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ÍGY SEGÍTI AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁST A SENCOR ÚJDONSÁGA
Vadonatúj konyhai mérleget vezet be a
magyar piacon a Sencor. A SKS 707x konyhai mérleget a legújabb trendek ihlették.
Az 5000 grammos maximális terhelhetőséggel és két darab AAA-típusú ceruzaelemmel működtethető készülék igazi
társ lehet a tudatos táplálkozást előnyben
részesítő felhasználók számára. Kezelését
egy LED-es kijelző teszi egyszerűvé, amely
minden fontos információt megjelenít.
Az újdonság többféle üzemmódban
használható, ezért nagy segítség lehet a
konyhai előkészületek során. Nemcsak a
különféle ételekhez szükséges hozzáválók,
hanem akár tej-, vagy víztérfogat mérésére is alkalmas. A „Tára” funkció pedig
egy igazi aduász lehet a felhasználók
kezében, ami jóval könnyebbé és egyszerűbbé teheti az ételek előkészítését. Ezzel
ugyanis az alapanyagokat fokozatosan,
mindössze egy edényben lehet egymáshoz mérni. „A „Tára” funkció használatakor az edény tömegét a készülék levonja
a teljes tömegből, tehát nem számol a

mérésre használt tál súlyával, ami ugyancsak praktikus megoldásnak tekinthető” –
hangsúlyozta Lucza András, a Sencor SDA
Divízió vezetője.
Az SKS 707x másik előnyös tulajdonsága,
hogy a Bluetooth-os kapcsolat révén iOS
vagy Android operációs rendszert használó okostelefonokkal is párosítható. A
felhasználók így ki tudják élvezni a Sencor
Food applikáció előnyeit,
ami Közép-Európa egyik
legnépszerűbb
alkalmazására,
Dine4Fit-re
épül. „Az applikáció
segítségével könnyedén
ellenőrizhetjük egy-egy
gyümölcs vagy zöldség kalóriatartalmát, de
konkrét ételek és fogások
részletes tápanyag-öszszetételét is megjeleníti.
Ez nagy segítség lehet
a diétás étrendet követők számára” – emelte ki

Lucza András. Hozzátette: a Sencor Food
applikáció maximális támogatást nyújt a
felhasználók számára ahhoz, hogy egészségesen étkezzenek.
A Sencor újdonsága augusztustól lesz
kapható a magyar piacon várhatóan
kilenc különböző színben, melyek illenek
a Metallic termékcsalád korábbi termékeihez.
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Fotó: Lakatos Péter
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MÉSZÁROS PIROSKA

MÉSZÁROS
PIROSKA
„Egész életemben mondták, hogy iszonyú sok energiám van”
Drága örökösök!
Az utóbbi évtized talán legjobb tévésorozata volt.
A sorozatban Olgát alakító fiatal színész
arcát akkor ismerte meg az ország. Sokaknak a sorozatbeli nevek maradnak meg, de
a színházba járó közönség nagyon jól tudta,
ki is valójában Mészáros Piroska. A színésznő
a Nemzeti Színházban kezdte a pályáját,
írt saját történetre épülő színházi előadást,
és kolléganőjével tavaly megalapították a
Bátorságok könyve online magazint, amiből
színpadi előadás is készült.
Kedvenc randevú helyemen beszéltem
meg találkozót az említett sorozat egyik
főszereplőjével. A kiszolgáló kisasszony
széles mosollyal fogadja a népszerű vendéget. „Megismerte?” - kérdem tőle. „Rögön
felismertem, a művésznő az Olga” A Drága
Örökösök Olgája.” Csak úgy mellékesen
megkérdeztem: „Tudja a valódi nevét is?”
Nem tudta.
Riportalanyom illedelmesen bemutatkozott: MÉSZÁROS PIROSKA vagyok.
Olga-Piroska vagy Piroska-Olga megszokta
már, hogy néhányan a szerepével azonosítják. Történt már ilyen másokkal is, dacára
annak, hogy Piroskát mind a színházba járó,
mind a social médiában jártas közönség
hosszú ideje ismeri és követi.
Pont ezért eszem ágában sincs szokásos
színészi „mélyinterjút” készíteni Piroskával.
Láthatóan jobban örült, hogy A-tól Z-ig
csak egy-egy szót említek, amire reagálhat.
Gondolom, ezekkel az egyszavasokkal még
átfogóbban sikerül bemutatni őt.
– ALFÖLDI
– A Színház és Filmművészeti Egyetem
után a Nemzeti Színházba kerültem.
Alföldi Robi volt az igazgató, aki egy életrevaló útmutatással fogadta az új tagokat.
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„Olyan színészeket keresek, akik tigris módra
harapnak. Megfogadtam a tanácsát, a
Nemzetiben töltött öt évem alatt, igencsak
„haraptam.””
BÁTORSÁG KÖNYVE
Családi örökség a családunkban az írás,
újságírás. A könyv valójában egy online
magazin, ahol az alapítótársammal, Gerlits
Rékával, közösen készítünk interjúkat hétköznapi hősökkel és ismert emberekkel,
hogy kinek hogy jelent meg az életében
a bátorság.
CALLGIRL
Ez egy monodráma, amelyet akkor írtam
meg, amikor nem volt semmilyen színészi
munkám, hanem egy call centerben dol-

–
–

–
–

goztam. Az előadás júliusban Balatonföldváron látható a Kultkikötőben.
DALSZERZÉS
Bár a dalszerzéshez igazán nem értek, de
nagyon izgatott, érdekelt a téma, a darabomban írtam két dalt, egyiknek a zenéjét másiknak csak a szövegét.
ENERGIA
Egész életemben mondták, hogy iszonyú sok energiám van, édesanyám is úgy
emlékszik rám, hogy igazi forgószél voltam gyerekként. Minden munkámban,
és a legtöbb élethelyzetembe is ezzel
az energiával vagyok jelen, szeretem, ha
pörögnek a dolgok körülöttem.
FAPAD
Az első tévésorozat, amelyben jelentős
szerepet kaptam.
GONDOK
Sokszor érzem magam magányosnak.
Azon gondolkodom, hogy vajon megtalálom -e, akit keresek.
HÍRNÉV
Az arcomat már jól ismerik, hisz aki minden este ott van a tévében, az megmarad
a nézőknek, viszont azonosítják a játszott
karakterrel. Ha valaki tényleg szeretne
megismerni, akkor jöjjön el színházba! A
Mindennapi bátorságunk című darabban
őszintén beszélek magamról, és aki azt
látja, tudni fogja, hogy ki az az ember, aki
a karakter mögött rejtőzik.
IDEGEN NYELVEK
Angolul, németül, spanyolul társalgási
szinten beszélek. Szeretem az embereket,
bárhol is élnek a földön. Jó érzés, hogy
bárhol a világban tudok beszélgetni,
megismerni különböző népek szokásait.
JELZŐK
Bőven kaptam jókat és rosszakat is. Energikus, vidám élettel teli jelzők illenek rám,
a külsőmre tett megjegyzések sokszor
bántóak. Többször mondták rám, hogy
SIKERES NŐK • TOP NYÁR 2022
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Fapad sorozat, Fotó: Bara Szilvia - Megafilm
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hebrencs vagyok. Ezt a jelzőt különösen
utálom.
KOCSMATÚRA
Pár éve, mikor nem volt színházi munkám
bulis kocsmatúrákat vezettem külföldi 1832 éves fiataloknak a budapesti bulinegyedben. Több, mint egy évig csináltam
ez a munkát este 9-től, hajnalig.
LELKIZÉS
Hajlamos vagyok a lelkizésre, és néha úgy
érzem, jobb lenne nem túlgondolni bizonyos dolgokat.
MÉSZÁROSOK
Igencsak telített a színész szakma Mészáros nevű színészekkel. Rajtam kívül Blanka,
Béla, Máté, Tamás és Tibor szerepel sokat
filmekben és színházakban. Mindenkit ismerek, volt, akivel együtt jártam az
egyetemre, másokkal, meg filmforgatásokon találkoztam. Előre Mészárosok!
NAGYMAMA
Apai nagymamámmal sajnos soha nem
találkozhattam, mert születésem előtt
meghalt. Szemes Piroska híres újságíró
volt. A ’70-es években harcosan kiállt a
nők jogaiért. „Sikeres életek” címmel írt
könyvét nemrég olvastam.
OLGA
A tévésorozat nagy robbanást hozott az
életemben. Komoly munka volt a negatív
alak megformálása, tudtam, sokak ellenszenvére számíthatok, de hálás vagyok
Olgának, hogy meghozta számomra az
országos ismertséget.
PARTNER
Keresem a Nagy Őt! Milyen legyen? Szőke
vagy barna? Akár vörös is lehet. Ám fontos, hogy művelt, humoros és kreatív
legyen.
SIKERES NŐK • TOP NYÁR 2022

– RENDEZŐ
– Szeretem a rendezőket. Kell, hogy valaki
más perspektívából lássa az előadást,
mint a színész. Több kedvenc rendezőm is
van, de nem akarom megnevezni őket…
Már csak azért sem, mert a rendezők általában hiú emberek és könnyen megsértődnek. Isten őrizz, hogy kihagyjak valakit.
– SKATULYA
– Sokáig féltem attól, hogy az alkatom
miatt beskatulyáznak, valójában még
most is. Nem szeretem a határokat, a falakat és a skatulyákat, leginkább belülről
szeretném felrobbantani őket. Aki skatulyákban gondolkodik, az ránézésre számít
valamire, én viszont nem akarok olyan
lenni, mint amilyennek ránézésre gondolná az ember.
– SZABADÚSZÓ
– Szabadúszónak lenni fantasztikus érzés,

Call Girl, Fotó: Kállai-Tóth Anett

amikor az embernek van sok lehetősége
és sok munkája, viszont amikor azt érzed,
hogy minden ajtó be van zárva előtted, az
nagyon rossz. Én szeretem a szabadságot,
de fárasztó, hogy mekkora kiszámíthatatlansággal jár néha. Sokszor érzem azt,
hogy szeretnék kikötni vagy letelepedni
valahol.
– TÖK
– Ha valamit tökéletesnek érzek, akkor használom a tök jó, tök szép jelzőt. Bár tudom,
hogy ez egy rossz szleng. De mégis használom, főleg, ha arra gondolok, hogy tök
jó lenne New Yorkba elutazni.
– ÚJSÁGÍRÓ
– Családi örökség, nagymamám és édesapám is újságíró volt. Kreatív műfaj,
engem is vonz, talán ezért a lehetőségért
vágtam bele a Bátorságok könyvébe,
hogy cikkeket írhassak.
– VALLOMÁS
– Bevallom, hogy sokkal szemérmesebb
vagyok, mint azt első ránézésre gondolná
rólam valaki.
– ZÁRSZÓ
– Ezt az újságíró feladatot, hogy zárszót
írjak, rám bízta a cikk szerzője.
Van ebben valami nagyon szimbolikus, hogy végigmentünk az ABC-n. Olyan
mintha végigmentünk volna az eddigi életemen, de attól hogy elértünk a Z-ig, még
egyáltalán nincs vége. Talán ideje új lapot
kezdeni, és a következő 37 évemet újra elindítom az A-nál.
Gratulálok Piroska! Ez profi végszó volt!
Kemény György

SIKERES NŐK • TOP NYÁR 2022
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SCHOBERT NORBERT
„Míg élek, a szénhidrátmérgezés ellen fogok harcolni.”
20 éve alkotta meg Schobert Norbert az Update módszert,
ennyi idő alatt több tízezer kiló zsírt olvasztott le azokról, akik a
segítségével fogytak le. A Norbi titok című legújabb könyvében
új szereplőkön keresztül mutatja be, milyen hatalmas terhektől
tud megszabadítani az életmódváltás a kilókon kívül, úgy, mint
alapbetegségek, önértékelési zavarok, vagy hormonális gondok.

– Foglaljuk kicsit össze az elmúlt 20 évet, mióta
először megalkottad az Update módszert!
– Akik az elmúlt 20 évben születtek, felnőttek, de olyan sok elhízott fiatal van, mintha
a módszert korábban ki sem dolgoztam
volna. Az elhízás továbbra is népbetegség, amiből a legtöbb krónikus betegség kialakul. A fiatalok arcába a közösségi
médiában rengetek kamu dolgok tolnak,
olyan termékeket, amikkel a gyártó rengeteg profitot termel magának, de a használójának csak ideig-óráig segít. Aki azt
ígéri, egy kapszulától megoldódik az évek
óta tartó elhízás, magas vérnyomás, rossz
közérzet, az hazudik. Én az életmódváltásban hiszek, abban, hogy egy embernek
120-180 gramm közötti szénhidrátbevitelre van szüksége egy nap. Az update
abban segít, hogy az összes élelmiszert
besorolja egy kód alá, ami alapján bárki ki
tudja alakítani az egészséges étrendet.
– Ennek ellenére nagyon sok
támadás ér a mai napig...
– Ennek pusztán anyagi oka van. Vannak a
piacon olyan szereplők, akiknek szúrja a
szemét, hogy az Update az egyetlen olyan
módszer, amihez adott esetben semmilyen étrendkiegészítőt, speciális alapanyagot, vagy eszközt nem kell megvásárolni.
Nyilvánvalóan azok, akik életmódváltás
nélkül ígérnek hatalmas eredményeket
pár hét alatt, azok be akarják csapni a
vásárlót. Én nem hiszek ebben, és soha
nem is fogom ezt hirdetni.
8
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– Mit érzel, amikor megváltozik egy
ember élete a fogyása után?
– Rengeteg embert gyógyult ki a segítségemmel a kettes típusú cukorbetegségből, elhagyta a gyógyszereit, amikért
korábban ott hagyta a fél fizetését a
patikában. Nem csak vékonyabbak, de
sokkal egészségesebbek lettek, és ezáltal boldogabbak. A fiam, ifjabb Schobert Norbert is elérte azt a kort, amikor
már zavarta a rengeteg támadás, amit a

plusz kilói miatt kapott. Ő is hozott egy
döntést, hogy meg akarja változtatni
az étkezését, és a saját bőrén tapasztalta meg, hogy mennyivel jobban érzi
így magát. Mi nem erőltettünk Rékával
soha, semmit, de nagy boldogsággal
tölt el, hogy már a gyermekeink is látják,
mennyire eredményes ez a módszer.
– Az a könyved missziója, hogy számoljunk
le a szénhidrátmérgezéssel. Ez mit jelent?
– A finomított szénhidrát ugyanúgy
működik, mint az összes többi drog.
Ugyanolyan függést okoz az agyban,
mint a koffein vagy az alkohol. Előbb
vágyik rá az elménk, mint a testünk. És
ugye minden sarkon olcsó szénhidrátból előállított, drága termékekkel találkozunk, így ez a függés nehezen tud
megszűnni. Ha viszont elhatározzuk
magunkat, és tudatosabban választunk
élelmiszereket, akkor nagyon könnyen
megszüntethető ez a függés. Erről szól
a könyv, ebben segít mindenkinek a
hosszabb és egészségesebb élet eléréséhez.

SPIRA ESZTER MIRJAM
„Minden anyának jogában áll tökéletlennek lenni”
Spira Eszter Mirjam négy gyermek édesanyja, és nem
mellesleg jogász. Bíró lesz, de előtte még úgy hozta az élet,
az ikres szülőséggel is meg kellett ismerkednie. Rengeteg
tapasztalatot gyűjtött össze, amiből megszületett a nyár
egyik legjobban várt könyve, a Milyen anya az ilyen? –
Jogodban áll túlélni, amely vicces köntösben ad hasznos
tanácsokat a végkimerülés szélén álló anyáknak.

– Adja magát a kérdés: mikor volt
egyáltalán időd ezt a könyvet megírni?
– Négy gyerek mellett semmire sincs ideje
egy anyának, már a kérdést sem értem?!
A mindennapok viszont tele vannak klassz
dolgokkal. Csak nyitott szemmel kell járni
és figyelni kell, már csak azért is, hogy a
gyerekek életben maradjanak. Minden
nap kerülök olyan szituációkba, amiről
azt gondolja az ember, hogy ilyen csak
mémekben fordul elő.

A könyvet úgy tudtam megírni, hogy rengeteg segítséget kaptam a férjemtől, az
anyukámtól, és a férjem szüleitől is. Alapvetően mind a négy gyerkőc közösségbe
jár, az ikrek bölcsődések néhány hónapja.
Természetesen ez azt jelenti, hogy egy
hetet bölcsiben vannak, kettőt pedig otthon, mert a világ összes betegségét elkapják. Maga a megírás is hasonlóan kalandos
volt: covid, influenza, torokvírus és egyéb
nyalánkságok közepette született meg.

– Férjed és a gyerekeid mit szóltak
ahhoz, hogy megírod az életeteket?
– Mindannyian nagyon büszkék rám, és
ez nagyon-nagyon jólesik! Arra pedig,
hogy megírtam az életünket, csak ennyit
szeretnék mondani: A történet szereplői
kitalált alakok, mindennemű egyezésük
a valósággal csupán a véletlen műve! Hát
persze!
– Három nap alatt az előjegyzési
sikerlisták élére ugrott a könyv.
Számítottál ekkora érdeklődésre?
– Egyáltalán nem számítottam rá és
nagyon meghatódtam! A könyv megírásával ugyanis az volt a célom, hogy
egy leendő vagy már gyakorló édesanya
érezze, hogy nincs egyedül. Hogy tartozik egy közösséghez, ahol biztos lehet
benne, hogy minden egyes tag ugyanazt
érzi, amit ő, maximum sokan nem merik
kimondani, mert szégyellik, hogy nem
tökéletesek. Hát akkor megragadom az
alkalmat, hogy innen is üzenjem azoknak,
akik így éreznek: nem baj, ha ma reggel
mérgedben a földhöz vágtál egy bögrét!
És az ezer darabra tört, mert már megint
nem készült el időben senki, pedig te
vagy tízezerszer szóltál kedvesen és türelmesen, mielőtt gejzírként tört volna ki
belőled a harag! Előfordul! Csak a szilánkokat söpörd össze, nehogy valaki belelépjen!
– A könyv hírének nagyszámú megosztásából
arra következtetek, hogy egyből
megtaláltad a célközönséged.
– Szerintem minden anya ugyanazt a
cipőt hordja! Ez a cipő csodálatos, értéke
felbecsülhetetlen, viszont itt-ott kényelmetlen, és fel tudja törni a sarkad. Na,
az anyaság pont ilyen! Ha az anyaság
"márkába" szeretsz bele, hamar csalódni
fogsz, mert nem azt a vásárlói élményt
kapod majd, amire előzőleg számítottál. A könyv ehhez (is) nyújt segítséget.
Hogy reális elvárásokat támasszon a
főhős, azaz MINDEN ANYA maga és a
gyerekei felé. Mert ez a kulcsa a sérülésmentes túlélésnek.
SIKERES NŐK • TOP NYÁR 2022
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Fotó: Pitrolffy Zoltán

GUBÁS GABI

STEWARDESSÜNK
GUBÁS GABI!
Végre itt a nyár!
Újra itt a nyár!
Itt a nyár újra!
Külföldi és hazai slágerek a nyárról.
Ám az igazi, amelyet még kisgyerekkorunkban megszerettünk, amelyet később
szülőként, nagyszülőként tovább adtunk
gyerekeinknek, unokáinknak a „Ha újra itt a
nyár...” kezdetű dalt. A „pancsoló kislány” dal
hét évtized után is örök sláger maradt.
Mint ahogy a legjobban várt évszak - a
nyár – is, ahogy a fenti slágerek köszöntették: Itt van!
Ha nyár, akkor nyaralunk. Itthon, vagy külföldön.
Hova utazzunk?
Városba? Tengerpartra? Hegyekbe?
Mit vigyünk magunkkal?
Mindenki másképp csinálja - mondja egy
másik sláger, amely bármire vonatkozhat.
Akár az utazásra is.
Vajon egy stewardess - légikisasszony

Fotó: Thália Színház

SIKERES SZÍNÉSZNŐ

Fotó: Thália Színház

Fotó: Thália Színház

magánemberként, amikor saját maga utazik, hogyan tervez?
GUBÁS GABI a Thália Színház Jászai Mari-díjas, Érdemes művésze, rutinos stewardess.
Egy híján tíz esztendeje utazik az említett
minőségében. Boeing-Boeing gépen, majd
„Leszállás Párizsban”.
A művésznőt aligha kell bemutatnunk,
Számtalan filmben, színdarabban láthattuk,
12
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no meg szinkronban hallhattuk. Az újságírók, riporterek, amikor interjút készítettek
vele, kivétel nélkül kitüntették egy jelzővel:
A legszebb magyar színésznő. A sorok írója
megtoldja még néhány jelzővel: kedves,
bájos, cserfes (remek csevegő).
Mivel az utazás lapunk fő témája, Gabit
ezúttal nem a szokásos színházi köz(helytelen) kérdésekkel untatom, hanem játékos
formában, A-tól Z-ig csupán egy nyárral,
utazással kapcsolatos szót dobok fel, arra
várok választ.

AUTÓVEZETÉSTŐL
A VONATOZÁSIG...
– AUTÓ
– Van jogosítványom. 18 évesen letettem,
de nem vezetek, mert a kocsiban utasként tudok kikapcsolódni vagy ügyeket
intézni.

– BERGENGÓCIA
– „Bergengóciából jöttünk” zenés, rockos
meselemezem 2015-ben jelent meg,
amely nemcsak kicsiknek a felnőtteknek is jó szórakozást biztosít. 2016-ban
Fonográf-díjat nyertem vele, az év gyermekalbuma lett.
– COVID
– Covid járvány előtt sokat voltam távol a
családomtól, a járvány egyetlen pozitívuma, hogy újra együtt lehettem a családommal.
– DÉLIBÁB
– Debreceni lány vagyok, a közeli Délibábos Hortobágy a szülőföldemet is jelentette.
– EMLÉKTÁRGY
– Édesapám kedvenc töltőtolla - bár nem
írok vele - a legbecsesebb emlékem.
– FELADAT
– Ha az élet feladatokat állít elénk (amit
hajlamosak vagyunk gondoknak, bajoknak, problémáknak tekintetni) azon nem
sopánkodni, elkeseredni kell, hanem meg
kell oldani. Ezt az elvet tanítom másoknak
és magam is e szerint élek.
– GOURMAND
– Nagyon szeretek sütni, főzni különleges
ételeket. Külön öröm számomra, hogy
a férjem és a gyerekeim is meglepnek
egzotikus finomságokkal.
– GYALOGOSAN
– Szeretek gyalogolni, túrázni. Ha ráérek,
szívesen elgyalogolok messzebbre is.

GUBÁS GABI

Fotó: Thália Színház

– HAJÓ
– Örök kedvencem marad a magyar tenger.
Tizenhárom éves koromtól ott nyaraltam
sokáig. Néztem a csodálatos balatoni
hajókat, a katamarán versenyeket.
– IDEGENNYELVEK
– Diák és főiskolai éveim alatt tanultam oroszul, németül és angolul. Az utóbbit ma is
hasznosítom az utazásaim során.
– JÁTÉK
– Játék az élet, csodálatos játék, boldog
ember, aki játékosan tudja végig élni.
– KOFFER
– Bevallom, utálok pakolni. Emiatt kissé
stresszes az utazási előkészületem. Ha
három napra utazunk el, képes vagyok
napokig pakolni előtte. Mégis mindig
valamit itthon hagyok.
– LÉGIUTASKÍSÉRŐ
– Közel tíz éve játszom egy ilyen szerepet a
Tháliában a „Leszállás Párizsban” című fergeteges vígjátékban.
– MESEORSZÁG
– Számomra Thaiföld és Egyiptom jelentette. Ezek tényleg mesébe illő országok
a sok különleges látnivalókkal.
– NAPSÜTÉS
– Mindig keresem a fényt (napfényt). Ha
nincs csinálok magamnak. Ha borongós
az ég, elfújom a felhőket...
– ORSZÁGJÁRÁS
– A járványos időszakban gyakran ültem a
kerékpáromra és sok hazai kevésbé ismert
helyet bejártam. Egyik kedves barátnőm
letette a túravezetői vizsgát, én lettem az
egyszemélyes „csoportja”.
– PÁRIZS
– Csak a színházi stewardess szerepem
során voltam Párizsban, egyébként még
nem, de tudom, oda még el kell jutnom.
– REPÜLŐGÉP
– Nem félek a repüléstől, csak a lezuhanástól. Leghosszabb utam Miamiba volt,
18 órát utaztam. Elhitettem magammal,
hogy a felhők fenntartják a gépet....
– SÁTOROZÁS

– Nem vagyok híve a sátorozásnak. Lakókocsiban viszont szívesen elvagyok.
– SZÁLLODA
– Jó érzés a szálloda, mert az utazáshoz
kötődik. Az utazási fáradalmak után jól
esik egy kitűnő hotelben pihenni.
– TENGER
– Imádom a sós tengert, az ember szinte
lebeg a vízen. Minden tengerből hoztam emlékeket. Egy kis üvegben a tenger
vízét, a partról kavicsokat, kagylókat. felcímkézve teszem el, rájuk tekintve, szép
emlékeket idéznek.

Fotó: Pitrolffy Zoltán

– ÚTITERV
– A gyerekeimnek szeretném megmutatni
egyik legemlékezetesebb úti emlékemet
az egyiptomi piramisokat.
– VONAT
– Ha vonat, akkor az Orient expressz! Sokszor játszottam ebben a darabban.
– Z - azaz Zárásként
– Kellemes, élménydús nyári programokat
kívánunk a művésznőnek és minden kedves olvasónknak.
Kemény György
Ruha: Emily kincsesboltja

SZÍVVEL LEHET SIKEREKET ELÉRNI
– Mi adta az irányt az idegenforgalom
és a szálloda felé?
– Alig 13-14 évesen, nyári munkák során
kerültem erre a területre. A ranglétra legalján kezdtem mosogatással, takarítással, asztalok leszedésével, majd később
pultos feladatok ellátásával. Kifejezetten

szerettem a légkört, érdekeltek a vendégek véleményei és az, hogy jól érezzék
magukat. Ezek a kis vendéglátós munkák
alapozták meg azt, hogy turisztika irányban tanuljak tovább főiskolán. Később
már városmarketingesként dolgoztam
a tiszafüredi önkormányzatnál, de nem

"A diploma jó alapot ad, de itt is, mint minden másban, szívvel
lehet sikereket elérni, ez az a kis plusz ami kiemel és előrevisz."
– Vallja Bartha Tóth Szilvia

–
–

–
–

–
–
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éreztem teljesen magaménak, nem az
volt, amit tényleg szeretnék csinálni. Így
összekészítettem minden anyagot, amim
volt, és elpostáztam az önéletrajzom,
akiknek csak tudtam. Máig emlékszem,
ahogy a Tisza Balneum Hotel szállodaigazgatója kérdezi tőlem, hogy Szilvia
maga tulajdonképpen milyen pozícióra
jelentkezne? Csak annyit mondtam, hogy
ami éppen szabad. Puszta szerencse,
hogy szükségük volt egy online értékesítőre. Bizonyítani szerettem volna, rengeteget tanultam itt és kicsivel később fel is
kerültem a szállodát menedzselő céghez,
a Service4You-hoz. Folyamatosan jártam
az országot, különböző projektekben
segíteni és igazgatni. Rengeteg áldozattal járt, de sikerült elérnem, hogy megbízzanak bennem. 26 éves lehettem, amikor
először szállodaigazgató pozíciót ajánlottak fel nekem.
Volt a családban valaki, aki a
vendéglátásban utat mutatott?
Nem volt a családban vendéglátós, sőt
kifejezetten ellenezték, hogy ezzel foglalkozzak. Próbáltak terelgetni, hogy szociális irányban induljak el, ez inkább a
munkához való hozzáállásomon alakított
sokat. Örökmozgó vagyok, de a kapcsolatokat - lehet az munkahelyi vagy személyes - nem szeretem és nem is akarom
elhanyagolni.
Az élet vagy milyen stúdiumok alapozták
meg a szállodavezetéshez a tudást?
Alapvetően az iskola is nagyon jó volt,
habár pont a marketing és a szállodamenedzsmentek okoztak fejfájást a főiskolán,
most ez az, amiben kiemelkedőnek érzem
magam. Kell hozzá a nyughatatlanság, a
tudásszomj és a fejlődni akarás. A diploma
jó alapot ad az élethez, de mint minden
más területen, sikereket itt is a szívvel-lélekkel végzett munkával lehet elérni, ez az
a kis plusz, ami kiemel és előrevisz.
Milyen nehézségeken kellett túljutnia?
Túlságosan empatikus vagyok és ez
gyakran megnehezíti a munkát. Hajlandó
vagyok más problémáit is magamra venni
és ez akár a saját munkám vagy hangulatom rovására is mehet. Igazi kihívás ezt
különválasztani. Viszont, ez a tulajdonság
teszi egy kicsit különlegessé a mi szolgáltatásainkat. A Termál Park Egerszalókot is

–

–

–
–

–
–

így üzemeltetjük a párommal, Márkkal.
Habár ez egy négycsillagos szálloda, az
idejáró vendégeknek is szükségük van
arra, hogy közvetlenebbül bánjanak velük
és a dolgozóknak sem kell haptákban
állniuk. Akár egy olasz család, ahol megvannak a hangos kacagások és a kis belső
viták, de foglalkozunk és törődünk egymással.
Mi az, ami a szállodában egyedi vagy
különleges? Milyen szolgáltatások
tudják a vendégeket fogadni?
Ténylegesen szeretünk foglalkozni a
vendégek igényeivel. A wellness, maszszázs, medence szolgáltatások mellé létrehoztunk kempingterületet, hogy azok is
élvezni tudják a nyaralást, akik a sütögetés,
tábortüzes élményeket kedvelik. Létrehoztunk egy transzfer szolgáltatást, ahol
a saját elektromos kisautónkkal szállítjuk a
vendégeket igény szerint. A gyerekeknek
játszóházat alakítottunk ki, állatsimogatót
és egy animátor is foglalkozik velük, mind
díjmentesen. A séfünk pedig egy csoda a
csapatával, szó szerint varázsolnak az ételekkel. Az A la carte étlapunkon ez látszik
is, olyannyira, hogy én nem is igazán szeretek már máshol enni.
Hogy néz ki egy napja? Ha sikerül a napi
gondokat letenni mi a kedvenc hobbyja?
Összességében rengeteg folyamatban
részt veszek én is és a párom is a szállodában. Érdekelt a masszázs és az, hogy
hogyan tudok embereken segíteni, így
megnyitottam a kis szalonomat és a
hobbi/munka vonal összemosódik számomra. Bőven 7:00 előtt ébredek és
indulok is a szállodába. Az adminisztratív munkák mellett gyakran én végzem
a bevásárlást, a rendeléseket és rendben
tartom az online felületeinket. Apránként
bővül a csapat, így szerencsére egyre
többet tudok foglalkozni a kisfiammal.
Elsőként érkezek és általában utolsóként
megyek haza, régen belefért és imádtam is endűről kerékpározni, de most
már figyelnem kell arra, hogy vigyázzak
magamra, mert felelősséggel tartozom a
kis családom iránt. Próbálok feladatokat
látni gondok helyett, megoldásorientáltnak mondanám magam, ez szerintem
fontos egy vezetőben.
Miként fogadják el kollégái, mint női vezetőt?
Ez talán a legelején volt a legnehezebb.
Nem könnyű nőként érvényesülni, de ha
olyan a csapat, ahol megvan a tisztelet,
az elfogadás és a szeretet, akkor nagyon

hamar eltűnik ez a dolog. Igazából nem is
voltam soha az a kosztümös „magassarkús”
típus, mai napig farmerben, tornacipőben
látnak a legtöbben. Számomra nem meghatározóak a külsőségek, a jellem a fontos.
– Vannak e tervek idénre?
– A világ most kicsit a feje tetejére állt, de
nem feltétlen rossz értelemben. Bővülünk
újabb egységekkel, megkezdjük a Hotel
Eger Ködmön és a hozzátartozó Ködmön
Csárda igazgatását, valamint a Kulacs
Csárda Panzió működtetését. Hirtelen
rengeteg feladat hullott az ölünkbe, de
ez engem inkább izgalommal tölt el, mint
félelemmel. Új szolgáltatások, új vendégkör, új kihívások, de bízom benne, hogy

eredményes és sikeres lesz már a következő pár hét vagy hónap is.
– Ön olyan helyen dolgozik ahová
mások nyaralni jönnek. Elutazik
valahová vagy itt piheni ki magát?
– Tervben volt egy kis nyaralás a családommal, de a cég bővülése most
háttérbe helyezi ezt egy kis időre. Ha
nyaralunk is csak rövid, néhány napos
kikapcsolódásról lehet szó. A legfontosabb, hogy minőségi szabadidőt tudjunk eltölteni együtt a családunkkal. Ha
sikerült mindent a helyére tenni munka
téren, talán egy hosszabb pihenés is
beleférhet, de ez csak késő ősszel vagy
télen fog sikerülni. (x)
SIKERES NŐK • TOP NYÁR 2022
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BANDÓ FESTMÉNYEI
Bandó vendégei voltunk Orfűn, a Faluházban, ahol
festményeiből nyílt kiállítás. Ezt a feledhetetlen
élményt osztjuk meg kedves Olvasóinkkal.
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Amikor elindultunk Orfűre, épp csak sejtettük, hogy széppé tehető egy május 13-i
péntek is, odaérve meg is tapasztalhattuk.
Nagy Bandó András egykori lakóhelyén állította ki 183 festményét, és a megnyitón kis
híján minden festményre jutott egy-egy
Pécsről, Orfűről, vagy messziről jött látogató.
Bandó megnyitó beszédéig élvezhettük
a nap ragyogását, és dedikáltathattuk az
itt bemutatásra kerülő Mögöttem az élet
című új kötetét. Bandó mesélt a képekről,
az elmúlt két év munkálkodásáról, a két
terembe csak ezt követően, beavatottként
léptünk be.
A tágas előtérben balról, két falfelületen
58 hajléktalan, jobbról pedig, egy íves sarokban 22 klasszikus zeneszerző portréját láthattuk, az öt orfűi öreg arcképe is itt kapott
helyet.
A zeneszerzők, Bachtól Wagnerig a
komolyzene barátainak jelentettek örömöt,
a sorsokat tükröző hajléktalanok pedig
(ahogy az elkapott félmondatokból is hallhattuk) szó szerint ledöbbentették a szemlélődőket.
A Faluház tágas kiállítótermében aztán
még inkább meglepődtünk és elámultunk:
erdőrészletek, tájképek, csendéletek, adriai
sikátorok, Patmos és Santorini, Erdély, a
Békás szoros, a Bükk erdőrészletei, és persze
Orfű, erdők, rétek, tavak.
A terem közepén széksorok, mind a négy
fal elüldögélve is szemlélhető, jó is, hogy így
van, ennyi szép befogadásához idő kell. Jó
nézelődni, és nemcsak a képeket, de a kiállítás látogatóit is, elcsípve a rácsodálkozó
mondatokat, mindenkire jellemző derűt, a
baráti hangulatot, a jóleső együttléttel járó
örömöket.
Ahogy mi is elgondolkodunk a látottakon,
és ki is mondjuk, amit gondolunk, mások is
ezt teszik, és hol itt, hol ott hallatszik néhány
szó a barátságról, a sokoldalúságról, a tehetségről és a 75 év alatt is megőrzött közvetlenségről és emberségről.
Hamar elröppen a festmények között
töltött két teljes óra, már együtt lépdelünk
a Víziszínpad felé, ahol nemcsak ajándék
kabaréműsort kap a vendégsereg, de két
festményt is kisorsolnak azok között, akik

NAGY BANDÓ ANDRÁS

ÉS ÚJ KÖNYVE

megvásárolták a Mögöttem az élet című
könyvet. A sorshúzó Gvendolin, Bandó kislánya volt, aki a megnyitó beszéd után is
jeleskedett: egy előző nap írt versével lepte
meg az ünnepeltet és a vendégeket, köztük
minket is.
Orfűn lenni mindig jó és öröm, ezen a
napon különösképpen csodás volt!

novella az emberiség kultúrtörténetének
epizódjait mutatja meg, egymás mellett
futtatva a Bibliai és a Darwini folyamatot,
váratlan csavarokkal és slusszpoénokkal.

Föltűnnek a görög és római mitológiák
ismert alakjai, az Ószövetség és az Újszövetség történetei, szokatlanul elmesélve,
ugyancsak szarkasztikus humorral, egy-két
fura csavarral. Ebbe a tanulmányainkból
megismert, illetve közösen meg- és átélt
történelembe illeszkednek bele az életem,
a leélt 75 évem emlékezetes történetei.
Azokról külön kétpercest írtam, akik fontosak voltak számomra, akik hozzám tettek,
akik alakítottak szellemi fejlődésemen, akiket tiszteltem, és példás életűnek tartottam.
Akiket sajnos elvesztettem. Emlékeztem, és
mégsem írtam emlékiratot. Az életről írtam,
az élet végére készülve. Az életemről írtam,
elfogadva a halandóságomat. Keveseknek
adatott meg, hogy higgadtan, kínkeservek
megélése nélkül, ép elmével és derűvel
összegezzék leélt 75 évüket.
Mások ilyen idősen unokákkal játszanak
vagy kirándulnak, én meg újabb és újabb

Részletek a megnyitó
beszédből
Boldog vagyok, hogy itt, a világ egyik legszebb helyén mutathatom be a könyveimet
és állíthattam ki a festményeimet. Itt írtam
meg regényeimet és első verseimet.
Igaz, a Micsoda cirkusz című gyerekeknek
és felnőtteknek, azaz a cirkuszkedvelőknek
szóló kötetem már korábban megjelent, de
a pandémia miatt elmaradt a díszbemutatója. Ebben a kötetben a manézs művészeit
versekben mutatom be, zárásul pedig prózában mesélem el a cirkusz világának többezeréves történetét. Eljött Orfűre Bodrogi
Éva grafikusművész rajztanárnő Zamárdiból,
ő illusztrálta a kötetet.
És akkor most lássuk a Mögöttem az
élet című új könyvemet. A 400 egyoldalas
SIKERES NŐK • TOP NYÁR 2022
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terveket szövök, alkotok, mint aki most
lépett ki a nagybetűs Életbe. Emellett persze
unokából is kaptam, de a legtöbbet kislányom és feleségem adott. Gvendolin 12 éves
lett, Rita pedig éppoly ifjú, mint amilyennek
megismertem. Így talán megérthető az fiatalos hév, az alkotókedv, a túlcsorduló energia, az újabb és még újabb célok, tervek,
álmok. Feledtetik a koromat, úgy élek velük,
mintha negyvenes lennék, mint Rita, és a 12
éves kislányhoz passzoló fiatal apa. Ezekkel
a mondatokkal akartam érzékeltetni, hogy
nem az élet végére készülök, hanem a hoszszú és széles életre, de tudomásul veszem a
biológia parancsát.
Ami itt ma történik, egybetartozik, összefügg, egy tőről fakad. Háromszor állok elétek
pőrén, először kibeszélve az életem, másodszor megmutatva a világot, amit megfestettem, harmadszor pedig az immár 50 éve
tartó humorista létem kis keresztmetszetével. Ahogy Ady írta: szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak… Ennek okáról
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NAGY BANDÓ ANDRÁS
is ő beszélt: szeretném, ha szeretnének…
Sorrendben a 48. könyvem jelent meg, mely
éppúgy egy autodidakta ember műve, mint
minden, ami a kezem közül kikerült. Többször megvallottam már: engem az anyám
beleszült egy játszóházba, és ha már itt
felejtett, én minden játékot kipróbálok. Úgy
írtam meg első regényemet, a Sosemvolt
Toscanát, hogy előtte novellát is alig írtam.
Autodidakta voltam, és nem ismertem a
félelmet: megírom, mert elhatároztam. Végül
rendkívüli sikere lett. Szültem párszáz verset
gyerekeknek, később felnőtteknek is, azóta
szavalóversenyeken mondják és pódiumon
dalolják a legkedvesebbeket.
A pandémia ártott az írói ihletnek, de
a covid nélkül aligha jött volna össze ez a
kiállítás. Mint többször mondtam egykor: az
volt a tervem, hogy életem utolsó 20 évében festeni fogok. 80-tól 100-ig. Tavalyelőtt
áprilisban aztán eldöntöttem, hogy nem
halogatom tovább, így aztán az utóbbi két
év már nemcsak az írásról szólt, hanem a
festésről is. Akkor hát 93 évig fogsz élni?, kérdezte egy barátom. Nem…, módosítottam:
életem utolsó 30 évében fogok festeni.
Többször föltettem magamnak a kérdést:
festő lettem? Nem! Csak festek. És bár pár
barátom javasolta, válasszak mestert, hogy
megtanuljak festeni, nemet mondtam.
Mert engem a (meg)tanulás folyamata
érdekel! Az, hogy én magam próbáljam
meg megtalálni az utat és a kialakítani egy
technikát. Amikor maratonit futottam, a cél
csupán az örömteli végtermék volt, engem
a három és félórás lelki állapot érdekelt
és éltetett. Számomra nem a megérkezés
az öröm, hanem az út, melyet végigjárok.
Nincs még stílusom, lehet sosem lesz, nem
tudom. Mindent festek, ami az emléktáramból előbújik. Szeretnék olyan képeket

festeni, amit akár naponta is szívesen lát az,
aki megvásárolta. Ahogy a Balaton festője,
Egry József mondta: jó festmény az, amit
egy életfogytiglanra ítélt szívesen lát a cellájában. Röviden szólva: haláláig sem unja
meg, napi öröm a látása.
Már megfogalmaztam az első megfigyelésemet: a kezdő festőnek két gondja van.
Az egyik, ha egy képét sem veszik meg. A
másik: ha megveszik egy képét. Elvégre a
gyerekeim… Az első tíz-húszhoz ragaszkodunk, később is tudnom kell, honnan indultam. Ezek közül több itt van a terem falain,
ezeket is vállalom.

Hogy mi került most a falakra? Tájak, utcák,
parkok, erdők, tavak és folyók, gyümölcs- és
virágcsendéletek. Görög és adriai emlékek,
és persze néhány kép Orfűről, és öt idős arc
is, olyanok, akiket ismertem, és a mai orfűi
ifjak már azt sem tudják, hogy itt voltak.
Amikor beléptek az előtérbe, ne siessetek.
Balról indul a hajléktalan portrék tablója,
egy kis bevezető ismertetővel. 1990 februárjától májusáig éltem velük. A róluk és rólam
készült dokumentumfilmből, és az általam
videózott portrékból kifotózva festettem
meg őket. Nem véletlen kerültek a süteményes és italos büféasztal fölé az eszegető
vagy iszogató hajléktalan portrék, nekik ilyet
nemigen terítettek. Gondoljatok majd rájuk,
ha a terített asztalnál süteményért, pogácsáért vagy italért nyúltok.
Balról a hajléktalanok, jobbról a halhatatlanok, ABC sorrendben. Az előtér íves
hajlatában 22 klasszikus zeneszerző tenyérnyi portréját láthatjátok, arcukat a zenéjük
ihlette színkavalkád öleli körül. Csak érdekességként: épp véget ért Carmina Burana,
amikor Carl Orff képétől elemeltem az ecsetet a tábláról.
Kellemes időtöltést kívánok! Most pedig,
az ajtó kitárásával együtt a kiállítást is megnyitom!
– Szerk. –
SIKERES NŐK • TOP NYÁR 2022
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HAPPY BIRTHDAY

VÁMOS MAGDA 90 ÉVES

Június 24-én a Józsa Judit Galériában, került sor
Vámos Magda 90. születésnapjának megünneplésére.

Dr. Medgyessy Ildikó József Attila:
A Dunánál c. versét szavalta el

VÁMOS MAGDA

Volt tanítványok, modellek és barátok, Magdika körül.

A születésnapi köszöntést Józsa Judit
a JÓZSA JUDIT GALÉRIA tulajdonosa nyitotta meg

Magda, a magyar divat nagyasszonya. Példátlan hosszúságú
divatkarrierje világviszonylatban is kiemelkedő, példamutató, ami
személyesen köt össze különböző korszakokat, így lett maga is korszakalkotó.
Mi minden fér bele 90 évbe? Elmélyült alkotás, a tehetség kibontakozása. Szakmai csúcsvezetés, tanítás, tudásátadás. Szinte kevésnek
is tűnik 90 év mindehhez! Lehet, hogy vannak emberek közöttünk,
akiknek életébe többször annyi fér bele, mint a valódi koruk? Bátran
állíthatjuk, vannak!

Érkezik a torta

Ahol Magdika megjelenik,
ott bemutatónak
mindenképpen lennie kell!
Rák Kati művésznő válogatott dalokkal készült Magdikának.

SIKERES NŐK • TOP NYÁR 2022
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VÁMOS MAGDA születésnapján kifutóra léptek:
Turcsányi Éva modell
dr. Medgyessy Ildikó a Patronage Alapítvány alapító elnöke
dr. Kolyvek Antónia az MDSZ elnöke

dr. Kolyvek Antónia az MDSZ elnöke
Donka Ildikó modell
Bucsuházy Piroska tervező

Boros Judit MDSZ tag

Takács Zsuzsa a TAKÁCS
ATALIER tulajdonosa
Boros Judit MDSZ tag
Nagy Diana a Nagy
Lovas Kft. tulajdonosa
Gaál Zsuzsa a Bagatelle tulajdonosa
Nagy Edit Coco modell
Alapfy László fotós

Takács Zsuzsanna
a TAKÁCS ATALIER tulajdonosa
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Bucsuházy Piroska tervező

VÁMOS MAGDA

Azt est folyamán Eliza Bliss ajándéka a zene volt

Szöveg: Körtvély Adrienne
Fotósainknak, Kálmán Ilona és Módos Gábor, akik remekül ragadták meg a bemutató hangulatát!
SIKERES NŐK • TOP NYÁR 2022
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DOVALOVSZKY MÁRTA
Dovalovszky Márta rendkívül sokoldalú személy. Sikeres
üzletasszony és festőművész, a transzcendentális
meditáció egyik hazai jeles hirdetője, de emellett
felkérésre operaénekesként is tart néha előadásokat.
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– Hogy indult a pályád?
– 20 éven keresztül egy 40 fős kereskedelmi céget vezettem, ahol orvosi eszközök és műszerek (mint például zárt
vérvételi rendszer, citosztatikai laminátor,
endoszkópok stb.) importjával foglalkoztunk, és az Unilever képviseletében pedig
intézmények, élelmiszeripari gyárak higiéniai rendszerekkel való felszerelését láttuk el. Beszállítói voltunk többek között
a Parlament és BV intézményeinek. Saját
gyártású ipari tisztítószereink voltak, sőt
volt egy takarító vállalatom is, amely sok
más intézmény között a Szerencsejáték
Zrt. irodaházait takarította. Mivel rendkívül megterhelő és stresszes volt 40
embert folyamatosan irányítani, elhatároztam, hogy eladom ezt a portfóliót. Az
üzleti élet hasonlít az élsporthoz. A sikerek
eléréséhez rendkívüli akaraterő és küzdeni tudás kell, folyamatos készenlét, szellemileg megerőltető. Ez nem az élsport
lekicsinylése, a sport fizikai, mentális erőfeszítést, az üzleti élet mentális, szellemi
és megfelelő irányítási képességeket igényel. Azon kevesek közé tartozom, akinek
van viszonyítási alapja.
– Gyerekkorodtól kezdve versenyszerűen
sportoltál, sőt többször nyertél magyar
bajnoki címet, mégsem lettél hivatásos
sportoló, de hobbi szinten a sport
szeretete a mai napig megmaradt.
– 22 éves koromig tollaslabdáztam, egyéni
és ötszörös páros Magyar Bajnokságot
nyertem. Kisgyerekként minden sportoló
álma az olimpia, de 18 évesen rájöttem,
hogy Magyarországon, nem főállású
sportolóként, nincs meg a háttere annak,
hogy magyar tollaslabdázó nemzetközi
eredményt érjen el. A nemzetközi edzőtáborokban fizikálisan a legjobbak közé
tartoztunk, mert itthon is nagyon kemény
edzéseink voltak, de az apró technikai
nüanszokban a dánok, svédek, angolok
- ahol a tollaslabda olyan múlttal rendelkezik, mint nálunk a kajak-kenu, vagy
kézilabda - verhetetlenek voltak. Szegeden egy pályán edzettünk 10-en, két év
után mégis sikerült Serdülő Magyar Bajnokságot nyerni. Sokat köszönhetek első
edzőmnek, Dr. Varró Andrásnak. Nagyon
sok európai nemzetközi versenyen

DOVALOVSZKY MÁRTA

–
–

–

–

indultunk a válogatottal, sportolóként
csodálatos élményeket szereztem, de a
nemzetközi távlatok hiánya miatt 22 évesen inkább az üzleti életet választottam. A
badminton (tollaslabda) fantasztikus játék,
mindenkinek ajánlom szeretettel. Petrovics Gábor barátomnak, magyar bajnok
társamnak van egy hatalmas tollaslabda
csarnoka a Váci úton. Hobbi sportként is
hatalmas élmény!
Jelenleg biokozmetikumok forgalmazásával
foglalkozol. Hogy jött az ötlet?
20 éve meditálok, 19 éve TM (Transzcendentális Meditáció) Sziddha vagyok, ezért
a tudat általános fejlődésével, stresszmentesítésével a környezettudatos gondolkodás is kifejlődött.
2007-től kezdve, amint eladtam a portfóliót, "Know how"-t, a figyelmem az ökológiai lábnyomot nem hagyó organikus
kozmetikumokkal való foglalkozás felé
irányult. Nincs többé sodium lauryl szulfát, csak bio komponens! Sikerült megszerezni az olasz Herbatint kizárólagos hazai
forgalmazási jogát, mely egy természetes
növényi színezékű hajfesték, és szerencsére nincs versenytársa az egész világon.
A mai vegyszerekkel teli világban egyre
többen allergiásak és érzékenyek, gondolom,
egyre nagyobb az igény az allergénmentes,
bio komponensű termékek iránt?
Ez így van. A Herbatint festéket az olasz
Albergo család 50-70 évvel ezelőtt kísérletezte ki, és talált egy formulát, amely
páratlan a világon. Tökéletesen fed, selymes, fényes lesz tőle a haj, szagtalan, nem
marja a fejbőrt, így allergiások, kismamák,

Salvadore emlékére

Vásárfia

hajhullásban szenvedők is használhatják.
Minimális 0.3 % PPD-vel, és 3% peroxiddal,
(ami szájvízben is van, és amely lenyelhető, élelmiszeripari mennyiség). A hölgyek szájról-szájra adják az információt,
hogy milyen fantasztikus, természetes,
fényes tőle a hajuk, így nekünk nem sok
dolgunk van, csak kiszolgálni a több száz
bioboltot és a nagykereskedőket, Bijó,
Rossman (Csak 10 szín van náluk a 36-os
palettáról) és tökéletesen, stresszmentesen működik a dolog.
– Kik használják elsősorban a
termékeiteket és a Herbatintet?
– Az ára miatt csak a nagyon igényes, környezet- és testtudatos emberek vásárolják
az igazi bio tanúsított termékeket. Szerencsére Magyarország ezen a téren is fejlődik.
Termékeinket a "bio tudatos” fodrászok is
használják, de azok is, akik már nem tudnak mit kezdeni az allergiás, hajhullással
szenvedő vendégeikkel – kénytelenek
a Herbatintet javasolni. A Herbatintnek
ráadásul van Vegetal Color néven tanúsított bio változata is, amely a lábujjától
a feje búbjáig bio! A tasak, a doboz, a
festék, a dobozon a betűk tintája – mind
organikus. További információ a www.
biosampon.hu, és a www.amibio.hu-n.

A honlapunkon feltűnően, minden általunk forgalmazott kozmetikum fotója
mellett feltüntetjük, hogy melyik ország,
melyik hatósága tanúsította – hivatalosan
is – bio-nak a terméket. Sok gyártó állítja,
hogy organikus, bioterméket gyárt, vagy
forgalmaz, de igazoló pecsét, tanúsítvány
nélkül. Aiab, Ecocert stb. Mi ezen cégek
külföldről jött ajánlatait elutasítjuk. Ha egy
cégnek (pl. LEPO) van 80%-ban tanúsított

Love is eternal - eternity is love
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a smink terméke, de például a szemhéjpúder csak organikus, azt Ecocert pecsét
nélkül is felrakjuk a palettánkra, a honlapunkra, de látható, hogy nincs certifikat
a fotója mellett. Mivel a tanúsított biotermékek drágábbak a többi produktumnál,
ezért sok profittól elesünk, mert alapból
drágábbak, de nem tudunk megalkudni
ezen a téren.
– Több hobbid van, amikben szintén nagyon
sikeres vagy: festés, meditáció, éneklés…
Legutóbb közel három éve, a Szárnycsapások
című kiállításod apropóján készítettünk
Veled egy interjút. Korábban szinte minden
festészeti irányzatot kipróbáltál, Jelenleg
melyik irányzatot kedveled leginkább?
– Festőművészként az absztrakt expreszszionista korszakomban vagyok, a honlapom dovalovszky.com , amely sajnos már
régen frissült. :)
Pár évvel ezelőtt megtanultam hobbiból
énekelni. Mivel elfoglalt vagyok, csak felkérésre tartok néha előadást. Jelenleg a
cég irányítása mellett csoportos közös
Transzcendentális Meditáció Sziddha
jógarepüléseken veszek részt, sőt a saját
házunkban is vendégül látjuk Sziddha társaimat, hogy a csoportos Szidhi programmal az ország koherencia szintjét emeljük.
A Maharishi-hatásról megjelent tanulmányok szerint, ha a lakosság 1%-ának
négyzetgyöke közösen gyakorolja a
TM-Sziddhi programot, akkor statisztikailag is kimutatható pozitív változások
Téli tó
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Sonnet LXXV

történnek a társadalomban. A TM és
főképpen a TM-Sziddhi csoportok közelében tartózkodó embereknél is magasabb

agyhullám koherenciát lehet kimutatni!
EEG. Több tudományos szakfolyóiratban megjelent kutatás igazolja, hogy a
TM stresszcsökkentő hatása harmonizáló
hatást fejt ki a társadalom egészére.
A TM és a TM-Sziddhi program csoportos gyakorlása során a társadalmi szintű
stressz jelentős és azonnali csökkenése
tapasztalható: csökken az erőszak és a
konfliktusok száma, pl. jelenleg a háborús konfliktusok száma csökkenne, ha x
létszámú csoport meditálna a konfliktus
közelében. A kutatási eredmények alapján
a társadalom egészében megvalósulna a
rendezettség.
– Mit üzennél a Sikeres Nők olvasóinak?
– Ajánlom Mindenkinek a Transzcendentális Meditációt! Folyamatos hosszú jógarepülő programom van, ami a lehető
legcsodálatosabb dolog a világon! Elmerülni az Önvalóban! A Transzcendentális
Meditáció által boldog vagyok, a természet is támogat, minden vágyam megvalósul. Kell ennél több? Ezt kívánom
másoknak is.
Kiss Zsuzsanna

?????? ?????????
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NYÁRI VAKÁCIÓ

Tippek a nyári szünidő eltöltéséhez
Javában tart a nyár
és a nyári szünet. Sok
szülő számára azonban
visszatérő dilemmát
okoz, hogy mivel töltse
gyermeke a nyarat;
hagyja pihenni, esetleg
tanuljon vagy ismételjen?

A gyerekeknek a jó tanévkezdéshez új
élményekre, feltöltődésre és pihenésre van
szükségük. A szülők szabadsága azonban
véges, elutazni és nyaralni sem lehet minden héten, ezért muszáj logisztikázni. Ha
vannak nagyszülők, jól jön a segítségük.
Gyermekünk számára jó program lehet
egy-egy nyári tábor, de sajnos némelyik
drága, illetve az egész nyarat nem fedik le.
Nem feltétlen kell drága helyekre elutaznunk, az élményszerzéshez otthon is tölthetjük értékesen a szabadidőt, ehhez elég,
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ha olyan programokat szervezünk, amik
eltérnek a megszokottól. Fontos, hogy a
gyermekünk ne üljön egész nap a nagy a
számítógép előtt és ne unatkozzon! Próbáljunk Neki hasznos időtöltést találni,
amíg dolgozunk. Munka után válasszunk
ki együtt közös, érdekes programokat.
Mehetünk moziba, strandra, kiállításra,
múzeumba vagy egyszerűen kézműveskedhetünk, piknikezhetünk, kirándulhatunk,
ha van kertünk, akár ott is. Részt vehetünk
koncerteken, fesztiválokon, elmehetünk
múzeumokba, ásatásokra, vagy kutatóintézetek nyílt napjaira, amik szintén segítenek
gyermekek érdeklődésének fenntartásában.
Kérjük ki a gyermekünk véleményét is,
biztosan vannak megvalósítható kérései,
amikre év közben nem jutna idő, még jobb,
ha együtt készítünk a nyárra gyermekünk
életkorához igazodó, megvalósítható családi bakancslistát.

Játékos formában a tanulásra
is keríthetünk egy kis időt…
Ha vannak tárgyak, amelyek kicsit
nehézkesebben mentek, azokkal ilyenkor
érdemes egy kicsit foglalkozni. Ne a hagyo-

mányos módon, "üljünk le tanulni", inkább
beszélgetve, játékosan, a tudást alkalmazva.
Például közös sütéskor a megadott recept
alapján süssünk másfél vagy fél adagot, amit
a gyermekünk kiszámolhat és kimérhet….
Barkácsoláskor lemérheti a lécek hosszát,
kerületét, mekkora felületet kell lefesteni,
mennyi festék kell a lefestéséhez, hány csavar kell a lapok összeillesztéséhez… Kertészkedés közben vagy kiránduláskor a
környezetismeretet, a biológiát vehetjük át,
tanulmányozhatjuk a növényeket, a leveleket, a bogarakat. Bármivel is foglalkozunk,
gyűjthetünk hozzá anyagot a könyvtárban,
vagy az interneten, amivel már az olvasást is
észrevétlenül gyakoroltatjuk.
A gyereknevelést lehet jól és lehet még
jobban csinálni. Fokozatosan neveljük
önállóságra a gyermekünket, és arra, hogy
bízzon magában, merjen bele vágni új
tevékenységekbe. Fontos, hogy megértse,
maga is képes elérni szinte bármit. Adjunk
iránymutatást, hogy ne csak úszni tudjon az
árral, hanem maga is képes legyen irányítani
a saját életét.
K. Zs.

AGYKONTROLLAL A GYEREKEKÉRT!
Kedves Szülő! Szeretné-e, ha gyermeke könnyebben tanulna? Vagy hogy
jobbak legyenek az osztályzatai? Esetleg könnyebben barátkozna? Vagy nem
izgulna feleléskor? Ha este pillanatok
alatt el tudna aludni, s reggel frissen,
időben ébredne? És sorolhatnám még
hosszan a gyerekeknek szóló agykontrolltanfolyam jótékony hatásait. Ha ellátogat agykontroll.hu honlapunkra, még
hosszabb listát talál a módszer előnyeiről és lehetőségeiről. Idézek néhány,
mostanában kapott visszajelzést, mert
azokból kiderül a kétnapos kurzus
hatása. (A gyerekek számára két korcsoportban – alsó- és felső tagozatos
korúak – kínálunk tanfolyamot.)

fogalmazzak pontosan. Többször
alkalmazta már a tanultakat.
kat. Fogorvosnál a félelme leküzdésére,
sére, és
az ébredéskontrollt is. Olyan
an boldog volt! Egyik reggel ott állt az
resztő
étkezőben 10 perccel az ébresztő
előtt. A mai volt a 3. nap, és pontosan 10 perccel előbb keltt fel.
A kis barátjának is küldött üze:45netet, hogy pontosan 14:45kor hívja őt chaten. És a kis
gy
barátja 14:44-kor hívta! Nagy
gy
boldogság ezt látni, hogy
s!
hisz benne és használja is!
n
Alfaországba rendszeresen
szoktunk menni! Azokat én
is nagyon élvezem!

„Míra lányom tavaly novemberben
végezte el a gyerekeknek szóló agykontrolltanfolyamot. Azért vittem el, mert nem volt
elég hite saját magában, én hiába tudtam,
hogy a dolgozatokra az anyagot kiválóan
tudja, gyakoroltunk eleget és menni fog,
valahogy mire odaért, mindig annyira streszszelte magát, hogy egy pontokkal lemaradjon az ötösről. Nos, a tanfolyam
nfolyam óta csak
ötösöket hozott haza! Úgyy
ment el itthonról, hogyy
»Anya, ötös lesz«, és úgyy
jött haza, hogy »biztos
os
5-ös lett«, majd megkaptuk
uk
a dolgozatokat, egyiket a
másik után, és tényleg mind
nd
ötös volt. Esténként meditál,
tál,
a suliban pedig rendszeresen
sen
alkalmazza a háromujj-techechnikát, ha valami nem jutt eszébe.
esz
széb
ébee (Ez egy
eg
gy
hatékonyabb agyműködési állapotot kiváltó
feltételes reflex. D.L.) Sokkal magabiztosabb
lett a tudását illetően, dicséretet dicséretre
halmoz, gyakorlatilag osztályelső lett félévkor, nyolc tantárgyi dicsérettel. Egyszerűen
fantasztikus, hogy mennyivel nyugodtabb,
szerintem már csak én izgulok a dolgozatok
miatt.”

„Bence minden este elmegy lefekvés
előtt Alfaországba, és gyógyítja a szemét a
kis kuckójában. Készített egy (képzeletbeli)
krémet, amivel a szemhéját gondolatban
bekeni, és az segíti a gyógyulásban, és egyre
jobban lát tőle. Rendszeresen találkozik
Relax manóval is, közösen aranyat bányásznak és horgásznak.
g
Kiderült, hogy Relax
manó is szemüveges, és az
ő sze
szemét is kell gyógyítani.
Augu
Augusztus 4-én a szemorvosi vizsgálat után majd
jelen
jelentkezem."… „Jó hírekkel jelentkezem.
j
Voltunk a
sz
szemorvosnál,
zem
és kiderült,
hog
ho
hogy javult Bence szeme!
Elmeséltük
a doktor néniElm
m
nek is, hogy mivel gyóne
Bence
gyítja
j B
ence
en
ce a szemét.
szem Amikor mentünk,
nagyon
izgult, nem
na
agy
g on izgult
m hitt igazán magában,
de annál nagyobb öröm volt, amikor kiderült a javulás. Rendszeresen minden este
megy Alfaországba, gyógyítja a szemét, a
lúdtalpát és van egy nyirokcsomó-duzzanat a fülénél, amit most vizsgálnak, azt is
próbálja gyógyítani. Kedvenc mesehősei
is megjelentek Alfaországban. Vannak ott
állatai, akiket gondoz, állatkertet akar nyitni.
Van két sárkánya (Fogatlan és Fényfúria,
kedvenc mesehősei). A kis kuckója egy
kaktuszon volt, ami elszáradt, ezért áttette
azt egy pálmafára, amiről csúszdázni lehet
a tengerbe. Manócskával is rendszeresen
szokott találkozni, kiderült, hogy Manócska
is szemüveges akárcsak ő. Nagy ölelést küldünk.”

„Boldog vagyok, hogy elvégeztük a
tanfolyamot! Alíznak igazából most kezd
»beérni, leülepedni«, nem is tudom hogyan

„Nagyo
„Nagyon régen írtam az
ag
agykontrollal kapcs
csolatban, de azt
biz
biztosan állíthatom,
hog
hogy a mai napig az
élete
életem része. Nemrégib
régiben egy nagyon
nagy sikert értem el.
A Bolyai
Bo
matematika
csapat
csapatversenyen a körzeti fo
fordulót megnyertük, m
majd bejutottunk
az ors
országos döntőbe.
Ott bejutottunk
beju
a szóbeli
fordulóba
fordulóba, majd hatodikként vég
végeztünk. Mindenki
nagyon bo
boldog volt! Programozás köz
közben, (és bármikor,
mikor ezembe jutott a célom) elképzeltem
a jelenetet, az érzéseket és a különböző
benyomásokat a helyszínről. A programozást elme tükre technikával, körülbelül két
hónapig csináltam.”

Végül megmutatom a fényképet, amit
nekem küldött el egyik gyerekoktató kollégám, rövid kísérő szöveggel: „Jó újra és újra
látni, hogy gondolatainknak és szavainknak
mekkora ereje van”. A fotó megértéshez
tudni kell, hogy kollégám a tanfolyamain
kitesz az asztalra két-két csírázó babot, és
megkéri a gyerekeket, hogy a baloldali
baboknak szünetben mondjanak kedves
mondatokat, de a jobb oldali tányérkában
lévő baboknak ne. Ellazult állapotban pedig
többször elképzelteti velük, hogy a bal
oldali babpár gyorsan fejlődik. És ez MINDEN alkalommal bekövetkezik, a befolyásolt
növényke valóban gyorsabban fejlődik. A
gyerekek ezzel a kísérlettel megtapasztalják,
hogy érdemes leszokni a negatív gondolatokról és szavakról, s hogy többre képesek,
mint hitték. Így igaz.
Befejezésül egy olyan könyvet ajánlok
figyelmébe, ami szülőnek és pedagógusnak egyaránt kincset érő ötleteket ad. A
címe: Zseninek születtünk! Kapható budapesti könyvesboltunkban, a VIII. ker., Fiumei
út 4-ben, ill. honlapunk webáruházából is
megrendelhető.
dr. Domján László
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KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ

PROGRAMAJÁNLÓ
Magyar Tavak Fesztiválja 2022

Gyulai séta a könyvtárban

2022. július 29 - 31.

2022. augusztus 2-5.

www.programturizmus.hu

www.programturizmus.hu

Fotós önismereti tábor
középiskolásoknak

Keszthelyi Borfesztivál

Országszerte

Gyula

Keszthely

Budapest

2022. augusztus 3-7.

2022. augusztus 1-5.

www.programturizmus.hu

www.programturizmus.hu

ZOO Tábor
Pécs

2022. augusztus 1-5.
www.programturizmus.hu

Művészetek Völgye Fesztivál
Kapolcs

2022. július 22-31.
www.programturizmus.hu
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UTAZÁS A NEVEK KÖRÜL
A magyar hírességek család nevei között tallózva, érdekes,
furcsaságokat fedezhetünk fel. Számtalan külföldi – főleg európai,
ázsiai – ország neveivel találkozhatunk, annak ellenére, hogy
a szóban forgó személyeknek egyébként semmiféle kötődésük
sincs azokhoz a nemzetekhez, amelyeknek a nevét viselik.

A felsorolást természetesen honfitársainkkal kezdjük, akik a Magyar nevet tették
országosan, vagy világszerte híressé.
MAGYAR ZOLTÁN lólengés kétszeres
olimpiai bajnoka,.
MAGYAR ATTILA napjaink népszerű sorozat színésze.
BAJOR GIZI a Nemzeti Színház egykori
legendás drámai színésznője.
BAJOR ÍMRE sokoldalú vígjátéki és kabaré
színész.
BOLGÁR GYÖRGY ismert rádiós műsorvezető.
CIPRUS ÉVA a Duna Tv műsorvezetőnője.
CSEH TAMÁS Kossuth díjas dalszerző, énekes
CSEH LÁSZŐ többszörös Európa és világbajnok úszó.

Magyar Zoltán
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DÁN VILMOS a régi idők focijának sokszoros válogatott szélsője.
FRANCIA KISS MIHÁLY a legendáshírű
Rongyos gárda parancsnok. A történelem a

Cseh Tamás

nemzeti önvédelem legkiválóbb katonájaként tartja számon
GÖRÖG LÁSZLÓ színész, aki igazán
Hernádi Judit férjeként vált híressé.
GÖRÖG ZITA, szupercsinos fotómodell és
színésznő.
JORDÁN TAMÁS Kossuth-díjas színész,
rendező, a Nemzeti Színház volt igazgatója,
a Szombathelyi Weöres Sándor direktora.
JORDÁN ADÉL, a lánya tehetséges sokat
foglalkoztatott színésznő.
LENGYEL TAMÁS napjaink egyik legnépszerűbb film és tévé sorozat színésze.
LENGYEL MENYHÉRT író. Leghíresebb
munkáját Bartók Bélával közös Csodálatos
mandarin táncdrámája.
MOLDOVA GYÖRGY a közelmúltban elhunyt Kossuth-díjas legtermékenyebb hazai író.

Orosz Adél

NÉMET az ő nevüket ki tudja miért egy
„h” betűvel is megtoldották. A Németekből
van talán a legtöbb hírességünk.
NÉMETH MARIKA operett primadonna.
Minden idők leghíresebb Csárdáskirálynője.
NÉMETH SÁNDOR bonviván és táncoskomikus. Nemcsak hazánkban csinált karriert, Ausztriában és Németországban is
sztárként fogadják.
NÉMETH LEHEL ’50-60-as évek leghíresebb táncdalénekese.
NÉMETH LÁSZLÓ regényíró, több színdarab szerzője.
NÉMEHT IMRE és NÉMETH MIKLÓS apa
és fia. A magyar sport büszkeségei. Imre a
papa kalapácsvetés olimpiai bajnoka volt…
A fia gerelyhajtásban lett olimpiai aranyérmes és világcsúcstartó
OROSZ JÚLIA, Kossuth-díjas szoprán
énekesnő volt.
OROSZ ADÉL hazai balett királynője volt.
Róna Viktorral világhírű balettpárost alkottak.
OLASZ RENÁTÓ a Drága örökös sorozatban ismerhette meg az ország a fiatal színészt.
ROMÁN JUDIT színésznő. Emlékezetes
alakítása a Pál utcai fiuk színdarabban ő alakította Nemecseket.
SVÉD SÁNDOR világhírű operaénekesünk, aki a világ leghíresebb Operaházaiban
is megfordult.
SZERB ANTAL 1944-ben fiatalon mártírhalált halt irodalomtörténész, író. Leghíresebb művei, amelyekből film is készült, a
Pendragon legenda és az Utas és a holdvilág.
TÖRÖK ÁDÁM a népszerű MINI együttes
alapító zenésze, dalszerző énekese, frontembere
A felsoroltak idegen országbeli nevük
ellenére, a magyar művészet és a sportélet
büszkeségei.
Kemény György
fotók: internet archív

Jordán Adél

Görög Zita
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HALLSTATTI KÉPESLAP

AUSZTRIA GYÉMÁNTJA
Magyarországról Bécsen át, hegyekvölgyek között zakatolt a vonat...
A hólepte hegytetőn pihentek a felhők.
A Traun-folyó végig kísért úti célomig,
egészen Hallstattig, amely a Hallstatti
tóba folyik.
Szemet
gyönyörködtető
látvány
fogadja, az ide látogatókat. A magas
hegytetőkre épült sokszínű házak a falu
közepén a nagy robajjal érkező vízesés,
amely a cölöpökre épült lakóházak alatt
és mellett zubog a tóba. A sóbányáról
híres ásványokban gazdag, siklóval megközelíthető „csodabarlang”, ami a megélhetést adta a falu lakosságának.
Leírhatatlan ezen a viszonylag
aprócska, alig pár száz fős faluban, hotel,
éttermek, pékség és a kézműves MAISLINGER Cukrászda a csodaszép mézes,
csokoládés, krémes süteményeivel várja
vendégeit.
Szemerkélt az eső, de a látvány, a víz
közelsége, a 8 km hosszú 125 méter mélységű tónál, a házak közti séta elvonta a
figyelmemet. az időjárásról.
A nyugalom, a lelki béke, ami a hegyek
csúcsától a tóig ért, az észtvesztő volt!
Hallstattból jövet „nem véletlen” izraeli csoporttal buszon utaztam tovább,
Orosz idegenvezetőnővel és magyarul
beszélő busz vezetővel, akiknek köszönet, hogy még egy csodálatos helyre
vittek egy 2500 m méter magas havas
hegycsúcshoz, amelynek lábánál kristálytiszta, mélykék Gosau-tóhoz érkeztünk.
Az utazásom felejthetetlen emlék
marad.
A fotók maguk helyett beszélnek.
Kép és szöveg: Borbély Eszter
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HALLSTATTI KÉPESLAP
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SIKERES IDEGENVEZETŐ

SZŐKE ZSUZSANNA

SZEMÉLYRE SZABOTT
IDEGENVEZETÉS

ZSUZSIVAL
Azok a régi (nem túl szép) idők...
Amikor csak háromévente lehetett nyugatra utaznunk.
Akkor is abban az esetben, ha rendben
volt a káderlapunk
Amikor családostól nem utazhattunk,
mert valakit itthon kellett „túszként” a biztonság kedvéért tartani.
Változtak a korok, változtak az utazási szokások is.
Utazhattunk a világ minden tájára kedvünkre és pénztárcánk lehetőségének határáig.
A sorok írója rutinos világutazó. Nem
dicsekvésből írom, csak azért jegyzem meg,
hogy igazoljam, otthon vagyok ebben a
témában.
Ki mily módon szeret utazni gépkocsival,
busszal, vonattal, hajón vagy repülőgéppel
egyéni döntésén múlik.
Mint ahogy az is, hogy egyéni vagy társas
utat választja.
Ami engem illet, a társas utat tartottam
mindig előnyösebbnek.
Az utazási kényelemhez tartozik, hogy ne
nekem kelljen az útvonalat megterveznem,
a szálloda szobákat lefoglalnom, a nevezetességeket felkutatnom és azokat előzetesen tanulmányoznom.
Erre vannak az idegenvezetők.
Milyen a jó idegenvezető?
Aki, az utasokkal figyelmes, türelmes,
a tájak, a városok nevezetességeit színesen bemutató, az utasokat adatokkal nem
fárasztó személyiség legyen.
Van vajon ilyen idegenvezető?
Lehet, hogy van, de bevallom, még nem
találkoztam ilyennel. Valami mindig hiány-

zott ahhoz, hogy tökéletesnek érezzem
őket.

A VILÁG LEGJOBB
IDEGENVEZŐI KÖZÉ
VÁLASZTOTTÁK SZŐKE
ZSUZSIT
– Ezt nem én állítom, hanem az internetes
világhálón olvastam a szenzációs hírt, hogy
a The Guardian brit lap szubjektív szempontok alapján állapították meg ezt a tényt.
Nem akármilyen elismerése ez a magyar
idegenvezetők széles táborának, különösen
annak, aki ebben az egyéni elismerésben
részesült.

Az idegenvezetők non plus ultráját, SZŐKE
ZSUZSIT alsógödi otthonában kerestük fel,
ahol éppen kismamaként szorgoskodott
kisfiaival, a két éves Hubával és a négy
hónapos Tegével. A büszke mama nevetve
mondja, a kicsik a covidos idők gyümölcsei,
amikor az idegenvezetések amúgy is leálltak.
– Gratulálok a világ elsőségéhez?
– Ó, ezt az újságok kissé eltúlozták, a világ
tíz legjobbja között vagyok.
– Miért ne lehetne pont maga az első?
– Végül is.... Szenvedélyesen szeretem a
munkám, és ez meg is látszik azt mondják...
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SIKERES IDEGENVEZETŐ
Amelynek nagy a valószínűsége, mivel
két angol újságíró saját maga tapasztalhatta
meg több esetben is, hogy Szőke Zsuzsi
milyen idegenvezető.
Fotós kollégámmal első látásra megtapasztalhattuk, hogy Zsuzsi szépsége, és
kedvessége révén máris komoly előnyt
jelent azoknak, akiknek bemutatja hazánk
érdekességeit. Bár idegenforgalmi középiskolába járt, ahol angol és spanyol nyelvből
vizsgázott, majd megkapta az idegenvezetői igazolványt is, majd helyette végül az
ELTÉN művészettörténetből és esztétikából
szerzett diplomát, mégsem vonzotta az idegenvezetői pálya, amelyet inkább az édesapja szorgalmazott.
– Én színésznő akartam lenni! Földessy
Margit színitanodájába jártam, majd jelentkeztem a Színművészeti Egyetem előkészítő tanfolyamára is. Az utolsó pillanatban
lemondtam szándékomról, mert rájöttem,
ez tényleg nem nekem való pálya a túlzott kiszolgáltatottsága, nyerssége végett.
Családom ennek nagyon örült, hiszen kifejezetten ellenezte, pedig volt nagyon híres
színész is a családban, mint Egressy Gábor,
első magyar ’48-as színész, de Egressy Béni
is egyenesági felmenőnk.
– Megbánta?
– Egyáltalán nem, mert az idegenvezetés
is egy nagy színészkedés. Elő kell adni egy
egész ország történelmét, kultúráját, miközben egy gyönyörű város maga a díszlet!
Mindig a legjobb arcomat kell mutatni, és
a legjobb formámat kell hozni, meg kell
jelenni! Mi ez, ha nem színészkedés? A színpad a lélegzetelállító Budapest, a közönség
a turista csoport – valahogy így!
– Maradt a tanult mestersége az
idegenforgalom, amelyben ugye a világ
egyik! legjobbja lett. Milyen anyagi-erkölcsi
elismeréssel járt ez a kitüntető cím?
– Anyagilag semmivel. Erkölcsileg annál
többel. Ennek a kitüntető címnek köszönhetem, hogy a világ minden részéről
megkeresnek. Sehol nem kell reklámozzam magam, a legjobb reklám maga ez
az elismerés volt.
– Személyre szóló túrákat
ajánl. Mi fér ebbe bele?
– Minden belefér, ami a külföldi turistákat
érdekli. Levélben vagy telefonom megkérdezem tőlük, hogy mi az érdeklődési
körük, hobbijuk, vallási hovatartozásuk,
kik ők egyáltalán stb. még fotókat is kérek
tőlük. Nincs két egyforma igény, még
42
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házaspárok esetében sem, mert fontos, hogy nem csak egyéni,
személyreszabott túrákat csinálok, hanem tematikusan közelítem
meg a kérdést. Manapság már a tematikus túrák a trend. Legyen
az szecessziós túra, gasztro túra, vallási vagy művészeti túra, stb...
Hány fős csoportokat fogad?
Általában házaspárokat, családtagokat, barátokat kalauzolok, de
számos példa volt már konferenciákra, vagy üzleti eventekre is.
Idegen vezető – ideges vezető! Csak egy betű
az eltérés. Szokott idegeskedni?
Nagyon sok stresszel, idegeskedéssel jár az idegenvezetés előkészítése, hogy minden tökéletes legyen. A privát vendégek, akikkel
én foglalkozom, a pénzükért tökéletes munkát várnak el az idegenvezetőtől. Ha olykor idegeskedek is sosem látják, mert mindig
mosolygok.

Stílszerűen köszönök el Zsuzsitól: Mosolygós, kellemes városnézést kívánok.
Kemény György
Fotó: Wolf Géza

SIKERES UTAZÁS 'IN MEMORIAM

AZ „EZEREGYÉJSZAKA”
MESÉI ÉLETRE
KELNEK

Tárulj Szezám!
Kívülről vitorla formájú,
belülről palota
az Ezeregyéjszaka
meséiből.

SIKERES UTAZÁS 'IN MEMORIAM
A „Burj Al Arab” Luxushotel Dubaiban
(Egyesült Arab Emirátus) a parttól 280
méterre épült Tom Wright építész tevei
alapján 1994-ben high-tech stílusban, egy
háromszög alakú műszigeten. A tengerben
40 méter mélyen, 250 oszlopra támaszkodik.
Hétcsillagos szállodának titulálják, holott maximálisan csak ötcsillagos besorolás
létezik. Céljuk a „Világ legjobb hotelje” cím
elérése, valamint a város jelképévé is szeretnének válni. Náluk az arab tradíciót a nyugati know-how-val egyesítették.

Az acél- és üvegpalota 2 milliárd DM
építési költséget emésztett fel, s felépítése
5 évig tartott. 321 méter magasságával a
világ leghatalmasabb hotelje volt 2009-ig,
mely 28 emeletet tartalmaz. Még az Eiffel
torony (30 m) is beleférne. Minden emelet
dupla, ugyanis az összesen 202 lakosztály
kétszintű: 2x3,5 m.
Az épületet borító teflonbevonatú üvegszövet, membránfelület 15.000 négyzetméter területű. Ezen konstrukció a belső
átriumnak kellemes klímát biztosít, melyet a
fény- és vízeffektusok még tovább fokoznak.

Az átlátszó membrán kiszűri a káros napsugárzást, s a szemnek megnyugtató, tejszerű
fényt ad. Esténként 200, a szivárvány színeiben ragyogó reflektorral világítják meg.
A felső szintre helikopter-leszállópályát is
szerkesztettek. Fémváza hétszáz tonna
súlyú. Építője Atkins (London), a membrán
felületet a Skyspan (Europa) GmbH tervezte.
Az ellentét aligha lehetne kirívóbb. a
hideg, high-tech szupermodern burkolat mesebeli világot takar. Nemes giccset?
A száraz forróságú sivatagi állam a luxus és
a komfort ragyogóan tarka oázisát óhajtja.

SIKERES UTAZÁS 'IN MEMORIAM

A KCA International Designers Ltd (London),
Kuhan Chew vezetésével, 250 dizájnerével álmodta
ezt meg.
Már a fogadócsarnok fekete-piros-sárga mozaikpadlója bevezet a színek és formák mesevilágába. Az átrium pedig maga a luxus katedrálisa.
A galériák, mint girlandok lebegnek a térben. Az
első három emelet orsó formájú oszlopok tartják.
A 32 méter magasba szökő vízsugár még jobban
emeli a hatalmas légteret. Ezen szökőkút is úgy,
mint a bejárati tűzhányó tölcsérek az arab vendégszeretetet szimbolizálják. Belül minden selyem,
márvány, arany, hiszen, ami aranyként csillog az itt
valóban arany; 10.000 négyzetméter aranylemezt
dolgoztak fel.
Pompázatos színű gyapjúszőnyegek gondoskodnak a puha, zajtalan járásról. A drága, ritka
márványfajtákat a már évtizedek óta bezárt kőbányákból hozatták: Brazíliából például a kék gránitot (2.500DM/négyzetméter árért). A selymek
mintái is egyedi tervezésűek. Mozaikot Olaszországból importálták. A látványos színpompa ellenére, minden terem csak öt színből, ezeken belül
két fő színből tevődik össze.
A különleges dizájn mellett az aktuális technikáról is gondoskodtak: minden szobát laptoppal,
fax-szal, internet-kapcsolattal és digitális tv-vel szereltek fel. Az ajtók elektromosan nyílnak.
A nagy érzékenységű hőmérséklet-szabályozó
félfokos pontossággal állítja be a kívánt hőfokot.
A nagyigényű vendégnek rengeteg attrakció áll a
rendelkezésére.
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A Burj Al Arab éttermei is az extrémmel
játszadoznak a víz alatti étterem például
csak tengeralattjáróval közelíthető meg.
Menetideje 3 perc.
A Skyview éttermet pedig 200 méterre a
tenger felett, 27 méter hosszú kiugrón rendezték be. A zöld, kék hullámmennyezet a
tengert idézi. A hatalmas panorámaablakok
lélegzetelállító kilátást nyújtanak Dubai-ra
és az Arab-tengerre.
A 18. emeleten található a fitneszzóna
különböző medencékkel, jacuzzikkal, maszszírozóval, szépségszalonokkal. Ezen felül
200 tv-csatorna és száz videofilm közül
válogathatnak még.
Minden vendéget Rolls-Royce vár a repülőtéren, és saját lakájt osztanak be hozzá. Az
igények teljes mértékű kielégítése végett, a
kulturális sajátosságokat figyelembe véve,
minden személyről információkat gyűjtenek, s azokat meg is őrzik. A szálloda 1.200
alkalmazottat foglalkoztat. A General Manager, az étteremvezető, a főszakács, a lakájok
főnöke német állampolgár. A két Royal Suite
(királyi lakosztály) a 25. emeletet foglalja le.
A palotaszerű luxusrezidencia, mely 760
négyzetméter területű, saját lifttel, mozival,
forgóággyal, társalgóval, öltözőszobával,
saját jacuzzival rendelkezik.
Egy átlag lakosztály szezontól függően
körülbelül 1.700-1.898 USD/ éjszaka, mely
egy 170 négyzetméteres luxushelyiség,
ahol csak a fürdőszoba 40 négyzetméteres.
Ebben a luxusszállodában nem ezeregy,
hanem egyetlen éjszaka is, sokunknak valóban csak a mesében létezhet…
(archív)
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HÉVÍZ
Hévíz város Zala megyében a
Keszthelyi járásban fő nevezetessége az Európában egyedülálló
természetes tőzegmedrű meleg
gyógyvizű tó, melynek köszönhetően Magyarország egyik első
számú turisztikai célpontja.

TOP 6 ÚTI CÉL

TOP 6 ÚTI CÉL
Története:
A Hévízi-tó gyógyító hatása már – a rómaiak által is ismert volt.

f
f
f

Turizmus:
A város fejlődését a turizmusra alapozza.
Népszerűségét elsősorban a területén található gyógyító hatásáról is ismert Hévízi-tónak köszönheti.
Látnivalók Hévízen:
Védett lápterület, véderdő és park.
f Dr. Schulhof Vilmos sétány és
Sétáló utca (Rákóczi utca).
f 1998-ban adták át az új héttornyú
Szentlélek római katolikus templomot.
f Egregyen – az egykori önálló településen – áll a 13. századi templom.
f A településen áthalad az
Országos Kéktúra.
f Egregyen borozók.
f Református-Evangélikus Templom.
f Egregyi Jézus szíve Templom.
f Városháza és a Városháza előtti
tér, Nymphae című díszkút.
f Hévíz város Pantheonja.
f Szoborpark.
f

f
f

Szent András a kereszten.
Hévízgyógyfürdő és Szent
András Reumakórház.
Római katona sírja.
Történelmi villák.
Római kori romkert.

BUDAPEST
Budapest Magyarország fővárosa, egyben
legnagyobb és legnépesebb városa, az Európai Unió legnépesebb városai közé tartozik.
Budapest az ország politikai, kulturális, kereskedelmi, ipari és közlekedési központja. Emellett Pest megye székhelye is, de nem része
annak. 2017-ben regisztrált lakónépessége
meghaladta az 1,7 (elővárosokkal együtt
pedig a 2,5) millió főt. A város lakossága 1989ben volt a legnagyobb, az akkori lélekszám
2,1 millió fő volt, és az ezt követő szuburbanizáció után is megmaradt az ország legnépesebb városának. A város területe mintegy
525 négyzetkilométer, ebben a tekintetben is
első az ország települései között.
Turizmus:
Turisztikai szempontból is jelentős látnivalók Budapest legrégibb hídjai, a Széche-

nyi lánchíd, a Margit híd és a Szabadság híd,
valamint az Erzsébet híd, amely modern
kialakítása ellenére a városkép meghatározó elemévé vált. A turisták kedvelt célpontjai a legnagyobb közparkok, Pesten
a Városliget és a Népliget, Pest és Buda
között pedig a Duna két parkosított szigete, a Margit-sziget és az Óbudai-sziget.
Mivel a főváros világhírű gyógyfürdőváros,
Budapest gyógyfürdői a gyógyturizmus
kedvelt célpontjai. A különleges összetételű gyógyvizet tíz gyógyfürdő hasznosítja,
amelyek többsége egyben műemlék és
turisztikai látványosság is. A város legfelkapottabb és leghíresebb bevásárlóutcája a
Váci utca, ahol a legtöbb világmárka képviselteti magát. Ezenkívül egyre divatosabb
bevásárlóutca az Andrássy útnak a Belvárostól az Oktogonig futó része. A vásárcsarnokok közül a Központi Vásárcsarnok a
legnépszerűbb a külföldi turisták körében.
Vásárcsarnokok találhatók még a Rákóczi
téren, a Batthyány téren, a Klauzál téren, a
Hunyadi téren és a Hold utcában. Népszerű
turistalátványosság még a Gellért-hegy
a Citadellával, a Szabadság-szoborral és a
Szent Gellért-szoborral.

SIKERES NŐK • TOP NYÁR 2022

49

TOP 6 ÚTI CÉL
EGER
Eger megyei jogú város az Észak-Magyarország-régióban, az Eger-patak völgyében,
a Bükk-vidék délnyugati szélén.
Jelentős oktatási és kulturális központ, itt
található Magyarország egyik legnagyobb
bazilikája, az egri főszékesegyház, számos
más híres műemlékkel és múzeummal is
rendelkezik, melyek közül kiemelkedő az
egri vár. Az egri borvidék központjaként a
legjelentősebb magyar borvárosok közé
tartozik, az egri bikavér külföldön is ismert
és elismert borfajta.
Nevezetességek:
Eger nevezetességei: a Kossuth Lajos
utca barokk épületei (ezek közül is a
megyeháza az egyik legkiemelkedőbb), a
Nagypréposti palota (ma a megyei könyvtár), a Kispréposti palota, a Líceum (ma az
Eszterházy Károly Egyetem főépülete), a
Dobó István tér, az egykori Dohánygyár, az
Egri minaret, a Bitskey Aladár uszoda, a Szépasszony-völgy (benne Eger legnagyobb

kiterjedésű, összefüggő borpincés területe,
a ma közel kétszáz pincét számláló Szépasszony-völgy az elmúlt évszázadokban
szorosan összekapcsolódott az egri borok

hírnevével), továbbá az Egri Termál- és
Élményfürdő, valamint az Egri Törökfürdő,
amelyeknek az első írásos dokumentuma
1448-ból származik, ebben nevét még

TOP 6 ÚTI CÉL
karthausi fürdőként emlegetik. A mai létesítmény 1610 és 1617 között épült, a török
időkben. Törökök építették rituális célból.
Ma már gyógyfürdő. Radonos vize Magyarországon egyedülálló, főképp mozgásszervi betegségek kezelésére használják.
Kultúra:
Egerben számos múzeum és kiállítóhely
található. A műemlékké nyilvánított Egri
várban működik a Dobó István Vármúzeum. Az állandó kiállításokon bemutatják
a vár történetét, föld alatti erődrendszerét,
a középkori büntetési módokat és ezek
eszközeit. A kőtárban megtekinthetők az
elpusztult katedrálisok maradványai, a
hősök termében az 1552-es várvédelmet
irányító várkapitány, Dobó István márvány
síremlékének fedőlapja. Eger vára volt az
első olyan magyar vár, amelynek védői
Dobó István parancsnoksága alatt, meg
tudták tartani a várat az Oszmán Birodalom ostromló hadai ellenében. A várban
található továbbá, az Egri Képtár, hazánk
egyik jelentős képzőművészeti gyűjteménye, mely németalföldi, itáliai, osztrák és
magyar festményeket őriz. A vár történelmi
hagyományait, a kiállítások mellett, programokkal is igyekeznek feleleveníteni
A Művészetek Háza az Ifjúsági Ház, a
Vitkovics-ház és a Templom Galéria összevonásával 2001-ben létrejött, kiemelten
közhasznú társaságként működő kulturális és szórakoztató központ. Fenntartója
Eger város önkormányzata Kiállítóhelyei
közt van, a Kopcsik Marcipánia, a Harangöntő-ház, a Történeti Tárház, a Tűzoltó
Múzeum, a Zsinagóga Galéria, és a Vitkovics-ház (benne, a Kepes György Vizuális
Központ és a Vitkovics Mihály emlékszoba).
A Város a város alatt kiállítóhely az egykori érseki pincerendszerben található,
bejárata a Bazilikához fölvezető lépcsősor mellett nyílik. A Líceum épületében
található, a Főegyházmegyei Könyvtár,
és annak Barokk terme, valamint szintén
az Egyetem épületében található meg, a
Spekula Csillagvizsgáló és a Camera obscura. További múzeumok és kiállítóhelyek
Egerben, a Gárdonyi Géza Emlékmúzeum,
a Palóc Népművészeti Kiállítás, az István
pince és Nemzeti Bormúzeum, a Válide
szultána fürdő, a Szemfényvesztés kiállítás
(amely látóknak bemutatja a vakok világát), valamint a Templom Galéria és a Kis
Zsinagóga, ami egy egri kortárs művészeti
kiállítótér. A Megyeháza udvarán található

a Heves Megyei Sportmúzeum, mely a
megyei börtön egykori épületében kapott
helyet.
Eger Hírességek Sétánya:
2018-ban hozták létre az Egri Csillagok
Sétányát, a Hollywoodi Walk of Fame mintájára.
Érdekességek:
Eger egyike annak az öt magyar településnek, amelynek a nevét kráter viseli a
Marson (1976 óta, a másik négy: Paks, Bak,
Kalocsa és Igal).
Az Eger fölé emelkedő Nagy-Eged hegy
oldalában 501 méter magasan van Magyarország legmagasabban fekvő szőlőtermő
területe.

BALATONFÜRED

f

Balatonfüred, „A Balaton északi partjának
fővárosa”, a Balaton-part legrégebbi üdülőhelye. Ismertségét a Balaton közelsége
mellett elsősorban szénsavas forrásainak és
mediterrán jellegű klímájának köszönheti.
Jelentős vitorláskikötő.

f

Fekvése:
Lankás dombok közt fekszik a Balaton
északi partján. A városon halad át a 71-es
főút, valamint a Budapestről Tapolcára
vezető egyvágányú vasút is. A szomszédos községek Tihany, Aszófő, Balatonszőlős, Csopak, valamint az errefelé szokásos
elnevezésű Öreg-hegy, továbbá a Tamás-,
György- és Péter-hegyek határolják.

f

Főbb látnivalók:
A Tagóre-sétány.
f A Kossuth Lajos-forrás ivócsarnoka – 1800 – klasszicista.
f Berzsenyi-forrás.
f

f
f
f

f

Református („fehér”) templom – 1830
– klasszicista és copf stílusban épült.
a Magyar Játékszín hat megmaradt oszlopa a Kiserdőben.
Kerektemplom – 1846 – klasszicista; jobb oldali mellékoltárképe.
Jókai-villa – (1870) – Jókai Mór nyaralója.
Blaha-villa – (1816) – Blaha Lujza
egykori klasszicista nyaralója.
Parasztházak a Siske utcában.
A Balaton-Füredi Yacht Egylet egykori klubháza (Hauszman
Alajos tervezte 1878-ban).

Balatonfüred filmben:
A Bujtor István színész által kitalált Ötvös
Csöpi nyomozó karaktere és a vele készült
filmek is Balatonfüredhez kötődnek, mivel
a színész is nagy kedvelője volt a településnek és a vitorlázásnak. A parti sétányon
szobra azt a pillanatot ábrázolja, amikor
hajójával a Rabonbán II-vel fordul a bakonyi
szélben. Több más film helyszínéül is szolgált a város.
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HAJDÚSZOBOSZLÓ
Hajdúszoboszló Debrecentől 22 km-re fekvő
alföldi város Hajdú-Bihar megye Hajdúszoboszlói járásának központja, Magyarország legnépszerűbb vidéki üdülőhelye, ahol Európa
legnagyobb fürdőkomplexuma található.
Elismertségét elsősorban gyógyvizének és
gyógyfürdőjének köszönheti. Hajdúszoboszló

Magyarország egyik minősített gyógyhelye,
ahol termálvizet találtak 1925-ben, melyet a
gyógyhatásoknak köszönhetően gyógyvízzé
minősítettek. Magyarország harmadik legnépszerűbb települése Budapest és Hévíz után.
Turizmus:
Hajdúszoboszló Magyarország egyik
legnépszerűbb egészségturisztikai köz-

pontja. Elismertségét elsősorban gyógyvizének és gyógyfürdőjének köszönheti,
mely több mint kilenc évtizedes múltra
tekint vissza. Hajdúszoboszló fő turisztikai attrakciója Európa legnagyobb
fürdőkomplexuma, mely a folyamatos
fejlesztések eredményeként modern gyógyászati, wellness és szórakoztató szolgáltatásokat biztosít, a város szálláshelyinek
kínálatával kiegészülve az ide látogató
vendégeknek. A hivatalosan minősített
kiemelt magyar gyógyhely közismert
adottságai mellett a vendégek számára
a teljes kikapcsolódás lehetőségét a nyári
fesztiválok, a gasztronómia helyi remekei,
a barátságos kisvárosi hangulat, az alföldi
puszta és Debrecen közelsége, valamint a
környék számos egyéb természeti és épített öröksége adja együttesen.
Fürdőkomplexum:
A Hajdúszoboszlói Hungarospa Európa
legnagyobb fürdőkomplexuma, amelynek
egységei a szabadtéri Strand, az Aquapark,
az Aqua-Palace fedett élményfürdő és a
fedett Árpád Uszoda. A Gyógyfürdő egész
évben reggel 7 órától 19 óráig tart nyitva.
A fürdőcsarnok 3 gyógyvizes medencéje
mellett 4 nyitott látványmedence is a vendégek rendelkezésére áll. A strand 30 hektáros
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parkjában 13 medence található, melyek
közül minden korosztály kedvére választhat.
A fiatalabbak között a legnépszerűbb a hullámmedence, ahol óránként mesterséges
hullámverés várja a fürdőzőket, és a mediterrán tengerpart, mely a strand legnagyobb
szenzációja, ahol a mediterrán hangulatot
a fövenyes part, kalózhajó, világítótorony,
pálmafasor és az időszakonként hullámzó
víz teremti meg. A csónakázótó is a strand
területén található, ahol vízibiciklizni és
csónakázni lehet. A strand területén belül
található az Aquapark, ahova strand-Aquapark komplex jeggyel, vagy a strandbelépő
megváltását követően Aquapark belépővel
lehet belépni. A csúszdaparkban 15 féle
óriás csúszda közül választhatnak a lesiklás
szerelmesei. A kulináris élvezetekről számos
csárda, gyorsétterem, fagyizó és egyéb vendéglátó egység gondoskodik a strandon.
A három szintes Aqua-Palace fedett
élményfürdő egész évben várja a családokat exkluzív élménymedencéivel. A gyerek-

világban a kicsik egész napos szórakozásáról
bébi és családi medencék, foglalkoztató
terem, játszóház gondoskodik. A vízipalota
wellness és fitnesz szolgáltatások széles
palettáját nyújtja.

SIÓFOK
Siófok a Balaton-part legnagyobb városa,
az ország egyik legnépszerűbb üdülőtelepülése. Hozzá tartoznak a 20. században a
városhoz csatolt Balatonkiliti és Balatonújhely. A település a Sió előnevet az 1901-ben
átadott Sió csatornáról kapta.
Napjainkra a minőségi beruházásoknak
köszönhetően Siófok a Dél-Dunántúl első
számú wellness- és konferenciaközpontjává lépett elő, hogy a nyári szezont követő
hónapokban is érdemes legyen a városba
látogatni akár csak egy hosszú hétvégére is.
Fejlett idegenforgalmi infrastruktúra, évről
évre bővülőprogramkínálat vonzza Siófokra
a hazai és külföldi vendégeket.
Ez a dinamikusan fejlődő, vonzó, innovatív

város 2011-ben a parttól a belvárosig megújult. Csak a városközpontban több mint 6
milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg.
A belváros revitalizációja során megtörtént a régi víztorony felújítása, a tér burkolatának és növényzetének teljes cseréje,
felépült az új Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár épülete valamint a Sió
Pláza bevásárlóközpont.
Az eredmény egy új belváros képe, amely
mediterrán hangulatával illeszkedik az üdülővárosi hangulathoz
Főbb látnivalók:
Meteorológiai obszervatórium
(tervezte: Molnár Péter).
f a Víztorony.
f az evangélikus templom (tervezte: Makovecz Imre).
f a dualizmus kori villák (Jókai-villa,
Thanhoffer-villa, Karinthy-villa).
f a Siófoki kikötő.
f a Rózsakert.
f
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HOLLANDIA
AZ „ALACSONYAN FEKVŐ ORSZÁG”
A foci, színpompás facipők, tengernyi
tulipán és megszámlálhatatlan szélmalom
– elsőre ez jut eszünkbe Hollandiáról. Laza,
nyugodt, boldog emberek élnek itt, akik
szeretnek biciklizni.
Hollandia holland elnevezése (Netherlands) annyit jelent magyarul, hogy
„alacsony ország”. Az ország területének
hozzávetőleg fele a tengerszint felett kevesebb, mint egy méterrel van csak. Az ország
legmagasabb pontja csupán 321 méter!

Romantikus, mesés, kisvárosias, élhető – ezekkel a jellemzőkkel
lehetne leírni azt a különös építészeti stílust és lakókörnyezetet,
melyet Hollandiában lát, jobb esetben meg is él az ember.
Hollandia rengeteg érdekes látnivalóval várja a turistákat.
Különösen tavasszal érdemes ellátogatni az országba, hiszen a
tulipán ültetvények káprázatos színekben pompáznak ilyenkor.

??????
HOLLANDIA
?????????

Hollandia Európában a legsűrűbben
lakott ország: 487 fő/négyzetkilométer
(Magyarországé kb. 108). A hollandok féltve
őrzik a hagyományaikat, büszkék a múltjukra.
Hollandia kikötő-, és kereskedővárosainak
építészete nem különbözik számottevően.
Viszont a főváros Amszterdam és az örök
versenytárs, Rotterdam nagy különbségeket
hordoz a városképet tekintve. Mindkettőben keveredik a kisvárosiasság, a szerethető
különcség és a nagyvilági felhőkarcolók
posztmodern építészeti megoldásai.
A természet és a városok egyaránt
nagyon rendezettek, tiszták. A kikötőkben
egymás vitorlását segítenek kihúzni az
emberek, együtt piknikeznek a stégeken.
Ha elmegy egy kis hajó vagy egy hatalmas
jacht, az emberek integetnek egymásnak.
Soha nem fordulnak elő extrém hőmérsékletek: Hollandiában valaha is mért
legalacsonyabb hőmérséklet -24,8 °C, a
legmagasabb pedig +36,8 °C volt. A csapadék az év folyamán viszonylag egyenletesen oszlik el, bár a tavasz általában
szárazabb, mint az ősz. Az évi csapadékmennyiség mintegy 800 mm.
A holland tejipar termékei: a sajt, a vaj,
a sűrített tej és a csokoládé kiváló minőségűek.
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Hollandia évszázadok óta készít és exportál sajtot. Minden héten rendeznek sajtpiacot, a legismertebbek Gouda, Edam és
Alkmaar. Itt olyan sajtfajtákat találhatunk,
mint a Mariolles, Gouda, Edami, Maasadami,
Leerdami vagy az Amszterdami. A hagyományos ruhába öltözött kereskedők látványosságot jelentenek a turisták számára.
A holland, csatorna menti házak – akár
olyan kisebb településeken, mint Utrecht,
Leiden vagy Haarlem, akár a fővárosban –
rendkívül sokszínűek, változatosak.
A házak sajátos ritmus szerint ismétlődnek
az utcákban, ami más holland városokban is
visszaköszön. Ha jól megfigyeljük a rendkívül változatos alakzatokat, tetőformákat,
bejáratokat, megérezzük a hely varázsát.
Különösen az ablakok és a fakeretes zsalugáterek stílusa, mérete, színe és formája
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mutatja a hollandok kreativitását és szépérzékét. Hollandiában sosem lehet az ember
eléggé különc, sőt annak lenni kifejezetten
erény. Ez a jellemvonás pedig megjelenik az
épületekben is.
Amszterdam talaja különösen mocsaras,
az épületeket fakarókra építették, melyek
átlagosan 11 méter mélyre nyúlnak le, hogy
szilárd talajba kapaszkodhassanak. A Dam
téren található királyi palota nem kevesebb,
mint 13 659 facölöpre épült.
A házak szorosan egymáshoz illeszkednek általában két-három ablak szélességet
fognak át, és ugyanilyen számú emelettel
rendelkeznek. A lépcsőházak szűkek, csigalépcsőhöz hasonlatosak, éppen ezért a
költözést, a nagyobb bútorok ki-be mozgatását az ablakokon keresztül oldják meg.
Erre a funkcióra minden csatorna menti ház

tetején egy kiálló csiga találhatók, mellyel
könnyedén felhúzható és elengedhető bármilyen bútor.
Az első dolog, ami szemet szúrhat az,
hogy az emberek olyanok, mint a házaik…
A legtöbb nappaliban nincs függöny, így
megengedik, hogy benézzünk, így láthatjuk
például a vacsorázó családot vagy, ahogy
a gyerekeikkel tanulnak, játszanak. A hollandok közül sokan a hajózás szerelmesei.
Igen népszerűek a „houseboat”-ok, vagyis a
lakóhajók, melyek két praktikus oknál fogva
kerültek „forgalomba.” Az ország jelentős
része tengerszint alatt fekszik, ami állandó
harcot jelent a vízzel. A Hollandia jelképének számító szélmalmokkal folyamatosan
szivattyúzzák ki a vizet maguk alól, amit
aztán csatornahálózatba terelnek. Zseniális
módon megalkották a gátrendszert.
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Az áradástól való félelem néhány vállalkozó szellemű hollandot arra késztetett,
hogy a part mentén lehorgonyozva élje
az életét. A ma már divattá vált lakóhajók
modernebb változatait nem használják
hajózásra, csupán stégszerűen lebegnek a
part mellett. Nagy ablakos, széles nappalik,
romantikus hálófülkék, napozóteraszok jellemzik őket.
A kiköltözés másik oka a sűrű népesség,
mely főként a turisták által kedvelt Amszterdamban szembetűnő. Víz pedig van az
országban bőven, mely új terepet jelent a
„házépítők” számára.
Rotterdam városképe merőben más
élményt és életmódot kínál. A modern,
posztmodern megoldásokkal tervezett
épületek, felhőkarcolók – mint a fordított
L- alakú ház vagy a lépcsőzetesen magasodó óriásépület – között előbukkannak
néhol a tipikus holland, csatorna menti
téglaházak is.

A németek a 2. világháborúban porig
bombázták lakónegyedestül-mindenestül,
de a város újraépítette önmagát.
A híres rotterdami kockaházak, - melyek
lakóházként funkcionálnak-, igen speciális bútorokat követelnek meg különleges
belső terük miatt. A megfelelő helykihasználás érdekében sarokbútorok, kanapék
szükségesek, valamint a ferdén felfelé ívelő
falak miatt érdemes alacsonyabb bútorokat
használni, vagy „a földön élni” babzsákok,
zsámolyok, vastag szőnyegek között. Nagy

festmények, ablakpárkányon szobrok, és az
elengedhetetlen plazma tv – kifinomultság és giccs keveredése. A házak tulajdonképpen élére állított kockák, azaz a tető
csúcsosodik, a falak befelé dőlnek. Ennek
következtében kiváló terepnek bizonyulnak
a modern stílusú lakberendezési technikák
bevetésére, sőt azokat meg is követelik.
Hollandia hosszú távra azok számára a
megfelelő ország, akik szeretik a különc,
megszokottól elérő környezetet, az új építészeti stílussal kevert történelmi városképet.
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