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TÓTH JUDIT

TÓTH JUDIT – CS. NÉMETH LAJOS
„Hatvan éve tökéletes összhangban”
Judit színészi pályáját Mici néni még most is elkíséri, először 2000ben, majd a Turay Ida Színház társulatának tagjaként Kiss Manyi után
öltötte magára a figurát. És Mici néni is 60 éves! „Amikor először felkértek erre a szerepre nagyon megrémültem, mert nem volt könnyű Kiss

Manyi után ezt eljátszani, de örömmel vállaltam! Az akkori filmforgatás
óhatatlanul eszembe jutott, hiszen rajta kívül Páger Antal, Mezei Mária,
Fónay Márta, Ladomerszky Margit játszott a filmben, ami akkor a főiskoláról kikerülve csodálatos élmény volt.

Vérbeli színészek mindketten.
Mostanában nagyon
elfoglaltak. Próbák, bemutatók,
előadások, szinkronizálás,
forgatások, interjúk. És
nemsokára egy neves esemény
lesz az életükben. A színész
házaspárt több mint 22 éve
ismerem, így arra gondoltam,
legyen ez az interjú-összeállítás
méltó ajándék. Decemberben
lesz ugyanis 60 éve, hogy örök
hűséget fogadtak egymásnak.
Olvasóink bizonyára
emlékeznek a „Mici néni két
élete” és a „Tizedes meg a
többiek” című filmekre. Ez a két
alkotás hozta meg számukra
az országos ismertséget.
Juditka újabb sikert könyvelhet
el: a „Hotel Margaret” című
napi sorozat főszereplőjeként
is megismerhettük, számára
ez egy igazi, örömteli
ajándék a sorstól.

SIKERES NŐK • 2022 június
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A Férj, Cs. Németh Lajos a Tizedes meg a
többiek orosz katonájaként lett ismert és érdekes hogy a két film forgatásakor már házasok
voltak, ekkor mégsem játszottak együtt. De
a sors összehozta őket később az előbb említett darabban, ugyanis Lajos játsza Gál Alfréd
taxist, Páger Antal szerepét. „Mint fiatal színészek, az elődöket nagy tisztelettel néztük, és
sokat tanultunk tőlük. Págerrel Várkonyi Zoltán
Utolsó vacsora című filmjében is játszhattam
együtt. Az emberi érzelmek őszinte kifejezése
nagyon megragadott nála, fantasztikus színész volt. Persze én ezt a szerepet a saját eszközeimmel játszottam el.”
Főiskolásként ismerkedtek meg egymással, és onnan kikerülve később különböző
színházakban játszottak. Külön-külön is
több mint 100 szerepen vannak már túl,
amelyet Juditka a kezdetek óta jegyez egy
kis füzetecskében. Pályájuk során azért
volt alkalmuk egymás partnereként szép,
kosztümös darabokban szerepelni. Debrecenben az Ahogy tetszik című darabban, Szegeden a Szentivánéji álomban, a Budapesti
Kamaraszínházban és a Turay társulatnál.
Televízióban a Családi kör epizódjaiban és
a Fantasztikus nagynéni című tévéfilmben.
„A színpadon semmiképp nem jut eszembe
a privát élet, nekem Juditkában a színésznő
partnert kell néznem, az Ő játékából indulok
ki – ami pluszt is nyújt.”
Ez a plusz biztosan megvan a magánéletben is, nemcsak a színpadon, hiszen ennyi
időt eltölteni házastársként, szülőként, színészként azt gondolom csodálatos. Óha6
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tatlanul megkérdezem hát, árulják el mi a
„receptjük” erre. „Nincs rá „recept”, ez egyéni
adottságoktól függ – mondja Lajos, de biztosan befolyásolja, hogy egy pályán mozgunk,
közös az érdeklődésünk, közös a munkánk is.”
Judit szerint az biztos, hogy egy húron
kell pendülnie két embernek, csak így
lehet megmaradni egymás mellett. „Ennyi
év távlatából biztosan tudjuk, hogy hatvan
évvel ezelőtt sorsszerű volt a találkozásunk.
Kitartottunk egymás mellett jóban rosszban.

Ha újrakezdhetném, akkor is így választanék. Sok közös gondolatunk van, amit épp
emiatt tudunk megbeszélni, de itt és most
leszögezem, hogy egymás alakításába soha
nem szóltunk bele! Azt persze átbeszéljük,
hogy mi volt az előadáson, milyen volt a
közönség, hogy ment a próba, de azt hogy
én így csináljam vagy ő úgy csinálja, azt
soha nem mondtuk egymásnak és nem is
fogjuk ezután sem.”
Azért egy kicsit bujkál bennem a kisör-

TÓTH JUDIT
dög…, pedig jól ismervén mindkettőjüket,
nehéz elképzelnem nagy veszekedéseket,
vitákat. Csak van valamilyen rossz tulajdonságuk, ami miatt néha összekapnak… De
Lajostól csak annyit sikerült megtudnom,
hogy Juditka nagyon jól tudja összeegyeztetni a házimunkát a művészi munkájával, és
ez nagyon jól is működik. Ezt a kérdést Judit
is röviden elintézte. „Lajos békés természetű
ember, jókat lehet vele beszélgetni, jókat lehet
vele nevetgélni én mindig jól érzem magam
vele.”
Egy sikeres párossal beszélgetek. A
sikert mindenki másképpen éli meg. És én
nagyon kíváncsi voltam arra, hogyan élik
meg ők azt, ha felváltva megy jobban a
szekér, ilyenkor vajon irigylik egymás sikerét? „Nálunk ebből soha nem volt probléma
– mondja Lajos, előfordult valóban hogy hol
egyikünknek, hol másikunknak ment jobban,
de ez éppen azt idézte elő, hogy olyankor volt
nagyobb köztünk a lelki összhang.”
Lajos abban az időben már filmfőszerepeket játszott – meséli Judit, gondolok itt
például a híres „Tizedes meg a többiek” című
filmre, nagy filmsztár volt, és őszintén bevallom én is szívesen lettem volna hasonló
helyzetben. Aztán 1962-ben forgattuk a
„Mici néni két élete” című filmet, Kiss Manyival,
Páger Antallal, és ez a film nekem is meghozta az ismertséget, utána sorra kaptam
én is a szerepeket.
A házaspárnak két felnőtt fia van, Balázs
és Bálint. Az már az óvodában kiderült,
a színészet egyiküket sem vonzza. Talán
Bálint áll most közelebb ehhez a világhoz,
mert ő az egyik neves szinkron stúdióban
dolgozik hangmérnökként. Szerepálmaik
már nincsenek, sőt korukra való hivatkozással a színpadi szereplésről végleg
lemondtak. Lajos sokat játszott a Budapesti
Kamaraszínházban, Juditka pedig a Turay
Ida Színház társulatával járta az országot
és lépett színre a József Attila Színházban,
ami külön öröm volt számára, hiszen annak
idején 19 évet töltött el ennek a neves színháznak a színpadán. A siker naponta jelen
volt az életükben, de ők úgy gondolják,
ettől még ugyanúgy kell élni, mintha más
foglalkozást választottak volna. Becsületesen, emberségesen. És mire ez a kis
összeállítás megjelenik; meglehet, hogy
60 egymással eltöltött esztendő után újra
kimondják majd a boldogító igent.
Kancsár Péter
Fotók a házaspár archívumából
SIKERES NŐK • 2022 június
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SZABÓ MÓNIKA
Az Operaház nézőterén néma döbbenet.
Mi ez? Rossz tréfa, vagy csak a szem káprázik?
Amióta világ a világ, ilyen még nem fordult elő az Operában. Már ebben az épületben is divat lesz a szentségtörés?
A ’60-as évek közepén az Operaházban
nem kis meghökkenést keltett, amikor a
karmesteri pulpitusra egy hölgy lépett fel.
A nők kezébe fakanál vagy vasaló való, nem
karmesteri pálca, vélekedtek az erősebb
nem képviselői, akiknek szent meggyőződésük volt, hogy az igazi karmester csak és
kizárólag férfiember lehet.
Az ellenzők érve főleg a konvenciókat
emlegeti. Régen több országban nemhogy
karmester nem lehetett nő, még zenekari
tag sem.
Azóta sok olyan területen megjelentek a
lányok, asszonyok, ahol korábban elképzelhetetlen volt. Még olyan szélsőséges sportágban is, mint a ketrecharc.
Ami a női karmestereket illeti, bár régóta nem tabu terület a nőknek, mégis alig
hallani olyan hölgyekről, akik ezt a hívatást
választották volna.
Nem nőnek való pálya! - mondta szinte
mindenki. A zenészek nehezen fogadták el,
hogy egy nő dirigál nekik.
A Budavári Palotakoncerten figyeltem
fel nemrég az Operett színház zenekarát
vezénylő karmesterre, SZABÓ MÓNIKÁRA,
akit a koncert után meginvitáltam egy kis
csevegésre az Operett színház melletti
presszóba.
– Egyetért azzal a véleménnyel, hogy
a karmesterség nem női pálya?
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy elfogadom, mert sok esetben, rosszul viselik
az emberek a női vezetőket. A zenészek
hamar eldöntik, hogy a karmester milyen
muzsikus. Amikor látják, hogy felkészült
vagyok, akkor már mindegy számukra,
hogy nő dirigálja őket.
– Mi vonzotta erre a pályára?
– Nem tudatosan lettem karmester. Iskolai
énektanárnak és karvezetőnek tanultam,
de kiderült, hogy az nem az én világom.
Ezután tanultam tovább karmesternek,
amit nagyon megszerettem
– Mikor volt az első karmesteri bemutatkozása?
– 2002-ben - jé már húsz éve - a Vígszínházban Egy csók és más semmi operettet
dirigáltam.
– Igaz, hogy a karmesternek három lépés
távolságot kell tartania a zenészektől?
SIKERES NŐK • 2022 június
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– Lehet, hogy igaz, de én személyiségemből fakadóan nem tartom. Úgy gondolom, a tisztelet kivívása nem a három
lépés távolsággal érhető el.
– Férfiakat vagy nőket nehezebb dirigálni?
– Férfiakkal gyorsabban szót értek talán, a
nők lassabban fogadnak el, több az előítéletük.
– A karmesternek illik minden
hangszeren játszani?
– Minden hangszer adottságait jól kell
ismerni. Néhányan tanultam játszani, de a
zongora a fő hangszerem.
– Ha szólókarriert választotta
volna, milyen hangszeren?
– Cselló a kedvencem, de nem vagyok
szólista alkat, inkább közösségi ember
vagyok.
– Előfordult karmesteri pályafutása
alatt, hogy valamelyik szereplő
beesett a zenekari árokba?
– Szerencsére nem volt ilyen, de még kellék
sem hullott le.
– Mennyire számít a karmesternél a mimika?
– A jó karmester az arca különböző rezdülésével is tud a zenekarra hatni. Volt olyan
koncert, ahol Ferencsik János pálca nélkül,

–

–

–

–

–
–

–
–
–
–

arcmimikával dirigálta a zenekarát. Egyszer talán én is kipróbálom.
Minden színésznek van szerepálma.
Önnek Mónika van olyan vágya, hogy
melyik zenei művet vezényelje?
Szeretném egyszer szimfonikus nagy
zenekarral Csajkovszkij Hatodik szimfóniáját vezényelni.
Gondolt arra, hogy a nőiességét a
hagyományos karmesteri fekete frakk helyett
színes kosztümben hangsúlyozhatná?
A karmesteri protokoll szigorúan előírja
az öltözetet. Bár a Budavári koncerten például nagy estélyiben dirigáltam.
Előfordult, hogy magánemberként
is „beint” valamire?
Sokszor előfordul, hogy a véleményemet
kéz és arcmimikával is kísérem, főleg, ha
valamivel nem értek egyet.
Ki dirigál a családjukban?
Közösen a férjemmel. Mindketten domináns egyéniségek vagyunk. De...
Van „de” is?
Igen a zenekaromban, férjem a klarinétos,
ott én dirigálom!
Kemény György
Fotók: Szakács Domonkos
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AKKOR ÉS MOST

GREGOR BERNADETTRŐL

GREGOR BERNADETT
AKKOR A PAPA...
A „Varázsfuvolában”” Sarastro, a „Faustban”
Mefisztó, a „Szöktetés a szerájban” Ozmin és
nem utolsósorban igazi testhezálló szerepe
a Falstaff. Gregor József a Szegedi Színház
kiváló művésze végigénekelte az operairodalom csaknem valamennyi basszusszerepét. Gregorral jó barátságban voltam, több
cikket írtam róla, egyik könyvemben „Sztárok papucsban” egyik fejezete is róla szólt „A
bosszús basszus” címmel.
Gregor József sok mindenen bosszankodott, ahogy saját maga is bevallotta, hamar
felment nála a pumpa.
Abban az időben jelentkezett lánya, Bernadett a Színművészeti főiskolára.
Kérdeztem, örül-e, hogy a lánya is a világot jelentő deszkákat akarja hívatásául
választani?
Indulatosan válaszolt: „Isten ments, semmi
szükség nincs arra, hogy még egy bolond
legyen a családban.”
Nagyon nehéz pálya egy nőnek, igazán
találhatott volna magának normálisabb
elfoglaltságot.
Bár tekintélyével beszólhatott volna, a
főiskolára a lánya érdekében, de egy lépést
sem tett, hogy Bernit felvegyék. Nem is vették fel, csak második nekifutásra. Gregor idősebb lányából fogorvos lett, a kisebbikből
viszont „bolond” lány az édesapja szerint.

– Nem vágyik közös fellépésre a papájával?
– Nem, mert nem szeretnék az ő fényében
sütkérezni.
A már egészen fiatalon is sztár külsővel
rendelkező Bernit másodéves főiskolás korá-

ban felfedezték jelentős színházak és egy
tévéjáték a „Csikós” női főszerepével is megkínálták. S, huszonkét évesen mondott egy
bölcs gondolatot: „A szépség hamar elmúlik, addig kellene befutnom, ameddig fiatal
vagyok.”

MAJD A LÁNYA...
Negyedéves főiskolásként, találkoztam
először a színésznőnek készülő Gregor Bernadettel.
Telefonom beszéltem meg vele a találkozót. Mivel fogalmam sem volt, hogy nézhet ki, kértem, hogy mondjon magáról egy
különös ismertető jelet. „Egy fekete hátzsák
lesz rajtam”.
Figyeltem a presszó ajtaját, hogy mikor
tűnik fel a riportalanyom, akit a papája után
egy dundi hölgynek képzeltem el. Aztán
belépett egy fekete hajú, kreol szépség,
akin, ha nincs a fekete hátizsák, sohasem
találtam volna ki, hogy a híres operaénekes
lánya.
– Gyerekkorom óta jártam színházba, otthon is ez volt mindig a fő téma, soha nem
akartam más lenni, mint színésznő.
– Sosem gondolt ara, hogy ön is
operaénekes lesz, mint az édesapja.
– Nekem nincs gyémánt a torkomban,
mint apámnak, de, ha majd énekes feladatot kapok, nem vallok szégyent.
SIKERES NŐK • 2022 június
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Nos, Gregor Bernadett fiatalon befutott, és
bár azóta eltelt jó pár esztendő a szépsége
sem vált mulandóvá.

25 ÉVE A 25 ESZTENDŐS
SZÍNÉSZNŐVEL....
Interjú ügyben másod ízben az éppen 25.
születésnapját ünneplő színésznővel. találkoztam.
Akkor a Nemzeti Színházban játszott és
Szomory Dezső drámájának a Kéji Bella címszerepére készült.
A darab érdekessége, hogy Szomory
darabját a Nemzeti előtt a Vígszínház
mutatta be 1972 májusában, amikor Gregor
Berni született...
A Nemzeti egyébként elkényeztette szerepekkel az szépséges színésznőt. S sok
közül, La Mancha lovagját említem meg,
amelyben a lovag szerelmét Dulcienát alakította.
A 25 éves jubileumi találkozásunkkor a 25
éves színésznő már kismama volt, akkoriban
született első fia Bence.

EGY KEREK SZÜLINAP
KAPCSÁN...
Ezt a cikket a májusban megjelenő Sikeres Nőkbe szántam. Nem véletlenül! A tervezett interjú aktualitását adta a művésznő
kerek születésnapja. A beszélgetés mégsem
jött létre, mert úgy gondoltam, egy ma is

14
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csodaszép, hiú színésznőt nem illik a korára
emlékeztetni.
Amikor az elkésett szülinapi köszöntőről
próbálom kimenteni magam a művésznőtől, azonnal feloldást kapok.
– Jól tette, hogy nem keresett meg akkor. A
világ nagyon kegyetlen a nők magas korát
illetően. Jönnek a megalázó jelzők. Ezek
elől mentem, menekültem, vonultam el
két kedves kutyámmal, egy kis faluban
lévő házamba, ahol feltöltődtem. Szeretek egyedül lenni. Ücsörögtem a füvön és
átgondoltam az eddigi életemet. Szerencsés ember vagyok minden tekintetben.
Az Új Színházban, ahol tizedik évemet
töltöm. Elhalmoznak különböző feladatokkal, szinte minden nap a színpadom
vagyok. Gyönyörűen telt el magányosan
a születésnapom. Ha arra gondolok, hogy
itthon egy koktélpartis bulin kellett volna
ünnepelnem a felköszöntéseket, vagy
egy tévé stúdióban faggattak volna a
riporterek az eltelt 50 évről… Ez nagyon
nem hiányzott volna.
– Május 1- én született. Valamikor
nagy nemzeti ünnep volt. Hogyan
emlékszik azokra az időkre?
– Szegedi lány vagyok, a május elsejei
ünnepek fő színhelye a Széchenyi tér volt.
A legnagyobb élményként éltem meg,
amikor száz fehér galambot kiengedtek
és szálltak az ég felé. Délután és este az

újszegedi majálisok is örökké emlékezetesek maradtak.
– Milyen szerepekben érzi a legjobban magát?
– Drámai szerepekben. Ezekben érzem
magam igazán otthon.
– A legemlékezetesebb jelző, amit
pályafutása alatt kapott?
– A Fatornyok című darabban a második
felvonásban egy rövid jelenetem van.
Szürke kisegérként egy ócska kalapban
jelenek meg a színen, pár mondattal. A
nézőtéri felügyelő mesélte előadás után,
hogy két néni kérdezte tőle, hogy Gregor
Bernadett rajta van a színlapon miért nem
játszott? Számomra ez a komoly elismerés volt, én aki a Végzet asszonya voltam
sok darabban, így eltudott bújni szokatlan
szerepében...
– Benne van egy osztályzásban?
– Kit kell osztályozni?
– Saját magát 1-10-ig.
– Szépség, alak, tehetség kisugárzás?
– Ez nem az én dolgom, hogy megállapítsam.
Ezt magának hagyom. Türelem?
– Hatos.
– Alkalmazkodó készség?
– Nyolcas
– Érzékenység?
– Kilences.
Az újságíróra marad a szépség, a küllem, a
kisugárzás, tehetség megállapítása.
Nem vitás! Tízes!
Kemény György
Fotók: Újszínház
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DR. FARKASINSZKI ILDIKÓ
„Egész életemet végig tanultam.”
– Azt mondják sosem késő elkezdeni. Hogyan lett cukrász, hisz az
eredeti szakmája nagyon távol áll az édességek világától?
– Gyerekkoromban Anyukám minden konyhai tevékenységbe
bevont, de nem mondhatnám, hogy különösebben élveztem
volna azt. Csak amikor saját családom lett, kezdett jobban érdekelni a konyhaművészet. Egyre nagyobb élményt jelentett számomra a sütés-főzés, hiszen folyamatosan kaptam a dicséretet,
elismerést a finomságokért. Igazi sikerélményt találtam a konyhai
alkotásban. Később aztán, amikor a munkámban egy kicsit kiégtem, azt éreztem, hogy muszáj valami olyasmit csinálnom, ami
azonnali örömöt ad. Szinte az egész életemet végig tanultam,
3 diplomám és 5 végzettségem van. A jogi doktorátus és szakvizsga mellett, pedagógus, és államigazgatási képzettséget szereztem, és elvégeztem a coach akadémiát is. Még egy diplomára
nem volt szükségem, de a hiányzott a tanulás. Összekötve a két
örömforrást beiratkoztam egy cukrászképzésre.
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– Az emberek a népszerű IDESÜSS! – amatőr TV-s
cukrászversenyben ismerték meg. Meséljen az élményeiről!
– A párom biztatására neveztem a műsorba, együtt írtuk meg a
jelentkezésemet, és küldtük el a pályázatot. A verseny pedig olyan
jól sikerült, hogy büszkén mondhatom el: a döntőbe jutva, az
ország három legjobb amatőr cukrászának egyike vagyok. A forgatást nagyon élveztem, jó kis csapat alakult ott. A két döntős társammal pedig igazi barátság szövődött, azóta is tartjuk a kapcsolatot,
nyomon követjük egymás sorsának alakulását. A zsűritagoktól sokat
tanultam, sőt egyikük pékségében egy éjszakai műszakot is eltöltöttem, és a mai napig a tőle kapott kovászokkal sütök.
– A váltás mindig nehéz, mi inspirálta erre?
– Amikor jelentkeztem a TV-műsorba, humánpolitikai vezető voltam
az Állami Számvevőszéknél. Tudtam, ha úgy döntök, benevezek az
IDESÜSS-be, az sokkal több lesz, mint egy „játék”. Megváltoztatja
az életem, a munkámmal ugyanis teljesen összeegyeztethetetlen
volt egy ilyen TV-s szereplés. Megkértem, hát a főnökömet, hogy
engedjen el engem, mert én most „önmegvalósítok”. Maximális
támogatást, biztatást kaptam tőle, így nyugodt szívvel vágtam bele
a versenybe, és azzal együtt a karrierváltásba. Természetesen nem
volt egyszerű a döntés. Egy ilyen horderejű változtatáshoz, nem
elég bátornak lenni. Nagyon sok csillagnak kell együtt állnia, hogy
sikerüljön. Nálam ez úgy tűnik éppen így volt. 50 éves múltam, a
gyermekem már önálló családot alapított, sőt az első unokám is
megszületett. Egzisztenciálisan is biztos lábakon álltam. De a legfontosabb, hogy a hozzám legközelebb állók – a családom, a barátaim – maximálisan támogattak és biztattak. Persze, a döntést én
hoztam meg, és azóta is én teszek meg minden lépést, de a háttér,
hogy hisznek bennem, óriási erőt ad.
– Hogyan született a Grill-ázs cakehouse, miért
éppen az oktatás mellett döntött?
– A TV-s cukrászverseny után néhány hónapig eltartott az útkeresés. Nem akartam cukrászdát nyitni, és reggeltől estig sütiket
sütni, formatortákat készíteni. Nekem olyasmi kell, amiben kiélhetem a kreativitásomat, a fantáziámat, ami szabadságot ad. Ami
olyan „Ildis”, különleges, egyedi. A Grill-ázs barndnévben például
a grill szótag arra utal, hogy grillsütőben is készítek desszerteket.
Sok éven keresztül foglalkoztam emberekkel. Még 30 éves sem
voltam, amikor először vezető pozícióba kerültem jegyzőként,
és később is mindig felső vezetőként dolgoztam. Nekem fontos,
hogy sokan legyenek körülöttem, hogy szervezzek, hogy vezessek, hogy tanítsak. Szinte magától értetődő volt, hogy Sütő iskolát
fogok indítani.
– Meséljen a Süti suliról!
– Hamar megtaláltam a megfelelő helyet, egy berendezett főzőiskolát a főváros szívében. Rengeteg kérdés, aggály volt bennem az
indulás előtt. Lesznek-e majd tanítványok, meg lehet ebből élni?
A környezetemtől nagyok sok biztatást kaptam. Így lassan már 4
éve, hogy megnyitotta kapuját a Grill-ázs Süti suli, ahol az első
workshopon hagyományos kelt tésztákat sütöttük.

DR. FARKASINSZKI ILDIKÓ

–
–

–
–

–
–

A workshop végén az egyik résztvevő
megjegyezte: ” ha már kezelhetetlenné
válik számomra a sok tenni való, szívesen
jön hozzám dolgozni”. Na, akkor úgy éreztem, hogy itt valami nagyon jó kezdődött.
Magam sem hittem volna, hogy ennyire
sikeres lesz a suli. Büszke vagyok, hogy már
több százan jöttek el hozzám tanulni, és nem
csak hölgyek, de egyre többször urak is. Tartottak már nálam lánybúcsút és csapatépítő
rendezvényt is. Vannak, akik az ország távoli
pontjairól érkeznek időt, fáradságot nem
kímélve. Jó páran vannak, akik vissza-vissza
térnek, és szerencsére van utánpótlás is, a
legfiatalabb tanulóm 8 éves volt.
Milyen tematika alapján
szervezi a workshopokat?
Heti/kétheti rendszerességűek a tematikus
workshopok. A közös munka közben az is
kiderül, mit tanulnának még el szívesen. A
tanfolyamok konkrét téma köré épülnek,
és legalább 4-5 féle desszertet készítünk el
egy-egy alkalommal. Figyelek rá, hogy otthon is reprodukálni tudják majd a tanultakat, ezért kézzel gyúrunk,
habot verünk, nyújtunk, szaggatunk, díszítünk. Nem használunk
különleges eszközöket, vagy ha mégis, akkor azt mindig részletesen bemutatom, elmagyarázom, elmondom hol, milyet érdemes
beszerezni, megmutatom a technikákat, megosztom a praktikákat. A legnépszerűbb a kovászos kenyér, és persze a macaron. Az
időpontok pár nap alatt betelnek. Ha valamilyen ünnep közeledik,
az eseményhez kötődő finomságokat sütünk, mint karácsonykor
a bejgli, vagy húsvétkor a kalács. Számomra nagyon fontos, hogy
aki eljön hozzám, az úgy érezze megérte. Nem csak a tudást és a
recepteket, hanem jó sok sütit is vihet haza. Hadd örüljön a család
is, küldjék csak újra tanulni Grill-ázsba.
Miért pont Önt választják olyan sokan?
Nem rég az egyik kedves ismerősöm megkérdezte tőlem: Ildi, süticoach lettél? Annyira megtetszett ez az elnevezés, hogy mostmár így
mutatkozom be a workshopok elején, és arra is kíváncsi vagyok,
hogy akik eljöttek aznap, miért vannak ott. Sokféle ok vezeti hozzám
az embereket. Van, aki a régi ízeket szeretné újra érezni, más elveszített receptet próbál pótolni. Akad, aki még sosem mert hozzá fogni,
de olyan is aki a sokszor készítettet akarja tökéletesíteni. Azt is sokan
mondják, hogy „én időt” akarnak maguknak nyerni. Hogy stílszerű
legyek, a finom süti már csak a hab a tortán. Ha elfáradnak, leülünk
uzsonnázni, közben beszélgetünk, sztorizunk, nagyokat nevetünk.
A sok édesség, kóstolgatás, nyalakodás közben jól esik pár sós falat,
amit mindig magam készítek. Mire eltelik a 4-5 óra, nem csak a sütik
sülnek ki, de közösség is épül, barátságok kötődnek.
Meséljen a grillezéssel való találkozásról?
Mint sok minden mást, ezt is a kedvesemnek köszönhetem. Már
a kapcsolat kezdete is az ételekhez köthető, hiszen a második randevúnkat egy Főzőiskolába szervezte. Ő is szereti a gasztronómiát,
különösen a grillezés, a Bbq világa vonzotta. Engem is magával
ragadott a lelkesedése, és vásároltam egy csodás PRIMO kerámia
kemencét, hogy desszerteket süssek benne. A legtöbbünknek a
grillezésről, a nyílt tűzön hirtelen hússütés jut eszünkbe. De hogy

a kamadoban sütiket, kenyereket, pogácsákat is lehet sütni, az már kevésbé magától
értetődő. Teljesen elvarázsolt a Grilldesszertek világa, és ma már büszkén mondhatom
el, hogy nagyon sok jelentős grill/Bbq rendezvényen veszünk részt együtt. A „marcona, nagydarab, tetovált, szakállas” pasik
sorban állnak a grillsütőben sült sütijeimért,
kenyereimért, és kérik a recepteket, sőt sokszor a tanácsaimat is. Így lettem én közöttük
a „Grillnagyi”, amire rá is szolgáltam, hiszen
már két unokám is van. Nem rég pedig egy
csodás élményben volt részem. Egy fantasztikus csapat tagjaként részt vehettem Tennessee-ben a KCBS BBQ Világbajnokságon. A
fiúk a húsok sütésében mérették meg magukat, én pedig a desszert kategóriában indultam. Egy 8 elemből álló sajtkrém mousse
tortát készítettem - spártai körülmények
között egy lakóbuszban-, melyre majdnem
maximális pontszámot kaptam a zsűritől.
– Hogyan hatott Önre a koronavírus
által kiváltott krízis?
– A Covid legsúlyosabb időszakaiban a Süti suli workshopjai pihentek, személyesen nem találkozhattam a tanítványokkal, de ekkor
sem hagytam magára a sütni vágyókat. Ekkor értékelődött fel
igazán az, amit én tudok, hiszen olyanok is „rákényszerültek” az
otthoni sütésre, akik korábban nem gyakorolták ezt a tudományt.
Több időm jutott a weboldalam a www.grill-azs.hu, fejlesztésére,
hogy ott szépen rendszerezve, bárki megtalálja azt a receptet,
amit éppen keres. Az élesztőhiányos időszakban, pedig kovászt
osztogattam. Szépen kiadagoltam, felcímkéztem, becsomagoltam és részletes használati utasítással ellátva kiraktam a kovász
csomagocskákat a kerítésünk tetejére, amik sorban kicserélődtek
a hálás emberek csere ajándékaira. Ma is libabőrös leszek, ha erre
gondolok. Egyre többen kérték, hogy tartsak online workshopokat. Épp kapóra jött egy nagy kiadó ajánlata az együttműködésre.
Mára a Vidék íze receptújság „édes ízek” rovatában havonta magtalálhatók a sütireceptjeim. A Mindmegette receptgyűjtemény
oldalán pedig elindítottuk a Süti suli videósorozatot, ahol heti
rendszerességgel mutatom be egy-egy desszert elkészítését.
– Merre tovább, miben lehet fejlődni?
– Nem tagadom, hogy mindig volt bennem egy kis exibicionizmus, szeretek szerepelni, jól viselem a megmérettetéseket. A
legutóbbi ilyen a „Konyhakiállítás” volt, ahol a nagy színpadon
két alkalommal is bemutató sütést tartottam. Érkeznek megkeresések, felkérések. Ősszel pl. Erdélyben, Gyergyószentmiklóson
tartok egy gasztrofesztiválon grilldesszert bemutatót. A nagy
álmom pedig, hogy egyszer – talán nem is olyan sokára – a könyvespolcra tehessem a saját gyönyörű receptkönyvemet a grillben készült desszertjeimről. Számomra az igazi sikert az jelenti,
amikor visszajelzést kapok. Ha nem győzöm nézegetni a fotókat
a tanfolyamon részt vevők otthon sütött sütijeiről. Hogy újra és
újra eljönnek hozzám tanulni, hogy ajánlanak másoknak is, hogy
egyre többször hívnak különböző eseményekre, médiába, hogy
példaként emlegetnek.
– Szerk. –
SIKERES NŐK • 2022 június
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VARGA LILI

AZ ÉSZ A FONTOS...
A cím, mint tetszenek látni, egy ismert
magyar szólás-mondás kezdete, de befejezetlenül.
A játékos kedvű újságíró azt a feladatot
találta ki, hogy az ismert szólás-mondások,
versek, dalok elejét teszi fel a riportalanyának, akinek az a dolga, hogy fejezze be
a mondatot, a maga módján, úgy ahogy
akarja, gondolja.
Az interjúkészítésnek ezt a formáját
nálunk, a Sikeres Nőkben olvashatják először.
A székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatának színésznői névsorát böngészem.
Hamar egy érdekességre bukkanok.

Három Varga nevű színésznő is akad a
névsorban, nevezetesen Varga Gabriella,
Varga Mária és Varga Lili.
Kit válasszak a három grácia közül?
VARGA LILI lett a befutó.
Miért éppen ő? Elolvasva a pályafutását,
Lili tűnt a legszínesebb egyéniségnek a társulatból.
S, nemcsak a Vargák között...
Talán már az óvodában eldőlt, hogy ebből
a kislányból színésznő lesz. Sorra nyerte
diákként az iskolai és az országos szavalóversenyeket.
Tehetségét volt kitől örökölnie. Nagypapája Varga Gyula a miskolci Nemzeti

Színház népszerű színésze volt, édesanyja a
Nemzeti Színház stúdiójában tanulta a színészmesterséget.
Lili 2016-ban végezte el a Színművészeti
Egyetemet.
Tucatnyi díjat nyert el eddigi pályafutása
során, nemrég kapta meg a Domján Edit
díjat, amelyet a szakma a legjobb vidéken
játszó színésznőnek szavaz meg.
Az ész a fontos, nem a haj - a szólás-mondás és a sláger szerint. Varga Lilinek 11
esztendős korában kihullott a haja. Nem titkolja, nem hord parókát a magánéletében,
kendővel, kalappal, turbánnal, sapkában fel
sem tűnik, hogy nincs haja.
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A színpadon viszont könnyen megoldja
ezt a kérdést póthajakkal.
A mini életrajz után jöjjön a fent említett
játék!

FEJEZZE BE
A MONDATOT!
– Ha újra születnék...
– Jégtáncosnő lennék, imádok korcsolyázni.
– Hol a boldogság mostanában?
– Egy álom autóban. Imádok vezetni, az
autóban születnek mindig a legjobb ötleteim.
– Ha én gazdag lennék...
– Mindent odaadnék a nézőknek és a szüleimnek.
– Ha kimegyek...
– A Pesterzsébeti nagy rétre Kóla nevű
kutyámmal, akkor kapcsolódok ki igazán.
– Minden ember annyit ér...
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VARGA LII
– Ahány perchez, órához jut, hogy bebizonyítsa a tehetségét.
– Ha nem mondhatom el senkinek...
– Elmondom magamnak. Mivel egyke gyerek voltam, kitaláltam
egy világot. Minden voltam benne, még cseresznyefa is.
– Utánam a...
– Az örök kíváncsiság, vágyom arra, hogy minél több élménnyel
találkozzam.
– Az élet célja semmi más...
– Hogy hű maradjak egy életen át a hitemhez.
– Gondolkodom, tehát...
– Játszom, hogy a közönségnek örömet szerezzek.
– Hol vagytok ti régi...
– Gondtalan napok.
– Ide nekem...
– A mozgó világot, nagyon szeretném magam kipróbálni benne.
– Egy gondolat bánt engemet...
– Hogy sose veszítsem el a hitemet és a kíváncsiságomat.
– Magamat kigúnyolom, ha kell...
– Nagyon türelmetlen vagyok magammal szemben, gyakran
magamra is szólok: nyugi.
– Az ész a fontos...
– És nem a paróka. Kopaszon is boldog vagyok. Felajánlottam a
színháznak, hogy szívesen eljátszanám a Kopasz énekesnőt.
– Harminckét éves lettem én....
– Még harmincegy sem vagyok. Július közepén leszek 31.
Boldog szülinapot!
Kemény György
Fotó: Wolf Géza
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MADÁR BARABÁSI TÍMEA
– Milyen értékrendet hozott a szülői házból?
– Talán a szüleim-nagyszüleimtől a legfontosabb dolog, amit megtanultam, hogy
mindig van megoldás, amiért persze tennünk is kell. A családban kiemelkedően
fontos érték volt a munka, a tanulás, a
rugalmasság és a humor. Úgy gondolom,
hogy ahhoz, amit elértem az életben,

valamint a jövőbeli terveimhez kiváló,
stabil alapot kaptam tőlük, amiért nagyon
hálás vagyok.
– Karrier – család?
– Jogászként kezdtem a pályafutásomat
egy ingatlanfejlesztő cégnél, ahol alkalmam volt sok értékes embert megismerni
és sokat tanulni. Egy adott pillanatban

Pszichológus, hipnoterapeuta, jogász, a Valóság
teremtő mesék társszerzője, Elfogadás és Elkötelezettség
Terápia elemein alapuló FACT COVID-19 pszichológiai
elsősegélynyújtásban program NEMZETKÖZI trénere.

–
–

–

–

–
–
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úgy éreztem, hogy esélyt kellene adnom
a „tinédzserkori szerelmemnek”, a pszichológiának, elvégeztem az egyetemet,
mesteri képzést, valamint terápiás iskolát is. Jelenleg tanárként, trénerként és
terapeutaként dolgozom és mindhárom
területet nagyon szeretem. A szerelem
kapcsán: a férjemmel az óvodában ismerkedtünk meg, majd húsz év elteltével
összeházasodtunk és két csodálatos gyermekünk van, akiket a legnagyobb szeretetben nevelünk.
Kire számíthat a napi teendők
„logisztikájában”?
Szerencsém van, mert a környezetemben, családban, baráti körömben számíthatok a körülöttem levők segítségére és
nagyon jó érzés ezt tudni, hogy támogatnak.
Nagyon fontos a gyermek számára a mese.
Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a mese
fontosságára. A Valóságteremtő mesék első
fejlesztő mesekönyve. Lesz még folytatás?
A leghatározottabban a válasz: igen.
Nemrég elhunyt dr. Vargha Jenő-László
kedvenc professzorommal és mentorommal mindenképp folytatást terveztünk,
sajnos ezt most egyedül fogom véghezvinni, ugyanakkor azáltal, hogy szerencsém volt vele dolgozni és tőle tanulni
az ő szellemisége is jelen lesz valamenynyi írásomban. Jelenleg egy munkafüzet
megírásán dolgozom, a Valóságteremtő
mesék gyakorlati útmutatóján, amely
olyan fejlesztő gyakorlatokat tartalmaz,
melyek a pszichológiai rugalmasság komponenseire irányulnak. A gyakorlatok a
meséken túl segítséget nyújthatnak a
szülőknek-pedagógusoknak
egyaránt,
ugyanakkor folyamatban van a könyv
angol és román fordításának a kivitelezése.
Önnek mi a legnagyobb félelme?
Nem tudok egy félelmet kiragadni. Mint
valamennyi embernek, különböző területeken tapasztalom meg a félelmet, ezáltal
nem igazán sikerül rangsorolnom. Úgy
gondolom, hogy a félelem egy természetes érzés, amely különböző helyzetekben
jelentkezik és üzenete van számunkra,
talán a legfontosabb az lenne, hogy az
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életben vannak értékeink (egészség, család, szeretet, jóság stb.) vannak dolgok,
amik fontosak számunkra és ezekhez kapcsolódnak félelmek is.
Pszichológusként Ön fordul segítségért?
Természetesen, a pszichológus számára
is fontos, hogy segítségben részesüljön,
mind szakmai téren, mind privát emberként. A szakmai közösségen kívül családomhoz, barátaimhoz, ismerőseimhez is
esetenként bizalommal segítségért fordulhatok.
Milyen egy tökéletes napja?
Mivel tud kikapcsolódni?
Induljunk ki abból, hogy a legtöbb
napunk tökéletesen tökéletlen. A feltöltődés és kikapcsolódás is többféleképpen történik, vannak időszakok, amikor
nagyon feltölt egy kellemes séta a természetben, máskor egy társasjáték-parti
a családban, vagy egy szakmai konferencia is be tudja tölteni ezt a szerepet. Számomra azt mondhatnám, hogy bizonyos
időszakokban más és más dolgokra van
szükségem a feltöltődéshez, így hogy
belegondolok talán éppen az a számomra fontos dolog, amit az utóbbi időben elhanyagoltam.
Hogyha egyetlen dolgot megváltoztathatná
önmagán, mi lenne az?
Sajnos nem tudok egy dolgot mondani.
Sok mindenen dolgozom folyamatosan,
ha tényleg megtörténhetne az, hogy az
„aranyhal" teljesítse egy kívánságomat,
talán kicsit szervezettebb lennék, kevesebbet halogatnék, ugyanakkor érdekes,
mert sokszor épp a nyomás hatására
sikerül kihoznom magamból a lehető legjobbat. Úgy gondolom, hogy folyamatos
a munka saját magunkkal, mert új helyzetek új perspektívát és megoldásmódokat
igényelhetnek ..., ugyanúgy ahogy mondják, hogy kétszer nem lehet ugyanabba a
folyóba lépni, én is úgy gondolom, hogy
a jelentkező kihívások rugalmas kezelése
érdekében sokszor hasonlóan oldunk
meg valamit, csak mindig egy kicsit másképp.
Mit tart a legmélyebb gyötrelemnek?
Ez egyénfüggő, azt gondolom, hogy
valamennyiünknek vannak gyötrelmei,
dolgok, amelyek foglalkoztatják… és
mindezek azokhoz a területekhez kapcsolódnak, melyek számítanak nekünk. Ami
fontos, talán az, hogy szem előtt tartsuk
az értékeinket és sikerüljön valamennyiszer, a gyötrelmek jelenlétében is vissza-
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térni a számunkra érdemesnek vélt élet
megéléséhez.
Minden nap egy új ismertség szerzése
ezekben a szakmában. Mennyit energiát
fordít a szakmai továbbfejlődésére?
Gondolván itt szaklapok olvasására.
Legutóbb azt beszéltem a kollegáimmal, barátaimmal, hogy annyira vágyom
már arra, hogy egy jó regényt olvassak. Nagyon sok időt fektetek a szakmai
tovább fejlődésre, tanulmányokat olvasok, különböző képzéseken, konferenciákon, szakmai szupervízión és intervízión
veszek részt… ugyanakkor talán a legfontosabb számomra az, hogy a mindennapi
életből, az emberektől, akikkel találkozom
tanuljak és fejlődjek, igyekszem nyitott
szemmel járni a világban.
Mire a legbüszkébb eddigi pályáján?
Talán arra, hogy nagyon értékes emberekkel ismerkedtem meg azokon a területeken, amelyekben tevékenykedtem.
Mindig is fontos volt számomra a változatosság, a kíváncsiság és a különböző
kihívások. Akkor vagyok a legbüszkébb,
amikor azt látom, hogy az emberek,
akikkel dolgozom folytatják útjukat, fejlődésüket és jó érzéssel tölt el amikor arra
gondolok, hogy sikeres útjukon nekem is
van egy kicsi részesedésem .
Mit tesz mentális egészsége
(családjának) érdekében?
Úgy gondolom, hogy minden nap szükségünk van egy kis lazításra, egy kis édes
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semmittevésre. A mostani, rohanó világban szükségesnek látom megállni egy
picit, minden nap, sőt a nap minden órájában és olyankor valami teljesen mást
tenni, mint amiben addig ténykedtünk.
Fontosnak tartom a közös családi programokat, kirándulásokat, közös étkezéseket,
valamint időszakonként azokat az egyéni
programokat is, amelyekben való részvétel segítségével újult erővel sikeresen
helytállunk a mindennapi életben.
Mit szeretne elérni? Mivel lenne
elégedett? Mi a további tervei?
Jó kérdések, gyakorlatilag elégedett és
hálás típus vagyok, de még sok mindent
szeretnék elérni... elsősorban a Valóságteremtő mesékhez befejezni a gyakorlati útmutatót, majd tervben van egy
sportpszichológia területén levő doktori képzés is. Fontos lenne számomra a
továbbiakban is, hogy minél több emberhez jussanak el azok az értékes információk, módszerek, amelyek átsegítik
valamennyiünket az életben jelentkező
akadályokon és elősegítik a minél rugalmasabb adaptációt.
Mi a mottója?
Amikor új kihívásokkal szembesülünk,
hozzuk felszínre a bennünk levő erőforrásokat és/vagy bővítsük készségtárunkat,
ahogy Kabat-Zinn mondaná, „a hullámokat nem állíthatod meg, de megtanulhatsz
szörfözni”.
– Szerk. –
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BÍRÓ ICA A FŐNIX
„Mindent túléltem”
2005-ben svájci frank-alapú lakáshitelt
vett fel, amelynek a XII. kerületi háza és egy
másik ingatlanja volt a fedezete. 2019. május
3-án, és 2020. szeptember 17-én kilakoltatták.
„Mindent túléltem! Először kitettek a saját
otthonomból, aztán a másikból, mert összekeverték a helyrajzi számokat. Sok hibát
vétettek velem szemben, amik nem lettek
helyreigazítva, már nem én, hanem szakemberek intéznek mindent.” – nyilatkozta.
2022-ben eladta budapesti lakását, annak
árából kifizette tartozásait, Budakeszire költözött. A sok negatív hatás, megpróbáltatás
után Bíró Ica Főnixként újraéledt. Születésnapja alkalmából tekintsünk vissza pályájára
és nézzünk előre!

A második kazettáját az akkor 11 éves kislányával készítette. Ezután egy lélekszépítő
zenei albumot énekelt fel, majd következett
a harmadik testszépítő kazettája, amely a
Kelet alcímet viselte. A kazetta után Robert
Lyons sifu vezetésével Kínában is járt, az
eredeti Shaolin templomban, ahol az ott
élő szerzetesek, és a főpap személyesen

fogadta, és tanította. Következő kazettája
egy közkívánatra válogatott anyag a has,
fenék és comb intenzív formázásának gyakorlataival. Ötödik kazettája az irodai dolgozónak nyújt segítséget az irodai széken
elvégezhető gyakorlatokkal 20 percben,
illetve 20 perces sztreccsing mozdulatokat
mutat be.

2022 májusában a Stress együttes koncertjén életműdíjat kapott, amelyet Som
Lajosról neveztek el.
1957. május 30-án született Budapesten. Ruhaipari szakközépiskolába járt, mivel
divattervezőnek készült.
A ’80-as ’90-es években vált igazán közismertté fotómodellként és manökenként.
Pályája csúcsán, 1985 júniusában megszületett a kislánya. Kismamaként is modellkedett, többször szerepelt különböző újságok
címlapjain.
Természetes életmódja, és mozgásprogramja a titkának a kulcsa. Nyolc éves volt a
kislánya, amikor elvált.
Metal Ladyként két lemezt jelentett meg,
melyek sikeresek voltak, több országos élő
koncertje volt.
Az első videokazettája 1995-ben jelent
meg, amelyben egy testszépítő mozgásprogramot mutatott be a szülése után
végzett gyakorlataiból. Ezután megírta első
testszépítő kézikönyvét 1996-ban. A könyv
a testszépítést négy fejezetben foglalta
össze; a pozitív gondolkodás, az egészséges
táplálkozás, a mozgás és a testápolás, életmódba való beépítésének alapjaival.
SIKERES NŐK • 2022 június
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A hatodik kazettája egy újabb, válogatott
anyag a lapos hasért. A hetediken a kedvenc
és legintenzívebb gyakorlatsorait mutatja
be, mely a Shaolin papok légzéstechnikájával kezdődik majd, a minden izomcsoportot intenzíven edző és fogyasztó program
végén jógázni is lehet. Akupresszúra és arc
pontmaszszázs gyakorlat és szép feszes
bőrért zárja a 40 perces gyakorlatsorozatot.
A nyolcadik és kilencedik kazettája szintén
közkívánatra összeállított anyag, amelyen
a comb- és fenékizom intenzív gyakorlatai
vannak.
Mindeközben elvégezte a Testnevelési
Egyetem testépítő és fitnesz oktatói szakát.
Valamint a Testnevelési Egyetem rekreációs
szakát is kiválóan végezte. Részt vett Dr. Bíró
Dénes alap, gyakorló és haladó bionenergetikai tanfolyamain. A Testnevelési Egyetem
mellet a Nemzetközi tudományos Metafizikai Akadémia metafizika és pszichoterapeuta képző speciális tanácsadó vizsgát tett.
„A megújulás titkai avagy a test lélekszépítés” címmel írt egy 940 oldalas kézikönyvet,
ami 2005 karácsonyán könyvesboltok polcaira kertült. „Ez egy életmű könyv, amelyben
az összes megtapasztalt tudásom benne van”.
– mondta.
Mindeközben kirándult a film és a színház
világába is, sikeresen lépett színpadra több
darabban. Közelmúltban ünnepelte születésnapját és ez is egy jó apropója írásunknak.
– Az egészséges testi és mentális életmód lelkes
szószólója valamint a folyamatos megújulás
híve vagy, ez köztudott rólad. Így ismernek
és elismernek. Mi újság aktuálisan -e téren?
– Saját, jól bevált megújulást biztosító
módszerem szerint élek. Hiszem, hogy minden a fejben dől el, ezért a könyveimben
megírt, pozitív gondolkodás, egészséges
és személyre szabott táplálkozás, a mozgásmódszerek és szépségápolási receptek
bőséges választékával élek és tartom karban magam, testi-léleki-szellemi szinteken
egyaránt!
Számomra nagyon fontos a belső harmónia megteremtése és az igaz emberi értékek
szerinti létezés a jóság, a szeretet, az igazságosság, ezek is mind energiák és bizony a külsőre is hatnak jó esetben harmonizálják azt,
átjön az ember kisugárzásából, hogy milyen
is valójában a jelleme. Mostanában ezekre a
dolgokra is újra figyelek, mert a jóhiszeműségem nem óvott meg eddig a csalódásoktól! Tudom, hogy a leckéket meg kell oldani,
hiszen tanulni, fejlődni jövünk a létezésbe.
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Testi-lelki- szellemi szinteken működik minden, így kerek és egész az ember!
A mindennapokban receptjeim szerint
és tudatosan táplálkozom, fő elvem a mértékletesség és, hogy tudjam mit miért és
hogyan hat! Azzal a gondolattal fogyasztok mindent, hogy áldott ételem, italom
és az egészségemre válik, sőt karcsúsít is,

ha éppen erre a megerősítésre van szükségem! Amit elfogyasztunk, csak az tud
beépülni a sejtjeinkben az értékes jó minőségű tápanyagok építenek, a vacak értéktelen, esetleg méreganyagokat tartalmazók,
egyértelműen károsítják sejtjeinket, szervezetünket! Érdemes ennek tudatában odafigyelni és jól tartani minden a testet építő

sejtünket! Igyekszem naponta valamilyen
légző gyakorlatot, Shaolin, Chi-kung, vagy
más energetizáló légzés programot elvégezni, ami csak pár perc, de nagyon hasznos! Ha tehetem, akkor beiktatok valamilyen
mozgásformát is jóga-nyújtás, vagy saját
zsírégető, izomfejlesztő, testszépítő gyakorlatsort is elvégzek, hetente átlag háromszor.
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– Mennyire tudod használni-e témában szerzett
tudásodat, tapasztalataidat és diplomádat?
– Első iskolám egy ruhaipari szakközép
volt, ott tanultam meg a szabás-varrás
speciális fogásait. Saját ruhatáramat és az
egyéni stílusomat már akkor a varrásnak
köszönhetően ösztönösen kezdtem kialakítani. Igazából divattervezőnek készültem,
de aztán Király Panni néni szakmai tanácsára, elvégeztem az Állami Artistaképző
Manöken iskoláját, ami nagy kihívás volt
akkor, hiszen nulla önbizalom és ugyanannyi
tapasztalatom volt, de sok hasznosat tanultam ott is! Aztán sok éven át, mint modell
a kifutókon mutathattam be az öltözékek
széles és trendi palettáit! Sokszor volt, hogy
nem csak a ruhát, de engem is megtapsolt a
nagyérdemű közönség, főleg akkor, amikor
sikerült jól átadni az adott ruha üzenetét.
Ezzel egy időben rengeteg poszter, címlap
és egyéb reklámhordozón láthattak.
Ezen évek alatt megtanultam saját
magamból kihozni a legjobbat ez volt a
nagy megmérettetés, mely az önértékelésemet segített helyre tenni. A rút kiskacsa
28
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története illett rám, eleinte nem tudtam
magammal bánni, mert bizony nem volt
önbizalmam. Csak szépen lassan alakultam
ki, nagyon odafigyelve és kitanulva a modell
világ titkos fogásait, trükkjeit.
Színpadokon több minőségben is voltam,
zeneileg, mint Metal Lady energikus rock
koncerteken, később a lélekszépítő zenémmel meditációkat és lelki megújulást vezettem le. A Rutkai Éva Színházban három fő
szerepben, több mint kétszáz előadásban
játszhattam és tanulhattam meg a színészi mesterséget, valamint az átváltozások
művészi variációit! Kedvencem a Kaktusz
virága: Stephanie-ja a morcos vénkisasszony,
aki, amikor azt hiszi, hogy szeretik, kivirágzik,
kivirul a lelke és bomba nővé változik, ami
a külső megjelenésében is óriási és előnyös
változást hoz. Nagyon tanulságos és imádtam a nagy metamorfózist eljátszani, és
elénekelni, már mint magabiztos Stephanie
azt a klassz és híres Jamaikai trombitás című
dalt!
A többi szerep is tanulságos, nagyon szerettem a színházat, most kissé hiányzik az

életemből... A Nyolc nő című darabban Pierette-t alakítottam, most tőle idézek: „Mindennek eljön a maga ideje”!... Legyen úgy és
még azt is hozzá teszem, semmi sem történik véletlen az életben, mindenből tanulnunk kell!
A Testnevelési Egyetemre először, mint
meghívott előadó kerültem, egy tv riportban figyeltek fel a munkásságomra. A Kelet
című Shaolin Kung-fu, jóga és hastánc tartalmú harmadik kazettám és a lélekszépítő
lemezem összefüggései kapcsán, kértek fel
a test-lélek-szellem holisztikus szemlélet
bemutatására. A sokadik előadásom után,
díjmentes tanulóként, felajánlva meghívtak,
hogy végezzem el Fitnesz oktatói szakot,
így egy évig újra az iskolapadban találtam
magam. Sok jó dolgot tanultam és természetesen nagyon örültem, amikor az igazgató úr átadta a szakképesítésemet az OKJ
oktatói bizonyítványomat, kiváló eredménynyel. Még két évet tanultam a TF rekreáció
szakán a tudás, amit elsajátít az ember, mint
a puzzle rakódik össze, természetesen hasznosítok minden ismeretet a munkáimban.
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Sok összefüggést a lelki és szellemi erőkről
Dr. Bíró Dénes Bioenergetikai tanfolyamainak elvégzésével értettem meg. Aztán
a Nemzetközi Metafizikai Akadémia, egy
éves képzésén, Metafizikai tréner-speciális
tanácsadó, felnőttképzési vizsgát tettem és
oklevelet szereztem kiváló minősítéssel.
A Metafizikai iskola szervezésével egy
nagy magyar csapattal, utaztam ki Indiába,
ahol Sri Sathya Sai Baba-val is találkozhattam
és életem egyik, legnagyobb tanítását kaphattam, nevezhetjük a nagy beavatásnak! A
magyar Shaolinokkal való, közös munkánk
után Kínában, a Shaolin faluban folytathattam a Kung-fu,Thai-chi és Chi-kung gyakorlatok tanulmányozását, majd a Shaolin
főpap, Shi de Yang nagymester, első női
tanítványa lehettem.
– – Mi a vágyad? Mit gondolsz a sikerről?
– Minden a fejben dől el. A teremtő erőnk,
akkora, amekkora a belevetett hitünk! Ha
valamire nagyon vágyunk, siker, pénz, karrier, boldogság, szerelem, stb... és kitartóan,
akarattal, hittel, érzelemmel feltöltve és fizikailag is teszünk érte, akkor előbb-utóbb

beteljesíthetjük a kitűzött célt! Kell bízni
önmagunkban, tervezni, képet alkotni, vizualizálni célirányosan!
Soha ne adjuk fel az álmaikat, mert a
hozzá vezető út végig járásával, valójában a
saját önkifejezésünk, az önbecsülésünk és a
lelkierőnk növekszik!
A mindennapi vágyaim között van az is,
hogy az országunkban igazi rend, béke és
igazságszolgáltatás legyen! Minden tisztességes ember tudjon boldogulni, örömben
és biztonságban élhessenek a családok!
Az élni és élni hagyni elvek érvényesüljenek és győzzön mindenek felett az igazság!
– Mit gondolsz a jövőről?
– Próbálok előre nézni, megtervezni a
jövőt, újra megtaláltam önmagam.
– Mit jelent az új Metal Lady?
– A „legendás” Metal Lady folytatása természetesen A RÉGI, DE új zeneszámokkal és
új mondanivalóm IS VAN a jövőre nézve.
– A megújulás program mennyiben van
segítségedre az újraépítés kezdésében?
– Teljes mértékben. Testi-lelki-szellemi
szinten erre a tudásra támaszkodtam és

így tudtam emelt fővel túlélni azt sok igazságtalanságot és megrázkódtatást, AMIT
ÁT KELLETT ÉLNEM. „Minden úgy történik,
ahogy történnie kell, ezt ok-okozati szinten
el kell TUDNI fogadni, de a hitem az igazság
győzelmében A MAI NAPIG, megrendíthetetlen.
– Mit mond neked a Főnix?
Milyen terveid vannak?
– A Főnix elporladt madár, akinek hamvaiból egy Újfőnixszületik, amely ugyananynyi ideig él majd, mint az elődje. Nekem az
egyik kedvenc mitikus lényem és én is a teljes újraéledést PRÓBÁLOM és mindent meg
is teszek ennek érdekében. Újra szeretném
járni az országot a könyvemmel, a MEGÚJULÁS TITKAIVAL, ELETMÓD MOTIVÁCIÓKKAL
ÉS A zenémmel, hiszen a zenével lehet legjobban a pozitív gondolatokat átadni. SZERETNÉM IGAZI ÖNMAGAMAT ADNI ÉS A
SORSOMAT BETELJESITENI!
Úgy legyen! Sok sikert, boldog szülinapot!
– Szerk. –
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A ZALAKAROSI GYÓGYÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
Generációk óta a családok kedvelt fürdőhelye

–
–

A megújult Zalakarosi fürdő 12 hektáros
területén valamennyi korosztály megtalálhatja a lehetőséget az aktív pihenésre. Izgalmas vízi kalandok, szélsebes csúszdázás,
frissítő-nyugtató-gyógyító kezelések, wellness, szaunavilág, gyógyvíz, bababarát szolgáltatások és számos vendéglátó egység
várja az ide látogatókat. Gyurókovicsné Kóré
Eszterrel, a Fürdő Hotel vezetőjével, illetve a
Zalakarosi Fürdő értékesítési és marketing
vezetőjével beszélgettem.
– Milyen tanulmányokat folytatott?
– Egy kicsit rögös, ugyanakkor rendkívül
gazdag út vezetett a mostani munkahelyemig. Érettségi után az egészségügy
felé vettem az irányt, 2005-ben gyógytornászként diplomáztam. Ezt követően
egészségfejlesztő wellness terapeuta
képesítést szereztem 2008-ban. Az első
oklevél megszerzését követően közel 10
éven keresztül kisebb- nagyobb megszakításokkal dolgoztam az egészségügyben, mindeközben három tüneményes
gyermekem született. A harmadik szülés
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–
–

–
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után azonban más tájékra vágytam, így
ismét iskolapadba ültem immár a Pannon
Egyetem berkein belül, turizmus-vendéglátás szakon, amely hivatás azóta is
szerelem az életemben. Persze a jövőben
szeretném még folytatni a tanulmányaimat, családom legnagyobb örömére
(kicsit ironikus voltam).
Mióta dolgozik a Fürdőben?
A Zalakarosi Fürdőben 2021. március óta
dolgozom, előtte a zalakarosi Hotel Napfényben jártam végig a ranglétrát, amely
sok dologban felkészített a mostani munkahelyemre, rengeteg mindent köszönhetek a szállodának.
Kérem, mutassa be a fürdőt azoknak,
akik még nem jártak Önöknél!
A természet fantasztikus ajándékot adott
Zalakarosnak a páratlan gyógyvíz formájában, a város pedig 1965 óta adja tovább
ezt a csodát mindenkinek, aki gyógyulásra, pihenésre, kikapcsolódásra vágyik.
A Nyugat-Balaton aprócska ékköve ez a
gyönyörű virágos kisváros. A Zalakarosi
Fürdőt csodálatos környezetben 5.000

–
–

négyzetméternyi vízfelületen élvezhetik
vendégeink a gyógy- és termálvizekkel és
a strandmedencékkel. A Zalakarosi Fürdő
a Balaton régió legnagyobb és legtöbb
attrakcióját felsorakoztató családbarát
komplexuma, ahol az itt eltöltött idő, biztosan a családi emlékkönyvek része lesz.
Fürdőnkbe az év bármely szakában érdemes ellátogatni, hisz minden évszakban
vizes programok tucatjaival várjuk a hozzánk látogatókat.
Milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni?
A tradicionális gyógyászat mellett teljeskörű wellness, élményfürdők, szaunavilág
is tartozik fürdőnkhöz. Hullámzó kristálytiszta vizű medencék, lélegzetállító csúszdapark, külön gyermekrészleg, külső- és
belső gyermekjátszók, és rengeteg gyermekprogram közül választhat, aki Zalakarosra érkezik.
A kisgyermekkel érkezőket bababarát
szolgáltatásokkal várják.
Valóban a kisgyermekkel érkező családok
számára számos szolgáltatással készülünk, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
2022 januárjában részt vettünk a Családbarát Hely tanúsító védjegy auditálásan,
melynek büszke tulajdonosai is lettünk.
A Zalakarosi Fürdő élményvilág telis-tele

GYURÓKOVICSNÉ KÓRÉ ESZTER

élményekkel. Vizes játszótér, spriccelő
csobogó vízi attrakciókkal a legkisebbeknek, ahol a szülőkkel élvezhetik az együtt
töltött pillanatokat. Vidám színekben
pompázó csúszdák, vizes gyermekbirodalomban megbúvó kalandos barlangok,
amelyek csak felfedezésre várnak. Ha
pedig a jóleső nyugalomra vágyik baba
és mama egyaránt, szoptatós szobánk
tökéletes hely az egymásra hangolódásra.
– A nagyobb gyerekek általában
hol érzik a legjobban magukat?
Mit szeretnek a legjobban?
– A nagyobb, izgalmat kereső gyermekek számára sincs hiány élményekből: az
ország egyik legnagyobb csúszdaparkja megtalálható a zalakarosi strandon.
Többféle nehézségi fok, minden korosztálynak és bátorsági foknak megfelelően.
Az Adrenalin csúszdapark, melynek neve
is árulkodó: 20 méter indítómagasság, 5
varázslatos pálya, összesen 400 méternyi csúszdaélmény, szabadeséssel, vad-

–
–

–
–

vízi kalandokkal, örvénnyel, az élmény itt
garantáltan a maximumon van!
Van olyan célcsoport, amelyre a jövőben
nagyobb figyelmet szeretnének fordítani?
A sok-sok vizes kaland után jól eshet a
feltöltődés- és páratlan relaxációs élményekkel gazdagodhatunk a Szaunavilágunkban, amelyben az ország egyik
legnagyobb finn szaunája is, 60 fő egyidejű befogadására alakalmas. Idén első
alaklommal, de hagyományteremtő céllal
rendeztük meg a SzaunaLEG eseményünket, melyen az ország legjobb mesterei a
legjobb show felöntéseikkel varázsolták
el a szaunázás szerelmeseit.
Ha jól tudom egy Hotel is tartozik
a Zalakarosi Fürdőhöz?
Igen, a Zalakarosi Fürdő üzemelteti a 18
szobás, családias három csillagos Fürdő
Hotelt, mely a fürdő bejáratától mindöszsze pár perce található. Elegáns szobák,
kiváló étterem és hamisítatlan zalakarosi
életérzés jellemzi a szállodát.
– Milyen újdonsággal
készültek az idei
szezonra?
– Rengeteg programmal készülünk a
nyári szezonra, igazi
programkavalkád
várható. Vizi zumba,
bohóc Conga show
a hullámmedence
tetején, hogy csak
pár eseményt említsek meg a főszezoni
attrakciók közül.
– Mit tart az

–

–
–

–
–

–

–

–

eddigi legnagyobb eredményének?
Mire a legbüszkébb?
A legnagyobb eredmény, hogy azt és
ott csinálhatom, amit és ahol rajongásig
szeretek. A legbüszkébb a családomra és
a gyermekimére vagyok, hogy mellettem
állnak és támogatnak.
Három gyermekük van. Kire számíthat a
hétköznapi teendők logisztikájában?
Igen három gyönyörűség vár mindennap
haza, de valóban az ő életük logisztikája
nem könnyű feladat. Férjem is sokat van
távol, így Édesanyám, aki hatalmas támasz
és segítség, de tulajdonképpen bárki
barát, szomszéd hadra fogható, ha szükséges.
A munka mellett jut ideje a családjára,
barátokra és kikapcsolódásra?
Ami fontos az életben, arra szakítunk időt,
nem teszem ezt én sem másképp!
A családom ezt a pörgős életet szereti
(szinte látom, ahogy nemlegesen rázzák
a fejüket), a gyermekeim ebbe születtek
bele, így ők is hasonló volumennel élik az
életüket. Néptánc, fociedzés, nyelvórák
sok mindenben részt vesznek.
Az Önök fürdőjében egész évben nagyüzem
van, de a nyár a főszezon. A munka mellett
lesz ideje beiktatni pár nap családi nyaralást?
A nyári főszezon egy különleges időszaka
az évnek, imádjuk minden pillanatát. Mindenképpen egy rövid belföldi szabadság
tervben van - a jelmondatunk, hogy amikor mások pihennek, mi akkor dolgozunk
legtöbbet!
Sok visszatérő vendéget és
szép nyarat kívánok!
Kiss Zsuzsanna
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SIKERES SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ

DEMETER
KÁRMEN

DEMETER KÁRMEN
Demeter Kármen lett a Gyomaendrődön megrendezett
I. Regionális Roma Szépségverseny királynője.

–

–
– Mit jelentett számodra, hogy az ELSŐ
REGIONÁLIS ROMA SZÉPSÉGVERSENYEN
szépségkirálynő lettél? Melyik volt a
legszebb pillanatod a versenyen?
– Számomra nagyon nagy megtiszteltetés,
hogy részt vehettem rajta, ezzel támogatva a városomat és velem egy korú társaimat. Élveztem minden egyes pontját,
percét.
– Mik az álmaid, jövő céljaid, és
mire van szükséged, hogy ezeket a
terveket meg tudd valósítani?
– Céljaim igazából vannak, de csak sodródok egyenlőre az árral, és a tanulmányaimra koncentrálok. A Cél meg valósítására,
szerintem sok türelemre, kitartásra, és
háttér segítségre van szükség. A család-

–

–

–

–

dal, barátokkal minden valóra válhat, csak
hinni kell benne.
Amikor egy hölgy indul egy szépségversenyen
mindig van egy jótékonysági cél, hátrányos
helyzetben élőknek felajánlás vagy segítség
nyújtás. A te világodban mi az, a legközelebb
áll a szívedhez és miért? Hol akarsz segíteni?
A sok negatív sztereotípia ellenében szeretném megmutatni, hogy a romák közt
is vannak tanultak, céltudatos becsületes
emberek.
Mit jelent neked az a fogalom hogy SIKERES
NŐ? Melyik az a feladat, amit sikeres nőként
magad elé tűztél és szeretnéd megvalósítani
Magyarországon vagy külföldön?
Szeretnék azoknak a roma lányoknak
segíteni, akik félnek nincs lehetőségük,

–
–

–
–

–

hogy igenis roma létünkre is van jövünk
és lehetnek sikeresek!
Mit üzensz a jövő női generációinak, hogy
miért vegyenek részt ilyen szépségversenyen?
Mit kaptál ettől a versenytől akár lélekben
akár szeretetben, odafigyelésben?
Szerintem mindenki, aki csak teheti és
tudása képessége van hozzá induljon!
Bíztatom. Sok figyelmet, sikert kaptam
ettől a versenytől, ami talán a jövőmre is
kihat. A pozitív visszajelzés mindeninek, így nekem is – nagyon fontos.
Gyönyörű kollekcióban mutattad
meg magad hol találtál rá?
A kollekcióm egy külföldről származó
saját készítésű darabom. Nagy sikert aratott.
Kaptál felkéréseket lehetőségeket?
Igen a modellkedéssel már többször
is kaptam lehetőséget a magasságom
miatt, de úgyszintén sokan kerestek fel a
Szépségverseny miatt is.
További sok sikert kívánunk!
Napsugár Anna
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A GRILLEZÉS

A Főváros XIII. kerületének egyik forgalmas főutcáján egy látványos új üzletportálra lehet figyelmes az arra járó. Az esti
szürkülettől kezdve valódi lobogó lángokat
imitáló világító cégtábla képzeletbeli parázsából a GRILLTÁRSASÁG cégnév olvasható ki.
Belépve, a nem túl széles utcafront hatalmas
áruházat rejt, ahova 7 széles lépcsőfokon
juthat le az ember. De mielőtt lesétálnánk,
a lépcsők tetején érdemes megállni egy
pillanatra, és szétnézni ebben a varázslatos
világban.

Az amerikai kerámia kamadó grilltojások,
a Csillagok Háborúja filmekre emlékeztető
R2D2 szerű töltényszmókerek, a texasi füstös barbecue vendéglők szmóker mozdonyai mellett, márkás faszenes gömbgrillek,
és gázgrillek arzenálja látható odabent. A
falakon a grillezéshez szükséges összes kiegészítő mellett, hatalmas fűszer és szósz
kínálat rogyadozik a polcokon.
A jobb oldali falon csillogó rozsdamentes konyhai eszközök, lábasok, serpenyők
mögött kis háromlábú púpos asztali piz-

zasütők is sorakoznak. A lépcsők alján Lovas
József cégvezető vár minket, hogy végig
vezessen a grillparadicsomon.
Elmondja, hogy üzletüket 8 évvel ezelőtt
alapították abból a célból, hogy megismertessék és megszerettessék Magyarországon
is a grillezés, és a barbecue sütések kifinomult, kiegyensúlyozott formáit, ami csak
fedett grillsütőben, a sütési hőmérséklet
pontos beszabályozásával valósítható meg.
Nem ördöngősség ez mondja, a faszenet,
vagy a gázlángot nem mindig közvetlenül
a hús alatt kell pozicionálni, hanem eltolva
oldalra. Ez az indirekt grillezés. A sütési
hőmérsékletet pedig a be-, és kiáramló
levegő nyílásai-, vagy a gázláng beszabályozásával lehet a kívánt szintre beállítani. Így a
hagyományos szelet húsokon, kolbászokon
kívül, biztonságosan lehet akár egész oldalast, lapockát, vagy marhaszegyet is elkészíteni.
Az amerikai barbecue világbajnokságot
is megjárt tulajdonos ínycsiklandó módon
ismerteti a barbecue sütési technikák részleteit a különböző sütőkben.
Végig megyünk a kerámia kamadók
során. A három amerikai márka mindegyike
itt sorakozik, a "fekete" ovális, a "piros" innovatív és a "zöld" tradicionális.
Tovább haladva egy-egy neves kanadai
és amerikai márka világába csöppenünk.
A hihetetlenül funkciógazdag gázgrillek
mellett, faszenes alternatívákat is találunk
itt, gömbgrilleket és töltényszmókereket
is. A hátsó falak mentén pedig minőségi,
keményfából égetett faszenek, pelletek és
különböző amerikai és magyar fafajták füstölő chipsei és chunkjai sorakoznak, csinos
csomagokban. Visszafelé haladva a fűszereknél külön is leragadunk. Vannak itt amerikai és magyar keverékek a legjobbak közül,
barbecue rub-ok mindenféle húshoz, marinádok és szószok is.
De még mindig nincs vége a grillezők
kánaánjának. Amerikai és német öntöttvas főző-sütő edények sokasága következik. Vannak itt ún. dutch-oven-ek minden
méretben, serpenyők és speciális öntöttvas
sütőformák is. A számlázó asztal mögött
pedig a hihetetlenül funkciógazdag grillhőmérők sokasodnak. Van amelyik WIFI-vel,

ÉS A GRILLSÜTŐK MEKKÁJA

van amelyik BLUTOOTH-al működik. Akár
nyolc mérőszonda csápjuk mindent pontosan rekonstruál, ami a sütés alatt a sütőkamrában történik.
Így a grillsütő tetejét nem kell nyitogatni,
ami rontaná a végeredményt.
Lassan búcsúzunk. Ha mindent nem is
tudtunk megemlíteni a kínálati arzenálból,
azt megértettük, hogy a nálunk hagyományos, egyszerű nyitott rácson történő grillezésnél miért sokkal cizelláltabbak az itt
kapható sütők. Ráadásul a legtöbbre 10 év,
vagy akár élettartam garanciát is vállalnak
ezek gyártói.

Megtapasztalhattuk azt is, hogy a Grilltársaság munkatársai, értékesítői egytől
egyig szenvedélyes grillezők, akik minden
érdeklődőnek szívesen és lelkesen ismertetik bármelyik sütő tulajdonságait és a sütési
technikákat.
Bennünket az ún. offszet szmokerek, ezek
a grillmozdonyra emlékeztető barbecue
sütők ragadtak meg legjobban, és már alig
várjuk, hogy egy közös grillszemináriumon
beálljanak hangosan sipolva és füstöt eregetve elénk a "vágányra", hogy megtanulhassuk a fiúktól az igazi barbecue sütés
mikéntjének csínját-bínját.

KÖZEPESEN, VAGY TELJESEN ÁTSÜTVE?
A kellemes nyári meleg a baráti összejövetelekre és a közös sütögetésekre is kiváló
lehetőséget biztosít. A hamisíthatatlan
gasztro élmény azonban elképzelhetetlen
egy professzionális grillsütő nélkül. Az SBG
6238BK típusú készülék a Sencor kontaktgrillsütők új generációját képviseli, amely a
nemesacél kivitelnek köszönhetően meglehetősen tetszetősen mutat a konyhapulton.
Mivel kizárólag elektromos árammal működik, ezért nemcsak a kertben, hanem akár az
erkélyen is sütögethetünk vele.
Ez, a 2100 wattos készülék háromféle
helyzetben működtethető. Használható
90°-ban, ám ilyenkor csak egy grill lapon
van lehetőség sütni, ezért több alapanyag
grillezéséhez érdemes 180 fokban kinyitni
a készüléket, így mindkét sütőfelület egyszerre vehető igénybe. Ha pedig egyszerű
melegszendvicset vagy paninit szeretne
valaki készíteni, akkor mindössze a grillezendő hozzávalókra kell zárni a fedelet. Bárhogyan is döntenek a felhasználók ezen a
grillen legalább 8 különféle, előre beállított
36
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program közül lehet választani. Steakeknél
pedig külön megadható, hogy közepesen
(Medium), vagy teljesen átsütve (Well Done)
szeretnénk-e elkészíteni az adott hússzeletet. A készülék kezelését az integrált LCD
kijelző könnyíti meg, amely tökéletes hőfokvezérlést tesz lehetővé, emellett biztosítja a
sütési idő és a sütési fokozat ellenőrzését is.

Az SBG 6238BK grillkészüléken az egész
sütési folyamat fázisai végig követhetők, így
a grillezőket biztosan nem éri meglepetés. A
tapadásmentes bevonatnak köszönhetően
pedig a sütőfelületek egyszerűen, vegyszer
nélkül, mindössze egy papírtörlő segítségével tisztíthatók meg, de szükség esetén akár
mosogatógépben is elmoshatók.
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KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
Vámos Miklós

Borzák Tibor

Ötvenhét lépés
– Négy nő és egy kastélyy sorsa,, huszadik század

Cigánylélek

Az Ötvenhét lépés Vámos
Miklós 2022-ben induló
sorozatának első darabja.
Asszonyok életének végletes
összegubancolódása, három
nemzedéken át. Olyan művei
jelennek meg Karcsú Könyvek összegző címmel, amelyek elég tömörek ahhoz,
hogy beleférnek az erre a
célra tervezett szilfid kötetekbe. A rövidebb terjedelem fokozott pontossággal
párosul, ezekből a szövegekből a szerző mindent
kihúzott, amit emberileg és
művészileg lehetségesnek
ítélt, s kifejezik mindazt az
értéket és örömöt, amivel a
korszerű próza kedveskedhet
a befogadóinak.
A Karcsú Könyvek sorozatban évente két kötet jelenik meg, a
tervek szerint februárban és októberben.
Ár: 3 999 Ft
Athenaeum Kiadó

Bahget Iskander fotói • (Még) élő hagyományok • Kalapos Zoli
világa
A csavaros észjárású Bánom a saját
népét árulta el, ezért a cigány bíróság, a romani kris halálra ítélte. Szeme
láttára leölték a lovát, felhasították
az oldalát, majd őt magát elevenen
bevarrták az állat belsejébe és így
temették el. Ha nem is ennyire nyers
formában, de mindmáig megfigyelhetők az oláhcigányok ősidőkből
fennmaradt hagyományai. Leglátványosabbak a babonáktól sem mentes temetkezési szokásaik, a sokszor
napokig tartó fényűző lakodalmak, a tömegeket vonzó zarándoklataik, de hozzátartozik a cigányélet romantikájához a lókupecek világa is.
Borzák Tibor legújabb könyvében a napjainkban még megfigyelhető, ám egyre inkább eltűnőfélben lévő cigány tradíciókról, vallásról, életvitelről szóló helyszíni riportok és a jelent
dokumentáló szociofotók, valamint a főbb témákhoz kapcsolódó interjúk mellett megismerkedhetünk a soltvadkerti jövőbelátóval, Sztojka „Kalapos” Zolival, aki a cigánykártya fortélyait
táltosnak tartott nagyanyjától leste el.
Ár: 4 999 Ft
BT-Press Könyv- és Lapkiadó Bt.

Mi FOG történni?
Hiánypótló mesekönyvvel segíti a Bethesda Gyermekkórház az SNI-s
-s gyermek
gyermekeket
keket
A Bethesda Gyermekkórház újabb mesekönyv kiadására vállalkozott, mellyel a speciális nevelési
igényű gyermekek felkészítését az altatásra, műtétre, fogászati beavatkozásra.
Egy ilyen kisgyermek számára, aki gyakran még egy rövid ideig tartó kooperációra sem képes,
az, hogy be kell ülnie egy fogorvosi székbe, rettenetes stresszel jár. – vallja dr. Jáky László, a Bethesda Gyermekkórház SNI fogászati ambulanciájának vezető főorvosa.
A szerző, Z. Kiss Adrienn maga is érintett édesanya. „2018-ban jártunk először a Bethesda Gyermekkórház SNI fogászatán
Végtelen hálát éreztem a kórházi ellátás után. Kórfogászatán autista kisfiammal.
kisfia
termi
történetünk az első könyvembe is belekerült. Innen
te
jött
jö az ötlet, hogy szülessen meg egy könyv, amiben benne
van
va minden információ és vizuális segítség a gyerekeknek,
és felnőtteknek egyaránt. Hatalmas összefogással, szakemberekkel
egyeztetve egy olyan könyvet készítettünk, amiben mesés
történettel,
napirendbe
é tö
té tt l rajzos
j
i d
del,
de és QR kódok segítségével fényképekkel és videóval is kiszámíthatóvá barátságosabbá tudjuk
tenni
te a kórházi kezelést autista és más SNI-s gyermekeknek és szüleiknek.”
Képzeljük
el, ha a gyermek másképp kommunikál, és speciális igényei révén másképp érti a körüKé
lötte
lö lévő világot. Minden vágyunk, hogy az ő bizonytalanságukat oldjuk, ha kell, kedves szóval,
ha
ha kell mesekönyvvel. Külön öröm, amikor egy érintett édesanya ajánlja fel, hogy mesét ír a kórházban
megélt élményeikről, ezzel is segítve a kis sorstársakat”. – mutatja be a könyvet a kórház
há
kommunikációs
igazgatója, Tamásné Bese Nóra.
ko
A Bethesda Gyermekkórház alapítványa rendkívül fontosnak tartja a családokkal való kommunikációt,
s annak minden eszközét, ezért vállalta a kiadás teljes költségét, mely lehetővé teszi, hogy
ká
minden
műtétre kiírt gyermek ajándékba kapja a könyvet.
m
A kórháznak már komoly tapasztalata van a nyelvet nem beszélő, más kulturális környezetből
érkező
gyermek páciensek kezelésében.
ér
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KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
Budai Rolandné
Vitéz és Gina szívhez szóló küldetése
Bud Rolandné írónő vagyok. Magán
án életben anya feleség egyy
Budai
do
tt
dolgozó
nő, aki 8 órás munka mellett
go
et
gondolt
egyet és elkezdtem meséket
írni a kisfiam inspirált rá.
a,
A vvitézi rend egyik tagja megkért arra,
ho
og írjak az életéről. A kisfiam a vitézi
zi
hogy
ren tagja és ezért vagyunk kapcsore
orend
latba így a vitézi
zi renddel.
rend
ól
A meséim pedig a kisfiamról
lszólnak, akinek Vitéz a keresztneve is. Nagyon sokat meséltem a kisfiamnak a vitézekről, és az ő szempontjából ugyee
hősökről beszélünk, innen jött neki is a felismerés, hogyy
hős szeretne lenni. Ezek mind a mesék által alakultak ki
ör
benne, valamint sokszor mutatok róluk képeket is. Először
i22 hónapos volt, amikor részt vett egy tisztavatáson, amiik
lt bü
ké viselte
i lt a
kor is a fiam huszár ruhában jelent meg, és igazán nagy sikere
volt,
büszkén
ruhát!
A mesémet próbálom úgy írni, hogy az ne csak egy csodás világba kalauzolja őket,
hanem emellett sok-sok tanulságot ismertet meg a gyerekekkel. A hétköznapi életben
előfordult eseményeket tárja fel a kicsik előtt. Pl. A Vitéz és Gina szívhez szóló küldetése című kis regényemben szerepel barátság, szeretet, óvatosság, odafigyelés, kaland,
együtt érzés.
Ár: 1 000 Ft

Budai Rolandné írói oldalamon lehet rendelni
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COCO

?????? ?????????

KÖNIG

A magyar származású
á
á ú színésznő
í é ő a 75
75. C
Cannes-ii Fil
Filmfesztivál
f
i á
vörös szőnyegén.
A félig magyar származású, nemzetközi színházi és filmszínésznő, Coco König, 2022. május 27-én, a Mascarade című film
Cannes-i bemutatóján kápráztatta el ragyogó megjelenésével a
filmfesztivál fotósait.
Az ígéretes, fiatal tehetség, aki a másfél hónapja lezajlott Brooklyn Beckham-esküvőre gyöngyökkel és flitterrel hímzett, virág
díszítésű ruhában érkezett, ezúttal is természet ihlette estélyiben
jelent meg. A Nicolas Jebran libanoni divattervező által megálmodott, egyedi, álomba illő ruhaköltemény fűzöld selyemszatén topból és fehér-ezüst szövésű selyem organza szoknyából állt, melyet
ezer zöld árnyalatú organza virágapplikációkkal, valamint gyöngy
és paillette díszítéssel látott el a tervező. A színésznő kifinomult
ragyogását egy varázslatos Bulgari nyakék is hangsúlyozta.
LanceCom Kommunikáció
Fotók: Getty Images

?????? ?????????

JAKAB LENKE

„Azt olvastam valahol sikeres ember, aki a reggeli kávé
és az esti pohár bor között azzal foglalkozik, amivel akar...
Nekem sikerült!”
Jakab Lenke vagyok. Pécelen élek kis családommal, villamosmérnök párommal és
örökmozgó kisfiammal. Családom nagyon
fontos szerepet tölt be az életemben, hiszen
támogatásuk és biztatásuk nélkül sehol sem
tartanék.Olyan nehéz magamról írni, kőkemény évek voltak, amíg eljutottam idáig,
bár most már mindez csak egy pillanatnak
tűnik. Mind minden kislányt, engem is mindig izgatott a szépítkezés, a kozmetikumok.
Már 16 évesen megvásároltam az első
körömnyomda szettemet és a környezetemben élők körmeit díszítgettem, ha szerették volna, ha nem. Még nem tudtam,
pontosan mivel szeretnék foglalkozni, csak
az volt biztos, hogy a szépségiparban szeretnèk elhelyezkedni. Különböző tanfolyamokra kezdtem járni. Először sminkes, majd
kéz- és lábápolás okleveleket szereztem.
Kezdetekben egy alakformáló szalonban
béreltem egy kis helyiséget. Egy idő után
végre kezdett kialakulni a vendégköröm. Ám
még mindig nem éreztem a sajátomnak. A
szalonban profi gépekkel végeztek kezeléseket, ezek felkeltették az érdeklődésemet.
Beleástam magam a témába, tanulmányoztam az eljárásokat, de csak álmodozni mertem, mert alaptőkével nem rendelkeztem.
Valójában a semmiből felépíteni egy vállalkozást, az az igazi kihívás!
Talán a kezdők szerencséje, hogy a lelkesedésem láttán egy kozmetikai gépeket
forgalmazó cégnél tett látogatásom során
végre rám ragyogott a szerencse csillaga,
mégpedig a Center Kft. értékesítési igazgatója, Huber Zoltán személyében. A céggel
azóta is üzleti kapcsolatban állok. Itt egy új
korszak kezdődött. Családi házunkat kibővítve kialakítottunk egy szalont.
Nagyon hálás vagyok a Center Kft-nek,
hogy ilyen professzionális gépparkkal várhatom a szèpülni, feltöltödni vágyó vendégeket! Valamint szeretném megköszönni
Sipos Zsuzsa mesterkozmetikusnak a rengeteg tanítást és támogatást!
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JAKAB LENKE, kozmetikus
2119 Pécel, Honfoglalás út 25.
telefon: +36307681552
honlap: www.vitalszalon.hu

Nem volt könnyű a semmiből felépíteni
ezt a fantasztikus nyugalom-szigetet, de a
sok jó ember, aki körbe vesz, mindig motiválóan hat rám!
Ügyfeleimnek elsősorban azt tanácsolom
a saját érdekükben, a legeslegfontosabb,
hogy minél több folyadékot fogyasszanak,
kerüljék a felelőtlen napozást, még télen is

használjanak fényvédőt, bőrük igényeinek
megfelelő arckrémeket ès minden este tisztítsák le az arcbőrüket.
Az volt a vágyam, hogy akik hozzám
betérnek, ne csak egy sima kezelést kapjanak, ezért mindig van finom kávé, tea,
megismerkedhetnek különböző étrendkiegészítőkkel, megkóstolhatják a bizonyos kor
fellett nélkülözhetetlen kollagént, mindezeket profi szakemberek ajánlásával.
Én azok közé a kozmetikusok közé tartozom, akik mindig azt keresik, hogy milyen
szolgáltatások által tehetik szebbé vendégeiket. De számomra a szépség mellett az
egészség megőrzése is fontos, ezért igyekszem a kezelések alkalmával természetes, de
ugyanakkor egészséges dolgokkal megtámogatni a szépség ápolását.
Rendszeresen veszek részt továbbképzeseken, hogy a legújabb technológiákat és

munkafolyamatokat elsajátíthassam. Figyelek vendégeim igényeire, hogy számukra
mindig a legmegfelelőbb, legmodernebb
szolgáltatást biztosíthassam.
Egyszer azt olvastam valahol, hogy az a
sikeres ember, aki a reggeli kávé és az esti
pohár bor között azzal foglalkozik, amivel
akar... Nekem sikerült!
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KARÁDY
ZÁRKÁJA...

Talán tudatosan tette, hogy nem tért viszsza. Azt akarta, hogy a fiatal, gyönyörű, énekes-színésznőre emlékezzenek. Nem akart
idősen illúzióromboló lenni. Sikerült megtartania a róla alkotott régi képet. Bálvány
maradt örökre. Nem neki írták az „Engem
nem lehet elfelejteni” slágert, de ő az egyetlen, akikre a szöveg stimmelt.

EGY ÚJ KARÁDY KATALIN
SZÜLETETT...

Két régi sláger jut az eszembe. „Mindenkit
elfelednek egyszer” és „Engem nem lehet elfelejteni”. Két slágerszerző vélekedett hasonló
témáról, merően ellenkező előjellel. Kinek
volt igaza? Talán mindkettőjüknek, vagy
egyiküknek sem.
A hazai film-színház világában egyedi
példa, akit nem lehet elfelejteni, A harmincas, negyvenes évek filmcsillaga Karády
Katalin, akinek neve napjaink fiataljainak is
ismerősen cseng. Híres slágerei, amelyek az
ő utánozhatatlan, varázslatos, búgó hangjához kötődtek nem mentek ki a divatból.
Számtalan színésznő és énekesnő próbálta önálló monodrámákban fel- megidézni az egykori dívát, de igazán senkinek
nem sikerült hitelesen utánozni. Talán azért
sem mert Karády Katalin utánozhatatlan
volt. Igazán csupán másfél évtizedig tündökölt a magyar filmekben, a második
világháborút követő években már keveset
engedték szerepelni, érezhetően mellőzték, a rendszer hatalmassága. Az újrainduló
filmgyártás már nem tartott igényt minden
idők legnépszerűbb hazai filmsztárjára. A
művésznő 1951-ben, végleg elhagyta az
országot, kiment Amerikába és élete végéig
ott maradt. Soha nem látogatott haza,
pedig hívták sokszor.
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Akadt egy író nevezetesen Darvasi László,
aki egy monodrámát írt Karády életének egy
szörnyű szakaszáról, amikor 1944 áprilisában
a Gestapo kémkedés vádjával letartoztatta
és börtönbe zárta a filmsztárt. Három hónapig tartották fogva, közben megkínozták,
megalázták, a fogait kiverték, iszonyú szenvedéseket kellett kiállnia. Ebből a történetből született meg a darab: Karády zárkája.
Ezt az izgalmas darabot először a gyulai
Várszínházban, majd több magyar és erdélyi városban is bemutatták, a fővárosban
június 6-án a Városmajori színpadon került
műsorra. melyet férjem Béres László rendezett.
Karády Katalin megszemélyesítője igazi
meglepetés. Bevallom, Bartha Boróka nevét
magam sem hallottam. Pedig szűkebb
hazájában az erdélyi gyergyószentmiklósi
Figura Stúdió Színház népszerű sokoldalú
vezető színésznője. A marosvásárhelyi születésű színésznő szülővárosában végezte el a
Színművészeti Egyetemet. „Karádys” hangja
révén kapta meg aszóban forgó szerepet.
Nem az első monodrámája, a Lola Blau-val a
Kolozsvári Operaházban is fellépett.
Budapesten. a „Karády zárkája” bemutatója előtt volt szerencsém találkozni Bartha
Borókával. Boróka! Ritka név, még a fehér
hollónál is ritkább... Életem során az első
ilyen nevű hölgy, akivel találkoztam.
– Édesanyám találta ki születésemkor ezt a

nevet, az egyik osztálytársnőjét hívták így.
Érdekesség, hogy Tamási Áron: Vitéz lélek
darabjában szerepelt egy Boróka nevű lány,
talán nem véletlen, hogy a rendező rám osztotta ezt a szerepet.
– Az sem lehetett véletlen, hogy maga
kapta meg Karády Katalint.
– Többen mondták, hogy hasonló a hangom,
mint Karádyé. A híres slágereit, amelyeket
eléneklek, azt remélem, sikerül hitelesen hoznom őt.
– A monodráma a Gestapo 525-ös zárkájában
játszódik, ahol több Karády slágert is
elénekel, többek között a Hamvadó cigaretta
vég-et, a Mindig az percet, Május éjszakát...
Nehezen elképzelhető, hogy a színésznőnek
a zárkájában volt kedve énekelni...

BARTHA BORÓKA

– Nyilván nem, de a helyzetnek megfelelően
másképpen kell előadni ezeket az ismert számokat.
– Hol mutatják be legközelebb a darabot?
– Hódmezővásárhelyen, a Mikházi Csűrszínház nyári évadában játszom a Karády-t és
több erdélyi városban. Rengeteg meghívást
kapunk, és örömmel megyünk bárhova.
– Gondolt-e arra, hogy magyarországi
színházba szerződjön? Több erdélyi színész
itt lett népszerű sztár, többek között Bara
Margitra és Bács Ferencre gondolok.
– Nem tervezem, jól érzem magam Erdélyben, szeretek itt élni. Sok szállal kötődöm ide,
három gyermekem van, a férjem a Kolozsvári Magyar Operaház-ban van leszerződve,
nehéz lenne itt hagyni őket. De azért nem

mondom, hogy soha…
– Láttam egy tévés műsorban, „színész
házon kívül”, ahol egy étteremben
felszolgáló pincérként ügyeskedett.
Műsoron kívül mihez ért a legjobban?
– Nem nagyon értek a színészeten kívül máshoz. Szüleim orvosok, ha újra kezdhetném,
orvosnak tanulnék.
– Nehéz kibillenti a lelki egyensúlyából, mindig
nyugodt, békés. Nehezen alakít kapcsolat, inkább
a magányába húzódik vissza. Ezt írják Boróka
nevű hölgyekről. Mennyire jellemző ez magára?
– Nagyjából igaz. Ami a lelki egyensúlyomat
illeti, sokszor kibillenek...
– Ha tanácsolhatom: ne tegye!
Kemény György
Fotók: Kolozsi Borsos Gábor és Kiss Zoltán
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VEZÚV AZ ALVÓ ÓRIÁS
A Vezúv
A Vezúv Nápolytól 9 km-rel keletre
helyezkedik el. Ismertsége elsősorban a
79-es kitörésének tudható be, amelyben
hamuja és lávája eltemette Pompeji, Herculaneum, Oplontis és Stabiae római településeket. Azóta számtalanszor kitört (utoljára
1944-ben). Napjaink egyik legveszélyesebb
tűzhányójaként tartják számon, mivel közvetlen közelében több mint 3 millióan laknak.
Vezúvot napi 24 órában figyelik a mai
napig. Száz megfigyelőállomást helyeztek
el stratégiai pontossággal a vulkán körül,
és a környező térségben, amelyek valós
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időben gyűjtik és továbbítják az adatokat,
amelyeket a Vezúvtól mintegy 16 kilométerre álló Nápolyi Vezúv Obszervatóriumba
továbbítanak.
A legfrissebb adatok szerint a Vezúv
nagyon is ébren van. Évente legalább 200
kisebb földrengést észlelnek, amelyet csak a
műszerek észlelnek. Tényleges kitörés miatt
akkor kell aggódni, ha rövid időn belül sorozatban, vagy rajban több földrengést is észlelnek.
Nagyerejű kitörés esetén az itt élők kimenekítésére kevesebb, mint 24 óra áll majd
rendelkezésre, így a lakók jelentős hányadának megmentésére kicsi az esély. Különösen

igaz ez a nagyon sűrűn lakott területekre.
A Vezúv 79-es kitöréséről (pontosabban
annak leírójáról) nevezték el a vulkáni működés egyik alapvető kitörés típusát plíniuszinak. Ennek lényege, hogy a hatalmas belső
nyomás hatására nagy robbanások salakot
és vulkáni hamut lövellnek magasan a levegőbe.

Kitörés
79. augusztus 24-én bekövetkezett, a
kitörő izzó anyagok és gázok felrobbantották a hegy egyik oldalát és anyagát 2 km-es
távolságban szórták szét. Az ijesztő jelenségnek idősebb Plinius is tanúja volt.

VEZÚV
??????
ÉS POMPEJI
?????????

ÉS POMPEJI EMLÉKEI
Plinius maga is a vulkánkitörés áldozata
lett, miután flottájával Stabiae lakosainak
segítségére sietett. Unokaöccse ifjabb Plinius
Misenumból figyelte az eseményeket, majd
később (106-ban) részletesen le is írta őket.
Írásait az első vulkanológiai feljegyzésekként
tartják számon. Ezekből nemcsak a jelenséget lehet rekonstruálni, hanem betekintést
kaphatunk abba is, mennyire félelmetes és
ijesztő volt a helyszínen tartózkodók számára. Plinius írásaiból illetve a Pompeii és
a többi elpusztított város területén végzett
ásatások és geológiai vizsgálatok alapján a
79-es kitörést a plíniuszi kategóriába sorolták, és három fázisát különítették el:

Az első fázis augusztus 24-én kezdődött
13 órakor, és elsősorban freatomagmás
jelenségekben (magma és víz kölcsönhatása) nyilvánult meg. Ezt követően megnyílt a vulkáni kürtő egy sor erős robbanás
következtében, ekkor robbant fel a Monte
Somma kalderája, és ennek közepén kialakult az új vulkáni kúp, a Gran Cono.
A második fázis augusztus 25-én következett. Ekkor alakult ki a vulkán feletti gázokból,
hamuból és piroklasztokból álló kitörési oszlop, amely 15 km magasságig emelkedett. A
kitörést erős földlökések kísérték. Egyes feltételezések szerint az oszlop akár 26–32 km
magasságig is emelkedhetett. A vulkánból

kiömlött láva 4 m vastagon terült el, és 2,6
km távolságig eljutott. Az éjszaka folyamán,
miután a vulkánkitörés ereje gyengült, az
oszlop saját súlya alatt összeomlott és alázúdult. A Pompejiben megvizsgált kőzetminták
alapján az ár hőmérséklete 240-400 C között
lehetett. Ebből az feltételezhető, hogy kitöréskor a felhő hőmérséklete elérte a 850 C-ot.
A harmadik fázis augusztus 25-én, a délutáni órákban következett be. Ekkor újabb
kitörési oszlop alakult ki a vulkáni gázokból,
hamuból és kőzetekből, amely az előzőnél
kisebb volt, viszont elérte Misenum térségét. Ebben a fázisban kb. 3–4 km³ láva került
a felszínre.
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A kitörés környéke
Ifjabb Plinius írásaiból tudjuk, hogy a vulkánkitörést követő földrengések során a
tengervíz előbb visszahúzódott, majd erős
hullámzással visszatért (ezt a jelenséget ma
cunaminak nevezik).
A két elpusztított város, Pompeji és Herculaneum lakosainak számáról csak becslések
vannak, így nem ismert pontosan a kitörésben elhunytak száma. A lakosság nagyobb
része (62%) a piroklasztikus árban pusztult
el, valamint a mérgező gázfelhőben és
vulkáni anyag záporában, 38%-a pedig a
vulkáni hamu lerakódása következtében,
aminek súlya alatt a tetők beszakadtak,
maguk alá temetve a házakban menedéket
keresőket.

Pompeji
Kevés természeti esemény volt annyira
döbbenetesen gyilkos és mindent elsöprő,
mint a Vezúv kitörése, amely elpusztította
Pompeji városát. A települések több mint
1600 évre a feledés homályába vesztek.
Csak 1748-ban bukkantak rájuk, ekkor kez50

SIKERES NŐK • 2022 június

dődtek meg az ásatások, melyek a mai
napig tartanak.
Vezúvon a kutatók az 1944 óta alvó vulkán rétegeiből indultak ki, megvizsgálták a

Pompeji és Herculaneum városát is belepő
vulkáni törmelék szerkezetét, illetve az
áldozatok DNS-ét is. A magasság alapján a
tudósok a sűrűségét is kiszámították, és arra

VEZÚV ÉS POMPEJI

a végkövetkeztetésre jutottak, hogy a vulkáni felhő egy perc alatt haladt át Pompejin.
Ilyen rövid idő alatt a lakosok nem a hamutól fulladtak meg, hanem a Pompejiben 300
fokos, Herculaneumban még ennél is forróbb, 600 fokos vulkáni felhőben égtek el.
A megkövült tetemek ezért maradtak fenn
görcsbe rándulva, ezért tartják kezüket az
arcuk elé.

Pompeji látványosságai
Pompeii romok
A romkertbe belépéskor három-, vagy
négyféle sétát ajánlanak attól függően
mennyi időnk van rá.

A házak, középületek meglepő épségben vészelték át a századokat a hamu alatt,
de Pompeji-ben a fafödémek szerkezete
jórészt elhamvadt a hirtelen őket ért hőterhelés következtében. A romterületen számos helyen találunk ivókutakat, pár árnyas
pihenőt. Amikor az elénk táruló eseményeket
látjuk a meghökkenés, együttérzés elkerülhetetlen. Valóságosság válik az, hogy amikor a kitörés jött, minden ment a szokásos
napi menetrendje szerint – sütőben maradt
kenyér és a kasszában maradt pénz – nem
gondolván a katasztrófára. Az emberek
utolsó cselekedetei válnak láthatóvá. Ilyenkor
az elmúlás „gyorsasága” is az eszünkbe jut.

Antiquarium
Érdemes megállni ebben a múzeumban. Sok olyan tárgyat láthatunk, amelyek a mindennapi élet eszközei. Amfora,
bútorok, kis háztartási és kereskedelmi
tárgyak sorai és a megszilárdult hamutól
a hirtelen megsemmisült testek maradványai. Az Antiquarium a legjelentősebb
régészeti feltárások kincsein keresztül
ad átfogó képet a látogatóknak az ókori
Pompeji fejlődéséről, kapcsolatáról Rómával, mintegy bevezetőként a 44 hektáron
elterülő régészeti park látványosságaihoz.
2021-ben állandó múzeumot avattak fel
benne.
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Fórum
A római város legfontosabb terét, a
Fórumot oszlopok zárják le. Északra határolja Jupiter temploma, három méteres
bázisra emelkedve. Különböző szentélyek,
templomok és egyéb épületek veszik körül
a Forum – a Lares kegyhelyét; Vespászi
templom; gyapjú értékesítésére szolgáló
csarnok; és a Curia, ahol találkozott a városi
tanács törvényszékként is használták. Balra,
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az Apollo templomot 48 ionoszlop vesz
körül.
Színházak
A lejtős talajba épített, a Teatro Grande
(Nagy Színház) 5.000 nézőt tudott elhelyezni. A szomszédos Teatro Piccolo (Kis
Színház), jobban megőrzött, és a fedett
római színház legkorábbi példája. Főleg a
zenei előadásokhoz használták.

A Via dell’Abbondanza és a Via Stabiana
sarkán Pompeji legnagyobb és legjobban
megőrzött fürdője található.
A nagy, jól megőrzött Menander Ház egy
gazdag kereskedőhöz tartozott. A jól megőrzött átriumban egy kis templom van az
egyik sarokban, és egy ép, fából készült
tető található, amely a középső nyílásig
húzódik. A belső szobákat Homer’s jeleneek díszítik.
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Nuovi Scavi (új ásatások)
A Via dell’Abbondanza jobb vége, az
új ásatások kezdete, ahol a falfestmények
és a bútorok helyben maradtak. A házak
többségében a felső emelet, erkélyeivel
és loggiáival a gerendák tartósították őket.
A város ezen része Pompeji végső időszakából származik, és a lakások és üzletek nagy
része kereskedőkhöz tartozott. Ban,-ben
Casa della Venere (Vénusz háza) Pompeji
egyik legszebb freskója látható, melyen a
Venus egy kagylóra mutat.
Ellopott tárgyak múzeuma
A lelőhely az egyik legkedveltebb turisztikai célpont Olaszországban, ám évek óta
problémát jelent, hogy a látogatók szeretnek elemelni egy-két régészeti leletet a
helyszínről.
Az évek alatt annyi ellopott lelet érkezett
vissza Pompejibe bűnbánó levelek kíséretében, hogy a lelőhely kezelői külön múzeumot hoztak létre a tárgyak kiállítására.
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temetkezési műemlékkel büszkélkedik.
Az északnyugati végén a nagy Diomedes
Villa, egy kiterjedt kerttel körülvéve. Ironikus módon a ház maga is vulkáni kitörés
sírja lett: egy földalatti folyosón az ásógépek megtalálták 18 nő és gyermek testét.
A kertajtó közelében egy férfi, kezében egy
kulccsal és egy rabszolga, amely pénzeket
és értéktárgyakat hordozott.
Pompeji ma a legjobb állapotban
fennmaradt antik romváros, az UNESCO
világörökségének része, Olaszország egyik
legkedveltebb látványossága.
A Villa dei Misteri hosszú restaurálás után
teljes pompájában megcsodálható. A villa a
pompeji ásatások egyik legszebb villájaként
ismert. Az ókori pompeji városfalon kívül
álló villát a Vezúv 79-ben történt kitörésekor lepte be teljesen a vulkáni hamu, amely
alól 1909-ben kezdték el kiásni. A falain
megmaradt freskók egy ókori szertartáson,
– a feltételezések szerint a Dionysos-kultusz
misztériumaiban részt vevő – nőalakokat
ábrázolnak. A villa úgynevezett Rejtélyek
termének híres freskói két téma köré szerveződnek: az egyik a dionüszoszi szertartás, a
másik egy fiatal lány esküvői szertartása. A
két történeti szál egy rituális jelenetben éri
el csúcspontját.
Az esetek többségében a turisták szuvenírként tesznek zsebre egy-két dolgot, akadnak azonban olyanok is, akik megpróbálják
eladni a tárgyakat.

dezett otthonokban. Ez a ház freskókkal,
és eredeti márványdíszítéssel rendelkezik.
A konyha még mindig a főzőedényeit tartalmazza.

Vettii John McLinden háza
A Vettii Ház a Vicolo di Mercurio-ban az
egyik legérdekesebb, azt mutatja, hogy
az arisztokrácia jól élt az elegánsan beren-

John McLinden sírja utca
A Pompeius falain kívül, a Porta Ercolano-n keresztül, egy külvárosi kerület, amelynek főutcáját feltárták. Ez a sír utca hatalmas
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A Geometriai Mozaikok Háza névre keresztelt épület Pompeji egyik leghíresebbje.
Nevét a ház padlóját díszítő mozaikokról
kapta. Az épület több mint 60 szobából áll,
két korábbi ház egybeépítése során keletkezett. A tökéletes épségben fennmaradt
padlómozaikok fekete és fehér berakásúak,
komplex mértani alakzatokat ábrázolnak.
Helyreállították az ókori Pompeji egyik
legnagyobb mosodáját. Eredeti berendezéseivel együtt látható a pompeji ásatásokon
az ókori város egyik hajdani kelmetisztító és
gyapjúkészítő műhelye, Stephanus ványolója, amely a világ egyik legjobb állapotban
fennmaradt ókori üzlethelyisége. Stephanus
nevét egy falfelirat alapján azonosították.
Az ásatás látogatói úgy tekinthetik meg az
emeletes kelmetisztítót, ahogyan valószínűleg az ókori ügyfelek is látták a 79-es vulkánkitörés előtt.
Az ásatási terület többféle látogatási útvonalon fedezhető fel. Mindenki saját érdeklődése és a rendelkezésére álló idő szerint
választhat, hogy mit és mennyit akar látni az
ásatásokból.
– Szerk. –
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KIÍRTAM AZ AJTÓMRA:
ITT LAKIK AZ ÉLET CSODÁLÓJA
AMIT MÉG NEM MONDTAM EL...

ESZTERHAI KATALIN

„Eszterhai Katalin olyan,
mint a csillagok: valósággal
beragyogja környezetét.
S akár az égboltot járó
csillagképek, ő is nagy utat
tett meg, míg a szabolcsi
nincstelenségből egészen
Kanadáig jutott...” olvasom a
„Majdnem Esterházy” című
könyvének hátsó borítóján...
A volt pécsi újságíró és
televíziós szerkesztő csaknem
negyvenéves volt, amikor
hazát és házat cserélt, amikor
maga mögött hagyott
mindent, ami addig ismerős
volt és új életet kezdett egy
olyan világban, ahol azt
mondják, zöldebb a fű...
1987 óta Kanada az otthona,
ahol nemcsak a fű zöldebb,
mint sok más helyen, de ahol
élete valóban kiteljesedett,
afféle „kétszárnyú” emberré
vált: amellett, hogy az új
hazájában is televíziós
műsorok producere és
dokumentumfilmes, író is lett.
2016 óta öt könyve jelent
meg Magyarországon.
Történeteinek ereje abban rejlik,
hogy miközben az ő különleges
emlékei között járunk-kelünk,
saját életünk kérdéseire is
megtalálhatjuk a választ...

– A könyveiben szinte pőrére vetkőzik. Nem
bánja, hogy mások belelátnak az életébe?
– Hiszem, hogy egy szóval, egy történettel
meg lehet óvni egy embert az összeroppanástól, erőt lehet adni, fel lehet ébreszteni a bennünk lévő szívbéli érzéseket...
Kell, hogy merjük felemelni a fejünket,
hogy lássuk a rózsaszínű eget, hogy boldogok lehessünk, hogy sírjunk és nevessünk, és az is kell, hogy elmondhassuk
magunknak: amit csináltam, jól csináltam. Én ezért mesélek szívesen a saját
élményeimről és nem bánom, ha belelátnak az életembe. És miközben olvas a
csodáimról, kudarcaimról, bukásaimról
vagy éppen sikereimről, magát képzeli
a helyembe, és átéli, felismeri, mit is hordoz magában nem csak a jóból, de abból
a sok rosszból is, amit a család, az ősök
hagyományoztak rá, amelyek hiába nem
rászabottak, egy életen át cipeli, mert ha
„apám is így csinálta” azt hiszi ez az, ami
neki is jó. Én áldást kaptam, úgy nőttem
föl, hogy az örömérzés mindig rám talált
és mesét varázsolt a szívembe, szárnyakat
adott, a gondolataimat jó útra terelte és
letétette velem a magammal cipelt terheket. Minden egyes zökkenőnél a lelkem
azt súgta: nem... nem... most még nem
törhet össze semmi sem. Örülök, hogy ezt
a hitemet, akár egy szelet kenyeret, megoszthatom másokkal is. Szerintem attól
nagyobb elismerés nem kell egy írónak,
ha valaki a könyvét olvasva rájön, még
nem késő, akár hány évesek is vagyunk,
még mindenen lehet változtatni... megújulhatunk lélekben, jó szándékban...
– A legtöbb ember a legszívesebben a
gyerekkorára emlékszik vissza semmint a
későbbi idejére. Az írás iránti szenvedélyét
mennyire határozza meg a gyerekkora?
– Hálás vagyok, mert szerintem szerencsés
csillagzat alatt születtem, mert nevetve
keltem minden reggel, mert nem hittem
el, hogy csak sírásból áll az élet... Hányszor
bebújtam a bodza bokorba és meséltem magamnak, sírva, kacagva, kapkodó
szavakkal... terveztem a boldog jövőmet,
még akkor is, ha az elérhetetlen távolságban volt. Igen, hittem benne, hogy
enyém lesz a világ és nem akartam a láthatatlan terheket cipelni, hogy azok súlya
alatt lehorgasztott fejjel járjam az utamat...
Előttem ott volt a példa: ha a falunkbéliek
mellett maradok, az azt jelenti, hogy az
ő kabátjukat öltöm magamra, hozzájuk
hasonlóvá válok, az ő lábnyomukba fogok

járni... Hát ez az, amit nem akartam.
A valóság ellen gyakran könyvekbe,
mesékbe menekültem, mert nekünk
voltak könyveink, olyanok is, amelyek
megváltoztatták a mindennapi gondolkodást... szabadon engedhettem a
fantáziámat, bátorságból, kitartásból, tisztességből leckéket kaptam.
– Melyik volt az a kívánsága, amelyik azáltal,
hogy teljesült, a leginkább megváltoztatta?
– Én gyakran kívántam, hogy valaki vigyen
el bennünket onnan, abból a faluból, ahol
nekem nekünk nem volt gyönyörűséges
az élet, minden olyan volt, mintha apró
darabokra törött volna... Bennem a vágy
meg a képzelet már akkor és azóta is
gyorsabban kering, mint a vérem… elhittem, hogy a legszebb évek azok, amelyek
még előttünk vannak... Volt egy nagy
üveggolyóm, amelyben tarka szalagok
fonódtak egymásba, sokáig őriztem, mert
elképzeltem, ha forgatom és nézem a szalagos mintákat, azok akár messzire vezető
utak is lehetnének... és ezzel a gondolattal
gyakran eljátszadoztam... Azt mondják,
időnként azért kell megszöknünk egyes
helyekről, hogy életben maradjunk. Hát
ahhoz, hogy mi életben maradhassunk,
megszöktünk! Tíz éves voltam, amikor
Pécsre költöztünk és kinyílt előttem egy
ajtó... az az ajtó, ami mögött ott volt a
világ, az én világom, amiről a könyveimben mesélek. Hiszem, hogy egy ember
gazdagsága attól függ, hogy mennyi
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élményt mondhat magáénak és azokból
mennyit tud megőrizni magának. Én gazdag vagyok, szerencsés, mert nem gyémántot, ékszert kaptam az élettől, hanem
termő magot...
Több mint harminc éve, hogy az ön szavait
használjam, újra „elszökött”... akkor
messzebbre ment, az „óperencián” túlra.
Ma már ez olyan, mint egy távoli mese...
Amikor gyerekként édesanyám kezembe
adta a Világatlaszt, úgy éreztem, betelt
vele a szoba... elhatároztam, én bejárom
majd azt a világot, amit ő nem látott, hogy
mesélhessek neki... Harmincnyolc éves
voltam, amikor megszólalt bennem egy
hang... „mennem kell... ez lesz az én percem” ...és mi elindultunk, a férjem és a két
gyerekünk, hogy egy csipetkék letörjünk
az élet adta lehetőségekből, hogy szellővé
formáljuk az akkor körülöttünk tomboló
családi viharos szeleket... Soha nem szabad belenyugodnunk, ha valamivel nem
értünk egyet, mindig van egy másik megoldás, soha semmi nem végleges.
Van-e olyan élménye, amit még soha
nem osztott meg az olvasóival?
Igen, soha, nem mondtam meg senkinek
és nem is szeretném megmondani annak
a falunak a nevét, ahol gyerekként bántottak bennünket, amikor a durvaság és
a kegyetlenség lett az úr, ahol úgy éreztem az ég már soha nem lesz kék, mert
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összetört felettünk. Nem mondtam meg
senkinek, mert az a mai falu biztosan nem
ugyanaz, mint ahonnan mi megszöktünk.
A maiak nem érdemelnék meg, hogy
rossz hírüket keltsem. Mások az emberek,
más a világ, nem ítélkezek, nem vádolok...
Számomra egy falu, aminek nincs neve...
Annál inkább szeretem és egyre inkább
vonz Gyulaháza, ahol születtem, ahol csak
70 éves koromban jártam először. Ez a
Szabolcs-Szatmár megyei település, úgy
érzem, az enyém. Van valami, amit ott
kaptam útravalóul. Még a kanadai éveink
elején, akkor a Szabad Európa Rádió tudósítója voltam, egyik műsoromban arról
adtam hírt, hogy Kanada űrhajósjelölteket
keres. És akkor bevillant az agyamba Gyulaháza neve, ahol az első magyar űrhajós,
Farkas Bertalan született, ugyanabban az
évben, mint én. Balga fejjel azonnal arra
gondoltam, hogy akár én is jelentkezhetnék, lehetnék akár csillagjáró is, hiszen
Gyulaháza minden újszülöttjének adott
valami különleges dolgot: bátorságot,
az álmok kergetésének a vágyát, azt a
muszájt, hogy a bennünk lévő eredendő
szerint éljünk. Nem lett belőlem űrhajós,
de már kétszer jártam Gyulaházán, és
mind a kétszer úgy köszöntünk el, hogy
visszavárnak.
Nem tudom, ki hogy van ezzel, én
hiszem, hogy akiknek találkozni kell az

életben, azok előbb utóbb találkoznak. Ebben az évben, május 20-án az a
megtiszteltetés ért, hogy magamra ölthettem az ünneplő lelkemet, a méltóságteljeset, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye vendége voltam. Írói, és újságírói munkám elismeréseként Pócspetriben, nekem adományozták a kitüntető
„Kozma Pál” díjat. Ezen a napon együtt
voltam az „enyémeimmel.” ...nekem ez
volt a hazai... Letéptem egy rózsát az
útszéli bokorról, és ahogy a szirmokat
szétmorzsoltam bizsergő, illatos lett tőle
a kezem... éreztem az anyaföld erejét,
amiben benne van az életem gyökere...
repülök, mert megkaptam a pillanat örömét, amit nem lehet ismételni... a gyerekkori kishangokat, a gerlekacagást, a kék
szilva ízét, a szekér zörgését, az álmokat...
és most arra gondolok, ezek az emlékek
tesznek sebezhetetlenné.
Eszterhai Katalin könyvei
Akaratunk gyógyereje
f Majdnem Esterházy
f Légy az élet csodálója
f Szeretném még elmondani:
szerettem
f Csillag lettél
f

f

Hamarosan megjelenik
Angyalok pórázon

