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Az Aqua-Spa**** Konferencia és Wellness 
Hotel a Tiszazugi kistérség egyik legismer-
tebb településén Cserkeszőlőn Budapesttől 
120 km-re , a híres Gyógy- és Strandfürdőtől 
mintegy 200 m-re található. A négycsillagos 
konferencia és wellness szállodát méltán 
nevezhetjük a nyugalom szigetének, távol a 
városok zajától, magas szintű szolgáltatásai-
val kellemes kikapcsolódást biztosít mind az 
egyéni vendégek, mind pedig a szervezet-
ten érkező üzleti utazók, csoportos turisták 
számára. A 2008. februárjában nyitott szál-
lodában 17 pótágyazható kétágyas szoba 
(ebből 2 superior kategóriájú) kapott helyet 
és területén további 16 vendégház és 18 
apartman került elhelyezésre.

Vendégeink kikapcsolódását, pihenését a 
szálloda külső és belső wellness részlege biz-
tosítja több féle medencével és szaunavilággal.

A kulináris élvezeteket kedvelők szállo-
dánk éttermében minden bizonnyal találnak 
kedvükre való specialitásokat. Étlapunkon 
a nemzetközi konyha legismertebb reme-
kei éppúgy képviseltetik magukat, mint a 
hagyományőrző, magyaros ételek. A szálloda 
étterméhez közvetlenül kapcsolódó télikert, 
a szabadtéri medence széléig elterülő nyi-
tott, virágos terasz, gourmet ételek, nemzet-
közileg is elismert borkínálat és a szakmáját 
magas szinten művelő, udvarias személyzet 
mind-mind vendégeink kényelmét és zavar-
talan pihenését hivatottak szolgálni.

Étkezés után pedig a drink bárba vagy a 
külső medencékhez kapcsolódó pool bárba 
invitáljuk egy kellemes koktél elfogyasztására.

A konferenciaszervezők számára is vonzó 
lehet a szálloda minden igényt kielégítő 
konferencia központja az épület legfelső 
szintjén, légkondicionált, természetes fényű, 

szolid eleganciával berendezett környezet-
ben került kialakításra. A komplexum, a 270 
nm-es, három részre szekcionálható ( 60nm, 
80nm, 130nm ) nagyteremmel, az ehhez 
kapcsolódó meeting hall-lal, a konferenciá-
kat kiszolgáló saját drink-bárral, a közös helyi-
ségekkel, valamint egy 48 nm-es tárgyalóval 
összesen közel 600 nm-es területen, ideális 
helyszínt biztosít konferenciák, vállalati ren-
dezvények, csapatépítő tréningek, ballagá-
sok, esküvők, gálavacsorák, állófogadások 
magas szintű, zavartalan lebonyolítására.

A régió adottságainak köszönhetően 
az aktív pihenés szerelmesei és a csendre, 
nyugalomra, passzív feltöltődésre vágyók 
egyaránt megtalálják itt a kikapcsolódás 
lehetőségét.

Aqua- Spa****
Konferencia és Wellness Hotel

5465 Cserkeszőlő, Thermál út 1.
Telefon: 06 56 568-410
Mobil: 06 20 338-1224

Honlap: www.aqua-spa-hotel.hu
E-mail: info@aqua-spa-hotel.hu

AQUA-SPA****
Konferencia és Wellness Hotel
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KEREKES VICA 
Sokoldalú színésznő

SIKERES SZÍNÉSZNŐ



KEREKES VICA

Kerekes Vica Füleken született, magyar 
anyanyelű, de játszik még négy nyelven: 
szlovákul, csehül, németül, angolul. Leg-
utóbb Lakatos Nóra első mozifilmjében, a 
Hab című vígjátéka kapcsán készített inter-
jút a Sikeres Nők a színésznővel. Ebből idé-
zünk fel most.

 – 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 megmutatkozott gyermekkoromban, 
sokat voltam színpadon, mert édes-
anyám amatőr rendező volt. Ez jó alka-
lom volt arra, hogy együtt lehessek az 
anyukámmal, és így természetes volt 
a számomra, hogy színjátszanom kell. 
Ebből a természetes létből jött, hogy 
jelentkezem a Színművészeti Főisko-

lára, úgy, hogy közben nem gondoltam 
arra, hogy színésznő leszek. Annyira ter-
mészetes léte volt az életemnek a szín-
játszás, hogy nem tudtam elképzelni 
azt, milyen, ha majd fizetnek érte, vagy 
próbálnom kell. Féltem attól, hogy ez a 
természetesség meg fog változni. Emi-
att nem is tudtam elképzelni, hogy ezt 
csinálom majd életem végéig. A gimná-
zium után nem is mentem rögtön főisko-
lára, hanem mondtam anyukáméknak, 
hogy adjanak egy kis időt, hogy el tud-
jam 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. Tuda-
tos döntés volt, hogy a szlovákra, mert 
tudtam, hogy a magyar nyelvet nem 

veszítem el, de a szlovákot még tanul-
nom kell. A főiskola után világossá vált, 
hogy Szlovákiában már jó úton haladok, 
ekkor nyitottam Magyarország felé. A 
nemzetközi pálya nem ismeretlen szá-
momra, mert már a főiskolás évek alatt 
is játszottam szlovák filmekben, aztán 
magyar és német nyelven is volt lehető-
ségem szerepelni.

 – 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 ját-
szom színházban, azt hiszem, mondha-
tom, hogy igen, filmszínész vagyok. Ez 
számomra büszkeség is, sokaknak nem 
adatik meg a filmforgatás lehetősége. 
Nekem a nyelvekkel kitágultak a lehető-
ségeim, de sokat is tettem ezért, renge-
teg energiát fektettem ebbe. Azt vallom, 
hogy sok helyre kell menni, mindig részt 
kell venni az eseményeken, a meghallga-
tásokon, és a nyelveket is folyamatosan 
tanulni kell. 

 – 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.

Fotó: Bartis Milán

Öt díjat nyert Szász Attila Apró mesék című filmje a párizsi, 
berlini és washingtoni közönségnek párhuzamosan 

tartott South East European (SEE) filmfesztiválon.
A füleki születésű Kerekes Vica elhozta 

a legjobb színésznő díját.
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KÉSZEN ÁLL
AZ ÚJ SZAKMAI KIHÍVÁSOKRA

SIKERES SZÍNÉSZNŐ

Tóth Enikő Fotó: Madách Színház



TÓTH ENIKŐ
– Milyen volt a gyerekkora? Milyen 

útravalót hozott a családi házból?

– Fantasztikus, szabad – ez jut eszembe a 
gyerekkoromról. 6 éves koromig falun 
éltem, tiszteletre, szeretetre neveltek, 
hogy úgy viselkedjek másokkal, ahogyan 
én is elvárom tőlük. 

– Hogy került a pályára?

– Felvételiztem a színművészeti főiskolára, 
felvettek, elvégeztem, színész lettem. 
Egyszerűen hangzik, és valójában így is 
emlékszem rá. Egerben jártam iskolába, 
fantasztikus tanáraim voltak, a támogatá-
suknak köszönhetem, hogy 1977 életem 
egyik legszebb éve lett: megnyertem az 
országos Kazinczy Szépkiejtési Versenyt, 
elindultam a KiMitTud?-on és azonnal 
megismert az egész ország, majd – talán 
emiatt is – még érettségi előtt felvettek a 
főiskolára. Hálás vagyok, hogy ilyen fiata-
lon rátaláltam a hivatásomra. 

– Ki volt Önre nagy hatással?

– A tehetség van rám nagy hatással, 
magával ragad, lenyűgöz. Olyan szeren-
csés vagyok, hogy rengeteg tehetséges 
ember tanított, sokakkal találkoztam a 
pályám során. Kollégák, rendezők, min-
denki hatással volt rám. Ha egyet kellene 
kiemelni: osztályfőnökömet, Kállai Feren-
cet említeném, akivel aztán haláláig szo-
ros kapcsolatban maradtunk.

– Mire a legbüszkébb eddigi pályáján? 

– – Én mindenre büszke vagyok, amit csi-
náltam. Sok szerepemre, remek előa-
dásokra, és a közönség szeretetére. Van 
például egy kikerülhetetlen színházi 
rekord előadásunk, ami az egész pályá-
mon végig kísért: a Madách színházbeli 
Páratlan páros. A nézők rajongása 1985 
Szilvesztere óta tartja műsoron a produk-
ciót, több mint 35 éve játsszuk nagyrészt 
az eredeti szereposztásban. Nyáron a 
Páratlan páros 2. előadását, a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon játsszuk júliusban. 

– Kire számíthat a napi teendők 

„logisztikájában”?

– A férjemre elsősorban, aki nem hagyja, 
hogy elodázzak dolgokat, amire hajla-
mos vagyok – inkább cipelem a lelkemen 
a megoldatlan feladatok súlyát. Akkor 
vagyok jó szervező, ha nagyon sok dolgom 
van, akkor mindent meg tudok oldani. Ha 
kevés van, akkor tologatom magam előtt.

– Mit tesz egészsége (családjának 

egészsége) érdekében? 

– Mindent tudok, mindenre tanácsot adok, 
amivel a család agyára megyek. Nagy 

érdeklődéssel olvasok el mindent ebben a 
témában, viccesen azt mondhatnám, hogy 
Dr. Tóth Enikőként élek, és ez valóban néha 
idegesítő lehet a hozzám közelállóknak. 

– Kérem, ossza meg olvasóinkkal 

egy kedvenc nyári receptjét.

– Tőlem recept??!!! Drága anyukám csodá-
latosan főz. Sok mindent tanultam tőle az 
életben, de a főzés szeretetét nem sikerült 
nekem átadnia, mert nem igazán érde-
kel. Tudok, de nem szeretek főzni. Nyáron 
nagy kedvencem a gyümölcs, ipari meny-
nyiségben vásárolok dinnyét, barackot, 
körtét, földarabolom, dobozokba teszem, 
imádom! Gyümölcsön kívül lángost és 
palacsintát ennék egész nyáron. 

– Milyen szépségápolás tippjei vannak?

– Ha tud valaki valami jót, azonnal írjon! 

30 éve ugyanazt a kozmetikai márkát 
használom, ami minőségi és bevált. Nem 
problémás a bőröm, ez könnyebbség, 
fontos, hogy sok folyadékot fogyasszunk, 
és persze pihenni sem árt. Na és a moz-
gás! Ami nálam csak időszakos fellángo-
lás, van még hova fejlődni.

– Milyen egy tökéletes napja? Mi a hobbija?

– Inkább tökéletes pillanatok vannak sze-
rintem. Fontos a hozzáállás a dolgok-
hoz, hogy pozitív legyek és elfogadó, 
meglássam a jót és a szépet, és tudjak 
örülni. De az életben sajnos rengeteg 
negatív hatás is ér bennünket, kikerül-
hetetlen. Szerencsés vagyok, hogy azt 
csinálhatom, amit imádok, és ami bol-
doggá tesz. A munkám a hivatásom és 
a hobbim is. 

Páratlan Páros 2. Fotó: Madách Színház
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– Mik a tervei a nyaralásra?

– Nem tervezünk idén nyaralást. Nem szívesen ülnék repülőre még 
így sem, hogy be vagyok oltva és covidos is voltam. Biztos, hogy 
viselni fogom zárt térben a maszkot ezután is. 

– Család, vagy karrier áll az első helyen Önnél?

– Család. 
– Milyen céljai vannak? Mit szeretne elérni? Mivel lenne elégedett? 

– Azt gondolom, még sok mindent tartogat nekem az élet, készen 
állok az új szakmai kihívásokra. Szeretném, ha boldogok és egész-
ségesek lennénk. 

– Szerk. –Páratlan Páros 2. Fotó: Madách Színház

Páratlan Páros 2. Fotó: Madách Színház
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A nővérem unokájának, aki most 8 éves, 
szívkamrai sövényén fejlődési rendelle-
nességként lyuk tátongott. 7 és fél évig 
semmit sem változott az állapota. Amikor 
szeptemberben elvégeztem a tanfolya-
mot, eltökéltem magamban, hogy (ha 
Isten is engedi) meggyógyítom Szabinát. 
2 hónapon keresztül gyógyítottam labo-
ratóriumomban, s képzeltem el nap mint 
nap a fehér keretes tükrömben, hogy a 
sövényhiány már megszűnt. 2 hónap után 
abbahagytam, mert úgy éreztem, hogy a 
kislány meggyógyult. A kontrollvizsgálaton 
a doktornő értetlenül nézett maga elé, és 
egyszerűen nem értette, hogy mi is tör-
tént. (Egy picike, kb. 1 mm-es rés még van.) 
Az elmondottakat orvosi lelettel is tudom 
bizonyítani.

A. Lászlóné, Pásztó

Pedagógus vagyok, s a tanítványaimmal 
is sikeresen alkalmazom az agykontrolltech-
nikákat. Minden reggel relaxálással kezdjük 
a napot, s ezután sokkal kezelhetőbbek és 
kreatívabbak.

Ági, Siófok

Megszüntettem a sötéttől való félelme-
met! Az elmetükre-technika segített ebben. 
Nem hogy nem gyújtom fel éjszakánként 
a villanyt, már kimondottan élvezem, ha 
mászkálhatok a sötét lakásban! 

B. Kinga, 17 éves

1996 júniusában a tanfolyam után haza-
utaztam apukámhoz, egy kis szabolcsi 
faluba. Biztos volt benne, hogy az agykont-
roll miatt a maradék eszem is elment. Az 
uborkaültetvénye éppen akkor virágzott, 
s gondoltam mutatok neki valamit az új 
tudományomból. Az egyik virágkezde-
ményre kötöttem egy masnit, majd fogad-
tunk, hogy a masnis dupla gyorsasággal fog 
nőni, mint a többi. A siker óriási volt, mert 
egyedül a megjelölt virágból lett kifejlett 
uborka, a többiből nem. Kiderült, hogy 

apukám olyan területet 
vetett be, amelyet előző 
évben gyomirtózott. 
Egyetlen uborkája ter-
mett, az én kiválasztot-
tam. A következő héten 
már megkért, hogy segít-
sek kitalálni a totóered-
ményeket. 12-esünk lett.

B. J.

1992 júliusában végeztem el a tanfo-
lyamot Debrecenben. Azóta már kb. 500 
esettanulmányt végeztem. Az utóbbi idő-
ben már a tanfolyami kézikönyvet sem kell 
ehhez használnom. Ami számomra a leg-
fontosabb és legizgalmasabb, hogy ma már 
nem csak a vizsgált személy betegségére 
érzek rá, hanem vissza tudok menni az illető 
gyerekkorába is! Meg tudom mondani, 
hogy hol élt, hogy nézett ki a lakás, ahol 
lakott, hányan vannak testvérek, milyen volt 
akkor az érzelmi állapota, milyenek voltak 
a nagyszülei, sőt még azt is, hogy mi volt 
a jele az óvodában és milyen gyerekkori 
betegségei voltak. Meglepő, hogy mit tesz 
a gyakorlás!

B.–né J. Mária

Nekem a legfontosabb sikerem az, hogy 
érzelmileg, lelkileg sokkal kiegyensúlyo-
zottabb vagyok, amióta megismertem a 
Silva-módszert. Persze vannak más, konkré-
tabb sikereim is. Íme néhány: 

Többször küldtem fényes nappal 
szubjektív üzenetet a barátnőmnek, 
s ő azokat rendre meg is kapta.
Az elmetükre-technikával 20 perc alatt 
megszüntettem kutyám sántítását.
A háromujjtechnikával többször 
megtaláltam olyan tárgyakat, 
amiket nem is én tettem el.
Megérzéseim száma ugrásszerűen 
megnőtt. Egyre jobban hallgatok rájuk, 
mert mindig igaznak bizonyulnak.

Most néhány siker a szolnoki Alfaklub ter-
méséből:

Egy alkalommal programoztuk 
közösen, hogy egy terhes fiatalasz-

szony idő előtti magzatvízszivár-
gása megszűnjön. Megszűnt.
Baleset során gerinctörést szenve-
dett fiatalember programozásunk 
hatására (is) teljesen rendbejött.
Egyik klubtársunk megjavította a 
látását, elhagyhatta a szemüvegét. Mi 
is besegítettünk a programozásba.
Pár hónapos kismama kinyílt méh-
száját sikerült visszazáródásra bírni.
Egy öngyilkos hajlamú lányt szubjektív 
kommunikáció útján küldött üzene-
tekkel sikerült életvidámmá tenni.

Minden agykontrollosnak üzenem, hogy 
érdemes többen összejönni, és együtt 
programozni, mert a közös programozás 
sokszorta hatékonyabb, mint az egyéni!

B. Zoltán

A tanfolyamot 4 éve végeztem, s azóta 
részt vettem már ultraszemináriumon is. 
Édesapám vesekövét például az ott tanult 
módon, programozott vízzel hajtottam ki, 
igen gyorsan. Már éber állapotban is tudok 
programozni! Néhány hónapja vettem 
észre, hogy a dolog akkor is működik, ha 
csak rágondolok a megoldásra. Megtanul-
tam tisztelni és komolyan venni a megér-
zéseimet. Az agykontroll teljesen beépült 
az életembe. Amit kezdőként meglepő 
sikerként könyveltem el, az mára már ter-
mészetes része az életemnek. Minden jót, 
ami velem történik, én már nem csodának, 
hanem örömteli történésnek nevezek. Az 
én esetemben az agykontroll elsősorban az 
életminőségemet változtatta meg.

Éva
dr. Domján László,

agykontroll.hu

HÉTKÖZNAPI CSODÁK
AGYKONTROLLAL
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Koller Kinga esetében sem volt ez más-
képp, aki hétvégenként gyakran ment vidékre, 
ahol az édesapja vitorlázórepült. Napközben 
biciklivel vitt le neki szendvicset, aki néha 
elvitte őt repülni, bár kislányként nagyon félt 
mikor a csörlőkötél leoldott a vitorlázógépről, 
mert az hangos csattanással járt. 

Kérdésemre, hogy humán avagy reál 
beállítottságúnak tartja magát, a követke-
zőképp válaszolt:  „Nem tudom egyértelműen 
a kettőt különválasztani. Mindig is élvezettel 
tanultam a történelmet és az idegen nyelveket, 
ugyanakkor a repüléshez kötődő tantárgyak 
jelentős része reál alapokon fekszik, amelye-
ket érdeklődve tanultam és tanulom most is, 
hiszen ennek a folyamatnak soha sincs vége 
ebben a szakmában.”

Az első diplomáját a Budapesti Gazdasági 
Főiskolán közgazdasági szakon szerezte, 
majd   a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
tanult tovább Biztonság - és védelempoli-
tika mesterszakon. A külföldi tanulmányai 
már egész korán részét képezték az életé-
nek. Tizenhárom éves korában egy évet 
töltött Rómában, ahol az általános iskola 
hetedik osztályát egy olasz anyanyelvi isko-
lában végezte el. Az egyetemi évei során 
a nyári pihenés helyett egy nyári egyetem 
keretében szintén Olaszországban bőví-
tette nyelvismeretét. Az Msc (mesterképzés) 
folyamán pedig egy külügyi szakmai gya-
korlaton vett részt Milánóban. Ekkor még 
úgy gondolta, hogy diplomáciai pályára 
készül, hiszen szerette gyakorolni az idegen 
nyelveket, megismerni különböző országo-
kat és különböző kultúrákat. 

A repülés már egészen kiskorától kezdve 
része a családja életének. Szinte minden 
hétvégét egy kis tolna-megyei repülőté-
ren töltöttek Őcsényben, ahol az Édesapja 
(jelenleg Mi-24-es harcihelikopter pilóta) 
már 14 éves korától kezdett vitorlázórepülni. 

FONTOS A TÖRETLEN
SZAKMAI FEJLŐDÉS

A lányok többsége gyermekéveik folyamán kevésbé 
érdeklődnek a műszaki, technikai dolgok iránt. Sokkal 

inkább szórakoztató számukra például egy barbie 
baba. Iskolás korukban a kötelező tanulás mellett 

már bővül kedvenc időtöltésük, s a babázás helyett 
kinek a bicikli, kinek a családi kirándulás, kinek az 

úszás és egyéb sportok válnak a kedvenceikké.

Budapest, a tisztavatáson nagymamája társaságában
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„A Nagymamám a közelben lakik, és nyári 
szünidőben is gyakorta jártam le a repülőtérre 
kerékpározni, játszani, s nem egyszer a kelle-
mes repülőklubbos hangulat miatt. Bár néha 
eljátszottam a repülés gondolatával, hogy 
mi lenne, ha én is megpróbálnám, de mindig 
elvetettem annak ötletét. Édesapám óhaja sze-
rint már korábban is beülhettem volna a piló-
tafülkébe, de akkor még nem érdekelt igazán. 
Más jövőt terveztem, hiszen a lányok általá-
ban társadalmilag nem ebben gondolkoznak. 
Később jöttem rá, hogy mégis ezt a hivatást 
akarom csinálni, s így már 5-6 évet vesztettem. 
Néha bánom, mert már gimnazista koromtól 
repülhetnék, másrészt örülök, hogy kipróbál-
tam más területeket, tanulmányokat és van 
összehasonlítási alapom, s így száz százalékra 
kijelenthetem, hogy a repülés mindent felülír.”

Körülbelül 22 éves korától az egyetemi 
tanulmányai mellett kezdett el vitorlázó-
repülni és hobby szinten motoros géppel 
is. A repülés egy csodálatos világot nyitott 
meg számára, amit csak azok ismerhetnek 
igazán, akik már ültek botkormány mögött. 
A kisgépes sportrepülés teljesen magával 
ragadta, viszonylag gyorsan haladt a kép-
zésben, hamar eljutott az egyedül repülésig 
és a hivatalos szakszolgálati engedély meg-
szerzéséhez. Mire végzett az egyetemmel, 
már komolyabban foglalkoztatta a gondo-
lat, hogy a repülés ne csak hobby, hanem 

hivatása legyen. A diploma kézhez vétele 
után, képzési referenst kerestek az egyetem 
vezérkari tanfolyamára és úgy gondolta 
első munkahelynek jó lesz, de közeli terv-
ként szerepelt a katonai pilóta orvosi alkal-
masság megszerzése és utána a katonai 
pilóta pálya. 

Amikor felvételt nyert a Kanadába (NFTC: 
NATO Flying Training in Canada) a pilóta-
képző programra, egy percet sem hezitált 
azon, hogy mennyire 
tudja összeilleszteni 
az életével a katonai 
pályát. Idézve szavait:” 
Katonacsaládban nőt-
tem fel, otthon mindig 
egyenruhákkal volt tele 
a lakás, mondhatni tel-
jesen természetes volt 
számomra, hisz mind-
két szülőm katonaként 
szolgál. Nemcsak kato-
nacsalád vagyunk, de 
a pilótageneráció is 
megjelenik. Édesapám 
helikopterpilóta, aki 
nemcsak a magánélet-
ben az egyik támaszom, 
de a több tízéves repü-
lés-szakmai tudásának 
köszönhetően, segít 
azzal, hogy megosztja 

tapasztalatait, sokat beszélgetünk a repülésről, 
elmesélhetem neki az élményeimet.

A katonai pilótaképzést négy éve kezdte 
meg. Az első rész elméleti vizsgák, kato-
nai szakanyaggal bővített angol nyelv-
tanfolyam és ejtőernyős kiképzésből állt, 
mindez Szolnokon és Budapesten. A gya-
korlati repülés Horvátországban, a zadari 
légi bázison valósult meg. A képzés végén 
a vizsgafeladatokat navigációból, alapfokú 
műrepülésből, illetve műszerrepülésből 
kellett végrehajtani egy ZLIN 242L repü-
lőgépen. Ezt követte egy közel másfél évig 
tartó kanadai képzés, Moose Jaw-ban. Itt a 
repülős világ egyik legerősebb iskolájában 
magyar társaival együtt nőként először neki 
sikerült elvégezni a képzés második fázisát. 
A zord időjárás mellett, a hatalmas tan-
anyag, szigorú elvárások és követelmények 
nagy kihívás volt pilótajelöltek számára. 

A képzéssel kapcsolatos gondolatait 
a következőképp folytatta: „A kiképzés 
magyarországi részét valóban egyedüli lány-
ként kezdtem a csoportban, de Kanadában 
már mosolyogva konstatáltam, hogy milyen 
sok lány érdeklődik nem csak a repülés, de 
a katonai repülés iránt is. Több lány osztály-
társam volt, akik ma már helikopteren, szál-
lítórepülőn, vagy vadászgépen teljesítenek 
szolgálatot Kanadában. Magyarországon ez 
még ritka, talán maga a szemléletmód még 
gyermekcipőben jár, annak ellenére, hogy 
most már egyre több hölgy jelentkezik pilótá-
nak. Van már női oktatónk is Szolnokon, aki az 
új pilótajelölteket képzi. 

A kanadai kiképzés pillanatai

A kiképzés második fázisának teljesítése
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Falcon: a világ legszebb 
„irodája”
A kanadai képzésből az elmúlt évben tért 

haza és egy Dassault Falcon 7X típusú repü-
lőgépen kezdte meg hazai katonai pilóta 
pályafutását, amelyhez még egy elméleti és 
szimulátoros tanfolyamot is végezniük kel-
lett Franciaországban. A gyakorlati kiképzési 

repüléseken már a magyar repülőbázisról 
indulnak, jelenleg is tart a Falcon 7x repülőre 
való kiképzése, gyűjti a tapasztalatokat és a 
repülési időt. „Oktatókapitány ül mellettem, 
európai utakat viszünk. A következő lépcsőfok 
pedig az interkontinentális repülőképzés lesz. 
Úgy érzem, hogy az álmomat elértem, hiszen 
„nagygépre” szerettem volna kerülni, nagyon 
vonzott a mozgalmas és érdekes szállítórepü-

lős életvitel. Most itt vagyok, és készen állok a 
következő kihívásokra.”

A típusok tekintetében hobby szinten, az 
SF 25 Falke repülőgéppel kezdte a repülést, 
hiszen ezzel a repülővel élte át életének első 
egyedüli repülését, miközben vitorlázóre-
pült, de már a Tecnam P2002-ra, és Cessna 
150-re is megszerezte a jogosítást. 

A FALCON „irodájában” Falcon-os pilótatársakkal

Egy kanadai osztálytársával
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Diplomamunkájának címe: „Az Egységes Európai Légtér (SES) 
kialakításának biztonságpolitikai kihívásai”.

Koller Kinga hadnagy 2017 tavaszán öltötte magára a katonai 
egyenruhát és a szentendrei alapkiképzést követően kezdte meg a 
pilótaképzést, immár időben nagyon közel a főhadnagyi előlépte-
téshez. Az eltelt néhány év elegendő volt arra, hogy a katonai pálya, 
átformálja az értékrendjét is. Nemcsak hivatást jelent, de egyben 
életforma is. Folyamatosan készülnek a repülésekre, különleges 
helyeken járnak. Minden repülés tartogat valami új helyzetet, új kihí-
vást, ezáltal nemcsak érdekes, de izgalmasak és színesek a „munka-
napok”. Szállítják a katonatársaikat a világ különböző pontjaira, így 
nem kell közforgalmi gépet igénybe venniük. Néha hajnalba kelnek, 
néha éjszaka mennek be dolgozni: „Itt tényleg nincs szombat, vasár-
nap vagy ünnepnap, mozgalmas hivatás, de a világ legszebb irodája a 
miénk.”

A sikerrel kapcsolatos gondolatai:
Számára a siker az jelenti, amikor katonatársainak örömet okoz 

azzal, hogy pontosan, időben odaviszi őket a világ azon tájára, ahova 
a szolgálatuk hívja. Nem baj, ha nem tudják mennyi felkészülés előzi 
meg, időjárás elemzés, repülési terv készítés, üzemanyagszámítás, 
gépátvétel, repülés közbeni ellenőrzések és a számtalan szabály 
betartása. A lényeg az, hogy leszállásnál mosolyogva integetnek be 
a fülkébe, ez a legnagyobb siker. 

A munkahelyén kívül sikerként könyveli el azt, hogy a nagymamái, 
a családja és a barátai büszkék rá, hiszen mindig követik, hogy épp 
merre jár és látják azt, hogy mennyi tanulást fektetett és fektet bele 
mai napig ebbe a munkába. Ezt elismerik és számára ez nagyon jó 
érzés. „Eszembe jut mikor nagymamám bár félt, de mégis eljött velem 
egy rövid repülésre a falu fölött ahol lakik, és utána boldog volt, vagy 
amikor a diplomaosztóm után viccesen ráadtam a talárom, ezek mind-
mind a siker apró téglái. A sikert sosem akarom magam köré építeni, 
hanem a külvilágnak nyújtott munkában, és az elégedettségben látom, 
ha pedig az egyénre gondolunk, akkor az önmegvalósítás. A jövőt ille-
tően a legjobb ami történhet, hogy nem történik semmi változás, és 
nyugdíjas koromig repülhetem a típust és katona lehetek. Fontos a töret-
len szakmai fejlődés.” 

Oláh Antal

Horvátország, zadari légi bázis
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 – Meséljen a gyerekkoráról! Sok kislánynak 

példakép az édesanyja, esetleg annak 

foglalkozása. Önnél ez hogy történt?

 – Már egészen kicsiként vonzott a szép-
ségipar mint a mágnes, hiszen szinte a 
szépségszalonban nőttem fel édesanyám 
mellett. Akkoriban Ő mesterkozmeti-
kusként dolgozott, mondhatni a város 
legismertebb kozmetikusa volt és elhiva-
tottsága miatt igen széles vendégkörre 
tett szert. Furcsa, de én már gyerekként 
megfigyeltem, ha a vendég magabizto-
san és fülig érő mosollyal lép ki anyu sza-
lonjából. 

 – Korán megfogalmazódott Önben ezek 

szerint egyfajta hivatástudat.

 – Amiért én ezt az iparágat választottam, 
az az, hogy szépségipari szolgáltatóként 
hozzájárulhatunk a vendégek mindenna-
pos jó közérzetéhez. Ahogyan azt a hon-
lapra is megfogalmaztuk, a legjobb érzés, 

amikor adhatunk valakinek valamit, ami 
pozitív hatással van rá is és a környezetére. 

 – Édesanyja – azon túl, hogy minta volt 

– segítette is önt a szakmában?

 – Édesanyám már kiskoromban érezte, 
hogy ezek a szakmák közel állnak a szí-
vemhez és van hozzá affinitásom, így 
szívesen vitt magával szinte majdnem az 
összes szakmai képzésre. Tinédzserként 
már a hazai szépségipari kiállítások mind-
egyikén részt vettem és ennek köszönhe-
tően, szinte mindegyik részlegre, ami a 
szalonjainkban megtalálható (fodrászat, 
kozmetika, manikűr-pedikűr, masszázs) 
van némi szakmai rálátásom.  
Példaképemnek mindig is anyukámat 
tartottam, amit tőle tanultam a szak-
maiságról, az elhivatottságról, a pozitív 
hozzáállásról és a vendégek maximális 
kiszolgálásáról, ezt szeretném a Kleopátra 
Szépségszalonok összes kollégájának és 
betérő vendégének átadni és közvetíteni. 
Hiszek abban, hogy hétköznapjaink sike-
rességéhez nagyban hozzájárul a maga-
biztos megjelenés és testünk-lelkünk 
rendszeres karbantartása, pozitív energi-
ával való feltöltése kiegyensúlyozza min-
dennapjainkat.

 – Ön sportos alkat, mit sportolt korábban?

 – Már kiskoromban hobbyként olyan 
sportot választottam, ahol interaktívan 
kommunikálhatok a közönséggel és az 
emberekkel. Így találtam rá a táncra.
A tánc is valahol a szépségről szól és igen-
csak közel áll a szépségiparhoz, hiszen 
táncosként mindig is számított, hogy a 
hajunk, a bőrünk, a sminkünk, a körmünk 
milyen designt kap a tánc alkalmakra. Fon-
tos hogy folyamatosan ápoltak legyünk a 
táncparketten.

 – A diákévek után rögtön átvette a szalont? 

 – Amikor nagykorú lettem, úgy döntöttem, 
hogy rövid időre elköszönök Magyaror-
szágtól és New Yorkban, Svédországban 
és Finnországban kamatoztattam akkorra 
már megérett tánctudásom. Emellett az 
egyetemen akkoriban marketing szakon 
végeztem tanulmányaimat, így külföldről 

tevékenykedtem az itthoni családi vállal-
kozásban. Ebben az időben terveztük az 
akkor aktuális holnapunkat és az új online 
marketing kommunikációt. Természete-
sen nem tudtam elszakadni külföldön 
sem a szépségszalonok világától, hiszen 
rengeteg kutatást végeztem különböző 
országokban a szépségszalonok műkö-
déséről, illetve rengeteg új ötlettel tértem 
vissza Magyarországra. 

 – Voltak e esetleg hullámvölgyek a pályán?

 – Az egyetem végeztével már aktív része 
voltam a vállalkozásnak, amihez renge-
teg tapasztalatot szerezhettem az akkori 
vezetőség és édesanyám mellett. Fontos 
számomra hogy a szépségszalonoknál 
folyamatos innováció legyen, és minél 
több elégedett ügyfelet szolgálhassunk 
ki. Természetesen, mint minden vállalko-
zásban, akárcsak minden kapcsolatban, 
nálunk is vannak hullámvölgyek, de azt 
vallom, hogy egy összetartó csapattal 

CÉLOK NÉLKÜL NINCS SIKER!
– vallja Horváth Rebeka Bianka

A szépség s az abból fakadó 
magabiztos megjelenés 
fontos szerepet tölt be az 

életünkben. Gondolhatunk itt a 
munkahelyre, a párkapcsolatra  

a családra. A szépségápolás 
a hétköznapjainkban is 

mindannyiunk számára fontos. 
Ezt vallja

Horváth Rebeka Bianka
a Kleopátra Szépségszalonok 

vezetője, aki a 20 éve 
indult családi vállalkozást 
vezeti immár két éve, mely 

mára számos szalonnal 
rendelkezik országszerte.
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mindig könnyebb ezeken az akadályokon 
túllendülni. A kollégáimnak mindig azt 
mondom, hogy fontos hogy ahol az éle-
tünk szinte egyharmadát töltjük, – a mun-
kával –, azt szeretettel csináljuk, hiszen 
abból hogy vendégeinknek adhatunk, mi 
is folyamatosan kapunk. 

 – Hogy tud ennyi szalont figyelemmel 

kísérni? A hét több napján elutazik, hogy 

figyelemmel kísérje a többi városban 

lévő szalon működését, vagy ott már 

tapasztalt boltvezető segíti Önt?

 – Én rendszeresen látogatom a szalonokat, 
amikor időm engedi és kérdés nélkül bár-
melyik kollégánkhoz beülök szépítkezni. 
Szerintem a legjobb referencia, ha én 
magam büszkén képviselem az ő mun-
káját saját magamon is. Bár minden sza-
lonnak van saját szalonvezetője és nem 
titok, hogy idén terjeszkedni szeretnénk, 
már franchise rendszerben, minőségi 
ellenőrzés céljából gyakran látogatom a 
szalonokat. Sok vendégünk jár több szalo-
nunkba is és a legfontosabbnak azt tartom, 
hogy minden szalonunkban ugyanazt az 
élményt és színvonalas szolgáltatást kapja. 
Szeretném ezt a vendégközpontú hozzá-
állást minél több helyre eljuttatni, ugyanis 
a Kleopátra Szépségszalonok sikerességé-
nek a kulcsa hogy a vendégeire fókuszál és 
arra törekszik, hogy számukra adjon lehe-
tőséget, vagy akár megoldást bármilyen 
problémára. Én személy szerint azért szere-
tek komplex szolgáltatást nyújtó szalonba 
járni, mert amiből mindig mindenkinek 
kevés van az az idő. Ez nekem is legalább 
olyan fontos, mint a legtöbb Nőnek. Ha 
mindent egy helyen megkapok, amire 
szükségem van, vagy esetleg annál többet 
is akkor még időt is nyerhetek vele, amit 
például a családomra, vagy aktív pihenésre 
fordíthatok. 

 – Apropó! Marad idő a családra?

 – Nálam mindig fontos hogy minőségi idő 
legyen a családra, vagy magamra. Ez az, 
ami legjobban feltölt a hétköznapokban, 
ha a szeretteimmel vagyok, olvasok, vagy 
fejleszthetem magam egy-egy oktatóvi-
deóval vagy szabadidős sporttevékeny-
séggel.

 – Ha pár szóban lehetne kifejezni 

mi önnél a „Siker”?

 – Önmagamat szüleimnek köszönhe-
tően elszántnak és céltudatosnak tar-
tom, így nálam a siker fogalma is ahhoz 
kapcsolódik, hogy a céljainkat az élet-
ben, – legyenek egészen aprók vagy 

óriásiak, – ahhoz mérem, hogy hogyan 
érjük el. Fontosnak tartom, hogy min-
den élethelyzetben tűzzük ki a céljain-
kat, azokat a mérföldköveket, – még ha 
kis lépésekben is –, amit el szeretnénk 
érni az életben, mind az üzleti mind a 
magánéletben. Amint a célok kitűzésre 
kerülnek, egyből ezek elérésére fóku-
szálhatunk és ha elég kitartóak és alá-
zatosak vagyunk akkor ezen célokat 
valósággá is válthatjuk. Én személy 

szerint kiskorom óta így élem az éle-
tem. Visszagondolva az elmúlt évekre 
és az eredményeimre a szorgalmam és 
a fejlődésvágyam az, aminek a mostani 
énemet és pozíciómat köszönhetem és 
természetesen ha a céljaimat a kollégá-
immal egy csapatban érhetem el, az 
mégnagyobb örömet okoz nekem. 

További sok sikert kívánunk.
 – Szerk. –
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Lapunkban többször mutattunk be 
urakat is, akik az élet valamely területén 
sikeresek. Oletics Imre imádja a helikop-
teres repülést és mindent, ami ehhez 
kapcsolható. Erről faggattuk:

 – Ifjúként miként „próbálgatta a szárnyait?

 – Már gyermekkoromtól más gondolko-
zás volt rám jellemző, mint a velem azo-
nos korosztályra. Folyamatosan kerestem 
a rendkívülit, az újat, nem akartam a 
„mában élni”. A jellemem folyamatosan - 
minimum egy lépéssel - előbbre vitt, így 
központi személy voltam a baráti körben 
is, mert mindig számos érdekesség tör-
tént körülöttem. Műszaki beállítottság 
volt rám a jellemző, valamint a mértan 

és a matematika, ami még nagyon érde-
kelt. A tanulmányok befejezését követően 
határozott elképzelésem volt, hogy a vál-
lalkozói szférában fogom megméretni 
magam. Ez a döntés nem volt annyira 
könnyű, mivel a szüleim köztisztviselő-
ként egy teljesen más szférában dol-
goztak. Amikor eljött az idő, a családban 
felvázoltam a jövőképem: „Helikopter 
pilóta szeretnék lenni, na és persze a 
saját cégemben, a saját helikopteremen”. 
Na erről a jövőkép fogadtatásról lehetett 
volna egy érdekes családi portrét festeni 
az biztos. Ma komoly összeget lennék 
hajlandó fizetni érte, ha elkészülhetett 
volna. Ott álltam egy jó ötlettel, amit per-

sze senki sem értett, és persze pénz sem 
volt ehhez a zsebeimben. Gondoltam, 
innen lesz csak igazán szép „nagyra nőni”! 
A szülők persze támogattak mindenben, 
amiben tudtak, de igazából egy nehéz és 
hosszú út vezetett a sikerig. 

 – Miként lehet ezt megtanulni?

 – Az első szükséges lépések megtétele 
ismert feladat volt, irány helikopter pilóta 
szakszolgálati engedélyt szerezni, mert-
hogy így hívják ebben a szakmában a 
vezetésre feljogosító igazolványt és nem 
jogosítványnak. A kétezres évek elején 
kellett hozzá csekély négymillió forint és 
egy szűk év, hogy a szükséges tematika 
elsajátítást követően kilenc témakörből 

NEHÉZ ÉS HOSSZÚ ÚT
VEZETETT A SIKERIG 
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elméleti vizsgát tegyek. Ezt zárhattam a 
45 repülési órát követő gyakorlati vizsgá-
val. 

 – Ennyi elég? Lehet légi „taxizni”?

 – Sajnos NEM. Ez csak az első lépés, ami-
vel az ember legalább már magánpilóta 
lehet. Innen a kereskedelmi pilóta jogosí-
tásig hosszú még az út, ugyanis kell közel 
további 150 repülési óra és egy kibővített 
elméleti tanfolyam, ami szintén sok időt 
igényel. A következő években részemről 
ez is teljesítve lett.

 – Mi volt a következő lépés?

 – Jött a következő feladat, hogy vegyünk 
egy helikoptert. Ennek a beszerzése és a 
szükséges tőke előteremtése egy külön 
olvasmány lehet már a tartalma és az érde-
kessége miatt is. A szükséges forrás egy 
nagyon jól összeállított üzleti tervvel és a 
megfelelő pillanatban beindított kisegítő 
vállalkozásnak köszönhetően négy év alatt 
összeállt, így az eszköz 2004-es megvásár-
lásával ez is teljesítve lett. Azt gondoltam 
ezen a ponton, hogy a nehezén túl vagyok, 
most csak „csinálni kell” és kész, végül is 
minden adott a sikerhez. Persze nálam is, 
mint sok induló vállalkozásnál, a jó csapat 
hiányzott, így nem volt más, mint meg-
fűzni a legjobbakat egy induló vállalkozás-
hoz. Ne gondolja senki, hogy akkoriban ez 
csak pénz kérdése volt, annál sajnos sokkal 
többet kellett tenni az asztalra, hogy a kije-
lölt személyek hűséges kollégává váljanak.

 – Milyen egyéb nehézségekkel 

kellett szembenézni?

 – Az első időszakban havonta változott 
minden, így az említett szabályozói háttér 
is, ami hihetetlen stresszt rakott rám, ránk. 
Már-már a légügyi hatóságnál „laktunk” és 
ez jórészt így ment vagy öt éven keresz-
tül. 

 – Hogyan lett ismert?

 – Közösen nagyon ráfeküdtünk a szemé-
lyes marketingre. Eleinte „kóstolgatott” 
minket a hazai magán és vállalkozói szek-
tor, aztán pár év alatt „bekapott”. 
Az első időszakra az volt a terv, hogy kicsit 
repülünk majd az utasokkal erre-arra. 
Aztán nem egész egy évvel a nyitás után 
már mindent kértek tőlünk. 

 – Mit ért az alatt, hogy mindent?
 A V.I.P. szolgáltatásainkra egyre 

nagyobb igény jelentkezett
 Bejelentkeztünk hazánkban és külföldön 

a transzplantációs szállításokra ügye-
leti rendszer fenntartásával és szinte 
azonnal érkeztek a megrendelések

 Vállaltuk a céges csapatépítő 
rendezvényeken való repülte-
tést, ami hihetetlen jól ment

 A függőteher emelésekben is rend-
kívül érdekes, szinte rendhagyónak 
mondható feladatokat oldottunk meg

 Sikeresen beindítottuk a pilóta-
képzést, így már a saját cégem is 
biztosította az érdeklődőknek

 – Az egészségügyi segítség miként 

jött be a portfólióba?

 – Egy életre szóló emlék nekem, amikor 
2005 tavaszán felhívott egy professzor az 
első transzplantációs szállításunk után és 
közölte, hogy „szeretne köszönetet mon-
dani nekünk, mert csak velünk együtt volt 
megmenthető egy magyar állampolgár 
élete a szakszerű és időben teljesített heli-
kopteres szervszállítással”. Elmondta még, 
hogy ez ott és akkor nélkülünk nem lett 
volna teljesíthető, mert akkoriban nem 
volt erre „légi partnerük”. Ez egy mondat 
volt csupán, de nekem akkor mindennél 
többet mondott. Hiszen ezzel a mon-
dattal beigazolódott, hogy amit „össze-
raktunk”, az nem csak jó és szükséges, 
de még életet is menthet. Ettől a naptól 
kezdve évi 365 napos ügyeletben voltunk, 
még karácsony estéjén is szervet szállítot-
tunk. Ez a feladat volt az, amire talán leg-
büszkébbek lehetünk, hogy a cégünkön 
egyetlen egy eset sem múlt, hogy a meg-
kezdett nehéz transzplantációs folyamat 
ne tudott volna végbe menni. 

 – Bírták egy géppel a „tempót”?

 – Épp, hogy eltelt kettő év és már vettük 
is a következő helikoptert, ami munkába 
állt, így volt tartalék gép, ami nagyon 
megnyugtató helyzetet teremtett, hiszen 
tervezett karbantartás van, volt és lesz, így 
egy helikopter akkor már nem volt „heli-
kopter”. 
Komoly munkával összeraktuk úgy a 
céget, hogy az hazánkban elsők között 
felelt meg a nemzetközi szabályozók-
nak. Mindenre volt engedélyünk. Siker-
rel indultunk a hazai áramátviteli hálózat 
helikopteres légi hibakereső bejárására 
kiírt pályázaton. Kiemelt öröm számunkra, 
hogy ezt a feladatot is a mai napig a 
megrendelő kérésére, magas szakmai 
szinten biztosíthatjuk. Továbbá a hazai 
FORMA-1-es futamokon nem csak a 
kiemelt személyeket szállítottuk több 
helikopterrel HUNGARORING és Budapest 
között, hanem mi adtuk a teljes légi élő 
közvetítést is. 

 – Film esetleg?

 – Szinte az összes hazai „A kategóriás” 
mozifilmet forgattuk helikopterről, ha kel-
lett a filmben szereplő helikoptert is mi 
adtuk, mint pld.: ASTERIX; SPY; DIE HARD 
5; TERMINATOR 6.   
Ami szép még a munkában, hogy a fel-
adatok zöméhez vannak társult sikerek, 
mint például találkozhattam személyesen 
több ismert személlyel:  Melissa McCarthy; 
Jason Statham vagy például Bruce Willis. 
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 – Egy váratlan feladathoz kapcsolódóan 
kötöttem személyes ismertséget a hétsze-
res FORMA-1-es pilótával, Michael Schu-
macherrel. Michael 2007 és 2010 között 
hazánkba járt rendszeresen motor verse-
nyezni, és számos alkalommal vittem heli-
kopterrel a helyszínekre, nagyon kedves 
volt velem. Antonio Banderas-szal is van 
egy jó story: a Hotel President tetején lévő 
helikopter leszállóra kellett érte mennem, 
és amikor fogadtuk, akkor közölte a jelen-
levőkkel, hogy Őt Mr. Banderasnak kell 
szólítani, de én, a pilótája szólítsam csak 
Antonionak! Mondanom sem kell, milyen 
furcsa volt a nap folyamán az én megszó-
lításom a többi száz ember között. 

 – Maradt a létszám?

 – Idővel újabb kollégákat vettünk fel.
 – Miként bővült a cég tovább?

 – Tíz éve megalapítottam a HeliControl 
Kft.-t, amelyre nagy szükségünk volt a 
karbantartások fenntarthatósága miatt, 
nagyon változatos volt a havi repülések 
óraszáma. Mindezt közel kettő évvel meg-
előzte a kiválasztott karbantartó személy-
zet - nagyrészben külföldi - kiképzése az 
általunk hazai szinten is ritkaságnak szá-
mító helikopter típusokhoz való szakér-
telem és jártasság megszerzéséhez. Már 
akkor a FLY4LESS Kft. számos új helikopter 
típust hozott be az országba, amivel még 
hazánkban a polgári repülésben senki 
sem rendelkezett. A külföldi képzések 
azóta is folyamatosak. A HeliControl Kft.-t 
2013-tól testvérem, Péter vezeti, mert a 
sok feladat miatt részemről az ügyveze-
tés már nem volt vállalható, ugyanakkor 
a cég stratégiáját a mai napig én rakom 
össze.  
Ahogy említettem, a cégben is nagy 
hangsúlyt fektetünk a fejlesztésre, ami az 
infrastruktúra folyamatos bővítésével és a 
személyzet képzésével jár. Az alapításkori 
150 m2 műhely és 50 m2 iroda mára 1000 
m2 karbantartó, 200 m2 iroda és szintén 
200 m2 raktárterületre bővült. Közel 800 
óra szakképzésben részesülnek a kollégák, 
amire hozzávetőlegesen évente 35 millió 
forint fordítunk.

 – Nekem úgy tűnik, ebben a szakmában 

sosem lehet hanyatt dőlni, pihenni.

 – Folyamatosan megújulunk annak érdeké-
ben, hogy kielégítsük a szigorodó előírá-
sokat, valamint korszerű helikopterekkel 
tudjunk ügyfeleinkért „kiállni”. Az alapí-
tástól kezdődően napjainkig közel húsz 
helikoptert vásároltunk saját részre. Jelen-

leg hat helikopterünk van, amik rendkívül 
szépek és jók. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a repülésbiz-
tonságra, a tavalyi évben elkerültük az 
eseménymentes tízezredik repülési óra-
számot, amit a cégünk üzemeltetése alatt 
teljesítettünk. 

 – Sokaknál bejön a hetes szám az élet 

nagy váltásaiban. Önnél ez mennyi?

 – Rendkívüli dinamizmussal dolgozom, 
emellett maximalista is vagyok, csak a 
tökéletest tudom elfogadni. Az elképze-
léseim megvalósítása számomra nagyon 
fontos, amihez az kell, hogy legalább öté-
vente egy új irányt vegyek. Az „utolsó” 
megújulás részben a család bővülésének, 
a kislányom megszületésének közelében 
2016-ban volt. Az Ő érkezése is teljesen 
átformált. Ugyanebben az évben nyitot-
tuk ki ajtóinkat az ingatlanfejlesztésekre. 

Építtetünk ipari és luxus ingatlanokat 
egy saját előkészítő csapat munkájával. 
Jól működnek az elképzeléseink. Számos 
sikeres projektet zártunk a közelmúltban. 
Jelenleg már ebben a szegmensben is 
komoly befektetések mellett, nagy össze-
geket tartunk számon.  
Jóleső érzés, hogy eredményesen 
működnek a felépített vállalkozásaink. 
Nem csak a jelenben tudjuk komfor-
tosan érezni magunkat, hanem van 
potenciál bennünk a távlati célokhoz, így 
bátran merünk tervezni. A cégcsoport tel-
jes tevékenységének árbevétele az előző 
évben már meghaladta a nettó 5 Mrd. 
forintot. Mivel a cikk végére ismét elér-
keztünk a következő ötéves ciklushoz, így 
kicsit titkoltan, de tartalmasan zárhatom 
soraimat, mert megvalósítás alatt vannak 
az új programok.
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Egy lány vagyok csupán a sok közül, ki 
vidékről a városba került, bár úgy döntöttem, 
itt is maradok

ÉN AKKOR IS VIDÉKI LÁNY VAGYOK!

Emlékeznek, micsoda nagy sláger volt a 
’80-as években? 

Egy vidékről - Balassagyarmatról - a fővá-
rosba felkerült lánynak írta a dal szerzője a 
fenti slágert. Ezzel a nótával a vidékről fel-
került kislány, nevezetesen Eszményi Viktória, 
egy csapásra országosan közkedvelt sztár 
lett. 

A „vidéki kislány Pesten” történetét a szer-
zők már a múlt század ’20-’30-as éveiben is 
feldolgozták. 

A helyzet azóta sem változott. Talán nem 
tévedtek a falusi kislányok, akik azóta is úgy 
gondolják, hogy Pesten - vagy Budán? - 
lehet nagy eséllyel karriert csinálni.

Joggal énekelhetné el a szóban forgó 
slágert szinte valamennyi olyan televíziós 
riporter, műsorvezető hölgy is, akik vidéki 
lányként a fővárosban lettek sztárok. 

Miért éppen őket tűzzük most tollvégre 
– bocsánat, a számítógép egerére? Mert 
némi túlzással elmondhatjuk, hogy kis 
hazánkban kétféle ember létezik: aki volt 
már tévébemondó és műsorvezető, és aki 
erre a pályára készül.

Alaposan megszaporodtak a tévécsator-
nák, egyre több új arc jelenik meg - és tűnik 
el – a különböző közszolgálati, kereske-
delmi, körzeti- és egyéb televíziós adások-
ban, netes felületeken.

Az ember szinte képtelen megjegyezni 
őket. Az arcuk valahonnan ismerős, de mi a 
nevük, az talány marad.

Hol vannak már azok az idők, amikor a 

tévés műsorvezetők neveit akár álmunkból 
felébresztve is soroltuk volna. Jó, jó, igaz, 
akkor csak egyelten tévécsatorna volt, de 
akik már akkor éltünk, évtizedek múlásával 
sem felejtettük el Takács Marika, Tamási Eszter, 
Kudlik Juli, Kertész Zsuzsa nevét.

Azért ma is akadnak üdítő kivételek, akik 
népszerű sztárokká, közönség kedvencekké 
váltak. Érdekességük, hogy valamennyien 
„vidéki kislányként” keresték és találták meg 
a szerencséjüket.

MADARASRÓL REPÜLT
A KÉPERNYŐRE
BORBÁS MÁRIÁVAL éppen három évti-

zeddel ezelőtt készítettem első interjúmat.
A Madarasról indult bemondó-műsorve-
zető hamar belopta magát a tévénézők 
szívébe. A királyi tévé egyik legnépszerűbb 
arca lett. Naponta láthatjuk, hallhatjuk kiváló 
főzős műsorában. Ő az ország Gasztróan-
gyala. Járja az országot, bemutatja a külön-
böző tájak jellegzetes ételeit, italait.

Jól áll a főzőkanál és minden konyhai esz-
köz a kezében, civilben is süt-főz. Szakács-
könyveket is ír.

AKI A LEGKORÁBBAN 
KEZDTE...
Mármint a riporterei mesterséget. 
BARABÁS ÉVA Bonyhádon született, 

talán már a bölcsőben is többet volt mikro-
fon a kezében, mint csörgő. Tizennyolc éve-
sen a bonyhádi televízióban serénykedett, 

majd a paksi Városi Televízióban sportripor-
ter-szerkesztőként dolgozott.

1997-ben még keresték a tehetséges 
riportereket. Éva elindult a Riporter kereste-
tik vetélkedőn, amelyet megnyert. 2001-től 
az RTL sokoldalú szerkesztő - műsorveze-
tője.

MI KÉRJÜK, Ő TELJESÍTI
BÉNYI ILDIKÓ Szikszón született, majd 

tizennyolc éves koráig Hernádvécsén lakott. 
Középiskolai tanulmányait Encsen végezte. 
Igazi vidéki kislányként élte napjait 1993-ig, 
amikor az M1-nél bemondó- műsorvezető 
lett. 1997 óta vezeti a népszerű „Önök kérték”
című kívánságműsort. Bényi Ildikó azóta a 
verstől a slágereken át a vidám jelenetekig 
ezerféle nézői igényt teljesített, név- és szü-
letésnapokra, házassági évfordulókra.

Ildikó megérdemli, hogy mi is küldjünk 
neki egy dalt: Köszönet a boldog évekért...

VIDÉKI KISLÁNY PESTEN...

Barabás ÉvaBorbás Marcsi

Bényi Ildikó
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A LEGRÉGIBB HÍRADÓS
ERŐS ANTÓNIA nemcsak egy híradós a 

sok közül. Ő a HÍRADÓS csupa nagybetűvel. 
Ennek a kategóriának a legnépszerűbb arca, 
vagy, ha úgy tetszik királynője. Szigetvári 
illetőségű, középiskoláit is ott végezte, majd 
a kaposvári tanítóképző főiskolán folytatta 
tanulmányait. 

1990-től '93-ig a Kaposvári Városi Televízió 
riportere lett, majd a Pécsi Körzeti Stúdió-
ban volt szerkesztő-riporter. A kereskedelmi 
adók megjelenésekor talán ő volt az első, 
akinek nevét megjegyezte az ország. Az 
RTL Klub híradósaként – 23 év óta – töretlen 
a népszerűsége.

AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK
Ezúttal nem Vaszary Gábor egykor köz-

ismert regényére, vagy az abból készült 
magyar filmre utalunk, hanem az ország 
egyik legnépszerűbb műsorvezető höl-
gyére, ÖRDÖG NÓRÁRA. Nóra Szegeden 
született, tévés pályáját egy helyi kábelté-
vénél kezdte. Magabiztos fellépését, profi 
előadásmódját, mozgását Móralmon, iskolai 

színjátszóként sajátította el, színpadi rutinját 
tévésként is kiválóan hasznosítja.

Az RTL Klubban kezdte fővárosi riporteri 
pályafutását, majd a TV2-be igazolt át. Az 
Ördög, azaz Nóra sem sokat alszik. Renge-
teg televíziós produkcióban szerepel, olykor 
vetélkedő zsűritagként is, de volt már Oscar-
gála magyar hangja, arca is. Vidéki „kislány-
ként” a Balaton-partján kisboltot vezet.

A LEGFIATALABB 
HÍRADÓS
Hét évvel ezelőtt tűnt fel az RTL Klub Hír-

adójában egy csitriképű hölgy, aki azóta Erős 
Antónia váltópartnereként profi műsorve-
zető lett.  SZABADOS ÁGNES – mert róla 
van szó - az RTL Klubba már komoly ripor-
teri múlttal érkezett. A kiskunhalasi kis hölgy 
a középiskoláit a szülővárosában végezte, 
majd a Szegedi Tudományegyetem jogtu-
dományi és politikatudományi karán szer-
zett diplomát.

A televízióval kapcsolatos tudományát pedig 
a Szegedi Városi Televíziónál szerezte meg.
A vidéki kislányból határozott fellépésű, sokol-
dalú, nagy jövő előtt álló híradós riporter  lett. 

AZ ATV A VÉGÁLLOMÁS?
SZŐLLŐSI GYÖRGYI útja elég kalandosra 

sikerült, miután szülővárosából, Salgótarján-
ból elindult. Gyermekéveit Dunavecsén élte, 
később a családjával Leányfalura költöztek. 
Ma is ott él.

Tévés pályafutását a Satelit televíziónál 
kezdte, majd a csatorna megszűnése után 
jó pár évig rádiózott.

Később a Hír TV-nél dolgozott, majd a 
Duna Televízió következett. Láthattuk a 
közszolgálati tv-ben híradós szerkesztő-mű-
sorvezetőként. Évekig vezette a magyar 
országgyűlés és az európai parlament 
választási műsorait.

2019 óta az ATV televíziós stábját erősíti. 
A televízió Start című műsorában naponta 
láthatjuk. 

  A nézők nyilván régen elkönyvelték a 
tévés hölgyeket igazi pestieknek, de ők 
talán sosem felejtik el egykori vidéki kis-
lány múltjukat.

Kemény György
Fotók: Internet archív

Ördög Nóra

Erős Antónia Szabados Ágnes

Szőllősi Györgyi
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HAMUPIPŐKÉHEZ
A KIRÁLYFI GYALOG ÉRKEZETT...

SIKERES SZÍNÉSZNŐ



PROHÁSZKA FANNI

Gyalog? – kérdi meghökkenve a mese-
mondó nagyi.

Bizony gyalog!
Nagy tévedés! Egy királyfi vagy fehér pari-

pán vagy négylovas hintóval közlekedik.
Legfeljebb a régi Grimm mesékben...

A modern királyfiak már mások.
Elfogadom, de ők sem gyalog járnak, 

hanem Alfa Rómeóval vagy más autó cso-
dával.

Kivételek mindig voltak és lesznek...
Döntse el ezt a vitát a legilletékesebb.
Hamupipőke, hogyan találkoztál szíved 

királyfiával?
Éppen szembe jött velem gyalogosan…
Na, ugye, mit mondtam!
Erre még később visszatérünk.

AKÁR A MESÉBEN...
PROHÁSZKA FANNINAK a miskolci Nem-

zeti Színház gyönyörű fiatal színésznőjének 
a pályafutása, akár egy valóságos tündér-
mese. Kezdve azzal, hogy a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemre első jelentkezé-
sét követően felvették. Talán nem véletlen 
fedezték fel a tehetségét.

Már kisiskolás kora előtt elhatározta, hogy 
színésznő lesz.

Csáki Csilla gyermekszínjátszó csoportjá-
ban, befutott, ismert színészek vezették be 
a szakma rejtelmeibe.

A Filmművészetire kis túlzással már ruti-
nos színész palántaként érkezett.

Egyetemi évei alatt is már szerepelt a mis-

kolci színházban, amely társulatának 2016 
óta a tagja.

A szépséges Fanni már ránézésre is ideális 
mesealak.

Ezt a rendezők is felfedezték. 
A már említett Hamupipőkén kívül rábíz-

ták többek között a fabábúból igazi kisfiúvá 
átváltozott Pinokkiót és a Csongor és Tünde 
női főszerepét.

Artur Miller drámájának „Pillantás a hídról” 
Catherina szerepe szinte minden színésznő-
nek benne van a bakancslistájában.

Nem szólva Madách: Ember tragédiájának 
legendás nő alakjáról: az örök nőről, Éváról.

Negyedéves egyetemistaként egy 
monodrámával lepte meg a színházi szak-
mát. 
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SIKERES SZÍNÉSZNŐ

„Alszanak a halak?” egyszemélyes játéka 
nemcsak kis hazánkban, hanem a prágai 
nemzetközi színházi fesztiválon is komoly 
szakmai és közönség elismerésben része-
sült.

Pályakezdőként színészi diploma meg-
szerzése előtt egy monodráma felvállalása 
nemcsak komoly kurázsit kíván nagy önbi-
zalmat is.

ÖNÉRTÉKELÉS
 – Ilyen vagyok! Milyen is? - 

önkritikára való felszólítás.

 – Többször feltettem hasonló kérdést 
magamnak. Az elmúlt öt esztendőben 
rengeteg kihívás ért. Sokféle, sokszínű fel-
adatok sorát kaptam és játszottam el. Azt 
hiszem, valamennyit elég jól oldottam 
meg. Úgy gondoltam, szakmailag sokat 
fejlődtem. Jó döntés volt, hogy vidékre 
szerződtem, ez a tény jó volt tapasztalat 
és önbizalomszerzésre. 
A fővárosban aligha kaptam volna kez-
dőként ilyen sokszínű feladatokat. Kreatív 
csapat a mienk, ahol érzem az alkotó-
munka örömét. Szeretnék még jobb szí-
nésznő lenni, ebben azt hiszem segít.
Az az elvem, hogy sosem szállok el 

magamtól, mindig többet, jobbat akarok, 
az elégedettség nyoma sincs bennem.

 – Milyen feladatok várják a színházában?

 – Ősztől próbáljuk, Ödön von Horváth mulat-
ságos komédiáját a Kasimir és Karolina 
című darabot, amelynek női főszerepét 
játszom, valamint Moliére furcsa családi 
drámájában a Tartuffben Mariannt.

VISSZA KIRÁLYFIHOZ
 – Milyen a férfiideálja? Elég, ha csak 

egy fokkal szebb az ördögnél?

 – Azért még pár fokot tegyünk rá...
 – Lehet kopasz az illető?

 – Ilyen még nem volt.
 – Bajuszos, szakállas jöhet?

 – Már jött is, a jelenlegi párom éppen ilyen.
 – Ő az a bizonyos mesebeli királyfia? 

Hogyan jött össze vele?

 – Másfél évvel ezelőtt szembe jött velem 
Miskolcon, a főutcán és megszólított.

 – Hmm, ez aszfaltbetyár módszer. Nem mondta 

neki, uram, az utcán nem ismerkedem?

 – Kedves és udvarias volt, látásból már 
korábbról ismertük egymást.

 – Eladó lányként, hogyan áll a főzéssel?

 – Járvány időszaka alatt, amikor időmil-
liomos lettem, kezdtem el főzni. Nem 

dicsekvésből mondom, de sok csirke ételt 
szeretek és tudok főzni. Az egyszerűen 
elkészíthető, gyors ételek közül az avo-
kádó krémes pirítós a kedvencem. Termé-
szetesen Miskolcon nem hagyhatom ki a 
híres kocsonyát sem.

 – Mennyi időt fordít a szépség ápolásra?

 – Színésznőként megtanultam a sminkelés 
minden fortélyát. Az alakomra is vigyázok, 
úszással, futással, joga gyakorlatokkal tar-
tom karba…

BOHÓC DOKTORNÉNI
Fanni a színésznői feladatai mellett pár év 

óta bohócdoktorként is működik.
 – Egy háromfordulós versenyen választották 
ki erre a posztra legalkalmasabb jelölteket.

 – Miért jelentkezett?

 – Úgy gondoltam, segíthetek a magam 
színészi eszközeivel a beteg gyereket fel-
vidítani, a komor kórházi körülményeket 
elviselhetőbbé tenni. A gyerekek boldog 
arcát látva azt hiszem, jól döntöttem, ami-
kor beöltöztem bohócnak.

 – Milyen néven tisztelhetjük a doktornőt?

 – DOKTOR GALÓCA GALAGONYA.
 Kemény György
Fotó: Wolf Géza
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SIKER A TUDOMÁNYBAN

A 2021-es Reichstein-érmet, idén Karikó Katalin kapta.  A len-
gyel-svájci kémikus és orvosi Nobel-díjas Tadeusz Reichsteinről 
elnevezett díj már többször is került olyan tudóshoz, aki később 
megkapta a Nobel-díjat is. 

A Reichstein-érmet a svájci akadémia adja azoknak, akik sokat tet-
tek a gyógyszerészeti tudományok népszerűsítéséért a kutatáson, 
tanításon és a gyakorlati alkalmazáson keresztül. A Reichstein-érem 
átadásakor a koronavírus elleni küzdelemben játszott meghatározó 
szerepét hangsúlyozták:

„Karikó Katalin hozzájárulása az mRNS kutatásához és a vakcinákban 
és gyógyszerekben való felhasználásához alapvető.” – áll a hivatalos 
indoklásban.

A Philadephiában élő Karikó Katalin tette le a messenger 
RNS-módszer alapját, ez most az egyik legígéretesebb készítmény 
a koronavírus elleni védekezésben. 

Karikó Katalin Kisújszálláson végezte az általános és a középiskolát, 
nagyon hamar megszerette a kémiát és a biológiát, kiváló tanárai 
voltak. Nyolcadikos korában harmadik lett az országos élővilágver-
senyen, és mindezek egyetemi pályaválasztását is nagyban befolyá-
solták. Imádta az egyetemi éveket, csoporttársaival szerettek eljárni 
szórakozni, sokat táncoltak a disco korszakban. Majd akadémiai 
ösztöndíjjal került a szegedi egyetemről a „Szegedi Biológiai Köz-
pontba”, ahol 30 éves koráig dolgozott. Közben megismerkedett 
1977-ben a férjével, Francia Bélával. A szegedi tanácsházán házasod-
tak össze, lányuk, Zsuzsi is ott született és járt bölcsődébe. Francia 
Zsuzsanna egyébként kétszeres olimpiai bajnok és ötszörös világ-
bajnok evezésben – Susan Francia néven, amerikai színekben indult 
az olimpián. 

A hírvivő érdekelte
A kutatónő munkája megszűnése után Amerikába ment dolgozni, 

a philadelphiai Temple Egyetemen kapott állást, majd három év 
után Washingtonba került, ahonnan 1989-ben tért vissza Philadel-
phiába, de ezúttal már a Pennsylvaniai Egyetemre. De még itthon 
kezdett el foglalkozni a „hírvivő ribonukleinsav” – angolul messen-
ger RNA, rövidítve: mRNS – technológia fejlesztésével, a szabadal-
mával készült vakcina most a koronavírus elleni védekezés egyik 
legígéretesebb oltóanyaga. Saját elmondása szerint a Tomasz-féle 
laborban végzett munkájának az a mai jelentősége, hogy ott kez-
dett el vírusokkal dolgozni, és először használt módosított nucleo-
zidot – cordycepint. A BioNTech nevű német cégben évek óta több 
magyar származású kutató dolgozik, a legismertebb közülük Karikó 
Katalin. Kutatásai tudományos áttörést, és a világhírnevet is elhozták 
számára. Legújabb díjával mégközelebb került a Nobel-díjhoz!

Fotó: MTI

KARIKÓ KATALIN
KAPTA A LEGNAGYOBB
SVÁJCI GYÓGYSZERÉSZETI DÍJAT
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RITA MEGSÚGJA…
SIKERES NŐ

A súgásról…
Azt hiszem, mindenki volt az életében 

súgó.
Ha máshol nem, az iskolában súgott, egy 

történelmi évszámot vagy egy verscímet, 
amikor az osztálytársa megakadt a felelés-
ben.

Súgtunk szerelmi vallomásokat kedve-
sünk fülébe vagy egy frissen hallott plety-
kát, amelyet „csak neked” mondok el. 

A súgás egy szakma, egy mesterség, egy 
fontos pozíció a színházi világban. 

Főhősnőnk Soltész Rita ígéretes színésznői 
pályafutását cserélte fel egy háttérmunkára. 

Ő a színház „láthatatlan asszonya”, aki a 
súgólyukból vagy valahol a díszletek közül 
súgja a színészeknek a szövegkönyvből a 
szerepüket.

Van olyan színész, aki maximálisan igényli 
a súgást, de akad olyan is, aki annyira felké-
szült, hogy fejből nyomja a szerepét. 

S akadnak olykor félreértések is a súgó és 
a színész között.

A felejthetetlen komikus a vörös Kabos 
mesélte nekem első fellépésének sztoriját. 

„Csupán egyetlen mondatom volt a 
darabban. Nem maga jön.” – ezt kellett 
mondanom. 

A premieren lámpalázban égtem, mon-
dogattam magamban a szövegemet. A 
súgó lyukból jött felém a mondat: „Nem 
maga jön!” Lehet, hogy előbb akartam szín-
padra lépni? Még szerencse, hogy a súgó 
kisegített, hogy nem én jövök. Nem is men-
tem…

Viszont, most
tényleg Rita jön! 

 – A Színművészeti Egyetemre milyen 

elképzelésekkel jelentkezett? Felvették, 

de miért nem fejezte be a tanulmányait?

 – Először az érettségi évében – mint min-
den színházban dolgozni vágyó fiatal- 
jelentkeztem a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemre. Különösebb tapasztalatom 
nem volt: szerettem verset mondani, jár-
tam színjátszó szakkörökbe… 



SOLTÉSZ RITA
Édesapám színházi díszítőként dolgozott 
a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, 
így a színházi működésre némileg volt 
rálátásom és azonnal eldőlt, hogy a szín-
házzal szeretnék foglalkozni. 
Nem volt semmilyen prekoncepcióm a 
felvételivel kapcsolatban, úgy mentem 
oda, hogy meglátjuk, meddig jutok… a 
második rostáig sikerült. 
Nem keseredtem el, mert bekerültem 
a Pesti Magyar Színiakadémiára, Huszár 
László és Sipos Imre osztályába, ahol 
nagyon sok dolgot kaptam, és amíg oda 
jártam, minden évben próbálkoztam az 
egyetemi felvételivel, miközben estén-
ként olyan művészekkel állhattam szín-
padon, mint például Béres Ilona, Szakácsi 
Sándor, Csernus Mariann, vagy Avar István. 
2008-ban – amikor a PMSZ-n megszerez-
tem a Színész II. képesítést-, negyedszer 
mentem felvételizni. Zenés színész osz-
tály indult Novák Eszter és Selmeczi György 
vezetésével. Úgy éreztem nincs veszte-
nivalóm: a harmad rostán már tudtam, 
hogy ha nem sikerül a felvételi, a szolnoki 
Szigligeti Színházban két főszerepre esé-
lyes vagyok.  
Teljesen más, úgy összpontosítani az 
embernek a tartalékait, ha belül minden 
rendben van, és ha a szerettei támogat-
ják. Végül bejutottam, aztán harmadév-
ben valami megváltozott. Pánikba estem, 
hogy nem felelek meg, hogy nem bírom 
a nyomást (amit tulajdonképpen magam-
nak generáltam). Nem tudtam vissza-
találni a természetes állapotomhoz, az 
ösztönökhöz és nagyon egyedül voltam. 
Sokan próbáltak segíteni, de igazából 
egyedül maradtam és az igazi segítség 
elmaradt, így otthagytam az egyetemet.

 – Hogyan került a székesfehérvári társulathoz? 

Ki találta ki, hogy súgó legyen?

 – 2015-ben egy magánéleti változás miatt 
új munkát kellett keresnem. Akkor éppen 
tervben volt a fehérvári visszaköltözés, 
és megüresedett a Vörösmarty Színház-
nál egy súgó állás. Az akkori művészeti 
főtitkár Láposi Réka régóta ismert, tudta, 
milyen helyeken dolgoztam és behívtak 
egy elbeszélgetésre. A vezetőség és a 
társulat is bizalommal és szeretettel foga-
dott, meg voltak elégedve a munkámmal, 
így három hónap próbaidő után felvettek. 

 – Számít arra, hogy színésznőként 

még befuthat?

 – Nem hiszem, hogy ez bekövetezik. Ha 
lehetőségem adódik bizonyítani, akkor 

azt igyekszem maxi-
mális erőbedobás-
sal véghezvinni, 
de felismerem, ha 
valami nem megy, 
ha nem az én utam. 
Nem képzelek töb-
bet annál, mint aki 
vagyok. Ez nekem 
fontos. 

 – Az új bemutatók 

szereposztásánál 

mennyire izgul, hogy 

színészi vagy súgói 

feladatokat kap?

 – Elsősorban súgó 
vagyok, az külön 
öröm, ha bízik bennem az adott rendező 
és felkínál egy lehetőséget.

 – Prózai vagy zenés darabokat könnyebb súgni?

 – A prózai darabok esetén van igazán fel-
adata egy súgónak. Ilyenkor olyan széles 
skálán mozog a színész játéka egy adott 
szerepen belül, hogy a legnagyobb kon-
centrációra van szüksége. Ezt a fókuszált 
állapotot kell lekövetnie a súgónak. A 
zenés daraboknál, zömében a dalszöve-
gek elsajátítása a hangsúlyos. Súgó szem-
pontból ez könnyebb feladat.

 – Milyen a jó súgó?

 – A jó súgó a színházban társ, terapeuta, 
barát és tanácsadó egy személyben. Min-
denki más képességekkel, más személyis-
égjegyekkel rendelkezik. Éppen ezért nem 
lehet kijelenteni, hogy ilyen vagy olyan 
legyen valaki. Vannak jellemzően olyan 
dolgok, amelyek segítik a súgót a munká-
jában, például a jó ritmusérzék: a beszéd-
nek van egy tempója, amely egyénenként 
változik, ezt jó, ha felismerjük. Rá kell han-
golódni a darab és a színész ritmusára. 
Ismerni kell a színészt, hogyan dolgozik, 
hogyan gondolkozik. A másik nagyon 
fontos dolog a türelem és az empátia.

 – A súgó is megérzi a színész rövidzárlatát?

 – A fókuszált és koncentrált állapot a 
súgóra és a színészre is egyaránt vonatko-
zik. Mindenkinél máshogyan jelentkezik 
a „rövidzárlat”. Régen még jellemző volt, 
hogy a színészek átsegítették egymást az 
ilyen helyzeteken, ma már egyre ritkább.

 – Találkozott olyan színésszel, aki 

nem igényelte a súgást?

 – A súgás nem igény kérdése. Készenlét-
ben kell lenni, mert bármi előfordulhat. 
Olyan van, akinek nem lehet súgni, mert 
annyira a szerepben van, hogy nem tud 

kijönni belőle. Nem hallja, nem a súgóra 
figyel.

 – Melyik megoldás jobb a hagyományos (a 

súgólyuk) vagy az új (színfalak mögött)?

 – A súgólyuk már egyre ritkább, a díszle-
tek pedig általában nem könnyítik meg a 
helyzetünket. Én sokszor „mozgó-ember” 
vagyok, nem ülök egy helyben, hanem 
követem a hangsúlyos részeket, hogy 
jól lássak és halljak mindent. Ezt általá-
ban a főpróba héten szoktam kipróbálni. 
Nagyon fontos, hogy a színész úgy men-
jen színpadra, hogy általam is biztonság-
ban érezze magát.

 – Mennyire ismerik el a súgó munkáját ?

 – A színház egy érzékeny közeg, ahol sok 
ember egy célért dolgozik nap, mint nap.  
Egymás nélkül nem működünk. Ha nincs 
egység, azt a néző is érzi. Én hiszek abban, 
hogy mindannyian ugyanolyan fontos 
részei vagyunk egy előadás sikerének.  
Az elismerés számomra azt jelenti, hogy 
bíznak bennem, hogy hallgatnak rám, 
hogy megköszönik a munkám, hogy meg-
ölelnek, hogy beszélgetünk, hogy vigasz-
taljuk egymást, hogy barátokká válunk. 
Kollégák vagyunk, egy társulat tagjai. 
Együtt, mindannyian, akik az adott szín-
házban, vagy produkcióban dolgozunk.

 – Milyen súgásoknak örül magánemberként?

 – Azokat a munkáimat szeretem, amelyek-
ben könnyeden, felszabadultan tudunk 
létezni mindannyian. Szeretem a vígjáté-
kot, nagyon hálás feladat, valamint azo-
kat a pillanatokat, amikor látom, hogy a 
színpadon jelen lévők és a nézők hatnak 
egymásra. Ez az a varázs, ami még mindig 
motiválttá tud tenni.

Kemény György
Fotó: Torma Sándor
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 – Milyen volt a gyerekkora? 

 – Egészségügyi iskolát végeztem. Ez adó-
dott, de nagyon nem bántam meg. Akkor 
sem, ha végül az egészségügyet elhagy-
tam. 
Ekkortájt Veszprémben éltünk anyával és 
sokat dolgoztam, szerettem, hogy min-
den szép ruhát meg vehetek magamnak 
és csinosan járhatok. Az ízléses, csinos 
megjelenés hozzám tartozik. A szépérzé-
kemet anyukámtól örököltem. De itt még 
csak az öltözködésen volt a hangsúly. 
Még nem érdekeltek a lábbelik.

 – Hogy került a pályára?

 – 1991ben, a fiam születése után dolgoz-
tam először a kereskedelemben.  Aztán 
valahogy rám talált egy alapítvány, ahol 
kórházak csecsemő osztályainak adomá-
nyoztunk gépeket. Itt is jól boldogultam, 
de még mindig sehol a cipőmánia. Max 
annyi, hogy igényes cipőket viseltem.

 – Miért pont a cipők világa? Volt a családban 

üzletember vagy üzletasszony?

 – Harminc éves korom környékén nagy for-
dulatot vett az életem. Leköltöztünk a Bala-
tonhoz a fiammal egy új szerelem miatt. 
Ott kezdődött az önállósodásom. Először 
csak egy komoly játékboltot nyitottam. 
Az új párom ismeretségi körében 
Budapesten volt valaki, aki cipőbol-
tot üzemeltetett. Elég volt vele egyszer 
beszélgetnem ahhoz, hogy aztán úgy 
igazából elinduljon a fantáziám. Aludni 
se tudtam, zakatolt az agyam és csak ter-
veztem. Egy hosszú tanulási, tapasztalási 
folyamat indult el.

 – Milyen volt az első üzlet?

 – Először Balatonalmádiban nyitottam egy 
40 m2-es üzletet! Fakérges, üveges polc-
rendszerrel, kanapékkal, szőnyegekkel. A 
berendezésből a melegség kedvesség, 
otthonosság sugározzon, ez mindmáig 

fontos nekem, és ma már a vevőimnek is. 
Hozzá szoktattam őket. A polcokon pedig 
szép, színes, minőségi árut kínáltam az én 
válogatásom szerint. Azt hallottam vissza 
a vevőktől, hogy ez „más” mint a többi 
bolt. Nem tucat. Színes, bátrabb fazo-
nok, egyedibb modellek találhatók. Ezt az 
irányt igyekszem tartani. Persze a klasszi-
kusra is szükség van, mert “szoktam volt” 
mondani „minden lábra van cipőm”. Ami 
még ennél is fontosabb, hogy női bőrci-
pőim 33-43-as méretig kaphatóak. Ez rit-
kaság számba megy. Éppen ezért vannak 
vevőim az egész ország területéről, főleg 
a kicsik miatt. Van persze Facebook oldala 
az üzletnek, ott mindig mindent megmu-
tatok. Aki nem tud eljönni, annak elkül-
döm a cipőjét.

 – Milyen nehézségekkel kellett megküzdeni?

 – Egy induló vállalkozásnál sokat kell dol-
gozni. A családom itta a levét.  

MUTASD A LÁBAD, ADOM A CIPŐD!
A Szex és New York Carrie Bradshaw-jától tudjuk, hogy egy (női) 

gardrób legfontosabb része a cipőgyűjtemény. Ha meglátunk 
valakit, igen sokszor már az első benyomáskor sokat jelenthet 
az, hogy az illetőn milyen lábbeli van. Persze van akinek az a 
hivatása, hogy ebben segítsen. Ilyen Szabó Éva Veszprémből.
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Maximalista vagyok, szeretek sok min-
dent magam csinálni, vagy ott lenni. Azt 
láttam, a vevők szeretik azt, ahogy én 
szolgálom ki őket. Volt alkalmazottam, 
de rengeteg időt töltöttem a boltban. A 
fiammal így kevesebbet voltam. Szeren-
csémre egy okos, önálló férfivá nőtte ki 
magát, és jó a kapcsolatunk. Ő az egyik 
sikerélményem. 
Balatonalmádiban 10 évig üzemeltettem 
a boltot. A központban egy 50 m2-esbe 
költöztem. Különleges hangulata volt. 
Voltak, akik csak miattam”, a bolt válasz-
téka miatt jöttek el. Egyre gyakrabban 
hallottam, hogy nyissak máshol is üzle-
tet. Nem akartam, mert nem tudok egy-
szerre két helyen lenni. Aztán egyszer 
csak Veszprémben egy kis boltban mégis 
láttam fantáziát. Kibéreltem, de a régit is 
meghagytam, hátha baj lesz. Lett! Ártatla-
nul mindenemet elveszítettem. 
Ha sikeresnek vagyok mondható, az azért 
van, ami ezután következett. 2012-év 
végétől máig egy irgalmatlan nehéz lelki 
teher nyomása alól mégis mindent vissza-
szereztem, újraépítettem, jobbá tettem, 
tovább fejlesztettem. Nem tudtam és 
nem akartam elengedni, mert ez a bolt az 

én második gyerekem. A mai napig szere-
lem. Sőt! Mindent megkapok benne, mert 
adhatok. Ezzel engem szeretnek, bíznak 
bennem, a hozzáértésemben. A törzsvá-
sárlóknak van, hogy én mondom meg, mi 
való a lábára. Menyasszonyok, örömanyák 
lábát öltöztetem fel, személyre szólóan 
készíttetek cipőt, néhány vevőmnek… 
Kielégítem a vevők óhaját, és egyediséget 
is kínálok! 

 – Mire a legbüszkébb a cégnél 

vagy a privát életben?

 – Boldogsággal tölt el, hogy a munkám a 
hobbim, és hogy a sok megpróbáltatás 
ellenére is talpon van a bolt! Szerencsére 
kerek az életem, mert a privát életem is 
boldog.

 – Ha pár szóban lehetne kifejezni 

mi Önnél a „Siker”?

 – Nálam a siker, az üzleti siker, a vevőim 
boldogságában mérhető, amikor elége-
detten, csillogó szemmel viszik el az új 
cipőjüket. De van ennél többet érő siker 
is. Amikor évek múlva is ragaszkodnak 
hozzám, mert azt mondják: akkor nagyon 
eltaláltam melyik cipő kell nekik.

 – Hát ezért Éva Cipővilága. Mert ez én 
vagyok.
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Idén tényleg ott lesz az EFOTT-on és várha-
tóan hatalmas bulit csap majd a Velencei-tó 
partján az amerikai rapperóriás, Flo Rida. Az 
augusztus 11-15. között tartó fesztivál a hazai 
nagyágyúk mellett még a vírushelyzet nehéz-
ségeit is leküzdve igyekezett külföldi sztárral 
színesíteni a zenei programkínálatot. A lista 
egyre hosszabb: sokak mellett a Wellhello, a 
Halott Pénz, Horváth Tamás, a Bagossy Brot-
hers Company, a Follow The Flow, Majka és 

Curtis, illetve a most bejelentett Flo Rida adja 
az egyik nagyszínpados kínálatot. 

– „Tavaly már minden készen állt arra, hogy 
fogadjuk Flo Ridat az EFOTT-on, azonban a 
járvány közbeszólt. Háromszor bookoltuk újra 
a koncertjét, de örülünk, hogy ő is kitartott 
mellettünk, és szívesen eljön hozzánk, mert 
biztosak vagyunk benne, hogy vele lesz teljes 
a hangulat a fesztivál szombati napján 21:45-
től” – mondta el Maszlavér Gábor, az EFOTT 
fesztiváligazgatója, és hozzátette, miatta is 
dolgoznak azon, hogy az éjszakai nagykon-
certek után a hazajutáshoz távolsági járato-
kat indítsanak Velencéről.

Az idén két nagyszínpaddal előrukkoló 
fesztiválon a legkedveltebb hazai előadók 
és a zenei stílusok teljes skálája megtalálható 
lesz: a pop és hip-hop legjobbjai, az alter 
nagyágyúi, a rock kemény arcai és a leme-
zek éllovasai is. A Velencei-tó partját idén 
már augusztus 10-én, kedden bevehetik az 
EFOTT fesztivál hetijegyesei. Ezen az előna-
pon ötállomásos vetélkedő, tábortűz, vízi-
színpadon tartott akusztikus és szárazföldi 
koncertek mellett még szülinapot is lehet 
ünnepelni Fluor Tomival és barátaival. 

Az EFOTT szervezői a tavalyi kihagyás 
után, a Csak szabadon... szlogenükhöz 
híven amellett, hogy egy minőségi kikap-
csolódást nyújtó fesztivállal készülnek, 
előtérbe helyezték a közösségi élmények 
felerősítését. A 0. napon párezres létszám 
mellett újraélhető lesz az összetarto-
zás barátias légköre, amelyet különböző 
programok is segítenek: napközben egy 
ötállomásos EFOTT-olimpia hívja életre a 
csapatszellemet buborékfoci mérkőzés-
sel, rekeszépítéssel, MEFS akadálypályával, 
street workout kihívással és beerponggal, 
este pedig két helyszínen várja koncert 
a bulizókat. A ráhangolódóknak víziszín-
pados akusztikus koncerttel, az egyből a 
mélybe ugróknak pedig Azahriah, a Soul-
wave és Dzsúdló fellépéssel kedveznek. 
Az este pedig Fluor Tomi és barátaié, akik 
a Wellhello frontemberének születésnap-
jára invitálják a fesztiválozókat. Szintén az 
összetartozás élményét hivatottak segíteni 
azok a különleges, erre a napra készült 
EFOTT-pólók, amelyeket minden egyes 
egyetemista a belépéskor ajándékba kap. 

EFOTT, csak szabadon...

Budapest Jazz Club
MÚVILÁV - majdnem mint a filmeken

Zenés - filmes - színdarab két felvonásban, Trokán Nóra és Klem 
Viktor főszereplésével. Népszerű film momentumok és emble-
matikus filmzenék sodorják útjukon főhőseinket egy érzelmektől 
izzó színházi estén.

Éber álmodozás a mozivásznon, álomszerű valóság a színpadon 
és egy rendkívül sokféle műfajban játszó zenekar.

Rendező: Klem Viktor
Dramaturg: Zöldi Gergely
Szereplők: Trokán Nóra, Klem Viktor
Zenekar: Swing à la Django

Nagyerdei Szabadtéri 
Játékok – Debrecen

2021. július 18-19. (esőnap: július 20.)

Madách Színház | PÁRATLAN PÁROS 2.
John Smith, a londoni 
taxisofőr immár tizenhat 
éve él változatlanul bol-
dog házasságban a város 
két kerületében lévő laká-
sai közt ingázva, két hűsé-
ges feleségével, Maryvel 
és Barbarával, akik ter-
mészetesen nem tudnak 
egymásról. Az elmúlt évek 
alatt az élet fontos válto-
zást produkált: Johnnak 
immár két gyermeke van, 
két feleségétől. A lassan 
félőrültté váló apa most 
már azért ingázik a két 
lakás között, hogy megakadályozza a két féltestvér találkozását. 
A Madách Színház felülmúlhatatlan bravúrvígjátéka, a PÁRATLAN 
PÁROS 2., Cseke Péter, Bencze Ilona, Tóth Enikő és Szerednyey 
Béla főszereplésével idén nyáron Debrecenben.

Fotó: Madách Színház

FLO RIDA IDÉN IS AZ EFOTT-RA KÉSZÜL

KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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58. évad a  Gyulai 
Várszínházban 

Gyulai Vár

2021. június 25. – augusztus 19. 

www.gyulaivarszinhaz.hu

Kisfaludy Színházi 
Fesztivál 2021 

Balatonfüred

2021. június 29. – augusztus 31.

www.kisfaludyszinhaz.hu

Anna-fesztivál 2021 
Balatonfüred

2021. július 26 – július 31.

www.programturizmus.hu

Virágkarnevál 
Debrecen

2021. augusztus 12. – augusztus 22.

www.debreceniviragkarneval.hu

Királyi napok 2021
Székesfehérvár

2021. augusztus 13. – augusztus 21.

www.programturizmus.hu

Magyarpolányi Passió 2021
Magyarpolány

2021. augusztus 19 - augusztus 21.

www.programturizmus.hu 

44. Boglári Szüreti Fesztivál
Balatonboglár

2021. augusztus 19 – augusztus 22.

www.likebalaton.hu 

27. Víz, Zene, Virág Fesztivál
Tata

2021. augusztus 20. – augusztus 22.

www.vizzenevirag.com

Legendás lovagok kiállítás és 
kalandjáték Vajdahunyadvár

Budapest

2021. május 18. – december 31.

www.programturizmus.hu

Budapest Show 36. 
Budapesti Nemzetközi 

Ásványbörze és Ékszerkiállítás
Budapest

2021. augusztus 27. – augusztus 29.

www.programturizmus.hu

AMTS Automobil
és Tuning Show

Budapest

2021. augusztus 27. – augusztus 29.

www.amts.hu

PROGRAMAJÁNLÓ
KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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2021-ES FÜRDŐRUHA TRENDEK
Hamarosan itt a nyár, ideje kiválasztani a fürdőruhát, amelyben ragyogni fogsz! Összegyűjtöttük

a legfrissebb fürdőruha trendeket, amelyek segítenek megtalálni a stílusodhoz passzoló divatos darabot.

Állatminta
A kifutókat már meghódí-

totta az állatminta, ami idén 
a fürdőruhák világát is uralja. 
Feltűnő és időtlen, ha olyan 

fürdőruhát keresel, ami pár év 
múlva sem megy ki a divat-

ból, ez a tökéletes választás. 
A leopárd, zebra és a kígyó-

minta jól mutat az egyrészes 
fürdőruhán és a bikinin is.

Geometriai 
minták

Ha kedveled az 
absztrakt mintá-

kat, jó hírünk van. 
Idén hódítanak a 

geometriai minták 
és a különleges 
szabások. A leg-

kedveltebb klasszi-
kusok a pöttyös és 
a csíkos minta. Ha 

szeretnél a strandon 
vagy az uszodában 
a figyelem közép-
pontjába kerülni, 

válassz különleges 
szabású, mintás 

fürdőruhát merész 
kivágásokkal!

Játékos 
részletek
Az idei év első 

számú trendje a 
díszített fürdőruha. 

Játékos fodrok, 
dekoratív redők, 

szalagok, áttetsző 
háló vagy csipke 
teszik a fürdőru-

hát különlegessé. 
Élénk színekkel 

kombinálva vidám, 
nőies megjelenést 

kölcsönöznek.
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Trópusi esőerdő
Idén valószínűleg kevesen 

nyaralunk egzotikus helyeken, 
de ez nem jelenti azt, hogy 
le kell mondanod a trópusi 
hangulatról. Az élénk színű 

virágok, pálma- és levélmotívu-
mok felidézik a trópusi légkört. 

Ha kedveled a vidám, feltűnő 
darabokat, a trópusi mintás für-
dőruha a megfelelő választás.

Strand kiegészítők
Ne feledkezz meg a kiegészí-
tőkről sem! Válassz egy gyö-

nyörű és praktikus strandruhát, 
amit nem csak a strandon, 

hanem a laza nyári séták során 
is viselhetsz. A bő fazonú, 

természetes anyagból készült 
darabok kényelmet nyújta-

nak a legmelegebb napokon 
is. A szettet egy strandtás-

kával teheted teljessé.
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Nincs olyan pontja a világnak, ami az 
internet segítségével ne lenne elérhető és 
ahol ne tudnánk magunknak szállást fog-
lalni. Azonban a szállodafajták színes kaval-
kádjából nehéz kiválasztani, hogy melyik a 
számunkra legmegfelelőbb.

Business (vagy városi) hotel
A nevéből is adódik, hogy az üzleti uta-

zókra specializálódott szállodáról van szó.
Ezek a szállodák a ‘80-as és ’90-es évek 

nagy kedvencei voltak, amikor a kisebb-na-
gyobb cégek havonta akár többször is 
tárgyalni küldték alkalmazottaikat más orszá-
gokba, akár a tengerentúlra. Természetesen a 
legtöbb ilyen szálloda (arányaiban is) az USA-
ban található, hiszen ott volt a legnagyobb 
a gazdasági növekedés és mindennapos a 
repülővel történő utazás. A business hotelek 
elhelyezkedésükben (városközpont) és szol-
gáltatásaikban is az üzletemberek igényeit 
hivatottak kielégíteni, akar több száz szobá-

val. A szállodai szobák berendezése elegáns, 
minimalista és funkcionális. Az üzletember 
valószínűleg csak az éjszakáit tölti a szobá-
ban (azt is alvással), így nincs szükség cico-
mákra és tágas terekre. Alapszolgáltatásként 
elvárhatjuk ilyen szállodákban az internete-
lérhetőséget az egész szállodában (vagy a 
szobában is), üzleti napilapok kézbesítését, 
parkolóhely (vagy garázs) biztosítását, busi-
ness center szolgáltatásokat (fax, fénymáso-
lás, titkárnő, irodai eszközök igénybevétele).

NÉPSZERŰ SZÁLLODA-TÍPUSOK
Amikor szálláshelyet kerestünk az évi megérdemelt 

nyaralásunk vagy csak egy hosszú hétvége eltöltésére, 
akkor rengeteg szálloda közül válogathatunk 

nemcsak hazánkban, hanem világszerte.



NÉPSZERŰ SZÁLLODATÍPUSOK

Az ilyen szállodák nemcsak az egyéni 
üzleti utazók részére kínálják szolgáltatásait, 
hanem nagyobb rendezvények, konferen-
ciák megszervezését is vállalják a legmo-
dernebb technikai felszerelések biztosítása 
mellett.

Boutique hotel
Mai divatos elnevezés, ami az európai 

nagyvárosok legújabb szálloda-típusára 

utal. A francia eredetű ,boutique’ szó arra 
utal, hogy - a párizsi romantikus Szaj-
na-parti szállodákhoz hasonlóan - ezek-
ben a szállodákban is viszonylag kevés 
szoba található, amely meghitt, családias 
hangulatot teremt a vendégek számára.

A szállodák szín- és formavilága annyira 
modern és fiatalos, az átlagos ember szá-
mára kicsit már túlzó is, hogy azon sem 
lennénk meglepődve, ha kiderülne, hogy 

egy híres divattervező vagy stylist is részt 
vett a tervezésben és a színek, anyagok 
kiválasztásában. Az alapszolgáltatásokon 
túl – mint a szállás, reggeli, drinkbár - ne 
várjunk túl sokat ezektől a szállodáktól: 
általában nem rendelkeznek étteremmel 
(viszont a városközponti elhelyezkedés-
nek köszönhetően számos étkezési és 
szórakozási lehetőség adott a közelben), 
parkolással (szintén a korlátozott belvárosi 
lehetőségek miatt) és egyéb szolgáltatá-
sokkal.

Apartmanhotel
A hosszabb időszakra érkező és a nyu-

galmat szerető vendégeknek apartman 
szállodát érdemes választaniuk, ahol a saját 
kis lakásukban senkitől nem zavarva pihen-
hetnek. Ezek a szállodák kívülről gyakran 
úgy néznek ki, mint egy társasház.

Ráadásul valóban, belépve az apart-
manba úgy érezzük magunkat, mintha 
otthon lennénk: az apartman részeit 
képezik a teljesen felszerelt konyha étke-
zővel, fürdőszoba, hálószoba, nappali. Ez 
a szállodaforma igen népszerű a medi-
terrán nyaralóhelyeken, azonban a városi 
változat felveszi a versenyt a legmoder-
nebb ötcsillagos szállodákkal is mind fel-
szereltségükben (pl. háztartási eszközök, 
bútorok minősége), mind szolgáltatásai-
ban (sok helyen fitneszterem, uszoda is a 
vendégek rendelkezésére áll).

Kastélyszálló
Pár évvel ezelőttig erről a szállodafor-

máról leginkább az angol és a francia 
kastélyok jutottak eszünkbe, azonban 
manapság már Magyarországon is talál-
hatunk gyönyörű és kényelmes kúriákat, 
amiket szállodává alakítottak át.
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NÉPSZERŰ SZÁLLODATÍPUSOK

Ellátogatva egy ilyen kastélyszállóba visz-
szarepülünk a grófok és hercegnők idejébe, 
sőt a személyzet gondoskodik róla, hogy 
mi is királyi ellátást kapjunk. A szállodák a 
korhű megjelenést ötvözik a modern világ-
gal (pl. internet, fitneszterem, wellnessrész-
leg), nem hiába váltak vonzóvá az idősebb 
korosztály mellett a fiatal, kisgyermekes 
vendégek körében is. Egy ilyen kastélyhotel 
felejthetetlen helyszíne lehet egy romanti-
kus esküvőnek vagy bármilyen más családi 
eseménynek. 
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NÉPSZERŰ SZÁLLODATÍPUSOK

A szolgáltatások ára nem éppen olcsó, de 
az esemény garantáltan örök emlék marad.

Wellness és termálhotel
A magyar vendégek legnépszerűbb szál-

loda-típusa akár a hideg téli hónapokban, 
akár a forró nyári melegben. Ezek a szállo-
dák a ma oly divatos wellness életérzést 
hivatottak megteremteni.

A szolgáltatások széles kínálatában ked-
vünkre válogathatunk, akár az egész napot 
eltölthetjük a beltéri és kültéri medencék-
ben, jacuzzikban és szaunákban. Egzotikus 
masszázsokkal kényeztethetjük a minden-
napoktól megfáradt testünket, sőt több 
szálloda már életvezetési tanácsadókat és 
terapeutákat is alkalmaz, akik egyéni taná-
csokkal látják el a vendégeket. A szállodák 
fel vannak készülve a gyermekes családok 
fogadására is (gyermekmedence, játszóte-
rek, gyermekfelügyelet, stb.), így a legkiseb-
beket sem kell otthon hagyni, ha a szülők 
pihenni szeretnének. 

A termálhotelek olyan gyógyvíz lelő-
helyek mellé épültek, ahol a víz hatásait 
felhasználva, teljes körű gyógyászati szol-
gáltatás is tudnak biztosítani. Ilyen szállo-

dákban szakorvosi ellátásban, rehabilitációs 
kezelésekben is részesülhetnek a vendégek.

Üdülő/nyaraló szálloda
Általában csak főszezonban tartanak 

nyitva, kiemelt üdülőhelyeken találkozhatunk 
ilyen szállodákkal: Balaton, Velencei-tó. Ezek a 
szállodák a családok számára számos szolgál-

tatással és programmal biztosítanak ideális 
körülményeket a vakáció eltöltéséhez. A víz-
part közelsége alapvető elvárás a szállodával 
szemben, hiszen nem szeretnének a vendé-
gek fürdőruhában keresztülsétálni a lakó-
területeken. A szállodák a szezonban igen 
zsúfoltak, ezért időben foglaljuk le a szállást.

 – Szerk. –

Fotó: internet
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„A dolgozók nagy része 15-20 éve dolgozik és 
szakmai alázattal szolgálja ki az ide érkező vendé-
geket.

A 31 év minden évben újabb és újabb kihí-
vásokat jelentett. Amikor 1990-ben elkezdtem 
dolgozni, még csak levelezés útján történtek a 
foglalások. 

Az első fax, pénztárgép majd számítógépek 
elterjedése után ma már az egész világ közvet-
lenül intézheti foglalását. A mi korosztályunknak 
nem lehetett abbahagyni a tanulást. Ránk igaz a 
mondás „ tanulás egy életen át ”

A Hotel Magistern és a Balaton 
mindenkit vár...
Bármely évszakban is látogat el a magyar ten-

ger partjára, nyugalom, szépség várja... Szállodánk 
a Siófoki Hotel Magistern a tökéletes választás a 
kikapcsolódásához. Nálunk mindent megtalál, ami 
pihenéséhez szükséges. Kiszakadni a hétköznapok 
malmából, kicsit elfeledni a gondokat... tegyen 
próbára minket s meglátja visszatér hozzánk.

A Hotel Magistern Siófok legszebb részén, az 
Aranyparton található, közvetlen vízparton, hatal-
mas zöld, virágos kerttel rendelkezik. A hotel kert-
jéből közvetlen bejárás lehetséges a tóba.

Szállodánk 115 szobával rendelkezik, mindegyik 
erkéllyel, ahonnan csodás panoráma tárul elénk, a 
korán kelőknek a szépséges napfelkelte, esténként 
a csillogó aranyhíd a vizen, mely káprázatos. A nagy 
nyári melegben a légkondicionálás teszi kellemessé 
az ittartózkodást. Fürdőszobáink teljesen felújítot-
tak, szobáinkat folyamatosan modernizáljuk. 

Szállodánk étterme, kerti büféje biztosítja ven-
dégeink részére a magyar konyha remekeit vagy 
éppen a Strand ételeket! 

A földszinti drinkbár koktélcsodákkal kényeztet.
Ha az időjárás mostoha, a wellness részleg 

medencéi, szaunái, masszőreink ügyes kezei által 
pihenhetnek vendégeink.

Szállodánk rendezvények, konferenciák, 
esküvők és családi találkozásoknak is hely-
színe!

A Hotel Magistern
és a Balaton mindenkit vár!

Pártényiné Guzslován Tünde a szálloda 
Igazgatója mutatja be az általa 31. 

éve vezetett Hotel Magisternt:
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HOTEL MAGISTERN
www.hotelmagistern.hu

 +36 84 519 600
info@hotelmagistern.hu

Beszédes sétány 72.
H-8600 Siófok
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Csak friss alapanyagok
Az egyik legfontosabb, hogy mindig friss 

alapanyagokat használjunk, és lehetőleg 
kerüljük a fagyasztott húsokat. Érdemes 
kicsivel több időt szánni a minőségi hozzá-
valókra és akár helyi termelőktől beszerezni 
a friss alapanyagokat. Arra is figyeljünk, hogy 
csökkentsük a vörös húsok arányát, és fehér 
húsokkal (csirke, pulyka), halakkal színesítsük 
a palettát. A jó zsírok, mint amilyenek a lazac-
ban vagy a pisztrángban megtalálhatók, 
jótékony hatással vannak az egészségünkre. 
A húsokat ne sózzuk meg előre, mert kiszá-
radnak, pácolásnál pedig válasszunk fém 
vagy üveg edényeket a műanyag helyett. 

Grillezés a húson túl 
A grillezésről elsőként mindenkinek a 

húsos ételek jutnak eszébe, hiszen kinek ne 

csordulna össze a nyál a szájában egy isteni 
hamburger, vagy pácolt csirkemell láttán. A 
húsimádóknak nem is kell lemondania erről, 
viszont rengeteg más opció is van, ha vege-

táriánus vagy vegán barátainknak szeret-
nénk kedveskedni. Grillsajtok és zöldségek 
széles tárházából választhatunk, próbáljuk ki 
bátran a gombát, a padlizsánt, sőt ínyencek 

ÍGY LEHETÜNK
A NYÁRI GRILLPARTIK KIRÁLYAI!

Az idei nyarat már biztosan nem kell karanténban 
töltenünk, és talán lassan az idő is kegyes lesz, 

hogy felhőtlenül élvezhessük a régóta várt nyári 
estéket. Itt az alkalom, hogy bepótoljuk az elmaradt 

összejöveteleket és nagy közös vacsorákkal ünnepeljük 
meg az elmaradt szülinapokat! A hangulatot mi sem 

alapozhatná meg jobban, mint a közös grillezés, 
amihez kicsit mindenki ért, azt viszont kevesen 
tudják, hogy hogyan lehet igazán jól csinálni.
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akár gyümölcsökkel is kísérletezhetünk a következő baráti összejö-
vetelen!

Ne vacakoljunk a faszénnel! 
Sokan esküsznek a faszenes grillre, de lássuk be, egy asztali grillnél 

egyszerűbb és gyorsabb megoldás aligha létezik. Az élmény és az 
ízek változatlanok, de megspórolhatjuk a szénnel járó kellemetlen-
ségeket és több idő marad a jó beszélgetésekre. Nemcsak használni, 
hanem tisztítani is könnyű, amiért másnap leszünk csak igazán hálá-
sak!

Óvatosan az alkohollal! 
Az isteni ételek mellett az italokra is érdemes figyelni a nyári sütö-

getéskor. Szomjoltó gyümölcsös, alkoholmentes koktélokkal, ext-
rább limonádékkal vagy hűsítő jegesteával tökéletessé tehetjük az 
élményt! Természetesen alkohol is kerülhet az asztalra, de figyeljünk 
rá, hogy nagy melegben ezekből csak mértékkel fogyasszunk!

+1 Eszközök és tisztítás
Fontos, hogy mindig kéznél legyenek a megfelelő konyhai esz-

közök, hiszen a grillezés lehet veszélyes is, ha kapkodva, nem odafi-
gyelve állunk neki. Éppen ezért előre készítsünk be a grillsütő mellé:

 egy fogót, amivel könnyen tudjuk for-
gatni a húsokat, zöldségeket

 egy grillkefét a maximális tisztasághoz

Tisztítsuk meg alaposan a sütőt minden használat előtt, hiszen a 
korábbról a rácson maradt ételmaradék se nem higiénikus, se nem 
gusztusos, ráadásul és pillanatok alatt megég.

Forrás: Gorenje
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Hozzávalók 4 személyre:
 8 vékony pulykaszelet (egyenként 5 dkg)
 só
 bors
 2 tk. mustár
 8 vékony szelet sonka
 8 puha aszalt sárgabarack
 1 ek. olívaolaj
 8 hústű

Elkészítés:
1  A hússzeleteket szárazra töröljük és 

kiklopfoljuk. Sózzuk és borsozzuk. 
Egyik oldalukat bekenjük mustárral. 
Sonkaszeleteket kettévágjuk. 
A mustáros oldalra sonkát és 
sárgabarackot teszünk.

2  A hússzeleteket feltekerjük és 
hústűvel rögzítjük. A tekercseket 
megkenjük olajjal és 10 percig 
grillezzük, néha megforgatjuk.

Fotó: somethingsweetsomethin

Hozzávalók 4 személyre:
 1 gerezd fokhagyma
 4 ek. olaj
 1 tk. közepesen erős mustár
 4 ek. barna sör
 1/2 ek. méz
 só
 frissen őrölt bors
 1 tk. szurokfű (oregánó)
 1/2 tk. édesnemes paprika
 4 szelet sertéstarja 

(egyenként kb. 20 dkg)

Elkészítés:
1  A fokhagymát meghámozzuk és 

összezúzzuk. A fokhagymát, az 
olajat, a mustárt, a sört és a mézet 
elkeverjük. A páclét sóval, borssal, 
oregánóval és paprikával fűszerezzük.

2  A hússzeleteket megmossuk, majd 
szárazra töröljük és megkenjük a páccal. 
A húst a hűtőben 4 órán át pácoljuk.

3  A szeleteket kivesszük a pácléből 
és lecsöpögtetjük. A lecsöpögött 
levet csészébe öntjük. A szeletek 
mindkét oldalát 6 percig grillezzük, 
közben kenegetjük a páclével.

Fotó: Femina.hu

Hozzávalók 4 személyre:
Sherrys páclé
 4 csirkemellfilé bőr nélkül 

(egyenként kb. 15 dkg)
 só
 bors

Elkészítés:
1 Elkészítjük a páclevet.

2 A filéket megmossuk, 
szárazra töröljük és kicsit 
kiklopfoljuk. Sózzuk és 
borsozzuk, és minden oldalát 
megkenjük a páclével. 
Hűvös helyen legalább 
15 percig állni hagyjuk.

3 A csirkemellfiléket 10 
percig grillezzük, időnként 
megforgatjuk.

Sherry-pác (4 adaghoz)
 1 ek. száraz Sherry
 2 tk. balzsamecet
 3 ek. olívaolaj
 ½ tk. szárított oregánó

Elkészítés:
1 Az alapanyagokat 

jól elkeverjük 

2 Illik: szárnyashoz, sertéshúshoz

Fotó: fitfoodiefinds.com

Son kás pulykateker cs

Ser téskar aj sörpácban

Sherr  ys csir kemell
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Hozzávalók 4 személyre:
 8 ízletes paradicsom
 2 lecsöpögtetett 

mozzarellagolyó 
(egyenként 125 g)
 só
 bors
 2 ek. olívaolaj
 néhány bazsalikomlevél
 olaj a grillrácshoz

Elkészítés:
1  A paradicsomot megmossuk, 

szárazra töröljük és 

keresztben kettévágjuk. 

2 A mozzarellagolykat 
16 szeletre osztjuk.

3  A paradicsomokat a vágott 
felükkel lefelé az olajozott 
grilltálcán 8 percig grillezzük. 
Megfordítjuk, rátesszük a 
sajtot, és további 5 percig 
sütjük. Sózzuk és borsozzuk. 
Meglocsoljuk olívaolajjal és 
bazsalikommal díszítjük.

Fotó: nosalty.hu

Roston  sült par adicsom  mozzar ellával

Hozzávalók
4 személyre a páchoz
 2 ek. Martini
 2 ek. olívaolaj
 1 ek. az olajbogyókonzerv levélből 
 1 biocitrom reszelt héja
 1/4 tk. frissen őrölt fekete bors

4 személyre a húshoz
 4 marhasteak, egyenként 

nagyjából 225 g és 3 cm vastag
 8 paprikakrémmel töltött 

zöld olajbogyó (vagy 4 zöld 
olajbogyó és 4 ezüsthagyma)
 ½ tk. durva szemű tengeri só
 ½ tk. frissen őrölt fekete bors
 50 g kékpenészes sajt
 4 fogpiszkáló

Elkészítés:
1  A pác hozzávalóit összekeverjük 

egy kis tálban.

2  A steakeket egy nagy, zárható műanyag 
zacskóba tesszük, és beleöntjük a pácot. 

3 A levegőt kisimítjuk a zsákból, 
és szorosan lezárjuk. Többször 
megfordítjuk, hogy a pácot 
egyenletesen eloszlassuk benne, 
laposan egy tálra fektetjük és 1-2 
órára a hűtőszekrénybe tesszük.

4  A fogpiszkálókra 2-2 olajbogyót 
(vagy 1-1 olajbogyót és 
ezüsthagymát) szúrunk.

5  Előkészítünk egy kétzónás 
parazsat erős hőhöz.

6  A steakeket kivesszük a zsákból, és 
alaposan lecsepegtetjük (a pácra nem 
lesz már szükség).
A húst grillezés előtt 20-30 percig 
pihentetjük szobahőmérsékleten, 
majd egyenletesen befűszerezzük 
sóval és borssal.

7  A grillrácsot alaposan megtisztítjuk.
A steakeket direkt erős hő felett, csukott 

fedéllel a kívánt átsülési fokig grillezzük, 
nagyjából 8-10 perc után lesznek 
pirosas rózsaszín. Ez alatt az idő alatt 
egyszer fordítsuk meg, é ha szükséges, 
helyezzük át őket, hogy egyenletesen 
puhuljanak. A kész steakeket levesszük 
a grillről és 3-5 percig pihentetjük őket. 

8  A kékpenészes sajtot a steakekre 
morzsoljuk, és mindegyikbe 
egy-egy olajbogyós fogpiszkálót 
szúrunk. Melegen tálaljuk.

Fotó: sizzlebrothers.de

Mar hafilésteak Mar tiniban pácol va
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Hozzávalók 4 személyre:
 1 kg sárgadinnye
 6 ek. olívaolaj
 1 zúzott foghagymagerezd
 só
 bors
 ¼ tk. őrölt szegfűbors
 2 tk. nádcukor
 2 tk. balzsamecet

Elkészítés:
1  A dinnyét kimagozzuk és 1 cm széles cikkekre vágjuk. Megkenjük 

1 evőkanál olajjal. A maradék hozzávalókat összekeverjük.

2  A szeletek mindkét oldalát 7 percig grillezzük. 
Megkenjük a fűszeres olajjal, és oldalanként 1 percig 
ropogósra sütjük. Fűszervaj illik hozzá.

Fotó: szotyimuvek.blog.hu

Rop ogós sárgadinnye

Hozzávalók 6 személyre

A körítéshez
 125 g hideg tejszín
 1 ek. cukor
 1 tk. finomra reszelt bionarancshéj
 12 közepes méretű, kemény 

húsú, érett sárgabarack 
 6 ek. vaj
 3 ek. cukor
 néhány csepp keserűmandula-aroma
 6 szelet piskóta, egyenként 

1,5 cm vastagra vágva 
 porcukor
 5 ek. mandulalapocska

Elkészítés
1 Faszénbrikettel közepes hőfokú, 

kétzónás grillezéshez készítjük 
elő a faszenes sütőt.

2 Közepes tálban kemény habbá 
verjük a tejszínt a cukorral és a 
narancshéjjal. Addig verjük, amíg 
a puha csúcsok megállnak, Amikor 
elkészült, betesszük a hűtőbe.

3 A sárgabarackokat félbevágjuk és 
kimagozzuk. A vajat kis lábosban, 
kis lángon felolvasztjuk, majd 

hozzáadjuk a cukrot és a 
mandulaaromát, majd 1-2 
perc alatt simára keverjük. 
Levesszük a tűzhelyről, 
és fél sárgabarackok 
valamennyi oldalát 
bekenjük az aromás vajjal.

4 A grillrácsot alaposan 
megtisztítjuk. A fél 
sárgabarackokat nyitott 
grillezőben, direkt 
közepes hő felett 
5-6 percig grillezzük, 
amíg néhány helyen megbarnulnak 
és teljesen átforrósodnak. Sütés 
közben egyszer-kétszer megfordítjuk 
a barackokat és szükség szerint 
átrendezzük őket a rácson, hogy 
egyenletesen süljenek. Közben a 
piskótaszeletek mindkét oldalát 
vékonyan megszórjuk a porcukorral. 
A felesleges cukrot óvatosan 
lerázzuk. A piskótaszeleteket 
nyitott grillezőben, direkt közepes 
hő felett 30-60 másodperc alatt 
megpirítjuk. Sütés közben egyszer 
megfordítjuk a szeleteket, hogy 
mindkét oldalukon láthatóvá váljon 
a jellegzetes grillrács-mintázat.

5  Egy-egy piskótaszeletet teszünk a 
desszertestálakba, és erre halmozzuk 
a sült sárgabarackot. Tejszíhabcsúccsal 
és mandulalapocskákkal 
megszórva tálaljuk.

6 Nyitott grillezőben süssük a 
sárgabarackot, hogy a sütés során 
keletkező füst ne tegye tönkre a 
grillezett gyümölcs édes ízét.
A sárgabarack grillezéséhez soha ne 
használjunk keményfából készült 
faszenet vagy faszénbrikettet.

Forrás: Mérték Kiadó
Fotó: imperialsugar.com

Grillezett  sárgabar ack piskótával és mandulalapocskákkal
Elkészítési idő: 15 perc

Grillezés: 5-6 perc
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Hozzávalók 4 személyre:
 2 gerezd fokhagyma
 12 szelet csontos báránykaraj (egyenként 11 dkg)
 só
 frissen őrölt bors
 kakukkfűolaj

Elkészítés:
1  A fokhagymát meghámozzuk, és hosszában kettévágjuk.

A karajt megmossuk, szárazra törölgetjük, és mindkét oldalát 
bedörzsöljük fokhagymával, megsózzuk és megborsozzuk.

2  A hússzeleteket megkentjük 2 evőkanál kakukkfűolajjal, és 8 percig grillezzük, 
közben többször forgatjuk, és rákenjük még a maradék kakukkfűolajat is.

Kakukkfűolaj 4 adaghoz:
 1 tk. szárított kakukkfü
 1 tk. citromlé
 4 ek. olívaolaj
 1/2 tk. rószaszín egész bors

Ezeket az alapanyagokat jól összekeverjük. Illik bárányhoz és szárnyashoz.
Fotó: muvelohedonista.blogspot.com (öntfűszeres)

nephrocare.hu

Kakukkfüves báránykar aj
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Hozzávalók 4 személyre
 500 grillezett steakhús (lapockafilé, 

flnak steak vagy skirt steak, 
azaz a szegy hátulja)

A vinaigrette-hez
 1 tk. finomra aprított fokhagyma
 1 tk. finomra reszelt friss gyömbér
 1,5 tk. rizsborecet
 ½ tk. durva szemű tengeri só
 1 ek. dijoni mustár
 1 ek. felaprított friss tárkonylevél
 125 ml olívaolaj
 8 marék vegyes leveles saláta 

(romana, rukola, radicchio vagy 
tetszés szerint egyéb kombináció)
 1 lila hagyma, meghámozva, 

finom fél karikákra vágva
 8 tárkonyág, a levelei letépkedve
 180 g kecskesajt, szétmorzsolva

Elkészítés:
1 A steakhúst mintegy 30 perccel a tálalás 

előtt kivesszük a hűtőből. A felesleges 
zsírt eltávolítjuk róla, és a húst a rostokra 
merőlegesen vékony szeletekre vágjuk.

2 A vinaigrette-hez egy közepes tálban 
összevegyítjük a fokhagymát, a 
gyömbért, az ecetet és a sót, és 5-10 
percig pihentetjük. Ezután egy kis 
habverővel belekeverjük a felaprított 

tárkonyt és a mustárt. Beledolgozzuk 
az olívaolajat és habverővel kis 
adagonként, állandó keverés közben, 
míg az egész emulzióvá áll össze.

3 Egy nagy tálban a salátalevelekre 2-3 
evőkanál vinaigrette-et locsolunk.
A salátát külön-külön tányérokra 

osztjuk és hagymával és 
tárkonylevelekkel díszítjük.
A steakszeleteket elosztjuk a salátás 
tányérokon és egy kis vinaigrette-et 
kanaluzunk a húsra. Végül rászórjuk 
az összemorzsolt kecskesajtot.

Fotó: jdelephoto.com

Hozzávalók 4 személyre
 2 ek. olaj
 4 ek. zöld citromlé
 3 késhegynyi őrölt koriander
 frissen őrölt bors
 4 tonhalszelet, egyenként 20 dkg
 60 dkg paradicsom
 2 kis piros chilipaprika
 só
 1 nagy gerezd fokhagyma
 3 újhagyma
 1 csipet cukor

Elkészítés:
1 Összekeverjük az olajat, 1 ek. 

citromlevet, a koriandert és a borsot. 
A tonhalat megmossuk, szárazra 

töröljük és megkenjük a páclével. 
Hűvös helyen 30 percig érleljük.

2 A paradicsomot leforrázzuk, 
lehúzzuk a héját és kicsumázzuk. 
A húsát kis kockákra vágjuk, a 
chilipaprikát megtisztítjuk, hosszába 
kettévágjuk, magjait kiszedjük, 
megmossuk és finomra aprítjuk. 

3 Meghámozzuk a fokhagymát 
és összezúzzuk. Az újhagymát 
megtisztítjuk, megmossuk és 
felaprítjuk. Összekeverjük a 
paradicsomot, a chilit, a hagymát és 
a fokhagymát. Sóval, borssal, cukorral 
és a maradék citromlével ízesítjük.

4 A tonhal mindkét oldalát 4 percig 
grillezzük, majd megsózzuk. 
Paradicsomszósszal tálaljuk.

Köretként rizst, tortillachipset ajánlunk.

Fotó: koechengoetter.de

Steaksaláta tárkon yos vinaigr ett e-tel

Ton halsteak tüzes par adicsom szósszal
Elkészítési idő: 25 perc

Pácolás: 30 perc
Grillezés: 8 perc

Elkészítési idő: 10 perc
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Hozzávalók 6-8 személyre
 3-4 közepes méretű poblano paprika
 250 g főtt sonka, 1 cm-es 

csíkokra vágva
 6 szál újhagyma
 olívaolaj
 4 dkg vaj, plusz egy kicsi a 

forma kikenéséhez
 4 ek. liszt
 1 l hideg tej
 350 g reszelt, enyhe cheddar sajt 

(ha van, kaliforniai Monterey Jack)
 50 g reszelt parmezán sajt
 ¾ tk. durva szemű tengeri só
 1/4 tk. frissen őrölt fekete bors
 300 g rövid csőtészta 

(lehetőleg maccheroncini)
 8 ek. frissen őrölt zsemlemorzsa
 2 tk. apróra vágott kakukkfűlevél

Elkészítés
1 Közepes hőfokú, háromzónás 

grillezéshez készítjük elő 
a faszenes sütőt.

2 A csilit, a sonkaszeleteket és az 
újhagymát bekenjük egy kevés olajjal. 
A grillrácsot alaposan megtisztítjuk. 
A csilipaprikát 
zárt grillezőben 
direkt közepes 
hő felett kb. 10 
percig grillezzük, 
amíg körös-körül 
elszenesedik 
a héja. Sütés 
közben 
szükség szerint 
megforgatjuk. 
Közben a sonkát 
és az újhagymát 
direkt közepes 
hő felett 4-5 
pedig grillezzük, 
amíg enyhén 
megbarnulnak. 
Közben 
egyszer-kétszer 
megfordítjuk, és 
szükség szerint 
átrendezzük 
őket a rácson, 
hogy a sonka is 
az újhagyma is 

egyenletesen süljön. Mindent leveszünk 
a grillről, és hűlni hagyjuk. A csilipaprika 
elszenesedett héját lehúzzuk, a szárat 
és a magokat eltávolítjuk.
A paprika húsát durván összevágjuk, 
a sonkacsíkokat 1 cm-es kockákra 
vájtuk. Az újhagymát vékonyan 
felszeleteljük, a gyökerét levágjuk.

3 A vajat a tűzhelyen, közepes lángon 
megolvasztjuk. Amikor felhabzik, 
hozzáadjuk a lisztet, és 3-4 percig 
állandóan kevergetve pirítjuk. Amikor a 
rántás enyhén barnulni kezd, felöntjük 
a tejjel és habverővel folyamatosan 
kevergetjük, hogy ne csomósodjon 
össze. Kissé emeljük a hőmérsékletet. 
Apránként hozzáadunk 250 g cheddar 
sajtot és az összes parmezánt, majd 
belekeverjük a sót és a borsot. 
Amikor a sajt olvadni, a mártás pedig 
forrni kezd, csökkentjük a hőt, és 
a mártást 4-5 pedig gyöngyözve 
forraljuk. Levesszük felfújtformába 
(2,5-3 l űrtartalmú) öntjük.

4 A tésztát a csomagoláson látható 
használati utasítás szerint megfőzzük. 

Az előírtnál 3 perccel korábban 
leszűrjük, és összekeverjük a 
sajtmártással. Hozzáadjuk a csilit, 
a sonkát és az újhagymát, és az 
egészet alaposan átforgatjuk.

5 Egy kis tálban összekeverjük a maradék 
cheddar sajtot a zsemlemorzsával és a 
kakukkfűvel. A keveréket a sajtmártásos 
tésztára szórjuk, és kissé lenyomkodjuk.

6 Ha szükséges, friss faszenet 
teszünk a parázsra, hogy tartani 
tudjuk a közepes hőfokot.

7 Amikor a parázs eléri a kívánt hőfokot, 
a felfújtformát a grillrács közepére 
tesszük, és zárt grillezőben, indirekt 
közepes hő felett 25-30 percig sütjük, 
míg a felfújt teteje aranybarnára 
sül. Sütés közben szükség szerint 
forgatjuk a formát, hogy a taralma 
mindenhol egyenletesen süljön. 
Grillezőkesztyűben levesszük a formát 
a rácsról, és még melegen tálaljuk.

Forrás: Mérték Kiadó
Fotó:  femina.hu

Sajtos tésztafelfújt csilivel és újhagymával

Elkészítési idő: 30 perc
Grillezés: 35-40 perc
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