsak hobby barkácsolók, 
mesteremberek, de rengeteg háziasz-
szony is betér az áruházainkba, hiszen 
a lakberendezés, az otthonszépítés és a 
dekoráció területén is rendkívül széles-
körű kínálattal rendelkezünk. Sokkal több 
vagyunk már, mint egy barkácsáruház: a 
Praktiker kreatív lakberendezési közpon-
tok hálózata. Személyemmel már hárman 
vagyunk a 7 fős Praktiker menedzsment-
ben; a marketinget, a beszerzést és a 
személyzeti ügyeket is egy-egy sikeres 
nő, családanya irányítja, ami jól mutatja 
a tulajdonosok elkötelezettségét a női 
munkavállók iránt. 

 – Mikor sikeres egy marketingigazgató?

 – Ha jó csapatjátékos és hatékonyan 
támogatja az adott vállalat üzleti terveit. 
Munkatársaimmal folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy a Praktiker ne csak sze-
rethető márka, illetve munkáltató brand 
legyen, de jól megkülönböztethetők 
legyünk a konkurensektől. Szeretnénk 
bebizonyítani, hogy a Praktiker online és 
offline áruházaiban is jó vásárolni, jó élmé-
nyeket kapunk, s a Praktiker megoldást 
nyújt mindenki számára az otthonszépí-
tés, a ház körüli teendők kapcsán. Sze-
retnék elérni – omnichannel vállalatként 
(offline, online és b2b üzletággal) –, hogy 
bármilyen csatornán érkezik hozzánk egy 
vásárló, ugyanazt a kiváló vevőélményt 
kapja. 2016-ban megújult a Praktiker web-
shop, majd 2018-ban elindult a mobil 
alkalmazás is, ezeket nem csak a vásárlók, 
de a szakma is elismerte különböző díjak-
kal. Egyre jobban fókuszálunk a digitális 
kommunikációra, s igyekszünk mindent 
automatizálni, mérhetővé tenni a rend-
szereinkben, hogy a leghatékonyabb 
marketing megoldásokkal támogassuk az 
értékesítést.

 – Kire támaszkodhat ebben a 

felelősségteljes pozícióban?

 – Viszonylag régóta dolgozom a marke-
ting területén, így megtanultam átlátni 
a folyamatokat, jól beosztani az időmet. 
Az új pozíciómban nem csak a Praktiker 
marketing osztályának és tucatnyi ügy-

nökségnek, illetve külső szakmai partner-
nek a munkáját irányítom, de átvettem az 
e-kereskedelmi üzletág teljes körű veze-
tését is. Ez komoly kihívás minden egyes 
nap, és csak biztos családi háttérrel lehet 
helyt állni. Férjem és kislányom átsegít 
a nehéz élethelyezeteken, hálás vagyok 
nekik, ahogy édesanyámnak és a párjának 
is, akik segítenek  az iskolás korú lányom 
körüli teendőkben, logisztikai feladatai-
ban, míg én dolgozom. Pozitív energiával 
tölt el az is, hogy már a belépésem első 
pillanatától kezdve maximális bizalmat 
kapok a Praktiker első számú vezetőjétől 
Karl-Heinz Keth úrtól. Rá valóban mindig 
számíthatok, őszinte kommunikáció ala-
kult ki közöttünk, mindent meg tudunk 
beszélni.

 – A Praktiker webshopja valódi sikertörténet, 

ami egyértelműen Önhöz köthető. A digitális 

világban már minden mérhető, elemezhető. 

Hallgat még a női megérzéseire?

 – Természetesen az intuíció fontos része az 
életemnek, de ahogy szokták mondani, a 
tények makacs dolgok. A vásárlói igények 
folyamatosan változnak, és nekünk az a 
feladatunk, hogy tisztán lássunk, mire van 
igény és milyen trendek várhatóak. Web-
shopunk óriási fejlődésen ment keresztül 
az utóbbi években, dinamikusan fejlődik 
ez az üzletágunk. 2014-ben a teljes for-
galmunknak még csak 1,4%-át adta az 
online, ma ez az arány már közel 10%, úgy 
hogy az  elmúlt 3-4 évben dinamikusan, 
közel 20%-kal nőtt a teljes forgalmunk 
is. Profi csapattal dolgozom, rendkívül 
büszke vagyok a munkatársaimra, ez a 
siker nélkülük elképzelhetetlen lenne. 

 – Hogyan tud kikapcsolódni?

 – A családdal töltött minőségi idő a leg-
fontosabb érték számomra. Sokat futok 
a mindennapokban, és ha tehetjük elme-
gyünk síelni  a barátokkal télen, nyáron 
pedig valamelyik napsütötte tengerparta. 
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A korábbi motorversenyzőt, aki az újság-
írás mellett „NikiKovácsMotoGP” néven saját 
YouTube-csatornáján exkluzív interjúkat és 
adásokat készít, a koronavírus miatti változá-
sokról és az esélyekről kérdeztük.

 – Az eredeti tervek szerint március 8-án 

lett volna a szezonnyitó, de végül csak 

a két kisebb kategória futamait tudták 

megrendezni, a királykategóriáét 

nem. Hogyan történt mindez?

 – Igen, a Moto2-eseknek és a Moto3-asok-
nak szerencséjük volt, mert a járvány 
európai berobbanásakor ők már Katarban 
tartózkodtak az utolsó téli teszt miatt. 
Aztán Olaszországban felgyorsult a vírus 
terjedése. Napokig úgy tűnt, hogy a soro-
zat főszervezőjének sikerül megoldást 
találni arra, hogy beengedjék Katarba az 
Itáliából érkezőket, de végül ez nem sike-
rült. A MotoGP-ben több pilóta, számos 
csapat, csapattag és gyár is olasz, nél-
külük pedig nem lehetett megrendezni a 
szezonnyitót.

 – Ha jól tudom, akkor te a helyszínen 

élted meg az eseményeket.

 – Igen, kollegámmal már február végén 
kiutazunk, bár őszinte leszek, akkor még 
nem tudtam, hogy a pályára is kime-
gyünk-e majd, épp az Olaszországból 
érkezők miatt. Ezekben a napokban raj-
tam kívül csak egy újságíró volt a hely-
színen, így az exkluzív információkat 
nemcsak magyar, de angol nyelven is 
elkezdtem feldolgozni a YouTube-csator-
námon, amit számos nemzetközi média 
átvett. A hétvégén pedig az egyik leg-
nagyobb motorsporttal foglalkozó olasz 
weboldalnak készítettem anyagokat, 
mivel ők sem tudtak elutazni. Nagyon fur-
csa volt percről percre figyelni, ahogy leáll 
a sport és a világ körülöttünk. Szerencsére 
még gond nélkül haza tudtunk jönni, de 
csak napokon múlott a dolog.

 – Mennyire érintette a MotoGP-t 

a koronavírus járvány?

 – Szerintem kell egy-két év, ha nem több, 
hogy pontosabban lássuk, mekkora kárt 
okozott ez a négyhónapos kényszerszü-
net, a törölt futamok, a bevételkiesés a 
sorozat jogtulajdonosának, a versenyek 
promótereinek és a csapatoknak egyaránt. 
A főszervező Dorna és a mögöttük álló 
befektető cég extra gyorsasággal reagált 
a helyzetre, és szinte azonnal a csapatok 
megsegítésére igyekeztek. A nem gyári 
MotoGP-s alakulatok havi 250.000 eurónyi 
segélyt kaptak áprilistól kezdődően, míg 
a két kisebb kategória csapatai egyszeri 

25-.000 euró segítséget kaptak. A moto-
rok fejlesztését egy évre befagyasztották, 
sok pilótának csökkent az idei fizetése, 
és hatással van, lesz az új szerződésekre 
is. Abba jobb bele se gondolni, hogy mi 
lesz, ha tényleg jön egy második hullám, 
és mégsem tud végig menni az amúgy is 
furcsa, csonka szezon. 14 európai futam 
szerepel a naptárban, de csupán 9 helyszí-
nen. A Formula-1-hez hasonlóan itt is van-
nak olyan pályák, ahol két egymást követő 
hétvégén is lesz nagydíj más-más néven, 
mondanom se kell, hogy nézők nélkül. 

MOTOGP-VILÁGBAJNOKSÁG
A KORONAVÍRUS IDEJÉN

A COVID-19 járvány miatt bő négy hónappal hosszabbra 
nyúlt a téli szünet a MotoGP-ben, amire a Formula-

1-hez hasonlóan egy nagyon furcsa szezon vár idén. 
Ahogy nézők, úgy újságírók sem vehetnek részt 

a futamokon, így az egyetlen magyar akkreditált 
újságíróra, Kovács Nikire is furcsa szezon vár.
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KOVÁCS NIKI

 – Az egyedüli kivételt Misano jelentheti, ahova 10.000 nézőt ter-
veznek beengedni szeptember közepén. Az öreg kontinenst idén 
nem hagyja el a sorozat, mert nézők nélkül a rendezők nem tud-
ják kifizetni a jogdíjakat, így nincs miből fedezni a szállítási költ-
ségeket.

 – Hogyan élted meg az elmúlt hónapokat?

 – Az, hogy kint voltam Katarban, és testközelből éltem meg a történ-
teket nagyon felpörgetett, feltöltött, és ez a lendület szerencsére 
hónapokig kitartott. Számos interjút készítettem a MotoGP fontos 
szereplőivel: menedzserrel, csapattulajdonossal, csapatfőnökkel, a 
gumiszállító cég képviselőjével, marketingszakemberrel, a Nemzet-
közi Motorkerékpáros Szövetség elnökével vagy éppen a Mobilkli-
nika vezetőjével. Már az egy nagy boldogság, hogy a kezemben 
tudhatom az idei belépőmet, hiszen az is lehet, hogy idén nem lesz 
lehetőségem több futamon személyesen részt venni.

 – Ezt, hogy érted?

 – A szervezők nagyon szigorú protokollt dolgoztak ki, hogy egy-
általán az adott országok vezetői engedélyezzék a versenyeket. 
Ehhez drasztikusan csökkenteni kellett a jelenlévők létszámát. 
Nem lehetnek ott a szponzorok, nem lesznek vendégek a depó-
ban, csak azok a dolgozók, akik nélkül tényleg nem lehetne 
futamot rendezni. Ennek a megszorításnak bizony az írott sajtó 
munkatársai is „áldozatai” lettek. A sajtótájékoztatókat és az inter-
júkat is Zoomon keresztül tartják majd meg. Ezekre persze csak 
az éves belépővel rendelkezők kapnak meghívást. Így bár nem 
leszek ott a helyszínen, mégis elsőkézből kapott információkkal 
tudok majd dolgozni. Még főpróbát is tartottak nekünk, hogy 
minden flottul menjen. Minden nap készítek összefoglaló videó-
kat a YouTube-csatornámra, a futamokat követő hétfő este pedig 
élő adásban beszéljük át a történteket.

 – Milyen szezonra számítasz?

 – Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a pilóták hogyan bírják majd 
ezt a terhelést. 14 verseny vár rájuk 19 hét alatt. Hetekig haza 
se tudnak majd menni, ami egy idő után főként a családoso-
kat fogja megviselni szerintem. Pszichésen egy ponton túl 
mindenkinek nehéz lesz, hogy csak a pályán vagy a hotelek-
ben tartózkodhatnak. Azok a versenyzők, akik lakókamionban 
alszanak, sehova se mehetnek. Ebben az egyhangúságban 
szerintem nehéz lesz feltöltődniük, ugyanakkor az is igaz, hogy 
így még jobban a versenyzésre tudnak koncentrálni és semmi 
sem zavarja meg őket. Közben pedig hatalmas a nyomás raj-
tuk, a legkisebb hibának is komoly következményei lesznek. 
Egyrészt nem mindegy, hogy 13 vagy 20 futamod van ponto-
kat gyűjteni, másrészt egy sérülés az egész szezonnak véget 
vethet, ahogy azt láthattuk rögtön az első futamon, amikor a 
regnáló világbajnok, Marc Márquez is megsérült. Eddig minden 
futamon volt valami nagy meglepetés, és szerintem az egész 
szezon ilyen lesz.

Niki videóit, elemzéseit a https://www.youtube.com/c/NikiKovacsMo-
toGP oldalon lehet követni.
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– Nagyon jó, hogy kilenc évet együtt tölt-
hettem Tolja bácsival, állítom, hogy sok min-
denben úttörő volt. – mondta Pásztory Dóra, 
Sydney és Athén paralimpiai olimpiai bajnoka.

2005/TOP Sikeres Páros 
interjú Dr. Anatolij Petrov
és Pásztory Dóri
Tizenegyegy év a SIKERÉRT
Anatolij Petrov a húsz éves ANK úszóklub 

egyik legsikeresebb edzője, immár tizenegy 
éve egyengeti Pásztory Dóri paraolimpikon 
pályafutását. „Amikor megismertem, nem hit-
tem, hogy egyszer olimpiai bajnok lesz belőle, 
csak annyit szerettünk volna elérni a szüleivel, 
hogy egészséges legyen és boldog.”

Azóta eltelt tizenegy év, Dóri kétszeres 
paralimpiai bajnok lett és az ANK-ban úszó 
gyermekek példaképe, ugyanis ott már a 
kilencévesek is Pekingről álmodoznak. Bár 
a cél soha nem olimpikonok nevelése, a 
játékok során gyakran képzelik azt, hogy 
egy nagy versenyen vesznek részt, eljátsz-
szák, hogy mindegyik pályán valamely 
más ország versenyzője indul, így ha kijut-
nak egy nagy megmérettetésre, olyan lesz, 
mintha csak játszanának.

„Nálunk világsztárként úszik mindenki!” 
Nemcsak a játékoknak, hanem sajátos 
edzésmódszerüknek is köszönhető a sike-
rük, mint például az úszóedzések közé ikta-
tott kosarazás. 

SIKERES EDZŐ
SIKERES EMBER

Ünnepélyes eseménynek 
adott otthont 2020. augusztus 
10-én az Apáczai Csere János 

Nevelési Központ, hiszen a 
Pécsett évek óta olimpiai 

bajnokokat nevelő Petrov 
Anatolijról 80. születésnapján 

az intézmény uszodáját is 
elnevezték.

A rendezvényen a mester 
ismert versenyzői is részt vettek.

Írásunkban korábbi 
interjúikból is idézünk.

SIKERES ÉLETPÁLYA
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DR. ANATOLIJ PETROV
Mindegyik gyereknél egy a cél, hogy boldog és sikeres ember 
legyen. Ha egy gyereknek sikerélménye van, jól fog úszni és jó ered-
ményeket ér el. Mindenkinek van valami erőt adó kabalája, Pásztory 
Dóri a felfelé álló orrú elefántra esküszik.

Folytatódik-e a sikerpáros története?
Pásztory Dóri a tanulásra, a barátokra és a kikapcsolódásra sze-

retne koncentrálni, a hivatalos versenyzői pályáját lezártnak tekinti. 
Anatolij Petrov azonban úgy gondolja, hogy ez még nem lezárt 
dolog, a pihenést ő is fontosnak tartja és megérti, hogy idő kell a 
sportolónőnek, hogy élvezhesse a siker ízét, barátaival lehessen, 
de szinte húsz évesen nem kell még „nyugdíjba vonulni”! Anatolij
Petrov 1980-ban jött Magyarországra. Ideköti minden, felesége és 
négy gyermeke magyarul is beszélnek, macskája Cook kapitány 
pedig vérbeli magyar kandúr. Bár a világ számos részét bejárta, azt 
mondja, Magyarországon is minden szépség megtalálható.

A húsz éves lány, jövőre kezdi meg tanulmányait a Szegedi 
Tudományegyetem kommunikáció-német szakán, ezért most kis 
időre szeretne Németországba utazni, nyelvgyakorlás céljából. 
Nem titok, Dóri 26 milliót kapott eredményeiért, ezt szeretné oko-
san befektetni, így talán egy életre megalapozhatja anyagi biz-
tonságát, de soha nem a pénzért versenyzett, hisz a jutalomról 
csak a verseny után értesítették őket. Bár sokszor úgy érezte, nem 
megy, barátai, szülei, egy sportpszichológus és nem utolsó sorban 
Anatolij Petrov segítségével Dóri bebizonyította, hogy ő és társai 
semmiben nem különböznek az egészséges gyerekektől. Anatolij
Petrov 11 éve azt fogalmazta meg céljául, hogy egészséges és bol-
dog embert farag Dóriból. Az álom beteljesült az „aranyos” lány 
boldogabb, mint valaha.

 – Fantasztikus visszajönni oda, ahol megtanultam úszni, találkozni 
azzal az emberrel, aki elindított az úszó pályafutásomon. – ezt már 
Jakabos Zsuzsa Európa-bajnok magyar úszó, olimpikon mondta. 
Hozzátette, sokat gondolkodik azon, hogyan is tudta azt a sok fel-
adatot elvégezni, amit mestere kért tőle.

2008/ TOP Világszínvonal: Edző, családi, 
baráti háttérrel
Jakabos Zsuzsanna és Dr. Petrov Anatolij
Jakabos Zsuzsanna, a Pécsi Apáczai Nevelési Központ (ANK) Úszó 

Klubjának ígéretes üdvöskéje. Nyolcéves korában vitték le szülei 
az uszodába, hogy tanuljon meg úszni. Ekkor már kiharcolt egy 
ezüstérmet síelésben a megyei diákolimpián, amit aztán meg-
számlálatlanul gyarapított később a vizes közegben. Ezek közül a 
legfényesebben a négy ifjúsági Európa-bajnoki aranya fénylik, amit 
fő versenyszámában a 400 méteres vegyes úszásban nyert. Ezekért, 
a kiváló eredményekért, ugyancsak meg kell küzdeni technikailag 
és állóképességileg egyaránt, és ehhez minden segítséget megkap 
mesteredzőjétől, Dr. Petrov Anatolijtól.

A 184 centis, ideális alakú lány, napi három-négy órát tölt vízben, 
ami még kiegészül szárazföldi edzésekkel. Ennyi időt eltölteni még 
a legkedvesebb személyekkel is soknak tűnhet olykor-olykor, hát 
még a minden mozdulatot árgus szemekkel figyelő edzővel. Ám ez 
a sok idő Zsu és a vicces természetű Tolja bácsi esetében, egyáltalán 
nem elviselhetetlen, sőt…

Petrov Anatolijnak négy saját gyermeke van, ahol már eleve gya-
korolhatja a különböző korosztályú csemeték kezelésének cseppet 
sem egyszerű tudományát. A pécsi ANK-ban, 1981 óta neveli az 
úszástanulás és a versenyzés rejtelmeire a gyermekek százait, és raj-
tuk keresztül is csiszolhatta pszichológiai képességeit.

Zsu-t, a legkedvesebb tanítványai között tarja számon, akivel a 
„szép, és kedves beszéd” nyelvén keresztül lehet szót érteni a leg-
jobban. 
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A tréner megállapítása szerint azonban 
a világraszóló eredményességükhöz már 
kevés lenne Zsu zseniális tehetsége, szor-
galma, kitartása.

Ezt nagyszerűen és szükségszerűen egé-
szíti ki az a sportos beállítottságú családi 
háttér, amit a Jakabos famíliát jellemzi.

 – Apukám évek óta minden reggel korán 
kel velem. Elkészíti a reggelit és elvisz az 
edzésekre. –sorolja az érveket Zsuzsanna. 
– A középiskolát magántanulóként végez-
tem, és az érettségi eredményeimmel 
elégedett vagyok. Jelenleg a Pécsi Tudo-
mány Egyetem sport-kommunikációs 
szakának hallgatója vagyok. Emiatt is 
kevés szabad idővel rendelkezem, de az 
edzés, a tanulás, és a pihenés körforgásá-
ban üdítő perceket tölthetek sporttársaim 
Molnár Ákos mellúszó társaságában. 
A sikeres tanítvány-edző páros így egé-
szül ki, tehát olyan nélkülözhetetlen csa-
ládi-baráti társakkal, akik megértésére, 
támogatására mindig számíthat az ifjú 
sportoló reménység, sikerei és nehezebb 
időszakaiban egyaránt.

SIKERES ÉLETPÁLYA

A névadó ünnepségen Anatolij fia, Petrov 
Iván, illetve Sors Tamás, Peking és London 
paralimpikonja, illetve számos sportéleti 
szereplő, kolléga is részt vett. Petrov Anatolij 
életfilozófiája szerint a cél mindig a sikeres 
sportoló és egyben sikeres ember neve-
lése. Több ezer gyermeket tanított meg 
úszni, miközben fontos feladatnak tekintette 
a tehetséggondozást és utánpótlás nevelé-
sét. Az általa vezetett Pécsi ANK Úszóklub-
ban (jelenleg PSN Zrt. Úszószakosztály) ép 
és sérült fiatalok integrált foglalkoztatása 
valósul meg, a kezdők oktatásától a verseny-
sportig.

Eredményeit alapos elméleti felkészültsé-
gének, 50 év szakmai és gyakorlati tapasz-
talatainak (13 évig egyetemi oktatóként, 27 
évig testnevelő tanárként és négy évtizede 
edzőként dolgozva), az állandó önkép-
zésnek és kitartó, igényes munkájának 
köszönheti. 2000 óta tanítványai minden 
paralimpián aranyérmet nyertek (Sydney 
2000, Athén 2004, Peking 2008 és Lon-
don 2012), Rio de Janeiro 2016-ban ezüst 
és bronzérmet. A Magyar Edzők Társasága 

a Mesteredző Kollégium döntése alapján 
2005-ben Mesteredzői Címben részesítette.

2014-ben a magyar úszósportért végzett 
több évtizedes edzői munkája elismerése-
képpen elnyerte a Magyar Úszó Szövetség 
Centenáriumi Díját.

További sok sikert kívánunk Olvasótá-
borunk nevében is.

Forrás: Szerk.
Fotó: PSN Zrt. és archív
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– Milyen feladatokat lát el tulajdonosként?

– Természetesen a pázsit lerakását nem 
én végzem, erre kialakítottunk precíz és 
magas szaktudással rendelkező csapa-
tokat. Én a munkatársak koordinálást, az 
ügyfelekkel való kapcsolattartást, a cégen 
belüli problémák megoldását, marketing-
gel kapcsolatos feladatokat látok el. 
Szerencsésnek mondhatom magam, 
hogy egy ilyen csapat erősíti cégün-
ket, hisz minden kollégánk a maximu-
mot nyújtja hónapról hónapra, ennek is 
köszönhető a sikeresség, hisz egyedül sok 
mindent el lehet érni, de csapatban bár-
mit! 

– Nőként hogyan tud érvényesülni 

ebben a szakmában?

– Fontos kiemelni, hogy a Holland Pázsit 
nem csak kereskedő cég, hanem a pázsi-
tokat kompett telepítéssel együtt is for-
galmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a munka 
elég összetett abból a szempontból, 
hogy a pázsit alá egy komoly alépítményt 
készítünk. Ásunk, murvázunk, szegélye-
zünk, betonozunk stb. 
Ez az építőiparhoz egy közelálló dolog, 
így nem volt egyszerű a szakipari embe-
rekkel, kivitelezőkkel elfogadtatni magam, 
mert az ő hitvallásuk szerint egy nő nem 

érthet úgy a betonozáshoz, murvázás-
hoz, mint egy férfi, de szerencsére a kol-
légáink nagy része már évek óta velünk 
dolgozik és ezért az évek alatt már jól 
kiismertük egymás kvalitásait. Ahogy nő 
a cégünk egyre jobb szakembereket is 
tudunk foglalkoztatni. Az idei évre már 
elmondhatom, hogy minden poszton 
olyan személy van, aki 100%-osan végzi a 
feladatát. 2012-ben ketten kezdtünk ebbe 
bele egy kis lakásból, mára több mint 40 
embert foglalkoztatunk, közel 100 m2 -es 
belvárosi bemutatótermünk van és külön 
irodánk ahol a háttérmunka zajlik.

– Honnan jött az ötlet?

– A férjem édesapja játszóeszköz gyártással 
foglalkozik és az eszközök alá köztudottan 
szükség van valami burkolatra. Az egyik 
ilyen a műfű. 
2012-ben kaptunk egy doboznyi mintát 
a gyártótól és amikor megláttam, egy-
ből mondtam a férjemnek, hogy ezek a 
műfüvek magánkertekben és teraszokon 
is tökéletesen mutatnának. Akkor még 
ezzel Magyarországon nem foglalkozott 
senki. Mi teremtettük meg a műpázsit 
fogalmát az országban és ebből találtuk 
ki a Holland Pázsit márkanevet, ami 2013 
óta védjegyoltalom alatt áll. A pázsitokat 

Hollandiában gyártják és a gyártóval kizá-
rólagos szerződésünk van, senki más nem 
forgalmazhatja az országban ezt a külön-
leges műfüvet.

– Mennyire összehangolható 

a munka a családdal?

– Itt inkább azt mondanám, hogy a munkát 
nagyon nehéz szétválasztani a családtól. 
Mivel a férjem a cég másik tulajdonosa, 
így nálunk sokszor este 6-kor sem ér 
véget a munka. Sokszor még otthon is 
dolgozunk. Ha valami jó dolog történt 
aznap azt is megosztjuk egymással és ter-
mészetesen ha valami rossz, akkor pedig 
arról kell beszélnünk és kitalálni, hogy 
hogyan oldjuk meg.

– Van szabadideje? Mivel tölti? 

– Tavasszal és nyáron nálunk szezon van, 
ezért ilyenkor nagyon kevés a szaba-
didőm, de mivel egy csodálatos két éves 
kislány édesanyja is vagyok, ezért ami 
szabadidőm van, azt igyekszem vele és 
a két kutyánkkal tölteni. Nagyon szeretek 
jógázni, az mindig kikapcsol és olyankor 
nagyon sok jó ötlet szokott az eszembe 
jutni.  A másik nagy szerelmem az utazás. 
Nagyon szeretek új helyeket, kultúrákat, 
ételeket megismerni.

www.hollandpazsit.hu

PAPP-MOLNÁR JULIANNA:
SOKSZOR OTTHON IS DOLGOZUNK

„Ez az építőiparhoz egy közel álló szakma,
így nem volt egyszerű a szakipari emberekkel, kivitelezőkkel elfogadtatni magam...”
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SIKERES PÁLYAKEZDÉS

Olvasom KOPEK JANKÁNAK, a Vígszínház 
művésznőjének életrajzát, és csodálkozom.

Mi mindennel foglalkozott ez a fiatal 
hölgy, másnak egy életre is sok lenne. 

Nézzük csak úgy dióhéjban élete főbb 
állomásait!

Osztrák-Magyar Európaiskolában kezdte a 
tanulmányait.

Három évig a Pesti Magyar Színiakadémia 
növendéke volt. 

Majd elvégezte a Kaposvári Egyetem szín-
művész szakát. 

Hat éve a Vígszínházban játszik.
2016-tól a budapesti Fashion Week 

műsorvezetője.
A Vígszínházban évek óta ő a nemzetközi 

kapcsolatokért felelős művész.
Mentora a Független Színházak Fesztivál-

jának a Pesti Színházban és projektvezetője 
a Vígszínház nemzetközi programjának, a 
Classperimentalnak.

Több nyelven anyanyelvi szinten beszél.
Színházában a Víglive élő műsor műsorve-

zetője és főszerkesztője.

Ilyen szakmai háttérrel akár színigazgató 
vagy kulturális államtitkár lehetne. 

Rajta is múlik. 

BESZÉLHETÜNK ÚGY, 
MINT FÉRFI A FÉRFIVAL? 
Janka furcsállja a kérdést, máris tiltakozik. 
Nőnek érzem magam. 

 – Ezt magam is észlelem, méghozzá igen 

csinos. A Máglya című kétszereplős 

darabban férfi szerepet is játszik.

 – Valóban. Méghozzá kettőt is. Egy fiatal 
embert Pétert, aki bajuszos körszakállas és 
egy idősebb férfit Pali bá-t. 

 – De nőként is megjelenik...

 – Nagymamaként és tanárnőként. 
 – Érez magában bármilyen 

férfias jellemvonást? 

 – Biztosan van bennem, mert ezt már több 
rendező belém látta...

JANKA,
AKI MÁR PALI BÁCSI IS VOLT...



KOPEK JANKA
KÖNNYED RIPORT
A RIPORTERREL.
Úgy gondolom, Kopek Jankával, mint kol-

légával beszélgethetek. Mint tetszenek olvasni 
műsorvezetőként, főszerkesztőként már bizo-
nyított a Vígszínházban. Legújabb szerepében 
a hamarosan bemutatásra kerülő „Az öreg hölgy 
látogatásában” riporter lesz.

 – Benne van egy játékban? 

 – Szeretek játszani. Mi a játék?

RIPORTERKÉNT
MIT KÉRDEZNE...

 – A KULTÚRÁÉRT FELELŐS MINISZTERTŐL?

 – Mit látott utoljára színházban?
 – EGY ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLT RABTÓL?

 – Megbánta- e?
 – EGY VILÁGSZTÁRTÓL?

 – Hogyan sikerült neki?
 – EGY FÉRFITŐL, AKI TETSZIK? 

 – Na, ezt nem árulom el előre! :)
 – EGY 120 ÉVES EMBERTŐL?

 – Milyennek képzelte fiatalon a 21. századot?
 – Elvállalna egy riporteri feladatot?

 – Mi lenne az?
 – Tegyen fel magának pár olyan kérdést, 

amit még sosem kérdezett senki.

 – Hol élnél a legszívesebben?

 – Nagyon szeretem Magyarországot és a szü-
lővárosomat, Budapestet is, szóval az egyik 
válasz, hogy itt. A másik meg, hogy egy meg-
apoliszban felhőkarcolókkal körülvéve. 

 – Van valami meglepő hobbid?

 – Ha nem is meglepő, de nagyon-nagyon sze-
retek autót vezetni, rengeteget vezetek.

 – Olyan a színházi világ, mint amilyennek 

gyerekként képzelted?

 – Még olyanabb!
 – Kivel készítenél közös duettet?

 – Vivienne Westwooddal.
 – Kedvenc magyar szavad, amit nem használsz?

 – Csillagcsavarhúzó.
 – Szoktad hibáztatni magad?

 – Elég szigorú vagyok magammal, de utó-
lag hibáztatni nem igazán szoktam magam, 
hiszen ha valamit jobban tudtam volna a cse-
lekvés pillanatában, akkor jobban is csináltam 
volna. Kifejezetten szeretem a folyamatokat és 
szeretem, amikor valamiből lehet tanulni.

 – Nagyon sok mindent csinálsz, ha egy 

valamit ki kellene választanod, mit 

mondanál magadról, ki vagy?

 – Színésznő, aki nagyon sok mindent csinál. ;)
Kemény György
Fotó: Wolf Géza
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A pár nem babonás, így nem félnek a 
furcsa dátumtól. – „A hetedik évünkben sem 
történt semmilyen rossz dolog, sőt akkor éltünk 
Amerikában, akkor csiszolódtunk össze igazi 
családdá. A tizenhármas számmal kapcso-
latban sincsenek félelmeink, egy mániám van 
csak: péntek tizenharmadikán nem ülök repü-
lőre.” – magyarázza Adri. – „Mindig méltón 
megünnepeljük az évfordulót, ilyenkor kettes-
ben elutazunk valahova, és mivel Edvinnek az 
egyik legnagyobb ajándék, ha én főzök neki, 
megszervezek egy pikniket. Volt, hogy csó-
nakba pakoltunk elektromos rezsót, és azon 
készítettem friss garnélás tésztát. A naple-
mentében vízen ringatózva fogyasztottuk el a 
vacsorát egy pohár fehérbor mellett. 

MARTON ADRI ÉS EDVIN:
13 ÉVE SZERELMESEK!

2007 augusztusában ismerkedtek meg, és 
azóta elválaszthatatlanok. Az évfordulót 

minden évben méltán megünneplik, és mivel 
imádják a vízparti piknikezést, Adri idén is 

különleges vacsorával készült a nagy napra.
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Nagyon szerencsés vagyok, mert tizenhárom éve szerelemben élünk, 
és a társunkat találtuk meg egymásban. Ha Edvinnek van fellépése, én 
húzódom a háttérbe és támogatom őt, ha nekem van több elfoglalt-
ságom, ő segít a gyerekekről gondoskodni, leveszi a terheket a vállam-
ról. A jó párkapcsolat titka ez: nem versengeni, nem legyűrni a másikat, 
hanem segíteni és támogatni a párunkat.” 

Adri hét hónapos terhes volt, mikor Edvin megkérte a kezét Cipru-
son, Aphrodité szikláinál. – „Hatalmas pocakkal álltam oltár elé egy hét 
szervezés után. Csak a szűk család ünnepelt, a „lagzit” pedig egy elegáns 
hotel elnöki lakosztályában tartottuk. Edvin az egész lakosztályt bebo-
rította kolumbiai rózsával, mintegy négy-ötezer virág illatozott tűzpiro-
san minden sarokban. Mindig terveztük, hogy majd bepótoljuk a nagy 
lagzit és meghívunk mindenkit, de csak halogattuk ezt a tervet… Már 
a srácok is egyre nagyobbak, nem érezzük a késztetést, hogy újra oltár 
elé álljunk. A lényeg, hogy Edvin felesége vagyok, nekem jó érzés, hogy 
papíron is összetartozunk. Egyek vagyunk, és ehhez nem kellett milliós 
beruházás az esküvőre.”
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AZ ANTIK VILÁG
A művészettörténészek az antik világból 

ránk maradt képeket és tárgyakat - akár a 
kirakójáték darabkáit - egységes képpé pró-
bálják összerakni. A fennmaradt festmények, 
szobrok, tárgyi leletek, ruha- és ékszerma-
radványok mind arról árulkodnak, hogyan 
éltek és öltözködtek akkoriban az emberek. 
Számos korai civilizáció a fejlettség lenyű-
göző szintjét érte el. A világ legtávolabbi 
szegleteiben sokszor szinte egy időben 
alakultak ki olyan kifinomult kézműves esz-
közök és technológiák, melyek egymásra 
is hatást gyakoroltak annak köszönhetően, 
hogy a különböző kultúrák a háborúkon, 
a felfedezéseken és a cserekereskedelmen 
keresztül érintkezésbe léptek. Az egyes 
ruhadarabokat és kiegészítőket - a páncélt 
és a talizmánként használt ékszereket is 
beleértve - gyakran rendkívül magas színvo-
nalon állították elő.

Egyiptomban, a Nílus partján finom szö-
veteket szőttek; a kínai selyemhernyó-te-
nyésztés és selyemszövés a kiváló minőségű 
selyemmel látta el a világot. A görögök és 
rómaiak csodálatos falikárpitjai, az etruszkok 
gazdagon díszített, finoman megmunkált 
fémtárgyai messze földön híresek voltak.

A KEZDETEK
Az öltözködés történetében egyes formák 

és stílusok eredete évezredekkel korábbra 
nyúlik vissza, mivel a ruha iránti szükséglet, 
bizonyos darabok rendeltetése, illetve egy-
egy alapanyag ősidők óta létezett már - 
igaz, eleinte a legkezdetlegesebb formában. 
Két textildarab összeillesztése valaha nem 
jelentett többet, mint hogy tűkkel egymás-
hoz tűzték, esetleg néhány öltéssel össze-
varrták őket. E szerény kezdetekből fejlődött 
ki a hímzés megannyi csodálatos példája, 

és e technika egyszerre szolgálta a varrás 
megerősítését és a díszítést. A Kelet-Euró-
pából, illetve Kína délnyugati részéből fenn-
maradt hagyományos öltözeteken a hímzés 
gyakran a leginkább szem előtt lévő, és a 
legnagyobb használatnak kitett területekre 
összpontosult: a nyakkivágás, a ruhaszegély, 
a vállak és a csukló köré.

A DIVAT KÖRFORGÁSA
Nem véletlen, hogy a régmúlt korok ruha-

darabjai sokszor meghökkentően modern-
nek és ismerősnek tűnnek, hiszen az egyes 
stílusok időről időre újjáélednek, új szerepet 
és értelmezést nyernek. A tervezők mind-
untalan visszanyúlnak a múlt stílusaihoz, 
újra és újra kölcsönveszek valamit az évszá-
zadokkal, évezredekkel korábbi stílusoktól 
és divatikonoktól. Számos példát említhet-
nénk a fellángoló, majd feledésbe merülő

STÍLUSOK
     ÉS VISELETEK
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divathullámokra, amelyek más korban 
bukkannak fel újra. Elég, ha csak az ókori 
görög és római istennők elegánsan redő-
zött ruháira vagy Kleopátra szénnel kihúzott 
szemére és „bubifrizurájára” gondolunk, 
vagy épp a kínai és japán selyemköntö-
sökre, a hagyományos közel-keleti ruhada-
rabok jellegzetes, aszimmetrikus záródású.
A vonalú szabására, illetve a Kolumbusz 
előtti civilizációk dinamikus, geometrizáló 
vagy antropomorf motívumaira. A nagy 
múltú divatházaktól a „fast fashion” már-
kákig a modern divatvilág a múlt folyton 
megújuló forrásából táplálkozik.

FUNKCIÓ ÉS IDENTITÁS
A legősibb öltözetek Ázsiában a nomád 

szkíták, Mezopotámia (a mai Irak) területén 
a sumérok, Afrikában a núbiaiak, Kínában 
pedig az első császárdinasztiák régészeti 
lelőhelyeiről kerültek elő. Noha kevés 
ruhadarab maradt ránk, az agyagedények 
mintázata, a csontból készült varrótűk, 
a rénszarvasagancsból készült gombok, 
borostyánnyakláncok, valamint a fából fara-
gott szövőkeretek és orsók alapján képet 
alkothatunk a Prehisztorikus kor textíliáiról 
is. A fennmaradt állati és növényi eredetű 
rostok tanúsága szerint a kezdetleges ruha-
darabok alapanyagául szolgáló bőröket 
és szőrméket csak minimális mértékben 
szabták. A nehezékes szövőkeretek elter-
jedésével valószínűleg már a neolitkorban 
félkör alakú vagy T formájú tunikákat szőt-
tek. A textilkészítés technológiája határozta 
meg a formát, ahogy azt is, hogy a ruhada-
rab mennyire volt rugalmas vagy tartós, és 
hogy milyen hatékonyan védte viselőjét a 
hidegtől.

Az éghajlat és az életmód jelentősen 
befolyásolta az öltözetet: a sztyeppék 
nomád népeinél például, akiknek életé-
ben a lovaglás központi szerepet játszott, 
a férfiak és a nő egyaránt nadrágot viseltek.

AZ ÓKORI EGYIPTOM
Az ókori egyiptomiak háromezer éven 

át szinte minden ruhadarabjukat lenvá-
szonból készítették, melyhez a lent a Nílus 
völgyében termesztették. A könnyű, szel-
lős vászon tökéletesen megfelelt a forró 
éghajlat időjárásának. Az egyszerű vonalú 
öltözékekhez csak minimális mértékben 
szabták az anyagot. A férfiak alapdarabja 
a művészien redőzött senti volt, amelyhez 
a csípőjük köré csavarták a kelmét. A nők 
kalasziriszt (zsákszerű, egyenes szabású 

ruha) viseltek, melyet gyakran levehető 
ujjakkal készítettek. A zsák formájú inget, 
amely később a nők, a férfiak és a gyere-
kek általánosan elterjedt öltözetévé vált, a 
Középbirodalom idején hordták. A sziluet-
tet a kiegészítőként viselt, változatos színű 
és textúrájú díszgallérok és övek, valamint 
a lenvászon szövésének finomsága és felü-
letképzése határozta meg. A kelmét mosás 
után vagy gyűrötten hagyták, vagy (az 
Újbirodalom idején) merev hajtásokba ren-
dezték el.

NEFERTITI KIRÁLYNŐ
Nefertiti egyiptomi királynő mind politikai 

befolyásáról, mind rendkívüli szépségéről 
nevezetes volt. Ehnaton fáraó feleségeként 
(akinek neve a Napkorong, Aton isten imáda-
tára utal) az ókori Egyiptom 18. dinasztiájának 
sarjaként uralkodott a Kr. e. 14. században, az 
Újbirodalom korszakában, és ragyogó várost 
hozott létre Amarnában. Nefertiti vonzerejét 
az életét övező rejtély is növeli, ugyanis egyik 
napról a másikra, látszólag nyom nélkül tűnt el.
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Az istennő köntöse
A korabeli szobrok és domborművek 

többsége a királynő gyönyörű arcát ábrá-
zolja, de némelyiken szép, hajlékony ívű 
testét is láthatjuk, melynek kecsességét 
könnyű, áttetsző ruha hangsúlyozza. Az 
ábrázolások a korszak spirituális értékeit 
megtestesítő szépségideált tükrözik. A kora-
beli öltözékek valójában lazábbak voltak 
annál, mint amelyekben őt ábrázolták.

Nefertiti ruházatának jellegzetességei 
között megtaláljuk a különleges formájú, 
magas, egyenes oldalú és lapos tetejű 
koronát, amelyet egyedül ő viselt. Öltö-
zéke finom szövésű, pliszírozott vászonból 
készült, amelyet az Újbirodalom királyai 
hordtak. Egyes ábrázolásokon a kelme szinte 
áttetsző finomságú. A vászon a valóságban 
minden bizonnyal vastagabb lehetett. 

Nefertiti képmásain jól megfigyelhető, 
hogyan hajtogatták, redőzték az egyipto-
miak a vásznat. Az ókori egyiptomi stílus 
századokon keresztül szinte változatlan 
maradt, a 18. dinasztia idején - Nefertiti 
korában - azonban összetettebb redőzési 
mód jött divatba, és a felhasznált kelmeda-
rabok mérete is megnőtt (az alapdarabnak 
számító zsákruha, a kalaszirisz mindvégig 
megmaradt). Nefertitit hosszú, finom tuni-
kákban ábrázolják, az Újbirodalom idejére 
jellemző redőzéssel. Az anyagot gyakran 
egyetlen pontban húzzák össze, jellem-
zően a mell közelében, mellyel jellegze-
tes, magas derékvonalú sziluett jön létre. 
A királynő egyes ábrázolásokon ujjatlan, 
máskor hosszú ujjú ruhában jelenik meg. 
Az egyik jól ismert, Kr. e. 1340 körül festett 
mészkőszobor a királyi párt ábrázolja kéz 
a kézben; Nefertiti ezen egy halknak neve-
zett hosszú, pliszírozott lenvászon tunikát 
visel, amelyet a derék és a mell között fog-
tak össze, és lazán leomló ruhaujjakat ala-
kítottak ki belőlük. Az öltözék különösen 
szorosan tapadt a test alsó részéhez. Mivel 
a lenvásznat nehéz festeni, a ruha anyaga 
többnyire fehér volt, amelyet színes kiegé-
szítőkkel ellensúlyoztak

Ikon a modern kor számára
Az egyiptomi stílus ma is inspirációt kínál 

a tervezők számára. A jellegzetes kék koro-
nát viselő büsztöt 1912-ben találták meg a 
régészek. A berlini Egyiptomi Múzeumba 
került, azóta is itt őrzik.  A megkapó portré, 
melyet 1923-ban Berlinben mutattak be, 
mély benyomást tett a közönségre.

SIKERES DIVAT
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Az egyiptomi művészet korábban is cso-
dálat és rajongás tárgya volt, a fiatal Tutan-
hamon fáraó sírjának felfedezését követően 
azonban valóságos „egyiptománia” kerí-
tette hatalmába a divatkreátorokat, mely 
az art deco idején teljesedett ki. Az ókori 
stílus népszerűségéről árulkodnak például 
a Szkarabeusz ékszerek, a lazán leomló, 
redőzött ruhák, az egzotikus hímzések, a 
piramis és lótuszvirág-motívumok, a drámai 
hatást keltő, széles homlokpántok, valamint 
a piros, zöld és a ragyogó kék kultusza. Az 
1920-as években még egy fásliszerű, kes-
keny szalagokból álló múmiaruha is napvi-
lágot látott, sőt, az ötletet a 2000-es évek 
testhez tapadó, szalagszerű elemekből 
összeállított ruháiban is viszontláthattuk. 
A fiatal lányok rajongtak a sötét hajért, a 
vörös ajakért, szemüket pedig erős fekete 
kontúrral hangsúlyozták. Mindez annak az 
„egyiptomániának” a megnyilvánulása volt, 
amelyet vélhetően Nefertiti híres mellszobra 
hívott életre.

A MINÓSZI KULTÚRA
Kréta szigetén kibontakozó minószi civili-

záció nagyjából Kr. e. 1300 körül érte el fej-
lődésének csúcsát. Virágzása idején fejlett 
gazdasággal, kiterjedt kereskedelmi kapcso-
latokkal rendelkezett. 

A szigetlakók öltözködésének egyik sajátos, 
az ókori Európa bronzkori kultúráitól eltérő 
vonása, hogy testhez simuló ruháikat szabták 
és varrták. A karcsú derék a férfiak és a nők 
öltözetének is fontos eleme volt, melyet a 
nők magasra emelkedő hajviseletekkel és 
fejfedőkkel, díszes ruhaujjakkal és harangsze-

rűen kiszélesedő szoknyákkal hangsúlyoztak. 
A férfiak csúcsos süveget, csípőjük körül gaz-
dagon redőzött ágyékkötőt viseltek, és büsz-
kén mutatták meztelen felsőtestüket, noha 
a minószi civilizáció későbbi éveiben már a 
tunika is feltűnt a férfiviseletben. A szövőipar 
virágzott a békés, gazdag szigeten, a helybeli 
asszonyok művészi színvonalú, komplikált 
mintázatú gyapjúkelméket készítettek. Ruhá-
zatuk kidolgozottabb, részletgazdagabb 
volt, mint a szárazföldi Görögország népeié.
A minószi kultúra többek között Egyiptom és 
Mükéné (az ókori Görögország) divatstílusaira 
is hatással volt.

HÖLGYEK KÉKBEN
A minószi kultúra a legendás Minósz 

királyról kapta nevét, akinek knósszoszi 
palotáját Arthur Evans brit régész tárta fel 
a 20. század elején, Kréta szigetén. Knósz-
szosz régészeti kincsei közül kiemelkednek 
a dinamikus hatást keltő, nőket és férfiakat is 
ábrázoló freskótöredékek, amelyek sporte-
seményeket és a mindennapi élet történé-
seit jelenítik meg. 

A három minószi hölgy beolajozott, lok-
nikba csavart frizurája, valamint elöl nyitott, 
derékban karcsúsított mellénye a sziget 
öltözködési stílusának jellegzetes, egyedül-
álló vonásait tükrözi. Ékesített hajfürtjeiket 
gyöngyfüzérekkel és fémből készült haj-
pántokkal szorítják le. Aprólékosan kidolgo-
zott, vékony karkötőt viselnek, mellényük 
tetejét további kiegészítőkkel fogják össze. 
A freskó modern kori restaurálása során 
nagy hangsúly került a bonyolult szövésű 
textilekre, amelyekről Kréta messze földön 

híres volt. Az eredeti falfestményekből nem 
sok maradt ránk. Az 1920-as években Evans 
Piet de Jong holland festőt és építészt bízta 
meg a freskótöredékek összeállításával és a 
hiányzó darabok rekonstruálásával. Ekkori-
ban a divatlapok illusztrátorai előszeretettel 
fényképezték modelljeiket földközi-tengeri 
üdülőhelyeken, ókori épületekkel a háttér-
ben, a stilizált népművészeti hímzés pedig 
nagy hatást gyakorolt a kor textilmintáira. 
Sokan kritizálták a freskók restaurátorait - 
talán nem minden ok nélkül -, felróva nekik, 
hogy munkájukat túlságosan is befolyásolta 
saját koruk divatstílusa.

A KLASSZIKUS 
GÖRÖGORSZÁG
Az ókori Görögország klasszikus korszaká-

ban viselt ruházat egyszerű elemekből állt, 
amelyek a gazdag redőzésnek köszönhe-
tően kifinomult hatást keltettek. A nők és a 
férfiak öltözködésének alapdarabja a khitón: 
a tunikaszerű ruha két téglalap alakú szövet-
ből állt, amelyeket a vállakon és oldalt kötöt-
tek össze. A kelmét különféle hosszúságban 
szabták ki, és változatos módon redőzték. 
A khitón felett egy köpenyre emlékeztető 
ruhadarabot, himatiónt viseltek, amely utcai 
öltözetként vastagabb anyagból készült, míg 
az otthoni, illetve nyári, divatosabb darabok-
hoz vékonyabb anyagot használtak. A nők a 
tunika egyik változatát, a peploszt is gyakran 
hordták, amit a derékrésznél összehúztak, a 
vállakon pedig tűvel erősítettek meg. 
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A kelme sarkai szabadon omlottak le a 
vállról. A klamisz nevű, kagylószerű köpenyt, 
amely a formája miatt kapta nevét az egyik 
tengerikagyló-fajtáról, eredetileg katonák 
hordták, de sok más, funkcionális ruhada-
rabhoz hasonlóan idővel a divat részévé 
vált.

A KELET STÍLUSA
Az antik világban Kína „Ceres” néven volt 

ismert (a név a „selyem” szóval függ össze) 
a messze földön híres, fényűző kelme után, 
amely a Selyemúton át érkezett Nyugatra. 
Az ősi sírokba rejtett lenyűgöző ruhák és kie-
gészítők arról árulkodnak, hogy a selyemszö-
vés és a divat igen magas színvonalat ért el 
a Föld e részén. Bonyolult mintázatú, fényes 
ruhadarabok, valamint áttetsző fátyolszöve-
tek is fennmaradtak a korból. A különböző 
hosszúságú, egymásra rétegezett ruhadara-
bok, valamint az eltérő színű bélések, deré-
kövek és sálak kombinációjából színpompás 
öltözetek születtek. A bonyolult szövettur-
bánok és a széles ruhaujjak erős hatást gya-
koroltak a nyugati öltözködésre is. Kína és 
japán T alakú, kimonó stílusú öltözékeinek 
aránya eltért a nyugati stílusú tunikákétól, 
és a ruhaujjak egyenletesen szélesedtek a 
könyöktől a csuklóig. A közép-ázsiai és per-
zsa régiók (a mai Irán és Irak területei) vise-
letei szorosabban követték a test vonalát, a 
ruhaujj egészen a kézelőig szorosan a karra 
simult. A szabásvonalakkal formára alakí-
tott, alul szoknyaszerűen bővülő felsőruhák 
a lovas nomád életmódot folytató népek 
hatását tükrözik.

AZ ETRUSZKOK
Az etruszkok kultúrája a Római Biroda-

lom felemelkedését megelőző időkben 
virágzott Etruria területén, amely ma Olasz-
ország Toscana tartománya. Az etruszkok 
eredete bizonytalan, a feltételezések szerint 
Kis-Ázsiából jöhettek. A Kr. e. 7. századra 
Európa-szerte kiterjedt kereskedelmi háló-
zatot építettek ki, melynek köszönhetően 

viszonylagos jómódban 
éltek; életmódjukról, 
öltözködési szokásaikról 
árulkodnak a vagyonos 
etruszkok temetkezési 
helyein feltárt festmé-
nyek, szobrok és kerámi-
atárgyak. Viseletükre a 
görög és ázsiai stílusok is 

hatással voltak, néhány öltözékük később 
a klasszikus római öltözék nélkülözhetet-
len elemeivé vált. Ilyen volt az élénk színű, 
bő, hímzett köpeny, a tebenna, amit egész 
Etruriában hordtak, és amely a római tóga 
előfutárának tekinthető. A későbbi római 
császárok bíborszínű öltözékét szintén Etru-
riában hordták először.

RÓMAI BIRODALOM
A római társadalomban az öltözködést 

gondosan rögzített szabályok írták elő. 
Különösen a férfidivat esetében volt ez 
így: a rang és a társadalmi státus hatá-
rozta meg, hogy valaki viselhetett-e tógát 
vagy sem (ehhez kizárólag a római pol-
gároknak volt joguk), és ha igen, milyen 
színűt. Bíborszínt csak a császár ölthetett 
magára; a papok, szenátorok, a hadsereg 
és a közigazgatás emberei bíborszínű 
szegélyt viselhettek ruhájukon. A nők 
legelterjedtebb ruhadarabja a stóla volt, 
vállukon a fibulának nevezett tűvel vagy 
kapoccsal erősítették meg. A mell alatt 
vagy a derékon övvel fogták össze a bő 
anyagot. 
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Felette a hölgyek a palia nevű széles sálat 
viselték, mely gyakran a fejüket is eltakarta. 
Vörös festőgyökérrel vörösre, sáfránnyal sár-
gára, indigóval kékre színezték a kelmét, és 
olykor hímzéssel is díszítették a ruhát. A text-
ília alapanyaga többnyire gyapjú vagy len-
vászon volt, a vagyonos rómaiak azonban 
selymet is hozattak külföldről. A rabszolgák 
egyszerű tunikát viseltek. A szandálokat és 
csizmákat bőrből készítették.

FESTÉS, SZÍNEZÉS
Az antik világ jóval színesebb volt annál, 

mint a ránk maradt, jórészt megfakult épü-
letek és tárgyak alapján gondolnánk. A ter-
mészetben előforduló színezőanyagokat 

már az őskorban olajjal, illetve vízzel vegyí-
tették – erről tanúskodnak a több tízezer 
éves barlangfestmények. Már az ókor népei 
is magas színvonalú technológiákat alkal-
maztak a kelmék, az emberi bőr vagy az 
ékszerekhez használt anyagok színezésére. 

Ezek többsége növényi eredetű volt, ám 
rovarokból, színes agyagból, porrá zúzott 
ásványokból, kövekből is előállítottak színe-
zőanyagokat. Kiváló minősége és ritkasága 
miatt a tengeri csigákból kivont türoszi 
bíbor volt a legdrágább festék, amellyel 
egész Európában kereskedtek. A színek (és 
néha a minták) szimbolikus jelentőséggel is 
bírtak, emellett viselőjük társadalmi rangjára 
is utaltak.

A BIZÁNCI STÍLUS
Római Birodalom Kr. u. 476-ban bekövet-

kezett bukását követően Konstantinápoly (a 
mai Isztambul) vált a bizánci világ központ-
jává. A birodalom felemelkedése sosem 
látott bőséget és a görög, a római, illetve 
a közel- és távol-keleti stílusok keveredé-
sét hozta magával. Az öltözködést ebben 
a korszakban mindenekelőtt a társadalmi 
reprezentáció szempontjai határozták meg. 
A leggazdagabb, legnagyobb hatalommal 
rendelkezők – mindenekelőtt Justinianus 
császár és hitvese, Teodóra császárnő – dús 
mintázatú, aranyszállal hímzett, hosszan 
leomló selyemruhákat hordtak, melyeket 
gyakran ékkövekkel, gyöngyökkel varrtak ki. 
A női viselethez tartozó fátylak és selymek, 
valamint a férfiak T alakú tunikái és köpenyei 
a római idők hivatalos öltözékeiből fejlődtek 
ki. Egyes ruhadarabok – nevezetesen a pal-
lium (köpeny), a kazula nevű palást, valamint 
a dalmatika nevű, bő ujjú tunika – később 
a katolikus és a görögkeleti egyház litur-
gikus viseletében éltek tovább. A szegény 
bizánciak egyszerű gyapjútunikát viseltek.
A férfiak szűk harisnyával, csizmával hordták 
a térdig érő tunikát, hozzá köpenyt viseltek.

– Szerk. –
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Ékszerek NOMÁD SZKÍTÁK
A csontból, kőből vagy kagylóhéjból 

készült ékszerek státusz- vagy védelmi 
szimbólumként szolgálhattak. Az ötvös-
technikák fejlődése egyre aprólékosabb 
megmunkálást tett lehetővé. Az arany 
már ekkor is nagy értéknek számított; az 
ebből készült tárgyakat gyakran a halott 
mellé temették, amint a képen látható, Íror-
szágban megtalált vert arany ékszergallér 
(lunula) is.

A geometrikus minták stylusszal vésték az 
aranylemezbe. Aranyból észült lunula a kora 
bronzkorból.

EGYIPTOM ÉKSZEREI:
A gazdag, előkelő egyiptomi férfiak és 

nők tetőtől talpig felékszerezték magukat, 
sőt még szent állataikat is. A színpompás 
egyiptomi ékszereket zömmel a termé-
szetből kölcsönzött motívumok díszítették: 
zöld pálmalevelek, fehér lótuszvirágok és 
a vadcitrom sárga gyümölcsi. Az aranyat 
Núbiából (ma Etiópia) hozták. Az ezüst még 

az aranynál is ritkább és 
drágább kincseknek szá-
mított. A féldrágaköve-
ket is kedvelték, köztük 
a lapis lazuit (amit a mai 
Afganisztán területé-
ről hozattak), a zöld és 
vörös jáspist, az ame-
tisztet, a karneolt, a tür-
kizt és a kvarckristályt. 
A drágaköveket olykor 
üveggel és mázas kompozittal utánozták. A 
puha zsírkőből kisebb tárgyakat, medálokat, 
szkarabeusz

Arany- és ezüstgyűrűk
Karkötő.
Nyaklánc.

ÉKSZERKOLLEKCIÓ 
MINÓSZI KULTÚRA
Fülönfüggő a minószi kultúra idejéből, kb. 

Kr. e. 1700.
A minószi kultúra idejéből sok ékszer 

maradt ránk. A fent látható arany fülön-
függő az aiginai kincsekként ismertté vált 
kollekció része, mivel a feltételezések szerint 
Aigina szigetéről származik. A leopárd- és 
majompárokat kígyó alakú külső gyűrű öleli 
körül, mely a hosszú életet jelképezi. A sugá-
rirányban elhelyezkedő gyöngyláncokat 
napkorongok és madarak díszítik.

– Szerk. –

KOROK ÉS ÉKSZEREK
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SIKER A KÖZÉLETBEN

Egyedi báj és kihívás
– Sokfelé járt a világban a karrierje során: London, New York, 

Ciprus, Nepál – csak hogy néhány állomáshelyet említsek. Miben 

különbözik a magyarországi a korábbi megbízatásaitól?

– Amikor az emberek a diplomáciára, a sátorszedésre, a tovább-
költözésre gondolnak, akaratlanul azt feltételezik, milyen jó 
lehet Londonban, Párizsban vagy New Yorkban lakni. A leg-
több diplomata azonban nem feltétlenül a nagy európai vagy 
észak-amerikai városokba megy. A külföldön töltött évek alatt 
azt tapasztaltam, hogy minden hely, ahol szolgálatot teljesítek, 
egyedi. Minden helynek, minden országnak megvan a maga 
varázsa, megvannak a sajátos kihívásai. Ez alól Magyarország 
sem kivétel. Valószínűleg eléggé meglepően hangzik, hogy 
egy Európán kívüli, kevésbé fejlett országban (például Afriká-
ban, ahol többek között szolgáltam) való kiküldetés fantasz-
tikus élmény. Számomra azonban nincs jobb vagy legjobb.
Nagykövetként szolgálatot teljesíteni bármely országban kiváltság. 
Olyan emberekkel ismerkedünk meg, akikkel a legtöbben sosem 
találkoznak: ez történhet egy kis faluban, ahol például a dán adófi-
zetők pénzét kisebb közösségek fejlesztésére fordítják, egészen 
odáig, hogy egy adott ország államfőjével folytatunk eszmecse-
rét. Hangsúlyoznom kell, hogy mindkettő kiváltság.

Kimondva vagy kimondatlanul – mindannyian 
boldogságra, megbecsülésre, EGÉSZségre 

vágyunk. A létezés egyszerűsége és feltöltő öröme, 
az otthon melegének meghittsége maximálisan 
kimerül a dán hygge fogalmában. Ez az egyedi 

életfelfogás csakúgy, mint a mindent átható 
bizalom megelőlegezése adja a dán társadalom 

magját és alapvető értékét.
Ezeket árasztja magából világszerte a leköszönő 

dán nagykövet asszony,
Őexc. Kirsten Geelan, akit áthat a test,

a szellem és a gazdag lélek
nyugtató harmóniája…

ÉRTÉK, FELELŐSSÉG ÉS ÖRÖM

Nagykövet asszony az irodájában (Fotó: Aigner Ivan) 
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ŐEXC. KIRSTEN GEELAN

Részvétel és inspiráció
– Magyarországot gyakran a fővárosával azonosítják. Mennyire 

volt alkalma kitárni a szárnyait, s érintésbe kerülni a Budapesten 

kívüli országrészekkel? Milyen tapasztalatokat szerzett?

– Különösen ügyeltem arra, hogy a kisebb közösségekkel is 
kapcsolatba lépjek. Úgy döntöttem, hogy Magyarország összes 
térségét meg akarom szólítani az itteni megbízatásom ideje alatt. 
Jellemzően felkéréseket kaptam, hogy felsőoktatási intézmé-
nyekben beszéljek a dán értékekről, a társadalmunk fejlődésé-
ről. Sokan bizonyára hallottak a boldogság indexről, amelyben 
Dánia – más skandináv országokkal együtt – évek óta kiemel-
kedő eredménnyel szerepel. Ezzel kapcsolatban gyakran felve-
tődik a kérdés, mi olyan különleges, mi annyira egyedi az északi 
országokban. Ilyenkor megpróbálok erre is magyarázattal 
szolgálni. A tapasztalatom szerint ez nem a boldogságról szól, 
hanem egy adott társadalom felépítéséről és szerkezetéről.
Nagyon inspiráló a láthatóan nagyon érdeklődő, fiatal magya-
rok elkötelezettsége. Sokszor beszéltem a nemek közötti 
egyenlőségről, az oktatásról; hogy miért tanítanak minket 
az iskolában a demokráciáról és az állampolgári felelősség-
ről; miért önkénteskednek a dánok a legkülönbözőbb terü-
leteken; miért olyan fontos ez a számunkra; valamint, hogy 
alapvetően miért hatja át a dán társadalmat az egymás-
ban, a kormányban és a döntéshozókban való bizalom érzése. 
Valóban nagy érdeklődést tapasztaltam, amely egy hoz-
záadott dimenziója volt Magyarország megismerésének. 
Ezeket az eseményeket a dán társadalom, design vagy épí-
tészet más aspektusairól szóló kiállítások egészítették ki.
Véleményem szerint a Budapesten kívül tett utazások jobban 
megértették velem Magyarországot, mintha csak a fővárosban 
maradtam volna. Felkerestem roma településeket, ellátogat-

tam különféle intézményekbe, helyi üzleti klubokba, talál-
koztam helyi döntéshozókkal, cégigazgatókkal, újságírókkal, 
kisebb civil szervezetekkel, fesztiválszervezőkkel és művészek-
kel... Egyszóval lefedtem a teljes spektrumot.

Nemek közötti egyenlőség
– Jogi tanulmányai csakúgy, mint az emberi jogokra és szociális 

ügyekre összpontosító ENSZ-missziója során különleges 

rálátást szerzett, illetve felvértezte magát az egyenlőség 

gondolatának előmozdításához szükséges eszközökkel. Nőként 

miként értékeli a nemek közötti egyenlőség és a nők nagyobb 

szerepvállalásának a folyamatát? Mit sikerült elérni?

– A diplomáciai pályafutásom elején nem volt szokatlan, 
hogy olyan találkozóra érkeztem, ahol én voltam az egye-
düli nő. Ez természetesen megváltozott a saját miniszté-
riumomban (ha minden igaz, a legutóbbi adat szerint a 
nagykövetek és osztályvezetők nagyjából 30%-a nő). Diploma-
tának lenni nem egyszerű, ha mindezt összhangba kell hozni a 
családdal, különösképp a házastárssal. A változások nem egyik 
napról a másikra történnek, ám ha a dán külügyi szolgálat felvé-
teli adatait nézzük, akkor a nemek közötti arány jelenleg 50-50%.
Úgy gondolom, a munkakultúra is drámai változáson ment keresz-
tül. Amikor elkezdtem a minisztériumban dolgozni, a délután 
négy órakor tartott megbeszélések általánosak voltak. Ma ez 
egyetlen konkrét okból kifolyólag nem kivitelezhető: ellehetetle-
nítené, hogy a fiatal szülők időben elhozhassák a gyermekeiket 
a napköziből. Nemrégiben tért vissza a néhány hónapos apasági 
szabadságából a minisztérium egyik államtitkára, aminek az volt a 
nagyon erős üzenete, hogy a(z akár hosszabb időtartamra szóló) 
szabadság ugyanolyan fontos a férfiak, mint a nők számára, ami 
így nem akadályozza az egyéni pályafutást.

Dánul tanuló ELTE-s diákok körében (2019) (Fotó: Dán Nagykövetség) 

SIKERES NŐK • 2020 szeptember     35



A diplomatalét öröme
– Milyen tényező volt a mérvadó a 

jogi területről a diplomáciára való 

szakmai irányváltásában?

– Nem volt tervezett, bár egy nagyon in-
spiráló, külföldön is tanult professzorom 
hatására végül az Amerikai Egyesült Álla-
mokban folytattam a tanulmányaimat. 
Ez minden bizonnyal szokatlan meg-
próbáltatás elé állított. Később további 
nemzetközi lehetőségeim is adódtak 
(például szakmai gyakorlat a Bizottság-
nál, Brüsszelben, tanulmányok a londoni 
King’s College-ben). Úgy vélem, ezzel a 
kombinációval és tapasztalattal egyre 
magabiztosabbá válik az ember, és tuda-
tára ébred, hogy a nemzetközi dimenzió 
igen örömteli. Aztán összeházasodtam 
egy brittel, amitől a világ egyre érdeke-
sebbé vált. Tehát az irányváltás egy foko-
zatosan épülő folyamat eredménye volt.
Számomra a leginkább inspiráló a munka 
sokszínűsége: az egyik nap egy bebör-
tönzött dán állampolgárt látogatok meg; 
másnap a földregés sújtotta Nepálban 
próbálok segíteni a honfitársaimon; a 
harmadik napon a megbízólevelemet 
nyújtom át egy állami vezetőnek. A nap 
végén, nagykövetként, felelős vagyok 
azért, hogy a kis „királyságomban”, azaz a 
nagykövetségen minden rendben legyen 
–a központ igényeinek megfelelve, illetve 
a helyi kihívásoknak egyaránt eleget téve. 
Számomra a megbízatással szükségsze-
rűen velejáró feladatok széles spektruma 
adja a diplomatalét örömét.

Partnerség
– Milyen   titkos összetevőket tartalmaz a 

varázsfőzete, amely lehetővé tette ezt 

a részben külföldön töltött, lenyűgöző 

karriert a közszolgálatban, miközben 

felnevelt négy gyermeket?

– Ez egy partnerség. Azt hiszem, mindenki 
a tőle telhető legjobb módon csinálja.
21. századi jelenség, hogy a nemzetközi 
környezetben nevelkedett gyermekek 
világpolgárnak tekintik magukat. Nem 
kell diplomatának lenni ahhoz, hogy 
valaki világpolgár legyen; maga az a tény, 
hogy a kortársainál jobban kapcsolatba 
került más országokból származó embe-

rekkel, hogy külföldön élt, előnyt jelent. 
Néhányan közülük úgy döntenek, hogy 
soha többet nem költöznek külföldre, 
mások számára – a saját gyermekeim és 
a hasonló neveltetésben részesülő bará-
taik esetéből ítélve – mindez, a hátralévő 
életük során, jóban-rosszban, továbbra is 
meghatározó tényező marad.

Klímaváltozás
– Az éghajlatváltozás az emberiségre leselkedő 

legnagyobb veszély. Ismét bizonyítást nyert, 

hogy a méret valóban nem számít, tekintettel 

arra, hogy Dánia megcélozta, miszerint 

2050-re fosszilis energiahordozóktól 

mentessé válik. Mi a dán zöld jövőkép alapja? 

Véleménye szerint milyen elemeket tudna 

Magyarország és a kelet-közép-európai régió 

a saját átmenetének felgyorsítása érdekében 

ezekből foganatosítani? Milyen módon 

inspirálhat bennünket az Önök példája?

– Először is, mindannyian folyamatosan ins-
piráljuk egymást. Ha megnézzük Magyar-
országot, és azt, miként teljesít a fosszilis 
energiahordozóktól való mentessé válás, 
a vidéki környezet megóvása tekinteté-
ben, sok paraméter szempontjából nagyon 
jól áll. Egy külföldi megfigyelő számára 
talán kissé meglepő, miért nem hangsú-
lyosabb mindez a közbeszédben. Ami-
kor magyarokkal beszélgetek, érzékelem, 
hogy mindenki tisztában van az éghajlat-
változással. Ez egy, az embereket – helyi 
szinten is – foglalkoztató kérdés. Az a 
benyomásom, hogy a magyarok épp-
úgy érdeklődnek a téma iránt, és aggód-
nak, mint mindenki más Európában.
Ami a dán külügyi szolgálatot illeti, a célki-
tűzés, hogy az öt legfenntarthatóbb közé 
tartozzunk.

Virágzó kétoldalú 
kapcsolatok

– Melyek a jelenlegi küldetése fő célkitűzései?

– Megbízatásom, Dánia magyarországi 
nagyköveteként a legfőbb feladatom, 
hogy erősítsem és bővítsem a magyarok 
ismereteit a dán kormány álláspontjáról. Ez 
magában foglalja a helyi közösség infra-
struktúrájáról vagy az adott régió ener-
giafogyasztási kihívásairól folytatott 
megbeszéléseket helyi polgármesterek-
kel; a dán tapasztalatok és know-how 
megosztását; nyilvános beszélgetéseket a 
dán társadalom vezérfonalát képező jog-
államiságról; a dán kultúra még láthatóbbá 
tételét lehetővé tevő tevékenységeket.

SIKER A KÖZÉLETBEN

Egy mindent elmondó,
őszinte mosoly (Fotó: Aigner Ivan) 

Beszéd a Nordic Green Light üzleti fórumon (2017.05.08.) (Fotó: Dán Nagykövetség) 
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Igazán meglepő volt számomra az orszá-
gaink közötti kapcsolatok sok szintje. Ez 
hosszú együttműködés eredménye. Ezek 
a messzire visszanyúló kapcsolódások 
megmaradtak, s mind a mai napig virá-
goznak. Például a tavalyi balettfesztivál 
apropóján Pécsett jártam, ahol felfedez-
tem, hogy szoros összefonódás van a 
magyar és a dán balettszcéna között.

Közép-Európa mélyebb 
megértése

– Milyen ügyek foglalkoztatják 

magánemberként? Tud megfelelő 

időt szakítani arra, hogy ezekbe 

aktívan belemélyedjen?

– Általánosan érdeklődöm a világban zajló 
események iránt. Természetesen – a jelen-
legi megbízatásom révén – most az itteni 
történésekre helyeződik a fő hangsúly. Lel-
kesen figyelemmel kísérem a magyarországi
művészéletet, különösen a kortárs művésze-
tet. Szeretek utazni mind Magyarországon, 
mind a környező térségben: egy skandináv 
számára kiváltság Közép-Európában tar-
tózkodni. Nagyon élvezem, és igyekszem a 
lehető legjobban kihasználni az időt, amely 
számomra Magyarországon megadatott.

A létezés egyszerűsége
– Milyen módon tartja magát formában annak 

érdekében, hogy biztos és őszinte mosollyal 

tudja megoldani a napi kihívásokat?

– Mit csinálok, amikor ki akarok kapcso-
lódni? A Dániában lévő házikómba 
megyek, és azt teszem, amit a legtöbb 

skandináv, amikor lehetősége adódik rá: a 
tengernél pihenek. Maga a tiszta egyszerű-
ség: otthon lenni egy jó könyvvel, begyúj-
tani a kandallót, s csak létezni. Azt hiszem, 
talán ez egy különbözőség, hogy időről 
időre lehetőséget adunk magunknak arra, 
hogy csak „legyünk”.

Egy társadalom mindenki 
számára

– Korábban említette a kis „királyságát”. 

A tágabb értelemben vett királysága 

azonban Dánia. Mi teszi büszkévé, amikor 

rápillant a dán nemzeti lobogóra?

– Sok dolog: büszke vagyok arra, hogy 
büszkeséggel tölt el bennünket egy olyan 
országnak a felépítése, ahol „kevesebbeknek 
jut túl sok, és még kevesebbeknek túl kevés”. 
Számomra ez adja a dán társadalom érté-
keinek a lényegét. Ez nem egy varázskép-
let, s úgy tűnik, kisebb társadalmakban 
jobban működik. Ugyanakkor, érdekes 
módon a Dániában letelepedő külföldiek, 
az ingázó munkavállalók, a menekültek 
vagy az Európai Unió tagállamaiból érke-
zők gyakran hivatkoznak a dán társada-
lom ezen aspektusára. Dánia nagyon jól 
teljesít az innovációban, az új technoló-
giák alkalmazásában és sok más területen; 
ám ez a szempont, azaz, hogy egy olyan 
társadalmat hoztunk létre, amely min-
denkié, s amelyhez mindenki hozzájárul, 
olyan érték, amelyet mindig magammal 
viszek.

Aigner Ivan

ŐEXC. KIRSTEN GEELAN

Anders Samuelsen dán külügyminiszter látogatása
magyar kollégájánál (2017.08.29.) (Fotó: Dán Nagykövetség) 

Szeminárium a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és Népfőiskola
területén (2017) (Fotó: Dán Nagykövetség) 
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Szeptember 10-től játsszák 
a mozik a Kerekes Vica 
főszereplésével készült, 

különleges látványvilágú 
romantikus vígjátékot

– A mozi nélkül eltöltött hónapok után 
lesz mivel vigasztalódniuk a filmrajongók-
nak: egy különleges látványvilágú és játé-
kos hangulatú romantikus vígjáték, a HAB 
édesítheti meg számukra az őszt. A köny-
nyed stílusú, de a szerelem mellett komoly, 
mindenkit érintő témákat is boncolgató film 
főszerepeit Kerekes Vica és Mátray László ala-
kítják, a rendezői székben pedig az elsőfil-
mes Lakos Nóra foglalt helyet. 

A Csehországban és Szlovákiában már 
szupersztárnak számító Kerekes Vica egy 
szenvedélyes, és elszánt cukrászlány karak-
terét kelti életre a filmben, aki mindenre 
hajlandó, hogy megmentse vállalkozását és 
visszaszerezze élete szerelmét. A különle-
ges szépségű és kiemelkedően tehetséges 
színésznőt – nemzetközi szerepei mellett 

– már a Szuperbojz, az Egynyári kaland és az 
Apró mesék főszereplőjeként is ismerheti a 
hazai közönség.  Filmbéli partnerét, a meg-
rögzött nőcsábász, és alkalmi vőlegény-
pótlékot játszó fogorvost a Jászai Mari- és 
Kaszás Attila-díjas Mátray László játssza, 
akit többek között a Kojot és a Seveled című 
mozifilmekben is láthattunk.

A HAB rendezői székében első nagy-
játékfilmjével mutatkozik be Lakos Nóra, 
akinek rövid- és dokumentumfilmjei már 
számos nemzetközi filmfesztiválon szere-
peltek és nyertek díjakat, de nevéhez több 
sikeres reklám és tévésorozat, például a Tóth 
János is köthető. 

A hab a tortán, hogy a film melléksze-
replői között olyan népszerű színészek-
kel találkozhatunk, mint Kovács Lehel, Elek 
Ferenc, Szikszai Rémusz, Láng Annamária és 
Pálfi Kata, továbbá olyan fiatal tehetségek-
kel is, mint Gyarmati Erik, Zsigmond Emőke 
vagy Bányai Miklós, akik jelenlétűkkel finom 
eszenciáját biztosítják a humoros történet-
nek. 

A gyönyörű színekkel operáló és egyedi 
képi világot bemutató romantikus vígjá-
ték különleges és üde színfoltja lesz az őszi 
moziszezonnak. A HAB szeptember 10-től 
lesz látható, az InterCom forgalmazásában.

A fi lm történetéről:
Van egy teszt, ami állítólag 99%-os pontos-

sággal megmutatja, hogy az ember valóban a 
nagy Ő-vel él-e. De Dórán (Kerekes Vica) vala-
hogy ez sem segített: 99%-os szerelme éppen 
valaki mást készül feleségül venni. Az élet per-
sze még így is lehet édes: Dóra ugyanis cukrász, 
aki mindent imád, ami a foglalkozásával kap-
csolatos, tészták, habok, cukrozott cseresznyék 
között tölti a napjait – és mindezt egy cuki kis 
boltocskában kínálja az édesszájú világnak.

A sütimennyország azonban keserű jövő 
elé néz – ha tulajdonosa nem szerez hirtelen 
nagyon sok pénzt, lehúzhatja a rolót. Az ilyen 
helyzetekre a legjobb szakácskönyvek sem 
kínálnak megoldást, úgyhogy Dóra kikever egy 
ravasz tervet: benevez egy családi cégeknek 
hirdetett versenybe, és szerződtet hozzá egy 
vállalkozó kedvű agglegényt (Mátray László), 
aki a hiányzó millióért folytatott hadjárat során 
a vőlegényének hazudja magát. Csakhogy a 
pasas megrögzött csajozógép. És az már csak a 
hab a tortán, hogy nagyon jóképű is…

Forrás: ACG Reklámügynökség Kft.
Fotókredit: AGA Media.

ÉDES LESZ A SZEPTEMBER!

JÖN A HAB
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Stork Natasa és Bodó Viktor főszereplésével, 
a Mozinet forgalmazásában szeptember 24-én 
kerül a hazai mozikba HORVÁT LILI második 
nagyjátékfilmje, a Felkészülés meghatáro-
zatlan ideig tartó együttlétre. A romantikus 
drámában valóság és képzelet csúszik össze 
egy szerelmes nő fejében. Mennyiben építjük 
önmagunkban a szerelmi történeteket? Meny-
nyire másképpen megélhető két ember szá-
mára ugyanaz a szerelem? 

A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó 
együttlétre (16) című filmben valóság és 
képzelet csúszik össze egy szerelmes nő 
fejében. Márta, a negyvenéves idegsebész 
szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét 
hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új 
életet kezdjen a férfival. Ám Márta hiába 
vár a Szabadság-híd pesti hídfőjénél: a férfi 
nem jelenik meg a randevún. Márta két-
ségbeesetten a keresésére indul, de amikor 
rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem 
látta őt azelőtt. 

„A Felkészülés... számomra elsősorban a sze-
relem projektív természetéről szóló személyes 
történet. A film a szerelmet az őrülettől elvá-
lasztó, nyugtalanítóan homályos határsávban 

játszódik. Mennyiben építjük önmagunkban a 
szerelmi történeteket? Meddig tart a vágyott 
valóság, és hol kezdődik a realitás? Mennyire 
másképpen megélhető két ember számára 
ugyanaz a szerelem?” – fogalmazott filmjéről 
a rendező. A film főszerepeiben Stork Natasát
és Bodó Viktort láthatjuk, további fontos 
szerepekben Vilmányi Benett, Nagy Zsolt és 
Lukáts Andor tűnik fel. A romantikus dráma 
Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili 
produkciójában, a Poste Restante gyártásá-
ban készült, a Nemzeti Filmintézet 354 mil-
lió forintos támogatásával. A film operatőre 
a rendező régi alkotótársa, Maly Róbert, aki a 
Szerdai gyerek mellett az Oscar-díjas Minden-
kit is jegyzi.

Horvát Lili második nagyjátékfilmje, a 
Felkészülés meghatározatlan ideig tartó 
együttlétre világpremierjét a velencei film-
fesztiválon tartják szeptember elején, köz-
vetlenül utána pedig a Torontói Nemzetközi 
Filmfesztivál programjában többek között 
Spike Lee, Thomas Vinterberg, Naomi Kawase 
és Halle Berry új alkotásaival, valamint Mund-
ruczó Kornél első Amerikában forgatott 
mozifilmjével szerepel majd együtt.

Horvát Lili 2015-ben első nagyjátékfilmjével, 
a Szerdai gyerekkel megnyerte a Karlovy Vary 
Nemzetközi Filmfesztivál East of the West 
versenyprogramjának fődíját, a kritikusokból 
álló FEDEORA zsűri díját, és számos további 
rangos nemzetközi fesztiváldíjjal jutalmaz-
ták. A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó 
együttlétre a Mozinet forgalmazásában szep-
tember 24-én kerül a hazai mozikba.

Bővebb információ: Tamás Dorka 

KÉPZELT VAGY VALÓS
SZERELEM A FILMVÁSZNON

A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre 
(16) szeptember 24-én kerül a mozikba
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SIKERES PÁLYAKEZDÉS

KIRÁLY LÁNY
SZEKÉREN...

Ó a szegény királylány – sajnálkozik már előre 
a kedves olvasó, aki ma mesékből úgy tudta, 

hogy a királykisasszonyokat elegáns négylovas 
hintók repítik oda, ahova úri szeszélyük diktálja.

Mielőtt félreértés lenne, gyorsan tisztázom, 
a szóban forgó Király lány kifejezetten 

élvezi a szekéren való közlekedést, még 
azzal is megelégszik, ha a szekeret csak 

egy ló, vagy akár egy ökör húzza,

hogy mennyire nem búsul, a szegényes 
körülmények miatt bizonyítja azzal is, hogy 

a szekéren vidáman énekel és táncol.
Hát ki hallott már ilyen királylányról?

Elárulom, elég sokan, nemcsak hazánkban, 
hanem a szomszédos országokban is 
megbámulhatták, megtapsolhatták. 

Énekét, táncát látva sokszor 
megkapta a jelzőt: „király̋ .
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KIRÁLY ORSOLYA
KIRÁLY ORSOLYA!
Ha „szabad a gazda” - ahogy a találós kér-

déseknél nem tudná valaki a megfejtést, 
- elárulom, színésznő. Milyen színésznő, aki 
szekéren szórakoztatja a publikumot? A Sze-
kér Színház oszlopos tagja. 

Hát ilyen is létezik? Olyannyira, hogy 
néhány hónap múlva 20 éves szülinapját 
ünnepli. Micsoda ötlet! Vajon ki volt az a 
pihentagyú valaki, akinek a fejéből kipat-
tant ez a képtelennek tűnő ötlet? Színház a 
szekéren? Nos, elárulom: A Madách Színház 
Macskák című musical egyik figurájának, az 
okos Cassandra ötletéből. 

Ki az az okos macska? 
Rendben, leplezzük le! 
Póka Éva színésznő, énekesnő, rendező a 

kitalálója. Meg is magyarázza a „bizonyítvá-
nyát"

- Az ötletet Déryné ekhós szekere és a 
Kelemen társulat színjátszói meg a Déryné 
romantikus, zenés régi magyar film adta. 
Tavasztól őszig járták az országot, eljutottak 
a legkisebb falvakba is, ahova vitték maguk-
kal a szép magyar nyelvet és az ősi vásári 
játékok hangulatát. Leányfalun megalapí-
tottam a Szekér Színházat, amely már közel 
két évtizede működik.

Nem kétséges, a nosztalgia is közreját-
szott a színház megalapításában. A szín-
házterem és a szekér is adott volt a zenés 
színdarabok előadásához.

Nemcsak a leányfalusiak, az ország min-
den részén szeretettel, örömmel fogadták 
a társulatot, amelyben országosan ismert 
művészek is közreműködtek.

Finom falatokkal, italokkal várták min-
denütt a társulatot. Azért muszáj volt a 
távolabbi helyszínekre kisbuszokkal menni, 
amellyel a díszleteket, jelmezeket, a zene-
kar hangszereit szállították. Amikor Vajda-
ságban szerepeltek a kisbíró kidobolta az 
érkezésüket. Szekereket küldtek értük, így 
érkeztek minden fellépő helyükre. Úgy gon-
dolom, alaposan kitárgyaltam a Szekér Szín-
ház múltját, jelenét.

Térjünk vissza Király Orsihoz.

 – Hogyan került a Szekérbe?

 – Tizenéves koromban Póka Éva iskolájá-
nak (Aranytíz Musical Stúdió) növendéke 
voltam. Amikor megalapította színházát, 
egyik kedvenc tanítványaként engem 
is hívott, én pedig örömmel mentem, 
ahol azóta a színészi feladatok mellett 
koreográfusként is dolgozom.

 – Más társulatokban is találkoztam a nevével...

 – Elvégeztem a Go To Casting Filmszínész 
Iskolát Für Anikó és Thuróczy Szabolcs osz-
tályában. Első játszóhelyeim a Radikális 
Szabadidő Színház és a Trambulin Szín-
ház voltak. Jelenleg pedig társulati tagja 
vagyok az Y Csoportnak, és hat éve ját-
szom már az Újszínházban.

 – Hogyan került be az Újszínház társulatába?

 – Kökényessy Ági fedezett fel egy castingon, 
ahol mesedarabba kerestek szereplő-
ket. Azóta a színház számos darabjában 
benne vagyok, főleg a mesejátékokban.
Talán azért is, mert Orsi törékeny termeté-

vel, koránál jóval fiatalabb arcával hitelesen 
játssza a kislányokat, meg Nagy Feró Rice-
Rice darabjában a Kisz titkár lányt.

 – Hogyan tudja egyeztetni az Újszínházi 

és a Szekér színházbeli fellépéseit?

 – Mindent a kőszínházi szerepeimhez iga-
zítok.

 – Filmszínész iskolát végzett, kapott 

már színésznői feladatokat?

 – Most forgatunk egy háromszereplős 
kisfilmet Kosztolányi Dezső „Fürdés” című 
novellája alapján, amiben az anyát alakí-
tom.

 – Ez a cikk akár születésnapi ajándéknak, 

(szeptember 8) sem akármi...

 – Nagyon várom. Életem első komoly inter-
júja, akárcsak a Szekér Színháznak is...

Kemény György
Fotó: Wolf Géza
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SZAKMAI DÍJAT KAPOTT 

BAJOR LILI
Balatonszemesen, a XI. Bujtor István 
Filmfesztiválon osztották ki a filmes szakma 
díjait, melynek egyik nyertese Bajor Lili.

Bajor Imre lánya a Rubens lány című kisjátékfilmben nyújtott 
alakításáért vette át a legjobb női címszerepért járó díjat. Lili a 
filmben egy súlyproblémákkal küzdő fiatal lányt alakít, akit töb-
ben bántanak a kinézete miatt…

A kritikusok szerint Lili finom humorral átszőtt, érzékeny és 
bevállalós alakítást nyújtott.

Lili az elmúlt időszakban életmódváltásának köszönhetően 
kedvezően átformálta alakját, - hisz csaknem huszonöt kilót 
fogyott – de emlékeiből még mindig felidézhető a túlsúllyal kap-
csolatos társadalmi, közösségi előítélet.

2019 júniusában a Sikeres Nők lapjának adott interjúban büsz-
kén beszélt indíttatásáról, motiváltságáról: 

„- A lírai, érzelmes szerepek közelebb állnak a lelkemhez, ami, 
nem jelenti azt, hogy nem szívesen játszom vígjátékokban is. Úgy 
érzem örököltem apám humorát, de a viccmesélés nem az erős-
ségem, mint amiben ő nagy volt. A Színművészeti Egyetemen 
Mágnás Miskában, - ami apu egyik kedvenc szerepe volt,- ját-
szottam Marcsát. Nagy örömömre Oszvald Marika, aki az Operett 
Színházban apu partnere volt megnézett és gratulált.”

A legjobb női főszerepért járó díj méltó helyre került.
Gratulálunk.

– Szerk. –
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Mitől lesz szép a gyep?
A szép gyep, élénkzöld, gyommentes, 

nincsenek rajta foltok, egyenletesen dús. 
Pázsitunk összefüggő, zöld felülete nyug-
tató hatással van a felnőttekre, és kiváló ját-
szótér a gyermekek számára. 

Ahhoz, hogy szép pázsitunk legyen, nem 
elég rendszeresen öntözni, nyírni, hanem 
biztosítani kell a tápanyagutánpótlást.

Néhány tipp, amitől mindig szép és zöld 
lehet a mi gyepünk is.

Gyepszellőztetés
Sokak számára jelent gondot a mohá-

sodás, ami ugyan szép is tud lenni, de 
nem a pázsitban. A régi gyep összetö-
mörödésének, ellevegőtlenedésének 
megelőzésére, illetve megszüntetésére 
szolgál a gyepszellőztetés. A gyep felü-

letét alaposan gereblyézzük át, lazít-
suk fel, hogy levegőhöz, nedvességhez, 
tápanyaghoz jusson. A gyeptrágyákat 
kézzel (kesztyűben!) vagy szórókocsi 
segítségével is kiszórhatjuk Miért fontos? 
Mert ellenállóvá teszi és táplálja a gye-
pet. Attól függően, hogy milyen speciális 
gyeptrágyát használunk, eltüntethetjük a 
gyomokat, mohát, sárga foltokat… stb. a 
füvünkből. 

Öntözés 
Ahogy a kiszáradás, úgy a túlöntözés sem 

tesz jót a pázsitunknak. A legjobb a permet-
szerű öntözés a talajnak, mert egyenletesen, 
nem csak egy-egy helyre szórja a vizet. Cél-
szerű reggel vagy az esti órákban öntözni, 
ha nem akarjuk, hogy a növényeink elégje-
nek.

Gyepápolás 
A szép gyep fenntartásához elengedhe-

tetlen a komplex, hosszú hatástartamú lassú 
lebomlású gyeptrágyák alkalmazása, melye-
ket célszerű az adott évszaknak megfele-
lően tavasszal, nyáron és ősszel alkalmazni.

Az indító gyeptrágya a benne lévő nitro-
gén, foszfor és kálium segítségével új erőt 
ad gyepünknek, használata már kora tavasz-
szal gyors növekedést és üde zöld színt 
eredményez. A gyeptrágyázáshoz ajánlott 
csapadékos időjárást választani, ennek hiá-
nyában a műtrágya kijuttatása után érde-
mes folyamatosan locsolni a területet. 

A gyakori fűnyírás a titka még a szép 
pázsitnak. Ha már a négy centit elérik a 
fűszálak, levághatjuk őket. A fűnyesedéket 
gereblyézzük össze és komposztáljuk, ne 
hagyjuk a területen.

A SZOMSZÉD FŰJE

MINDIG ZÖLDEBB?
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A kora ókori mitológia legteljesebbnek tekintett irodalmi művé-
ben, a Gilgames-eposzban, az istenek kocsmáros nője, Sziduri fel-
hívja a főhős figyelmét az élet örömeire, a borfogyasztás előnyeire. 

A halhatatlanságot kereső Gilgames azonban nem hallgat a bor-
készítés istennőjére és átviteti magát a halál tengerén, újabb taná-
csok után kutatva.

A nő és a bor fogalmi szinten egyre gyakrabban kerül együtte-
sen említésre.

Napjainkban a nők vonatkozásában a helyzet gyökeresen meg-
változott, nemcsak vásárlói, fogyasztói, hanem készítői is a szőlő-
ből származó italnak az isteni nedűnek.

Számos rendezvény is biztosít bemutatkozási lehetőséget azok-
nak a nőknek, akik borászattal foglalkoznak, akik a szőlőt, a belőle 
készült ital körüli munkálkodást tekintik hivatásuknak. A közvéle-
kedés szerint annak ellenére, hogy a helytállás egyáltalán nem 
könnyű a nők legalább olyan jól, ha nem jobban, gyakorolják a 
borkészítést, mint a férfiak, hiszen empatikusabban, gondosabban 
közelítenek az alapanyagokhoz és a gyártási folyamatokhoz egya-
ránt.

Hazánkban vannak női borrendek, létezik borbarát hölgyek tár-
sasága és működik borbarátnők egyesülte is. Ma már az sem ritka, 
hogy borkínáló mesterég, a sommelier (borpincér, borpohárnok, 

borszakértő) foglalkozás megjelenítője nő. S hogy ne legyen tájé-
kozatlan a bort vásárló, borfogyasztó hölgy, szerveznek bortanfo-
lyamot is nőknek.

Egyes felmérések szerint a bort vásárlók többsége nő. Ők gon-
doskodnak a beszerzésről és ők azok, akik a fogyasztás irányából 
közelítenek az italhoz.

A gyűjteményükben gyönyörködő, azt szívesen megmutató 
férfiaktól eltérően, a nők nemes egyszerűséggel, inkább megisszák 
a jó bort. A minőségi bor mérsékelt fogyasztása különleges han-
gulatot teremt és örömet okoz.

A tűzhely melegéről gondoskodó hölgyek kitűnően biztosíthat-
ják az otthon meghittségét társuknak, családjuknak egy ízletes bor 
felszolgálásával.

A jó bor jeles vendég lehet társasági, baráti összejöveteleken, 
rendezvényeken és kitűnő kísérője az elfogyasztott étkeknek.

S vajon kiértene jobban ahhoz, mint a nő, hogy a világ elől 
elbújva, megosszon egy-egy pohárkával az isteni nedűből azzal, 
akivel életének boldog pillanatit együtt éli át.

Üdvözlettel:
Dr. Huzik Veronika

főszerkesztő

BORRÉGIÓK,  
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Magyarországon 7 borrégióban összesen 
22 borvidék található.

ALFÖLDI BORRÉGIÓ
(DUNA BORRÉGIÓ) 
A Duna és a Tisza közötti területen három 

egymással összefüggő nagykiterjedésű 
borvidék alkotja az Alföld régiót. A Kunsági, 
a Csongrádi és a Hajósi borvidék egyaránt 
sík többnyire homokkal, itt-ott lösszel borí-
tott területen fekszik. Ma ez a régió Magyar-
ország legnagyobb szőlőtermő területe. A 
régióban gyakorlatilag az összes magyaror-
szági fajta megtalálható.

Borrégió borvidékei: Csongrádi, Hajós- 
Bajai, Kunsági Borvidék

Csongrádi Borvidék
A borvidék a Tisza jobb partján fekszik, 

a folyó alsó folyása mentén, Csongrád 
megyében. A borvidék területe: 14000 ha.

A borvidék települései négy körzetre osz-

lanak: Csongrádi, Kisteleki, Pusztamérgesi, 
Mórahalmi körzet.

Adottságai
A borvidék klímája szélsőségesen konti-

nentális, és sok napsütés jellemzi. Gyakran 
van aszály, a telek pedig nagyon hidegek. 
Gyakori az őszi és tavaszi fagykárok. Talaja 
folyóvízi meszes homok, öntésiszap, lösz, 
futóhomok. A borvidék domborzata alap-
vetőlen sík terület, néhol 2-3 méteres dom-
bokkal tagolva.

Története
1075-ben szerepel az első írásos emlék az 

itteni szőlőtermesztésről a garamszentbe-
nedeki apátság alapító levelében. A török 
időkben a legkelendőbb árucikk és a legje-
lentősebb adóalap a gabona mellett a bor 
volt, és a törökök előszeretettel vetettek ki 
dézsmakötelezettséget. A XVI-XVII. századi 
népmozgások során érkezett meg erre a 

borvidékre a balkáni eredetű vörösborkul-
túra és a Kadarka szőlőfajta is. Mária Terézia
1779-ben az alföldi futóhomok megkö-
tésére szorgalmazta a szőlőtelepítést. A 
filoxéra vész nem okozott nagy károkat az 
Alföldön, mivel a homoktalajon nem tud 
megélni. A borvidék 1990-ben vált ki az 
Alföldi borvidékből.

Csongrádi borok
Az alföldi borok savai lágyabbak a 

hegyvidéken termesztetteknél. Az itteni 
borászatra jellemző, hogy az asztali bor ter-
melése dominál.  

Meghatározó fajták: Kékfrankos, Rajnai riz-
ling, Kövidinka, Zweigelt.

Hajós-Bajai Borvidék
A Hajós-Bajai Borvidék az alföldi régió 

dél-nyugati részén terül el, a Bácskai-lösz-
hát nyugati lejtőin. A borvidék területe: 
15000 ha.

BORVIDÉKEK1. RÉSZ
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Települései
Baja, Bátmonostor, Borota, Császártöltés, 

Csátalja, Csávoly, Dávod, Dusnok, Érsek-
csanád, Érsekhalma, Hajós, Nagybaracska, 
Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Vaskút körzet.

Adottságai
Klímája az Alföldi Borrégión belül a leg-

kedvezőbb: környezetéhez képest maga-
sabb tengerszint feletti magasság csökkenti 
a tavaszi és téli fagyokat, de a fagykár még 
így is elég jelentős, az átlagosnál több a nap-
sütéses órák száma, magasabb hőösszeg.  
Talaja lösz, és löszös homokon vályogtalaj.

Története
A kezdeti folyótéri, ártéri szőlőtermesz-

tés a XV. századra teljesen önálló termelési 
ággá fejlődött.  A XVI-XVII. századi nép-
mozgásoknak köszönhetően eljutott erre a 
borvidékre a balkáni eredetű szőlőművelési 
forma, és a Kadarka szőlőfajta. XVIII. szá-
zad első felében Mária Terézia rendeletben 
szorgalmazta a szőlőtelepítést a vidéken, és 
ebben az időben német ajkú lakosság tele-
pedett le, akik hozták a nyugati szőlő-, és 
borkultúrát. Ennek nyomai a hajósi pincefa-
lun mai napig is lehet látni. A német boros-
gazdák szakértelme nagyban hozzájárult a 
vidék hírnevének növekedéséhez. A filoxéra 
vészt követően a szőlőültetvények területe 
és fajtaösszetétele jelentősen bővült.

Hajós-Bajai borok
A borvidék borai egyre nagyobb arányt 

képviselnek a hazai és külföldi borok piacán. 
Elterjedt fajták: Chardonnay, Rajnai rizling, 

Cserszegi fűszere, Olaszrizling, Kékfrankos, 
Zweigelt, Oportó, Cabernet franc, Cabernet 
sauvignon, Kadarka.

Kunsági Borvidék
Az Alföldön található az ország legna-

gyobb kiterjedésű borvidéke. Ide tartozik a 
Pesti-síkság déli része, a Solti-síkság, a Cse-
pel-sziget és a jászság löszhátai. A Duna-Ti-
sza közéről csak Tiszaföldvárnál nyúlik át a 
Tiszántúlra. A borvidék területe: 104000 ha. 
Települései nyolc körzetre oszlanak: Bácskai, 
Cegléd-Monor-Jászsági, Dunamenti, Izsáki, 
Kecskemét-Kiskunfélegyházi, Kiskőrösi, Kiskun-
halas-Kiskunmajsai, Tiszamenti körzet.

Adottságai
Klímája változatos, szélsőséges, ami 

az aszályos nyarakban, a hideg telekben 
mutatkozik meg. Elég gyakoriak a fagyká-
rok, a tavaszi és őszi fagyok, nyáron gyakori 
a szőlőtőkék napperzselése. A legrosszabb 
termőbiztonságú borvidékünk. Talaja 
mezőségi és réti talajok, amelyekre rátele-
pedett a meszes homok.

Története
Nincsenek korai források, a Mohácsi vész 

előtti időkből egyáltalán nincs tudomás arról, 
hogy lett e volna ezen a vidéken szőlőter-
mesztés. A szőlő elsősorban a futó homok 
megkötése céljából került ide, és mint később 
kiderült, a filoxéra járvány idején, hogy a 
betegség nem él meg az ilyen homoki terü-
leten. A XIX. század végére a borvidék szőlőül-
tetvényének nagysága megtöbbszöröződött. 
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A 1960-as években újból növekedett a 
szőlőterületek nagysága, majd az 1970-es 
évektől kezdve már a rangos, minőségi faj-
ták is megjelentek a borvidéken. Nagy terü-
leten termelnek pezsgő-alapbort is.

Kunsági borok
Az itt termelt borok az úgynevezett minden-

napok bora. Legfontosabb fajták: Ezerjó, Kövid-
inka, Arany Sárfehér, Kadarka, Kékfrankos.

BALATON BORRÉGIÓ
A Balatonhoz soroljuk a déli és északi 

parti borvidékek mellett a zalai és somlói 
borvidéket. A régió jellegzetes, a helyi sajá-
tosságokat tükröző fehérborairól nevezetes, 
legelterjedtebb fajta az Olaszrizling.

Borrégió borvidékei: Badacsonyi, Balaton-fel-
vidéki, Balatonfüred-Csopaki, Dél-Balatoni- 
Zalai Borvidék-, Nagy-Somlói borvidék

Badacsonyi Borvidék
Révfülöptől Szigligetig a Badacsonyi Bor-

vidékhez tartoznak a parti települések és 

hegyek szőlőterületei. A borvidék területe: 
4800 ha.

A borvidék települései
Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Bada-

csonytördemic, Balatonrendes, Balatonsze-
pezd, Gyulakeszi, Hegymagas, Káptalantóti, 
Kisapáti, Kővágóörs, Nemesgulács, Raposka, 
Révfülöp, Salföld, Szigliget és Tapolca.

Adottságai
A Badacsonyi Borvidék különleges 

éghajlattal és területi adottságokkal ren-
delkezik. A borvidék éghajlatát elsősorban 
a Balaton határozza meg, aminek köszön-
hetően a déli, dél-nyugati lejtőkön szub-
mediterrán jellegű klíma alakult ki. A nagy 
víztömeg meggátolja a hőmérséklet szél-
sőséges ingadozását, biztosítja a magas 
páratartalmat.

Talaja helyenként lösz, de a hegytető 
felé haladva a bazalt és a bazalttufa lesz a 
meghatározó. Előfordul még a borvidéken 
mészköves és vörös permi homokkő talajok.

Története
Már a római korban virágzó szőlőkultúra jel-

lemezte a vidéket, a Badacsonyi-hegy lábánál 
vezetett a rómaiak híres hadiútja Aquincumba.
A honfoglaló magyarok előtt nem volt isme-
retlen a szőlőművelés, későbbiekben már, 
mint érték adományozzák. Ennek során a XIII. 
századra az ültetvények nagy része egyházi 
kézben van. A XVIII. századtól számos főrangú 
magyarországi család versengett itt szőlőbir-
tokért, aminek tanúságaként még számos 
kúria, borpince még ma is megtalálható: Mala-
tinszky-Kúria, Ibos-kúria, Kisfaludy-ház, Sze-
gedy Róza Ház, Lessner borház, Esterházy- és 
Tarányi-présház. A filoxéra vész Badacsonyt is 
elérte, és hatalmas pusztítást okozott az ültet-
vényeken.  A járvány után egy rekonstrukciós 
folyamat vette kezdetét, aminek egyik hatása, 
hogy fehérbor termő vidékké vált a Badacso-
nyi Borvidék, illetve a lankás domboldalakon 
hatalmas teraszokat alakítottak ki, amelyekkel 
végérvényesen megváltoztatták a terület mik-
roklímáját, legyalulták az évezredek alatt kiala-
kult termőréteget.
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Badacsonyi borok
A borvidék emblematikus bora a Bada-

csonyi Kéknyelű. Hajdanán ez a szőlőfajta 
nagyon elerjedt volt a borvidéken, majd saj-
nos az 1970-es, 1980-as években módszeres 
írtásba fogtak, majd a ’90-es éves elejére 
alig maradt kéknyelű ültetvény, mára azon-
ban újból reneszánszát éli.

A badacsonyi borok testesek, zamatosak. 
Jellemző az ászokhordós érlelés, ugyanak-
kor a reduktív borkezelés is elterjedőben 
van.

Legfontosabb szőlőfajták: Olaszrizling, 
Szürkebarát, Tramini, Ottonel muskotály, 
Rajnai rizling, Chardonnay, Kéknyelű.

Balaton-felvidéki Borvidék
A borvidék két részre osztható: keleti 

részre, ami a Balatonfüred-Csopaki Borvidék 
és a Badacsonyi Borvidék között helyezke-
dik el (ez tulajdonképpen a Káli-medence), 
a nyugati része pedig a Keszthelyi hegy-
ség tágabb területe és Sümeg környéke. A 
két rész között helyezkedi el a Badacsonyi 
Borvidék, ezért a Balaton-felvidéki Borvidék 
két része nem áll földrajzi összeköttetésben 
egymással. A borvidék területe: 5200 ha.
A borvidék települései három körzetre oszla-

nak: Káli-, Balatonederics-Lesencei-, Cser-
szegi körzet.

Adottságai
Éghajlata a Badacsonyi Borvidékhez 

hasonló, bár nem mindenütt annyira 
kedvező, különösen igaz ez a Balatontól 

távolabb eső részeire. Talaj: a keleti részre 
jellemző a bazalt, és a vulkáni tufa, míg ez 
a nyugati részről teljesen hiányzik, itt inkább 
dolomit és márga a jellemző. A szőlőshe-
gyeket barna erdőtalaj borítja. Ezen a borvi-
déken található Európa legnagyobb meleg 
vizű tava, a Hévízi-tó.
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Története
A Balaton egész környékére jellemző 2000 

éves római kori szőlőművelés maradványai. 
Az 1300-as évek elején a Veszprémi Püspök-
ségnek már kiterjedt szőlőbirtokai vannak 
ezen a vidéken. A borvidéken századokon 
át királyi, főúri, és kisnemesi birtokok, szőlős-
kertek termelték a borokat, amelyek méltán 
nagy hírnévre tettek szert, és már a közép-
korban délnémet területekre, az Alpokon 
túlra is szállították az itteni borosgazdák 
boraikat. Az Esterházy család rendelkezett a 
környéken a legnagyobb szőlőbirtokokkal.

A borvidék 1990-ben vált önállóvá, és mai 
nevét pedig 1999-ben kapta. Az egész bor-
vidék a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része.

Balaton-felvidéki borok
Telepíthető fehérbor-szőlők és vörösbort 

adó szőlők egyaránt. Az borvidék borai 
finom savtartalmúak, zamatban gazdagok, 
a legjobb fekvésű területek borai kerekek, 
teltek, harmonikusak.

Telepíthető fajták: Olaszrizling, Chardon-
nay, Tramini, Rizlingszilváni, Szürkebarát, 
Cserszegi fűszeres, Ottonel muskotály, Zwe-
igelt, Furmint (csak a káli körzetben telepít-
hető), Sárgamuskotály (csak a káli körzetben 

telepíthető), Pinot blanc (csak a balatonede-
ricsi-lesencei körzetben telepíthető), Nektár 
(csak a cserszegi körzetben telepíthető).

Balatonfüred-Csopaki Borvidék
A borvidék a Balaton északkeleti részén, 

Balatonalmáditól Zánkáig terül el. A borvi-

dék területe: 6350 ha. A borvidék települései 
két körzetre oszlanak: Balatonfüred-Csopaki-, 
Zánkai körzet.

Adottságai
A Badacsonyi Borvidékkel szinte meg-

egyező klímájú, szélsőségektől mentes.
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Talaja változatos, megtalálható a vörös 

homokkő, dolomit, márga, mészkő, bazalt. 
A Tihanyi-félszigeten, ami egy vulkáni kráter 
maradványa, vulkáni tufa található.

Története
A szőlőművelés a rómaiakig vezethető visz-

sza, amire a Baláczapusztán feltárt villa urbana 
(II. III. század) romjánál található falfestménye-
ken sok szüreti jeleneteket örökítettek meg. 
1082-ből származó tulajdonlevél szerint a 
veszprémi püspöknek már volt szőlőbirtoka 
Csopakon. 1211-ben Balatonfüred a Tihanyi 
Apátság tulajdona lett. A török hódoltság 
ideje alatt ezen a vidéken is alábbhagyott a 
szőlőművelés, megfogyatkoztak a szőlőmű-
vesek, és csökkent a szőlővel telepített terüle-
tek nagysága is. A XVIII. században lendült fel 
újra a vidék szőlőkultúrája, és a XIX. századra 
a térség központjává vált Balatonfüred, illetve 
a „Balaton fővárosa” címet is kiérdemelte. 
Balatonfüred adott helyett a megyei és 
országos előkelőség báljainak, ünnepségei-
nek, ami mellé a térség fehér borait fogyasz-
tották. 1959-ben lett önálló borvidék, előtte a 
Badacsonyi Borvidékhez tartozott. 1987-óta a 
Szőlő és Bor Nemzetközi Városa.

Balatonfüred-Csopaki borok
A borvidéken elsősorban fehérbor-szőlői-

ről híres, vörösbort többnyire a Tihanyi-fél-
szigeten termelnek.

Alapvetően két tájegységet különböz-
tethetünk meg a borok stílusa szerint – a 
Balatonfüredi tájegység, ahol a borok tes-
tesebbek, tüzesebbek, illetve a csopaki 
rizlingek vidékét, amely borok finom, lágy, 
könnyedebb borok kategóriájába tartozik.

Meghatározó fajták: Olaszrizling, Raj-
nai rizling, Rizlingszilváni, Tramini, Ottonel 
muskotály, Sauvignon blanc, Chardonnay, 
Cabernet franc, Zweigelt, Merlot, Pinot noir.

Dél-Balatoni Borvidék
A borvidék Somogy-megye északi részén, 

Zamárditól Balatonberényig terül el. A bor-
vidék területe: 9980 ha. A borvidék települé-
sei három körzetre oszlanak: Balatonlellei-, 
Kaposi-, Marcali körzet.

Adottságai
Klímája kiegyenlített, évi 600-800 mm 

csapadék, a napsütéses órák száma évi 
2000 óra, és ezek a feltételek remek környe-
zetet biztosítanak a szőlőtermesztéshez. A 
Balaton közelsége is igen kedvezően hat a 

klímára, mivel a déli partra jellemző sekély 
víz hamar felmelegszik, és kedvező mikrok-
límát teremt. Talaja lösz, kötött vályog, néhol 
bazalt.

Története
A szőlőművelést egészen a római korig 

lehet visszavezetni. Szent László francia-
országi szerzetesekkel megalapítatta a 
Somogyvári Apátságot 1091-ben. A lakos-
ság az apátság közelében egyre több szőlőt 
telepített, majd 1498-ban II. László királytól 
kapta Somogy Vármegye a címerét, amin 
egy nagy szőlőfürtöt tartó kar látható.

A királyi adománylevelek szerint ebben az 
időben már akkor a bortermelés Somogy 
Vármegyében, hogy ezáltal a leggazdagabb 
vármegyék közé sorolták. Ennek a virágzó 
szőlőtermesztésnek a török idők vetettek 
véget, majd a törökök után az éledező gaz-
daságokat a filoxéra vész pusztította el tel-
jesen. A járvány után az egykori Festetics 
birtokokon, a Tihanyi Bencés Apátság birto-
kain indult virágzásnak újbóli a bortermelés.

A borvidék 2001-ig viselte mai nevét, 
majd újból 2009-ben vehette fel megint a 
Dél-Balatoni borvidék nevet.

52     SIKERES NŐK • 2020 szeptember



SIKERES BORÁSZAT
Dél-Balatoni Borok
A borvidék kedvező mikroklímája miatt a 

gyengébb évjáratok viszonylag ritkán for-
dulnak elő. A vidék fehérborai könnyűek, 
illatosak, gyümölcsösek, illetve pezsgők elő-
állítására alkalmasak, úgynevezett alap-bo-
roknak is megfelelnek.

A vidék vörösborai burgundi típusúak, 
csersavas, nehéz vörösborok csak kivételes 
évjáratokban készítetőek.

Legelterjedtebb fajták: Chardonnay, Zöld 
veltelini, Olaszrizling, Királyleányka, Irsai Oli-
vér, Rizlingszilváni, Merlot, Sauvignon, Chas-
selas, Sárgamuskotály, Csaba gyöngye, Pinot 
noir, Tramini, Kékfrankos, Ottonel muskotály, 
Kékoportó, Rajnai rizling, Cabernet sauvig-
non.

Zalai Borvidék
A borvidék települései szétszórtan 

találhatók egy viszonylag nagy területen. 
Három régióra tudjuk osztani a borvidéket: 
Keszthelyi-hegység északnyugati része, a 
Kis-Balaton keleti és északi része, valamint 
a Muramente. A borvidék területe: 6100 ha.

A borvidék települései két körzetre oszlanak:
Zalamenti-, Muravidéki körzet.

Adottságai
Klíma: az évi csapadékmennyiség itt a leg-

magasabb az országban, a borvidék a hazai 
átlagnál hűvösebb. A nagyrészt dombokból 
álló borvidéket főként homokos-agyagos 
üledékek alkotják, lösztakaróval.

Története
Az itteni szőlőtermesztés a rómaiakig 

vezethető vissza, és az első írásos emlék, 
amely már említi a szőlőhegyet, az a Kőszegi 
Grófok 1279-es osztálylevele. A török idők 
alatt az itteni borászat nem fejlődött 
tovább, ártott a vidéknek a hódoltság. A 
törökök utáni időkben a szőlőbirtokok sza-
porodó száma azt mutatta, hogy ez kiváló 
bortermő vidék. A filoxéra vész az összes 
szőlőt elpusztította a térségben, és hanyat-
lani látszott a borkultúra. Majd a régi szőlők 
helyét betelepítették direkt termő szőlőfaj-
tákkal. 1997-ben jött létre a mai borvidék, és 
2009-től hívják ismét Zalai Borvidéknek.

Zalai borok
A borvidék leggyakoribb szőlőfajtája az 

Olaszrizling. Már a filoxéra vész előtt is főleg 
fehérbor termő vidék volt.

A Zalai Borvidék ajánlott szőlőfajtái: Olasz-
rizling, Rizlingszilváni, Rajnai rizling, Királyle-

ányka, Cserszegi fűszeres, Sauvignon blanc, 
Chardonnay, Ottonel muskotály, Szürkeba-
rát, Tramini, Cabernet franc, Cabernet sau-
vignon, Kékfrankos, Merlot, Pinot noir.

Nagy-Somlói Borvidék
A Somlói Borvidék hazánk legkisebb bor-

vidéke, mivel 1998-ig egyedül a Somló lej-
tőire korlátozódott. Az 1998-as bortörvény 
életbelépésével kibővült hazánk legkisebb 
történelmi borvidéke. Ide tartozik a Somló 
két „kisöccse”, a Kissomlyó és a Ság-hegy. 
Ezzel a változással a három vulkanikus ere-
detű tanúhegyünk egy borvidéket alkot. A 
borvidék területe: 600 ha.

A borvidék települései két körzetre oszlanak:
Somló-hegyi-, Kissomlyó-Sághegyi körzet.

A borvidék adottságai
Magyarország legkisebb borvidékén 550 

hektáron folyik a szőlőtermelés. Érdekes-
sége, hogy a Somló-hegy északi oldalán is 
folyik a termelés, így majdnem körbe érnek 
az ültetvények.

A Balaton hőmérséklet kiegyenlítő hatása 
itt már alig érvényesül, a nyár mérsékelten 
meleg, a telek viszonylag enyhék. A Som-
ló-hegy aktív vulkán volt, a hegyet bazalt 
borítja, és sokszor úgy tűnik, mintha a sző-
lőtőke magából a bazaltból nőne ki. Ezért is 
a somlói borokban sokkal erősebben lehet 
érezni az ásványi jelleget.

A borvidék történelme
A vidéken a rómaiak korában indult meg a 

szőlőtermesztés, és a borkészítés. A hajdani 
egyházi birtokokon aszúborokat is készítet-
tek, mivel a napsütéses hegyoldalon gyak-
ran aszúsodik, betöppednek a szőlőszemek. 
A borvidék egyik vezető bora a Furmint, 
amit IV. Béla általi telepeseknek köszönhe-
tünk.

A Habsburgok kedvelt itala volt a Somlói, 
a Nászéjszakák bora, mivel abban a hitben 
fogyasztották, hogy aki a nászéjszakája előtt 
iszik belőle, fiút fog nemzeni.

Ebben az időben a Somlói Borvidék hír-
neve vetekedett a Tokajiéval. Mára a régi, 
különleges fajtákat felváltotta a kevésbé 
minőségi, ámde bőven termő szőlőfajták. 
A Somlói Borvidék egyik nagy problémája 
a túlzottan felaprózott, parcellásított birtok-
szerkezet.

Somlói borok
A Somló-hegy a fehérszőlők termőterü-

lete, a legelterjedtebb fajta az olaszrizling, 

emellett a jellegzetes somlói fajták a juhfark, 
furmint, hárslevelű, tramini. Szakértők sze-
rint a juhfark egyedül Somlón tudja elérni a 
legjobb minőséget, ezért ez számít a borvi-
dék húzó borának.

Minden fajtának megvan a kedvelt terü-
leti elhelyezkedése a hegyen, így a hegy 
lábának melegét, a szellős magasabban 
fekvő területeket, és a hegy szoknyáján lévő 
vízben gazdagabb területeket egyaránt 
lehet hasznosítani.

Fehérborok: Furmint, Juhfark, Hárslevelű, 
Tramini, Olaszrizling.

EGRI BORRÉGIÓ
A Mátralajai, az Egri és a Bükkaljai borvi-

déket soroljuk ebbe a régióba, melynek 
legismertebb borai az Egri Bikavér, az Egri 
Leányka, a Debrői Hárslevelű és az Olasz-
rizling. A nemzetközi fajták közül elterjedt a 
Chardonnay, Ottonel muskotály, a Tramini, a 
vörösbort adó fajták közül az utóbbi évek-
ben sokan kísérleteznek Pinot noir-ral.

Borrégió borvidékei: Mátrai Borvidék, 
Bükki Borvidék, Egri Borvidék

Mátrai Borvidék
A borvidék Hatvantól Domoszlóig húzó-

dik, a Mátra déli lejtőin. 2009-től a borvidék-
hez csatolták a Mátra és Budapest közötti 
területeket is. A borvidék területe: 33000 ha.

A borvidék települései két körzetre oszlanak:
Mátrai-, Síkvidéki körzet.

Adottságai
Jellemző a vidékre, a Mátra védettséget 

biztosít az északi szelektől, viszont a csapa-
dék nagy részét is felfogja. Jó mikroklíma 
alakult ki. 

Talaja változatos, pannonagyagra, mar-
gára, löszre, andezitre, riolittufára képződött 
barna erdőtalaj, fekete nyiroktalaj, barnaföld 
jellemzi, mészben többnyire szegény a talaj.

Története
A tatárjárás után a lakott települések és a 

városok újjáépítéséhez sok fára volt szükség, 
így megindult a fakitermelés, és az üresen 
maradt területek pedig szőlővel telepítették 
be. Így a XIII. században nagyarányú szőlő-
telepítés indul meg, és a XIV. századra már 
jelentős borkereskedelem jellemzi a vidéket. 
A törökök elfoglalták Gyöngyöst, aminek az 
oka, hogy a hatvani bég dézsmabort tudjon 
behajtani, de a magyarok is adót vetettek ki 
a Gyöngyösiekre, ami egy elég komoly visz-
szafejlődést eredményezett.
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A török uralom után a vidék Rákóczit
támogatta, és a szabadságharc után a sző-
lőtulajdonosok is jobbágysorba kerültek. 
Az új szőlőbirtokosok a fejlesztésekkel nem 
törődtek, és a szőlőkultúra nem tudott 
kibontakozni, majd Mária Terézia vámren-
deletei tovább nehezítették a vidék bor-
kereskedelmét. A XVIII. században újbóli 
nagyobb szőlőtelepítések voltak, majd a 
filoxéria ezt a borvidéket sem kímélte.

Mátrai borok
A Kárpátok óvja a borvidéket a szélsősé-

ges zord időjárásoktól, és a Mátra-hegység 
déli lejtőin pedig sok napsugárzás éri a sző-
lőt. Az itt termelt borok a friss, virág és gyü-
mölcs illatukról híresek. A szőlőfajták közül 
az Olaszrizling, Leányka, Ottonel muskotály, 
Szürkebarát, Sauvignon blanc és Chardon-
nay kiemelkedő.

Bükki Borvidék
A borvidék a Bükk-hegység déli, délkeleti 

lábánál terül el. A borvidék területe: 17700 
ha. A borvidék települései: Aszaló, Barabás, 

Bogács, Borsodgeszt, Bükkaranyos, Bükk-
zsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Edelény, 
Emőd, Harsány, Kács, Kisgyőr, Kistokaj, Mályi, 
Megyaszó, Mezőkövesd, Miskolc, Nyéklád-
háza, Sály, Szikszó, Tard, Tibolddaróc, Vatta.

Adottságai
Kedvező mikroklíma alakult ki, a 

Bükk-hegység védi a hideg szelektől a vidé-
ket, de éppen a szélárnyék miatt alakulhat ki 
nyaranta komoly vízhiány. Talaja nagyrészt 
riolit- tufa, mint az Egri borvidéken, és a bor-
vidék déli részein jellemző még a lösz.

Története
Az első írásos emlék 1313-ból szárma-

zik, egy oklevél, ami sejteti, hogy az ottani 
mezőgazdaságnak fontos ága volt a sző-
lőtermesztés.  1503. február 11-én Ulászló 
megerősíti Miskolc borszavadalmát: „Miskol-
con idegen bort nem árulhat, aki ez ellen vét, a 
bévitt bort elveszíti.”

A középkori eredetű pincehálózat, mely 
a XVII-XVIII. századra teljesedett ki egészen, 
nyújtott egyes hegyaljai szőlők mustjai-

nak helyet, és itt érlelődtek, azaz a nemes 
penésszel vastagon borított pincékben 
érlelték a híres miskolci bort. Ezért is lehe-
tett, hogy 1798-ban a miskolci boreladások 
megelőzték a tokaji, a soproni és a ruszti bor 
kereskedelméből származó jövedelmeket.

Bükkalja a múlt században az azóta már 
megszűnt Miskolci Borvidék tagja volt, 
1970-től viszont már önálló borvidékként 
működik, és szép lassan magába olvasztja 
az egykori Miskolci Borvidék szinte minden 
tagját. A borvidék szinte semelyik bora nem 
képviselteti magát a mai piacon.

Bükki borok
A Bükkaljai borvidéken, ha elindulunk kifelé 

bármelyik településről, biztosan találunk egy 
pincesort. A borvidék e téren élenjáró tele-
pülései: Bogács, Cserépfalu, Cserépváralja és 
Tibolddaróc. Fő borfajták: Chardonnay, Olasz-
rizling, Leányka, Kékfrankos.

Egri Borvidék
A borvidék a Bükk-hegység délnyugati 

lábánál helyezkedik el. A borvidék területe: 
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22000 ha. A borvidék települései két körzetre 
oszlanak: Egri-, Debrői körzet.

Adottságai
A borvidékre jellemző, hogy a tavasz 

viszonylag későn jön el, és a tenyészidő elég 
rövid. Éghajlata hűvös, viszont szőlőterm-
esztéshez kiváló mikroklímával rendelkezik. 
A csapadék kevés, és rossz eloszlású. Talaja 
mészkő, dolomit, riolittufa, és riolit-dácit 
lávakőzetek, melyek remekül megfelelnek a 
szőlőműveléshez.

Története
Eger a XI. században már komoly jelentő-

séggel bíró település lehetett, mivel Szent 
István király Egerben alapítatta első püs-
pökségek egyikét. A püspökségre érkező 
külföldi szerzetesek folyamatosan hozták 
magukkal a hazájukban termesztett szőlő-
fajtákat. A tatárjárás megtizedelte a lakossá-
got, majd IV. Béla vallonokat telepített be a 
vidékre, akik hozták magukkal a saját szőlő-
kultúrájukat.

A középkor elején Egerben működött 
az ország egyik legnagyobb püspöksége, 
aminek köszönhetően az egyház az itteni 
borokból is fedezte a borszükségletét, és 
kezdeményezte, segítette a szőlőtermesz-
tést és a borkészítést. A rácok megtele-
pedése a vidéken újabb fejlődést hozott, 
hiszen ők hozták magukkal a héjon erjesz-
tés technológiáját, és a Kadarka szőlőfajtát 
is.

1886-ban jelent meg Egerben a filoxéra, 
ami az ültetvények nagy részét elpusztí-
totta. Az újratelepítések során új fajták is 
bekerültek a borvidékre, majd uralkodóvá 
vált a fehérbortermelés a vidéken.

Egri borok
Az egri borok közül kiemelkedik magasan 

az Egri Bikavér. A legenda szerint a török 
időkben az egri várat védő katonák ettől 
az italtól kaptak újra erőre, és verték vissza 
az oszmán túlerőt. A valóságban a 19. szá-
zad második felében esik először szó az Egri 
Bikavérről. A bikavér kifejezés a konkurens 
bikavér termelő Szekszárdi Borvidék költőjé-
től, Garay Jánostól származik 1846-tól.

A bikavér több szőlőfajta borának házasí-
tásából hozzák létre.

Jellemző fajták: Olaszrizling, Leányka, Mus-
kotály, Kékfrankos, Bikavér, Cabarnet Sauvig-
non, Cabarnet Franc, Chardonnay.

– Szerk. – 
folytatjuk ...
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Almássy Évát, Magyarország legsikere-
sebb üzletasszonyai között tartják számon. 
Éva stílus- és társközvetítő tanácsadó, az 
Exkluzív Társkereső Iroda alapítója, cégve-
zetője, valamint az Almássy Éva Lux Esküvői 
Ruhaszalon, a Milady Esküvői Ruhaszalon 
és a Veronica Lang Esküvői Ruhaszalonok 
tulajdonosa. Almássy Éva Nagyváradon 
született. Római Katolikus Teológiai Egye-
temen végzett, ahol megszerezte hittan 
tanári diplomáját. Édesapja Debelka Vencel 
matematika professzor, édesanyja esküvői 
ruha stílus tanácsadó. Édesanyja esküvői 
ruhaszalonjában kezdte el pályafutását. 
Ekkor már érezte, hogy ez a szakma életé-
ben egy fontos szegmens lesz. 1998-ban 
Budapesten megalapította az Almássy Éva 
Exkluzív Társkereső Irodát, melynek cég-
vezetője is lett. A kezdetekkor a társkereső 
iroda kis cégként indult, csak Budapesten 
segítette a társkeresőket, majd professzio-
nális szakértelmének köszönhetően, egyre 
nagyobb sikereket ért el a társkeresésben 
már nem csak Magyarországon. Napja-
inkban az egész világról iratkoznak be 
Almássy Éva irodájába a társkeresők segít-
séget kérve. Egész Európából, Canadából, 

Amerikából érkeznek magyar, magyarul 
beszélő társkeresők társat találni az iroda 
egyedülálló professzionális társközvetíté-
sét kérve.

Almássy Éva Luxus Társkereső Irodája 21 
éve sikerekben gazdag, professzionális 
szolgáltatást nyújt minden komoly, dip-
lomás, értelmiségi társkeresőnek. Amire a 
mai napig nagyon büszke, hogy a hihete-
len sikereknek köszönhetően, a több mint 
13.000 társkeresőből, az elmúlt évek alatt 
több mint 3000 házasság, több ezer kap-
csolat, amelyből nagyon sok gyerek szüle-
tett. Irodája sok ízben hivatalos esküvőkre, 
keresztelőkre.

Különleges adottságainak köszönhetően 
nem csak a társkeresésben ért el kiemel-
kedő helyet a világon. 2003-ban megnyi-
totta saját esküvői ruhaszalonjait, az Almássy 
Éva Lux Esküvői Ruhaszalont, a Milady Eskü-
vői és Alkalmi Ruhaszalont, valamint a Vero-
nica Lang Esküvői Ruhaszalont. A budapesti 
Luxus Esküvői Ruhaszalonjaiban, Almássy 
Éva által megálmodott saját tervezésű, 
egyedi, különleges esküvői ruha kollekci-
ója mellett a legnevesebb amerikai, angol, 
olasz, spanyol és francia divatházak híres 
tervezőitől kölcsönözhetők menyasszonyi 
ruhák, menyecske- és kismama ruhák, örö-

manya ruhák, alkalmi, estélyi és báli ruhák, 
szalagavató ruhák, vőlegény öltönyök és 
kiegészítők.

Éva esküvői szalonjait, Budapest legexklu-
zívabb szalonjai között tartják számon. 

Almássy Éva veleszületett szakértelme 
napjainkban is több ezer társkeresőt segít a 
boldogság megtalálásában, és a sikeres tár-
skeresés után, csodásan öltöztet fel, külön-
leges, egyedülálló, exkluzív menyasszonyi 
ruháival. Esküvői szalonjaiban nagyon sok 
híresség kérte már segítségét, és vonult Éva 
pompázatos ruhakölteményeiben az oltár 
elé, élete nagy napján.

Éva az évek alatt számos médiában szere-
pelt, adott interjút a társkeresés és a társköz-
vetítéssel kapcsolatban. Számos televíziós 
felkérésnek is eleget tett, köztük a Családba-
rátban, az életmód - trend magazinokban, a 
Sikeres Nők Lapjában, a Mood Magazinban, 
a Nők Lapjában, a Story, a Kiskegyed és más 
női lapokban. Csodálatos pompájú ruhaköl-
teményei, menyasszonyi ruhái több híres 
magazin címlapján is látható volt. Esküvői 
szalonjai több híres TV filmben, sorozatban 
is szerepelt.

Almássy Éva sikere titka, hogy minden 
amit tesz, azt szívvel-lélekkel teszi.

Sikerének titka, hogy minden amit tesz, azt szívvel-lélekkel teszi. 

BEMUTATJUK ALMÁSSY ÉVÁT
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