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Kedves Olvasóink!
Tisztelt Hölgyek és Urak!

A Sikeres Nők lapja gyakran készít interjút 
mások mellett a természettudományok, reál-
tudományok területén sikereket elért embe-
rekkel, akik többségükben férfi riportalanyok.

Mi ennek az oka valójában?
A nők alacsony jelenléte erősen összefügg 

a tudomány maszkulin világképével. A nők 
pályaválasztása a hagyományos nemi sze-
repek és sztereotípiák által erősen meghatá-
rozott, a tudományos karriert a férfikarrierrel 
azonosítják. Ugyanakkor tény, hogy a lányok 
és a fiúk veleszületett tudományos képességei 
között nincs különbség.

Ez nem csupán hazai jelenség, Európa szerte 
alulreprezentáltak a nők a STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) 
diplomások körében. Az arány alapvetően az 
egyharmad kétharmad viszonyával jellemez-
hető évek óta, és ebben a kedvezőtlen viszonyszámban nagy szerepe van a 
STEM szakmákhoz fűződő nemi sztereotípiáknak.

Mit lehet tenni, a helyezet kedvezőbbé tételéért?
Első lépésként a figyelemfelhívás, a lehetőségek feltárása, és bemutatása, 

valamint a társadalmi viszonyulás (elismerés) kedvezőbbé tétele a fontos. 
A nemzetközi szakirodalom már nemcsak a nők alulreprezentáltságának 

okait tárgyalja, hanem olyan kezdeményezésekről, is beszámol, melyek 
motiválhatják a nőket reál (STEM) pályára.

A tudomány és a tudományos pálya népszerűsítése, valamint a legfris-
sebb kutatási eredmények bemutatása történik meg a világ minden pont-
ján 2020-ban április 23-án, így Magyarországon is.

Ez a Lányok Napja projekt. Ezen a napon tudományos, technikai, informa-
tikai, mérnöki (azaz STEM) területeken dolgozó cégek nyitják meg kapuikat 
pályaválasztás előtt álló lányok előtt, hogy megmutassák ezt a számukra 
kevésbé ismert világot, mint lehetséges szakmai alternatívát. Ezeken a terü-
leteken ugyanis – legfőképpen valószínűleg régi társadalmi beidegződések 
miatt – nagyon kevés a nők foglalkoztatottsága, miközben csak hazánkban 
25.000-re rúg a betöltetlen állások száma. Pedig ez a terület nemcsak hiva-
tást ad, hanem erős anyagi biztonságot is.

Kedves Olvasóink!
Bízom benne, hogy a „Lányok napja” idén is inspiráló rendezvény lesz a 

majdani Sikeres Nők számára.

Sok sikert kívánva üdvözlettel.

 Dr. Huzik Veronika
 főszerkesztő
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 – Mi az első emléke, amikor azt érezte, 

van érzéke a színpadhoz?

 – Nem emlékszem. Azt tudom, hogy kis-
gyerekként szerettem énekelni és verset 
mondani, de nem akkor, amikor meg-
kértek rá. Sokat produkáltam magam, de 
érdekes módon nem másoknak, hanem 
amikor senki nem figyelt oda. Magamat 
szórakoztattam vele. 

 – Színészet, zene, rajz, sok területen 

kapott tehetséget. Örökölte-e 

ezt valakitől a családból?

 – Anyukámtól és apukámtól is örököl-
hettem valamit. Mindketten muzikális 
emberek, a zene szeretete, a jó hallás 
mindkettejükben megvolt. Apukám ren-
geteg magyar nótát tudott és mesterien 
tudott fütyülni. A rajz, a kézügyesség is 
mindkettejükre jellemző. A színház szere-
tete inkább anyukámtól ered. 

 – Kiktől tanult a legtöbbet (szakmai 

és egyéb) és kitől mit?

 – Azt hiszem a legtöbbet Bagó Gizella ének 
mesteremtől tanultam és tanulok a mai 

GYAKRAN ÚGY ÉRZEM,
OLYAN AZ ÉLETEM,

MINT EGY HOMOKDŰNE

Tompos Kátya hazánk egyik 
legismertebb fiatal színésznője. 

A Halak csillagjegyben 
született, ám Szűz az 

aszcendense, így a Rend és 
a Káosz folyamatos harca 
dúl benne. Emiatt gyakran 

úgy érzi, olyan az élete, mint 
egy homokdűne. Néha 

összeépül, aztán szétesik, 
aztán megint felépül - a szél 
által. Most épp az építkezési 

szakaszban van. Zavarba 
jön, amikor megkérdezik tőle, 
színésznő-e vagy énekesnő, 
mert alapvetően színész a 
végzettsége, de gyerekkora 

óta szeret énekelni, ezért 
akkor érzi magát a legjobban, 

mikor ötvözheti e kettőt. 
2017-ban jelent meg második 
szólóalbuma, a Holdjárat és a 
Centrál Színház új premierje, a 
Legénylakás című zenés darab 

női főszerepét is ő alakítja.
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TOMPOS KÁTYA
napig, de az összes tanáromnak sokat 
köszönhetek a Színművészeti Egyetem-
ről. Sokat köszönhetek a zenészeknek 
is, akikkel valaha dolgoztam, vagy a 
mai napig dolgozom: Hrutka Robinak 
például. Idősebb színész kollégák-
nak a rengeteg bíztatást, útmutatást:
Törőcsik Marinak, Blaskó Péternek, Bán-
sági Ildikónak, Udvaros Dorottyának vagy 
Básti Julinak például. Ők mindig a leg-
jobb pillanatban küldték/küldik felém a 
legszükségesebb mondatokat. De ren-
geteg ilyen ember van az életemben, 
még nagyon sok mindenkit fel tudnék 
sorolni, csak nem lenne vége soha...

– Egy orosz édesanya és egy magyar 

édesapa gyermekeként vélhetően mindig 

is egy kicsit különlegesnek számított. 

A kétnyelvűség-kétlelkűség előnyt 

vagy inkább hátrányt jelentett?

– Kamaszkoromig inkább hátrányként 
éltem meg, kétségbeesetten kerestem 
a hozzám hasonló gyerekeket. Mióta 
színházzal és zenével foglalkozom, job-
ban megismertem az identitásomat, de 
nem mondom, hogy azért néha nem 
veszek el. Talán ez amiatt is van, hogy 
- ha általánosítani kell -, a magyar és az 
orosz két homlokegyenest mást men-
talitás.

– Hogyan jellemezné ezt a két 

homlokegyenes más mentalitást?

– Az orosz kitárulkozó, szertelen és min-
dent a végletekig megélő, a magyar 
önvizsgáló, visszafogott, szabályosabb, 
ha általában kell jellemezni. De hangsú-
lyozom, ez tényleg csak nagy vonalak-
ban igaz. 

– Van-e bármi, amit az egyik vagy a 

másik nyelven tud jobban kifejezni?

– Mivel Magyarországon élek és mindig 
is ez volt az élőhelyem, ezért mondha-
tom, hogy mára már mindent magyarul 
tudok jobban kifejezni, eltekintve attól, 
hogy néha oroszul jutnak eszembe 
bizonyos szavak beszéd közben. 

– Van-e olyan orosz hagyomány, amit 

megtartott, ami jelen van az életében?

– A mi családunk sosem volt túl hagyo-
mányőrző, ennek ellenére az orosz kará-
csonyt azért megünnepeljük. Inkább a 
nagyobb hangerőn való beszélgetést 
és az egymás szavába vágást őriztük 
meg hagyományként. Az édesanyám 
csodásan főzi a leveseket és mestere 
az orosz konyhának, ezért jókat eszünk 
nála. Fotó: Szabó Lászó
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 – Az egyik legnagyobb sikere a My Fair Lady 

Elizája a Centrál Színházban. Őn szerint 

mitől ennyire ellenállhatatlan, évtizedeken 

és kontinenseken átívelő e darab hatása?

 – Ez eleve egy sikerdarab, ha jól áll össze a 
szereplőgárda és az egész alkotó csapat, 
akkor nem nagyon lehet megbuktatni. 
Szinte mindenkinek ismerősek a dalok és 
nagyjából mindenki láthatta már a dara-
bot valamilyen verzióban. Eliza története 
egyszerre humoros és megejtő, sokan 
tudnak vele azonosulni. 

– Változtatott-e Önön valamit ez a szerep 

és/vagy annak elsöprő sikere?

– Igen, rengeteg előadást játszunk, túl vagyunk 
a 220.-on is, ezért a bemutató óta rendszeres 
énekórákat, tudatos életmódot követel meg 
tőlem az előadás műsoron tartása. Egy ideig 
a szilvesztereimet is behatárolta, mert dupla 
előadásokat játszottunk belőle minden év 
végén. Minden aktuális szerepem jó, de ez 
egyike a kedvenceimnek. 

– Nemrég volt a Legénylakás premierje a 

Centrál Színházban, melyben Ön alakítja a női 

főszereplőt. Ebben a darabban nehéz témák 

is megjelennek, szexizmus, szerelemféltés, 

pszichés zavarok, sőt az öngyilkosság is.

– Ezek mind olyan témák, amelyek sajnos 
aktuálisak napjainkban is. Komolyan kell 
vegyük a színpadon való megjelenítésü-

ket, hogy a következő pillanatban humor-
ral oldjuk fel a súlyukat. A humor és irónia 
önvédelem, a túléléshez, az életigenlés-
hez nélkülözhetetlen tulajdonság. A zene 
pedig tölti, erősíti az ilyen érzések közti 
amplitúdókat.

 – Őn szerint mi az, amire egy 35 körüli 

nőnek különösen oda kell figyelnie a XXI. 

században ahhoz, hogy nő lehessen?

 – Az egészségére. 
 – Mik azok a legfontosabb 

értékek, amik mentén él?

 – Emberség, segítőkészség, megbízható-
ság, nyugalom, a másik ember idejének 
tisztelete. 

 – Az Ön számára mi a siker?

 – A hazugságmentes élet. 
Tamás Dorka

SIKERES SZÍNÉSZNŐ

Fotó: Szabó László
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A GLAMOUR Women of the Year váran-
dós jelötjei, Lovas Rozi, A mi kis falunk sorozat 
egyik főszereplője és Kincses Timi, belsőépí-
tész is teljes erőbedobással és szenvedély-
lyel állnak helyt munkájukban, ám amint 
azt érezték, hogy lassítaniuk kell, nem volt 
kérdés, hogy hallgatnak az ösztöneikre. „Öt 
hónaposan terhesen még játszottam két előa-
dást, azóta pedig tanítok és belefogtam egy 
podcast műsorba. Máshogy kell tartalékolni 
az erőforrásaimat és nyilván nem bírok annyit, 
mint nem keltető üzemmódban, de így is elég 
aktívnak érzem magam.” – majd hozzátette 
– „természetesen nagyon figyelek magamra 
és a változásokra bennem és körülöttem. Pró-

bálok ráérezni arra, hogy mi esik jól, mire van 
szükségem nekem és a kisbabámnak. Ezek-
hez a megérzésekhez és igényekhez alakítom 
a tempómat is. Ezt most megtehetem, erről 
szól ez az időszak. Próbálom minél inkább 
kiélvezni.” - mondta Junior Príma-díjas Lovas 
Rozi, aki 2018-ban közönségdíjas lett a Rad-
nóti Miklós Színházban. 

„Másfél év próbálkozás után jött össze a kis-
babánk. Ennek ellenére az elején nagyon nem 
gondolkoztam a leálláson, így csak a félidő 
környékén kezdtem el az ügyfeleknek jelezni, 
hogy hamarosan kényszerpihenőre megyek.
Ám a terhességem első pillanatától kezdve 
éreztem a fizikai tüneteket. Ilyenkor mérlegel-
tem, mi az, amit tényleg meg kell csinálnom és 
mi az, amit leadhatok. Furcsa mód meglepően 
könnyen tudtam projekteket elengedni, ami 
más esetben egyáltalán nem jellemző rám.” 
– mesélte Kincses Timi, aki lakások mellett 
éttermek, hotelek és irodák belső kialakítá-
sát is gyakran megálmodja. Timi esetében 
megnehezítette a terhességet a sok nőnél 
tapasztalható vizesedés, ami nagyban befo-
lyásolja többek között az állóképességet is, 

ez ellen tenni pedig sokkal nehezebb, mint 
gondolnánk. „Mozognék én, de olyan a tes-
tem mintha egy csivava tüdejével kellene egy 
elefántot működtetni.”– fogalmazta meg a 
lakberendező azzal a humorral, ami a ter-
hesség alatt szinte kötelező hozzáállás.

Mindkét jelölt ugyanolyan tudatossággal 
tervezi a babavárás időszakát, mint a mun-
kába való visszatérést a szülés után. Abban 
biztosak lehetünk, hogy nem fognak sokáig 
tétlenkedni. „A baba nem egy terv része volt, 
jött, ahogy jönnie kellett, mi pedig tárt karok-
kal fogadtuk. A színházban nagyon hamar 
szólni kellett. Adéllal, a Radnóti Miklós Szín-
ház igazgatójával szinte azonnal beszéltem, 
ahogy megtudtam, hogy babát várok. Ez 
ilyenkor egy komoly logisztikai feladvány, hogy 
ki tudja majd ideiglenesen átvenni a szerepei-
met.” – részletezte a fiatal színésznő, aki azt 
is elmesélte, hogyan képzeli el a visszatérést: 
„Nincs még konkrét tervem, de nem sokáig 
fogok várni a visszatéréssel, ez elég valószínű.” 
Kincses Timi pedig már most egy – még 
titkos – terven dolgozik, amelyben a hang-
súlyt arra fogja helyezi, hogy úgy térhessen 
vissza fokozatosan a munkájához, hogy 
közben a gyermekével is elég időt tudjon 
együtt tölteni. 

Forrás: PR Account Décsi Juli

ÍGY ÉLIK MEG ELSŐ TERHESSÉGÜKET
A GLAMOUR WOMEN OF THE YEAR KISMAMÁI
Lovas Rozi: „A baba jött, amikor jönnie kellett, mi pedig tárt karokkal várjuk”

Ahány nő, annyi féle terhesség 
létezik. Míg valakinek már 

az első hetektől kezdve 
kihívásokkal kell szembenéznie, 

mások csak több hónap 
után találkoznak azokkal 
a változásokkal, melyet a 
várandósság okoz. Azzal 

azonban a legtöbb nő egyet 
ért: a babavárás az egyik 

legcsodálatosabb időszak, 
még annak ellenére is, hogy a 
legtöbbször az idilli várakozás 

mellett, a munkában is 
felelősségteljesen helyt kell 

állni a kismamáknak. Hogy 
ez a két ellentétes világ – a 

lelassult, békés babavárás és 
a pörgő munka – mennyire 
összeegyeztethető, arról a 
GLAMOUR Women of the 
Year jelöltjei, Lovas Rozi 

színésznő és Kincses Tímea 
belsőépítész meséltek.

Lovas Rozi

Kincses Tímea
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Aki látta az l963-ban bemutatott 
Pacsirta című filmet, úgy gondo-
lom, még ma is őrzi, minden idők 
egyik legjobb magyar filmalkotásá-
nak az emlékét. 

Valóságos sztárparádé volt, 
olyan közreműködőkkel, Tolnay 
Klári, Páger Antal, Törőcsik Mari, Bara 
Margit, Bessenyei Ferenc, Darvas 
Iván, Gózon Gyula Latinovits Zoltán.

S nehogy kihagyjuk az akkori 
Pacsirtát megszemélyesítő Nagy 
Annát, (ő is megérdemli utólag 
a Nemzet Pacsirtája címet) aki 
hasonlóan napjaink Pacsirtájához 
Péteri Lillához 23 esztendősen 
kapta meg ezt a szerepét, amely 
ismert színésznővé avatta. 

Aki talán nem olvasta, nem látta 
Kosztolányi Dezső regényét, annak 
dióhéjban a történet:

Egy idősödő házaspár abban 
reménykedett, hogy igen csúf, sze-
rencsétlen sorsú lányukat Pacsirtát 
sikerül férjhez adniuk. A csúnya 
lánynak nem akadt kérője, emiatt a 
család mély bánatban élte együtt 
az életét. Egyik napon a lányt 
elküldték pár napra egyik vidéki 
rokonukhoz abban a reményben, 
hogy ott találnak párt neki. Pacsirta 
távozása után kinyílt a világ az idős 
házaspár előtt. Újra társasági életet 
éltek, színházba, éterembe jártak, a 
lakásukban lekerült a letakart tük-
rökről a terítő, amelyeket Pacsirta 
miatt raktak fel.

Csupán pár napig tartott a bol-
dogságuk, mert amikor Pacsirta 
visszatért a szülői házba, újra foly-
tatódott a korábbi szomorú életük.

NEMZET PACSIRTÁJA

Tessék mondani, nincs itt valami tévedés? 
Nem tetszett összetéveszteni a Nemzet Csalogányával?

Kedves olvasó! Nincs tévedés, tudom, anno 
Blaha Lujza a gyönyörű, tiszta hangjáért kapta 

ezt a különleges, megtisztelő jelzőt.
A Nemzet Pacsirtája címet elárulhatom, a sorok 

írója előlegezte meg Péteri Lillának a Színművészeti 
Egyetem idén végzős színésznő jelöltjének. 

Bár a szóban forgó ifjú hölgynek is szép énekhangja van, 
de ez esetben a dalos pacsirta jelző más miatt jár neki.

A Pesti Magyar Színházban a közelmúltban 
bemutatott Kosztolányi Dezső regényéből készült 

színdarab, a Pacsirta címszereplője. 
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PÉTERI LILLA
HÁLÁS VAGY
HÁLÁTLAN SZEREP?
Megkérdeztem egy sminkest, melyik a nehezebb fela-

dat: Egy szép lányt megcsúfítani, vagy egy csúnya lány-
ból  szépet varázsolni?

Nem lepett meg a válasz: szépből-csúnyát.
Persze, logikus lenne eleve egy csúnya (finomítsunk: 

nem annyira szép) színésznőt felkérni erre a szerepre?
Megspórolhatnák a hosszú csúfítási sminkelést.
De ahogy manapság mondanák ez ciki lenne a ren-

dezőnek, hogy elmondja miért választotta éppen őt, az 
előnytelen fizimiskájú színésznőt.

Lilla csinos, valószínűtlenül karcsú fiatal lány, akit csúffá 
tenni, nem pár perces munka.

 – Ilyen első főszerepről álmodott vajon?

 – Izgalmas, nem mindennapi feladat. Pacsirta karakte-
res személyiség, a csúnyaságát nemcsak külsőleg kell 
hozni, hanem belülről is visszaadni. Mindenképpen 
örömet okoz. Eddig igazi vonzó nőket játszottam, kicsit 
furcsa volt megcsúnyulni.

 – Látta a Pacsirta című filmet?

 – Tizenéves koromban olvastam a könyvet és láttam a 
filmet. Amikor megtudtam, hogy megkapom Pacsirta 
szerepét úja megnéztem.

 – Mennyire befolyásolta a korábbi hősnő 

Nagy Annának az alakítása?

 – Semmit nem vettem át belőle, de erre figyelmeztetett 
is a darab rendezője.

LILLA ELŐÉLETE
A Péteri családban ősökig visszavezetve sem volt olyas-

valaki, aki a festett deszkák világában munkálkodott 
volna.

Lillának senki nem ajánlotta, hogy színésznő legyen. 
Így csak saját magának tehet szemrehányást, ha egyszer 
netán megbánja, hogy ezt a pályát választotta.

Úgy tűnik az indulása sikeresen alakult.
A Pesti Magyar Színházba került gyakornoknak, ahol 

a Pacsirta előtt, már kapott szerepet a Kincses sziget és a 
Legyetek jók, ha tudtok darabokban. Felfedezték más szín-
házak is.

A Gózon Gyula és a székesfehérvári Vörösmarty szín-
házban is kapott jelentős feladatokat.

 – Mire készül legközelebb?

 – Egyetemi szakdolgozat megírására.
 – Témája?

 – Színésznők története és helyzete a kezdetektől – ami-
kor még férfiak játszották a női szerepeket - napjainkig. 

 – Ha diplomásszínésznő lesz, melyik 

színházba szeretne szerződni?

 – Jól érzem magam a Pesti Magyar Színházban, ahol 
az első lépéseket megtettem. A társulatban mindenki 
segítőkész, jó itt lenni. Jó lenne itt is maradni.

 – Oké! Maradjunk ebben! 

Kemény György
Fotó: Wolf Géza
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„CSUPA OLYASMIT CSINÁLOK,
AMIRŐL NEM MONDANÉK LE.”



MÁTÉ KRISZTINA

– Milyen volt a gyerekkora, milyen útravalót hozott a családi házból?

– A Balatonnál nőttem fel, de a téli, korcsolyázós Balatont szerettem 
jobban, amikor olyan volt Siófok, mintha mindenkit ismernék. Ott 
jártam iskolába, gimibe, zeneiskolába, ott tornáztam, ott kezdtem 
tévézni, ott indult minden. A szüleim ma is a Balatonnál élnek, 
kicsit olyanok, mint az ott felejtett nyaralók. Nehéz lehetett abban 
a városban gyereket nevelni, ahol majdnem mindenki 2-3 hónap 
alatt kereste meg az éves pénzét, ahol nagyon más volt az érték-
rend, mint nálunk. Mégis szeretem az emlékeimet.

– Mi motiválta a pályaválasztásában? 

– 16 évesen, az ország első kereskedelmi tévéjében kezdtem dol-
gozni, Siófokon, nyolc órás élő műsort vezettem az első mun-
kanapomon. Beleszerettem a szakmámba, ahhoz választottam 
egyetemet, mellette dolgoztam majdnem az összes dél-dunán-
túli tévében, egyszerre 4-5 helyen. Egy ideje producer vagyok, de 

ugyanúgy tévéműsorokat, dokumentumfilmeket készítek, mint 
azelőtt, amikor látszódtam. A kirakat-része megvolt, elég volt.

 – Ki volt Önre nagy hatással szakmai pályafutása során?

 – Rengetegen, hiszen 16 éves korom óta ebben a szakmában élek. 
Nyilván Vitray Tamás leginkább, tőle, mellette tanultam 12 évig, 
osztályfőnököm volt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, 
majd tanársegéd lettem mellette, ami tiszeteletteljes barátsággá 
nemesedett mostanra. Ma is kikérem a véleményét. De igazán 
nehéz helyzetbe hoz, ha fel kell sorolnom mindenkit, akinek része 
van abban, hogy ma az vagyok, aki…. hogy messzebb ne men-
jünk, mindenek előtt Andrást is a szakmámnak köszönhetem.

– Milyen szempontokat vesz figyelembe új projektek elindításakor?

– Ezt a kérdést nem értem. Az én munkámban minden projekt, 
minden adás, műsor új, az is, amiből a sokadik évadot készítjük. 
Nincs két egyforma, így mindig újak a szempontok. Nem volt még 
fikciós műfajhoz közöm, a faktuális műfajokon belül azonban már 
majdnem mindenhez igen. Nehéz ma már ugyanazt gondolni, 
akarni, mint amit a pályám kezdetén. Rengeteget változott ez a 
világ is, másképp definiálják az igazságot, a tisztességet, a valósá-
got. Ezeknek a szempontoknak a mentén elég régimódi vagyok. 

Krisztina Siófokról „indult”. 16 éves volt, amikor a 
városban megalakult az ország első kereskedelmi 

televíziója. Korábban számtalan versmondó 
versenyen vett már részt, rengeteget szerepelt 

színpadon. Hívták, hogy dolgozzon náluk.

Krisztina korán bekerült a televíziózás világába. 
Azt mondta, az volt a mindent eldöntő 

pillanat, amikor tizenévesen először ült a 
kamera előtt, ekkor már tudta, hogy ebben 

a szakmában szeretne dolgozni. Pécsett, 
a Bölcsészkaron tanult tovább, miközben 
az összes Dél-Dunántúli televíziónak és a 

Magyar Rádió Körzeti Stúdiójának egyszerre 
dolgozott. Negyedéves egyetemista volt, amikor 
jelentkezett a Színművészeti Egyetem televíziós 

műsorvezető–szerkesztő–rendező szakára. 

A bölcsészkar ötödik és a színművészeti első 
évét párhuzamosan végezte. „Azért kezdtem 
bele ennyi mindenbe, mert úgy gondoltam, 

ez egyfajta befektetés. Tisztában voltam 
vele, hogy nagyon sok munkát és időt kell 

rászánni, hogy az ember egyszer majd azzal 
foglalkozhasson, amit szeret csinálni.” – 

nyilatkozta 2005-ben a Sikeres Nők lapjának.

Céltudatos, határozott, következetes személyiség. 
Olyan ember, aki az élet minden területén a 
maximumot szeretné nyújtani. Ugyanakkor 

szeretnivaló ember, aki a magánéltében 
éppen úgy tud hatalmasakat nevetni, 

szórakozni, elkeseredni, mint bárki más.
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 – Értelem, vagy érzelem vezérli döntései túlnyomó 

részében? Mi inspirálja leginkább?

 – Nem hiszem, hogy választani kellene, én nem tudnék. Azok a kérdé-
sek, amikben a „legeket” kell felsorolni, mindig megijesztenek. Nem 
tudom listákba, rangsorokba szedni az életem, és csak közhelyeket 
tudnék sorolni, hogy a családom, az utazásaim, az olvasmányaim, a 
filmek, amiket nézek… és persze, mindig ellep, amin éppen dolgo-
zom, most például a Cápák között című műsor, az RTL Klubon, aminek 
tavalyi sikere után készítjük a következő évadot. Rengeteget tanulok 
a Cápáktól, a munkatársaimtól, nagyon inspiráló, hogy olyasminek a 
részese lehetek, amelyből a nézők is sokat tanulhatnak.

 – Voltak-e kudarcai, mit tanult ezekből?

 – Kudarc mindig az, amit annak érzek abban az adott pillanatban. 
Meg az, amiből rengeteget tanulok. Persze nem lenne hosszú a 
lista, ha sorolnom kellene, inkább emberi kapcsolatok kudarcai, 
csalódások jutnak eszembe. Valószínű, azért mert jóban vagyok a 
kudarcaimmal, ezért nem is emlékszem rájuk.

 – Mi az, amit elengedhetetlenül fontosnak tart az életében?

 – Ez megint egy olyan kérdés, amire listát kéne írnom fejben a leg-
fontosabb dolgokról, de nem tudok. Milyen szempontból kellene 
végiggondolnom? Értékrendben, érzelmekben? Nyilván nem 
ugyanaz a sorrend az ember különböző életszakaszaiban. Évről-
évre egyre több dolog elengedhetetlenül fontos, hiszen ragasz-
kodó vagyok, nehezen engedek el dolgokat, legyen az ember, 
emlék, vagy tárgy.

 – Hová szeretne eljutni, azaz mit tekintene 

saját pályája, sikerei csúcsának?

 – Én azt hiszem, a saját vágyaim szerint a csúcson vagyok. Minden 
megvolt már, amire ezen a pályán vágytam. Most élvezem, min-
dennek az esszenciáját. Bár kétszer ennyi idő is kevés lenne min-
denre, aminek bele kellene férnie egy napomba.

 – Kire számíthat a napi teendők „logisztikájában”? 

Mit gondol a karrier, és család viszonyáról?

 – Andrásra mindenekelőtt, mindenben. Nem a klasszikus család-
modell szerint élünk, vannak ugyan feladatok, amelyeket nagy 
többségében ugyanaz lát el, de nincsenek ezekre szabályok 
nálunk. Nem érzem úgy, hogy választanom kellene a családom 
és a karrierem között, de tudom, hogy nagyon szerencsés vagyok, 
tudom, hogy nagyon sok nőnek ez csak vágyálom. Rengeteg dol-
gunk van, hogy minél kevesebb nőnek legyen ez valódi dilemma. 
A sztereotípiák mentén a legapróbb részletekben is fényévekre 
vagyunk attól, hogy ez a kérdés felesleges legyen. Épp a minap 
egy étterem mosdóira kihelyezett figurák miatt dühöngött a 
tulajdonos, hogy a női és a férfimosdó mellé csak olyan pelen-
kázó figurát lehet kapni, ahol nő pelenkázza a gyerekét, olyan, 
amelyiken férfi, nem létezik.

 – Milyen elvek alapján neveli gyermekeit?

 – Nálunk az elvek azért vannak, hogy másnap már más elveink 
legyenek. András úgy fogalmaz, hogy ő következetesen követke-
zetlen apa. Én vagyok az ellensúly, de abban egyetértünk, hogy a 
legfontosabb, hogy boldogok legyenek.

 – Milyen egy tökéletes napja? Mikor volt ilyenben része utoljára?

 – Én nem tudom, hogy mire gondol. A tökéletes nap a szabad nap? 
Mert akkor régen. Elég sokat, talán túl sokat is dolgozom mos-
tanában, két egyetemen tanítok, két gyerek anyukája vagyok, 
semmire nincs időm. De persze, ha úgy vesszük, így is mindegyik 
tökéletes. Csupa olyasmit csinálok, amiről nem mondanék le.

 – Mik a további tervei a hivatásában és a magánéletében?

 – Magánéleti terveim általában a következő napig terjednek, leg-
fejjebb a gyerekek karate versenyeire tervezett utazásokig próbá-
lok előre látni. A legújabb szerelem-projekt a Liluland, ami egy női 
site, Liluval együtt hoztuk létre, építgetjük, bővítjük, a közös „gye-
rekünk”, ami, ahogy növekszik, egyre több törődést igényelne. De 
olyasmi is vár rám, ami azért izgalmas, mert még hasonlót sosem 
csináltam, felkértek a Szentgyörgyi Albert Orvosi díj zsűrijébe, ami 
nagy megtiszteltetés.

– Szerk. – 
Fotókredit: dfp.hu
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Tamáska Gabi a 2018-as X-Faktorban tűnt 
fel, majd a műsor teljesen megváltoztatta 
az életét. Azon túl, hogy már nem kell az 
iskola mellett gyorsétteremben dolgoznia, 
a zenés tehetségkutató hatására elkezdett 
bízni saját magában. Tavaly ősszel pedig 
megjelent legújabb közös dala Puskás 
Petivel, a Hellosziaélet. „Hátországom nincs, 
csak vezérlángjaim. A fehérvári baráti társa-
ságommal beszélek mindenről, Budapesten 
három olyan barátom van, akikre ez ugyanígy 
igaz. Róluk tudom, hogy elfogadnak, és úgy 
szeretnek, ahogy vagyok.” – árulta el Gabi, aki 
előadóként egyedül áll a színpadon. „Maxi-
mum azért könnyebb szólóban építeni karri-
ert, mert egy zenekarral nehezebb azonosulni, 
mint egy emberrel. Ennek ellenére az egyik 
legnagyobb álmom, hogy zenekarom legyen. 
Sokkal magabiztosabb vagyok zenészekkel, 
és nagyobb móka is. Már régen kitaláltam, 
ha zenekarom lesz azt a nevet szeretném neki 
adni, hogy »Tamáska Gabi vagy ilyesmi«.”

„Világ életemben zenekarban játszottam, 
soha nem voltam szóló előadó, pedig sokan 
megkérdezik, hogy nem vágyom-e erre.” – 
kezdi a Junior Artisjus-díjas Margaret Island 
énekesnője, Lábas Viki. „Hiszek a csapat ere-
jében, abban, hogy a színpadon az energiák 
összeadódnak. Néha nehezebb csapatban, 
el kell viselni a másik furcsaságait, de ha min-
denki jó fázisában van, nagyobb öröm, mint 
egyedül. Az itthoni mentalitást jellemzi, hogy 
az emberek szóló előadókban gondolkodnak, 

ránk is sokszor úgy hivatkoznak, hogy a Lábas 
Vikiék zenekara. Ezt nagyon nem szeretem.”

Viki tizennégy évig klarinétozott, majd 
ezután jött az életébe a népzene és a gimis 
„rockzenekarozás”, melynek köszönhetően 
2013-ban találkozott a Margaret Island másik 
két alapítójával, Füstös Bálinttal és Törőcsik 
Kristóffal, akikkel hárman írják a dalokat. „Ha 
valamelyikünknek van egy dallam- vagy szö-
vegötlete, a próbateremben mindenki beleteszi 
az alkotófolyamatba a saját részét. Most jön 
a negyedik lemez a koncertjeink élő felvételei-
ből, ennek kapcsán sincsenek egoista harcok, 
összeveszések, mindenki szeretné, ha jó dolgot 
tennénk le az asztalra.”

A csinos énekesnő ma már nem csak a 
saját zenekarában dolgozik csapatmunká-
ban, de a Pilvaker csapatát is hosszú évek 
óta erősíti. Persze a Papp László Budapest 
Sportaréna színpadáig hosszú volt az út. 
„Velünk minden gyorsan történt: Bálint szobá-
jában kezdtünk el zenélgetni Kristóffal együtt, 
majd a rádió hamarosan el is kezdte játszani 
a dalainkat. Felhívtuk a zenész barátainkat, 
hogy van-e kedvük fellépni velünk, és hirte-
len egy fesztivál színpadán álltunk, hihetetlen 
volt. Ma már 20 emberrel dolgozunk egy-egy 
koncert kapcsán, sokaknak jelentjük a máso-
dik családját. Ezért érdemes csinálni! Ha meg 
tudod osztani a sikeredet, akkor vissza tudsz 
adni abból a figyelemből, amit az emberektől 
kapsz.” – fűzte hozzá mosolyogva Viki.

Forrás: PR Account Décsi Juli

SIKERES NŐK

LÁBAS VIKI: „NINCSENEK EGOISTA HARCOK”
A GLAMOUR Women of the Year énekesnői meséltek a kezdetekről és sikerről

Egyedül nem megy! Vagy 
mégis? A GLAMOUR Women 
of the Year Az év énekesnője 
kategória jelöltjeit kérdeztük, 
hogyan szeretnek leginkább 

színpadra lépni, szólóban 
vagy csapatban. Lábas Viki 
és Tamáska Gabi is elárulta, 

mi náluk a biztos recept.
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2020-ban az esélyegyenlőségért bátran kiálló hajótársaság 
így ünnepli a nemzetközi nőnapot, a díjnyertes Celebrity Edge 
óceánjáró fedélzetén.

A Celebrity Cruises luxus hajótársaság kész lerombolni a tengerész 
szakmát övező férfias sztereotípiákat: ezért a tehetséges női matró-
zok előtt tisztelegve, 2020. március 8-án, a nemzetközi nőnapon, a 
világ első, teljes egészében nőkből álló legénységével indítja útjára 
a Celebrity Edge óceánjárót.  Különösen hatalmas mérföldkőnek 
számít ez egy olyan területen, ahol mindössze 2% a női tengerészek 
aránya! A luxus hajózás egyik legkedveltebb társaságaként a Celeb-
rity Cruises már eddig is tett erőfeszítéseket a tengerész szakma női 
képviselőinek támogatására. Az ő nevükhöz köthető a szenzáció 
számba menő, világelső női kapitány, Kate McCue kinevezése és 
az is elismerésre ad okot, hogy a hídon szolgáló csapataik 22%-a 
nőkből áll. A mostani viszont valóban történelmi jelentőségű lépés, 
hogy a Kate McCue vezetette, 26 fős, 17! különböző országból szár-
mazó, teljes egészében hölgyekből álló nemzetközi csapat irányítja 
2020 tavaszán a Celebrity Edge fedélzetén a kellemes hajózást. 

„ Mi mind elkötelezettek vagyunk az esélyegyenlőség támoga-
tásában. Az elmúlt években nagyon keményen dolgoztunk azért, 
hogy a hajóink legénységén a női-férfi munkatársak aránya minél 
kiegyenlítettebb legyen. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ennyi 
tehetséges, tapasztalt hölgyet köszönthetünk csapatunkban, akik 
hihetetlen erőfeszítéseket tettek sikereik eléréséért. Ezt ünnepeljük 
ezzel a különleges hajóúttal és egyúttal a bajnokok elismerésével 
ahhoz is szeretnénk hozzájárulni, hogy minél több hölgyet köszönt-
hessünk a jövőben a legénységben.” – nyilatkozta Lisa Lutoff-Perlo, 
a Celebrity Cruises Elnök-Vezérigazgatója.

„2015 óta, alig 5 év alatt sikerült a navigációs hidakon a női mun-
katársak arányát 3%-ról 22%-ra emelni! Reméljük, hogy ez az iparági 

csúcs tovább növekszik, és még több hölgy lát majd lehetőséget a 
tengeri karrierben, különösen a mérnöki területeken.” – tette hozzá 
Patrik Dahlgren, a Celebrity Cruises anyavállalatának, a Royal Carib-
bean Cruises hajótársaság Tengeri Műveleteinek Elnöke. 

Történelmi utazás, különleges programokkal
Az egyedülálló legénységhez különleges program-sorozat is 

kapcsolódik. A Celebrity Cruises történelmi jelentőségű utazásán 
kiállítás és aukció is megrendezésre kerül, kizárólag női művészek 
alkotásaival, a vendégek emellett megvásárolhatják Reout Kallati 
luxus-ékszertervező egyedi kollekcióját és az ikonikus női rendezők 
előtt tisztelgő filmvetítésekre is sor kerül.

Olyan egyéb programok is várják az utasokat, mint a Woman of 
the World kihívások, női röplabda verseny, kerekasztal beszélgetés a 
hajó inspiráló női vezetőivel, Mary Frances művész- és divattervező 
moderálásával és még sok más izgalmas újdonság, amely támogat-
hatja a bátor fiatal lányokat és hölgyeket abban, hogy ne féljenek 
áttörni a határokat és a kereteket! 

Mindezt a 2018-ban debütált, díjnyertes, Celebrity Edge fedélze-
tén, amely olyan innovatív dizájn elemekkel teremti meg a modern 
luxuspihenés fogalmát, mint a hajó oldalán, a tenger fölé nyúló 
Magic Carpet élőzenés bár vagy a végtelenített terasszal felszerelt 
kabinok.

A CELEBRITY CRUISES TÖRTÉNELMET ÍR:
BEMUTATKOZIK A VILÁG ELSŐ NŐI LEGÉNYSÉGE
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A Girls Who Code nonprofit tech vállalat alapítója és a 
„Bátor, de nem tökéletes” bestseller szerzője lesz a névadó 
Keresztanyja a Celebrity Apex új óceánjárónak.

A Celebrity Cruises a női egyenjogúság bátor harcosát, Reshma Sau-
jani, üzletasszonyt és politikust kérte fel, hogy legyen a Keresztanyja a 
társaság iparágújító Edge osztálya második hajójának, a Celebrity Apex-
nek. A „Bátor, de nem tökéletes” bestseller szerzője büszkén fogadta el 
a megtiszteltetést; így ő a névadója a Celebrity Cruises 2020. március 
30-án, Southamptonban bemutatkozó új óceánjárójának.

A hagyományokhoz hűen a Keresztanya, a hajó szellemi megtes-
tesítője, aki megérinti és védi a fedélzeten hajózó közönséget. Így a 
Celebrity Cruises, úttörőnek számító Edge osztályának is olyan név-
adó keresztanyákat keres, akik saját úttörő munkájukkal spirituálisan 
megérinthetik és inspirálhatják az utasokat. A 2018-ban bemutat-
kozó sorozat első hajójának Keresztanyja a Nobel békedíjas, Malala 
Yousafzai, aki a nők oktatási lehetőségeinek szélesítéséért tett erőfe-
szítései okán érdemelte ki az elismerést.

A sorozat második hajójának Keresztanyja, Reshma Saujani a 
Girls Who Code nonprofit tech vállalat alapítójaként szerzett hír-
nevet magának. A vállalat 2012-es indulása óta 185 000 nőt ért el 
az oktatás különböző szintjein, így próbálva tenni azért a nemes 
célért, hogy 2027-re megszüntesse a nemek közötti különbségeket 
az újonnan belépő számítástechnikai munkahelyeknél. Mindezt 
azoknak a tehetséges főiskolai hallgató lányoknak a segítségével, 
akik a számítástechnikában és az ehhez kapcsolódó területeken jel-
eskednek. 2019-ben a Girls Who Code lett az Év Leginnovatívabb 
Nonprofit Vállalata a Fast Company magazin rangsorában. Reshma 
vezérigazgatói teendői mellett lelkes aktivista, 2010-ben indult az 
amerikai Kongresszusi Választásokon is. De tartott már inspiráló 
TED-előadást és ő a szerzője a „Bátor, de nem tökéletes” bestsel-
lernek, amely világszerte több ezer nőt ösztönzött arra, hogy ne 
féljenek kudarcot vallani és így többet érhessenek el. Munkáját szá-
mos díjjal jutalmazták, többek között a Fortune magazin beválasz-
totta „A Világ Legjobb Vezetői” közé. Volt már az Év Innovátora, A 
100 Legkreatívabb Ember egyike, felkerült a Forbes, „A legerősebb 
nők, akik megváltoztatják a világot” rangsorára és elnyerte a neves 
Harold W. McGraw Jr. oktatási díjat is!

„Reshma segít áthidalni a számítástechnikához hasonlóan, a mi 
iparágunkat is érintő nemek közötti szakadékot!” – nyilatkozta Lisa 
Lutoff-Perlo, a Celebrity Cruises Elnök-Vezérigazgatója. „Átalakítja, 
szélesíti azt a képet, ami az emberek fejében él a számítógépes 
programozókról, és a nők egy egész generációját inspirálja, hogy 
merjenek sikereket elérni ezen a területen is. Mivel egy világlátást 
és a határokat feszegető harcos, így ki más lehetne a Celebrty Apex, 
iparágújító hajójának Keresztanyja, ha nem Ő?”

„A Girls Who Code elkötelezett amellett, hogy látható, női példa-
képeket állítson a számítástechnikában és segítsen látni a tehetsé-
ges fiatal lányoknak, hogy ez is egy olyan terület, ahol boldogulni 
tudnak. A Celebrity Cruises, a mi területünkhöz hasonlóan, a ten-
gerészeti iparágban tesz a sokrétűbb jövő kialakításáért, így nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy a Celebrity Apex Keresztanyjaként 
támogathatom a munkájukat.”- köszönte meg Saujani a felkérést.

A névadó címen túl a Celebrity együttműködik a Girls Who Code 
vállalattal, egy olyan kódolási oktatási program keretében, ahol a 
Celebrity Apex és a Celebrity Edge fedélzetén szerzett tapasztalatok 
segítik a fejlődését a Sea S.T.E.M. program hallgatóinak.

A Celebrity Cruises cikkben bemutatott két óceánjárója
2020 nyarán Európában kínál 7-12 éjszakás hajóutakat. Télen 
mindketten visszatérnek a Karib-térségbe, ahol Fort Lauderdale-i 
indulással várják a kalandok és az örök napfény szerelmeseit.
 

További információk és foglalás a hajótársaság
magyarországi képviseleténél:

TENGERJÁRÓ Kft.
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

Tel.: 36-1/235 0402   Mobil: 36-70/4545 554
www.rccl.hu

RESHMA SAUJANI, A CELEBRITY CRUISES
ÚJ ÓCEÁNJÁRÓJÁNAK KERESZTANYJA

És ez csak a kezdet! 2020 nem csak az esélyegyenlőségi
mérföldkő miatt lesz izgalmas év a Celebrity Cruises életében; ekkor debütál ugyanis az Edge testvér hajója, a Celebrity Apex óceánjáró. 
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NEKEM
A TÁNC A MINDENEM

Komoly tanulmányok 
bizonyítják, hogy a tánc jó 

hatással van az egészségre, 
a koncentráció képességre, 

fiatalon tartja a testet 
és a szellemet. Építi az 

emberi kapcsolatokat, jó 
a depresszió ellen. Kiváló 

terápia és kellemesen 
esztétikus hatású, amit 

az adott személy hoz 
létre a zenére történő 

harmonikus mozgásával.

Blackpool verseny
Felkészülés a versenyre,
Princz Nóra és Kemény Tamás
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PRINCZ NÓRA
Ezen belül a versenytánc a különböző táncstílusok legnagyobb 

összefoglaló csoportja. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is 
sportként tartja számon, mert a művészi és esztétikai vonások mel-
lett kiváló erőnlétet, fizikai állóképességet, ruganyosságot igényel. 
A versenytáncoknak két nagy csoportja vannak a Standard táncok 
(báli táncoknak is szokták nevezni): az Angolkeringő, a Tangó, a Bécsi 
keringő, a Slowfox és a Quickstep. A másik csoportot a Latin-ameri-
kai táncok jelentik: a Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso Doble, és a 
Jive. Versenyeken is ebben a sorrendben táncolják őket.

Történetét illetően ez a művészi sport Angliából indult a világhó-
dító útjára. A legrégebbi verseny a Blackpool, ennek vannak a leg-
nagyobb hagyományai is, hiszen 95 évvel ezelőtt rendezték meg itt 
az első ilyen jellegű versenyt. Következésképp nem véletlen, hogy 
ezen művészi sportág a Blackpool-t  világbajnokságnak tekinti.

Mind hazai és nemzetközi viszonylatban különböző fokozatai, 
szintjei vannak a versenytáncnak. Magyarországon az első kategó-
ria, ahol először kezd versenyezni a táncos az E osztály, majd mikor 
rutinosabbá válik és teljesítette a feltételeket, D osztályba léphet, 
amit a C osztály követ. Ezeket Basic osztályoknak is szokták nevezni, 
mert itt még csak meghatározott figurákat táncolhatják a táncosok. 
Ez után következnek a magasabb osztályok, ami a B osztállyal kez-
dődik, majd A és a csúcskategória az S osztály.

Nemzetközi szinten is Basic és Open kategóriákat különböztetnek 
meg. A WDSF (World Dance Sport Federation) vezeti a táncosok 
világranglistáját különböző kategóriákban és korosztályokban.

A magyar táncosok is egyre eredményesebbek. Több világbajnok-
ságon is döntősként szerepeltek tavaly, többek között Junior Tíz tánc-
ban, s ezenkívül a Felnőtt Latin táncokban és a Senior Tíz táncban is. 
A tavalyi évet úgy zárta a magyar táncsport, hogy 3 magyar páros 
volt a világranglistákon a Top 10-ben és 12 páros a Top 50-ben. Vajon 
kiből lehet versenytáncos: népi táncosból balett-táncosból, talajtor-
nászból? Princz Nóra versenytáncos véleménye szerint: „Szerintem 
bárkiből lehet versenytáncos. Ezt annyira komolyan gondolom, hogy akár 
egy kerekes székben ülő személy is lehet az. Ezt azért mondom, hiszen ma 
már ilyen kategória is van és nagyon jól tudnak táncolni. Azonban vissza-
térve a teljesen egészséges átlagemberhez, bárki és bármikor elkezdheti 
ez a sportot. Nyilván, ha valakinek van bármilyen táncos vagy zenei elő-
képzettsége, azaz balettozott vagy ritmikus gimnasztikával foglalkozott, 
akkor neki egy ideig előnye lehet a többiekkel szemben. Bár ez nem előfel-
tétel, de a kitartás, a szorgalom és alázatosság annál jobban.”

A versenytáncosok nagyon komoly fizikai állóképességgel rendel-
keznek, erősek és mellette ruganyosak is. Nem lehet pontosan meg-
határozni, hogy inkább sport e vagy inkább művészet. Mindkettő 
egyszerre, azaz egy esztétikai és művészeti sportág, mely az évek 
múltán egy sajátos életformát jelent a művelője számára. 

Milyen jellemzőkkel kell, hogy rendelkezzék az ideális versenytán-
cos? A kitartás és terhelhetőség nagyon fontos ismérvek. Fontos, hogy 
érezze a zenét és össze tudja vele hangolni a mozgását. Elengedhe-
tetlen, hogy csapatjátékos legyen, hiszen egy páros – két személy - a 
legkisebb alapegység. Természetesen kell a jó memória, hogy meg 
tudjon jegyezni több koreográfiát. Jó, ha rugalmas, laza teste van a 
táncosnak. Mivel minden táncos jól fejleszthető, mindezeken felül a 
szándék a legfontosabb, mert, ha valaki jó táncos akar lenni. 

A Magyar Táncsport Szakszövetség
A különböző táncegyesületek, tagszervezetek szakmai érdekkép-

viseletét a Magyar Táncszövetség látja el. Szervezi, irányítja és elle-

nőrzi hazánkban a táncsportot: Segíti a tagszervezeteit és ezeken 
keresztül a táncos atlétákat, hogy eredményesen részt vehessenek 
a nemzetközi sportversenyeken. Képviseli a versenytánc és a tagja-
inak az érdekeit. 

A szövetség keretein belül a sportolók számára vagy egy kisebb szer-
vezeti egység, a Sportolói Bizottság. Az ide tartozó személyek – köztük 
Princz Nóra is – az érdekképviselet mellett támogatják az elnökség és az 
egyes szakágak munkáját. Idézve Princz Nóra szavait: „Számomra ez a 
pozíció hatalmas megtiszteltetés és felelősségteljes kötelesség is. Igyekszem 
a táncosokat összekovácsolni, buzdítom őket arra, hogy a Fair Play szellemi-
ségét kövessék és mi táncosok fogjunk össze, tartsunk össze. A másik fontos 
dolog, amit nagyon szeretnék elérni, hogy a Nevelési Költségtérítési Szabály-
zat jobban védje a táncos sportolókat. Ennek érdekében kidolgoztam egy 
olyan megoldást, ami mindkét félnek, noha az érdekeink ellentétesek, mégis 
védelmet és kiszámíthatóságot nyújtana.”

Azért lett versenytáncos
Princz Nóra megjegyezte, mikor még kisiskolás volt, az iskolá-

jukban rendkívül lenyűgözte egy táncospár táncbemutatója. Ez 
a páros az akkori a felnőtt amatőr standard Magyar Bajnok párosa 
volt. A hölgy gyönyörű volt, a haja, a sminkje, a ruhája, magas sarkú 
szatén cipő volt a lábán és úgy suhant, olyan könnyedséggel - „Ami-
kor ezt láttam, azonnal tudtam, hogy én is ilyen szeretnék lenni,” - pedig 
csak azzal a céllal érkeztek, hogy kedvet csináljanak a leendő tán-
coktatáshoz.

Blackpool, rögtönzött táncbemutató a tengerparton
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Ez sikerült, és ő azonnal jelentkezett. A kurzus végén megkérdezte, 
hogyan lehet versenyző, melyre azt a válasz kapta, hogy ehhez egy 
verseny előkészítő kurzuson kell részt venni. Elvégezte, s miután lett 
partnere, az E osztályban kezdtek versenyezni és standard és latin tán-
cokat táncoltak, mely kategóriában megnyerték az első versenyüket. 
Teljesítményük jutalma egy-egy érem és egy közös kupa. „Akkoriban 
a versenytánc párok rendszerint csak egy kupát kaptak és ezt testvériesen 
„elosztottuk”: hol egyikünk kapta meg, hol másikunk vitte haza.”

Az első nemzetközi szereplése már Kemény Tamással volt, aki 
jelenleg is a partnere. Hatalmas élmény volt, mert egy olyan sze-
mély pontozta őket, aki akkor már amatőr világbajnoki címei soka-
ságát megszerezte és nagy tekintélye volt a versenyzők körében. 

Azóta számos nemzetközi versenyen szerepeltek. A sokaságuk 
miatt már nem tartják számon az összes versenyüket, de a legna-
gyobbakat igen: „Az első a 2003-as Magyar Bajnokság, ahol legalább 
10 páros is esélyes volt. Szentesen rendezték meg ezt a versenyt és 
Felnőtt Standard Magyar Bajnoki bronzérmesként végeztek. „Sokat 
készültünk és jól versenyeztünk aznap és sikerült dobogóra állnunk. 
Fantasztikus érzés volt! Egy kemény munka megérdemelt gyümölcse. 
2017-ben már Senior korúként a világ legrégebbi és legrangosabb ver-
senyén, ahol minden versenytáncos álma táncolni, Blackpoolban mi 
bajnokok lettünk. Ugyanebben az évben itthon rendezték meg a kate-
góriánk világbajnokságát, ahol a döntőbe jutottunk és 5. helyezettek 
lettünk. 2018. és 2019-ben megadatott, hogy a Senior I. korosztály Stan-
dard Magyar Bajnokai lehettünk. 2019 nyarán pedig sikerült a German 
Open, ami a világ második legnagyobb versenye Blackpool után, ahol 
döntőbe jutottunk. Előtte ez még itt, ezen a versenyen sosem sikerült. 
A döntőben 5. helyezést értünk el.”

Az ökölvíváshoz hasonlóan több világszervezet is van a verseny-
táncban. A két leghíresebb és legnagyobb szervezet a WDSF (Wordl 
DanceSport Szövetség) és a WDC (World Dance Council: Nemzet-
közi Szalon Táncverseny) A WDC-ben Blackpool bajnokának lenni a 
legnagyobb dicsőség, és ők azon szerencsések közé tartoznak, akik-
nek sikerült ezt a címet elérni, megnyerni. 

A WDSF-ben a csúcs a világbajnoki cím, amelyre minden bizony-
nyal jobb eséllyel indulnak legközelebb, hiszen február 7-én Ant-
werpenben csak a 15-16 helyezettek tudtak lenni, ami az eddigi 
versenyeik legrosszabb VB eredménye. 

Mindezek ellenére még most is a Világranglista 6. helyén állnak.
Mit jelent Princz Nóra számára a versenytánc? Kikapcsolódás, 

öröm? A feszültség levezetése a közönség előtt? Különleges dicső-
ség a színpadon? Szeret reflektorfényben lenni? Szeret sikereket 
elérni és szereti bezsebelni az azzal járó eufórikus érzést? Szereti, ha 
ezért megtapsolják? A kérdésekre ekképp válaszolt: „Nekem a tánc a 
mindenem. Nem hiszem, hogy boldogan tudnék létezni nélküle. Nem 
mondom, hogy a legkeményebb edzést önfeledt mosollyal csinálom 
végig és nem gondolok arra, bárcsak már vége lenne, de ez vele járója 
és valószínűleg a fizikai megerőltetés is hiányozna, hiszen a napjaim 
része. Szeretek jólesően elfáradni, és szeretem érezni a munka után az 
izomlázat, mert úgy érzem, mindent megtettem a sikerért. Szeretek ver-
senyezni. Bevallom, én még mindig izgulok parkettre lépés előtt, viszont 
remek versenyző vagyok. Ki tudom hozni magamból még azt is egy ver-
senyen, amit előtte soha. Szeretem a sikert, ahogy mindenki, szeretem 
a tapsot, hiszen ez a „jutalmunk” egy-egy tánc után, a verseny végén.”

A versenyzők általában akkor (a csúcson) hagyják abba, mikor már 
úgy érzik, hogy kifelé haladnak az aktív karrierből. Princz Nóra és tánc-
partnere még nem hoztak erről döntést, de az biztos, ha a verseny-
zéssel leállnak, akkor is táncolni fognak. Van egy saját táncegyesületük, 
az INFINITY DANCE COMPANY, ahol a jövő versenyzőit oktatják. Heti 
gyakorisággal tartanak órákat és versenyszimulációs edzést. Tanítvá-
nyaik eredményei mutatják a magas színvonalú szakmai munkájukat. 
Minden évben sikerül legalább egy országos bajnokot kinevelniük és 
a területi bajnokságokon a párosaik többségében a döntőben sze-
repelnek. Versenyzőik 2019-ben összesen 131 versenyen indultak és 
112 alkalommal döntőt táncoltak, ebből 38-szor aranyérmesek lettek, 
mely számok jól mutatják a sportolóik felkészültségét, ügyességét, az 
edzői oldalon pedig a sikerességüket. 

Záró gondolataiban megjegyezte: „Mindezek mellett a pénzügyi 
területen alkuszként dolgozom. Kemény Tamás a partnerem az, aki a 
tanítás és a szakmai képzés oroszlán részét viszi a táncegyesületünkben.  
Én meg vagyok a beszerző, pályázatíró, adminisztrációs munkatárs és 
minden, ami kell. Persze tartok órákat én is és a csoportos órákat jellem-
zően közösen tartjuk Tomival. Fontos ugyanis, hogy mind a női, mind 
pedig a férfi, vezetői szerepeket egyszerre tudjuk bemutatni és hitelesen 
megmutatni.”

Oláh Antal

Tanulás, gyakorlás, edzés a válogatott keret táborbanTeljes összhang
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 – József! Milyen emlékeid vannak az indulásról, 

azokról az éveidről, amiket Pécsett töltöttél? 

Demis Roussos énekes személyisége  ének 

hangja zenéje mennyiben volt hatással rád?

 – 1965-ben az alakuló Savages együttes-
ben Pécsen kezdtem művészi pályafu-
tásomat. A Rózsa kertben és a Pannónia 
Bárban énekeltem – természetesen az 
akkor futó slágereket, így Demis Roussos 
nótákat is. Tulajdonképpen itt fedezett fel 
az akkor már sikeres Apostol együttes.

Egy dinamikusan induló jazz-rock banda egy igazi 
frontember fényes tenorral és a lányok, akik sikerre vitték 
az Apostol együttest, amely most 50 éves! Koncert előtti 

riport Meződi Józseffel, Demjén Noémivel és Berecz Beával.

50 ÉVES ÜNNEPI KONCERT
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MEZŐDI JÓZSEF
 – Az Apostol együttes dalait mindig is sokan 

szerették s éneklik a mai napig, talán a 

megjegyezhető fülbemászó dallamok és az 

igényes szövegek miatt. Te adtad meg a fő 

csapásirányt vagy ez közös akarat volt?

 – A zenekar ebben az időben jazz rockot 
játszott, de ez nem állt távol tőlem. Mégis 
a változást az Én megjelenésem hozta, 
hiszen a magas lírai hangommal adva volt 
egy másik irányvonal /Nehéz a boldog-
ságtól-Homokvár stb./ Innentől a siker 
folyamatosan kísért az utunkon. 

 – Volt-e olyan időszak, amikor 

megingott az zenekar jövője? Ha igen, 

hogyan tudtatok tovább lépni?

 – 1980-tól nem kaptunk lehetőséget, sőt 
az addigi 300 előadás /év is minimálisra 
csökkent. Valószínű az ORI akkori főnö-
keinek nem tetszettek az együttes addigi 
sikerei. Szerencsére akkor alakult a Rock 
Színház és így a zenekar lett a színház 
zenekara. Én ezután a színészekkel éne-
keltem a színpadon. Ez kitűnő alkalom 
volt a tanulásra és túlélésre. 1997-ben 
megszűnt a színház, így újból elkezdtünk 
koncertezni. 1999-ben egy óriási sport-
csarnok bulival visszatértünk a színpadra 
és azóta töretlenül koncertezünk itthon 
és a környező országokban. 

 – Úgy tudom, a vokalista lányok az éneklés 

mellett más területen is sikeresek. Kérlek 

engedd meg, hogy az olvasók bepillantást 

kaphassanak az „udvarhölgyeid” életébe. 

Mi az, ami foglalkoztat benneteket, amikor 

épp nem az együttesben énekeltek?

 – A lányok 1992-ben jöttek hozzánk és 
azóta is a zenekar tagjai, de erről beszél-
jenek Ők.

 – Noémi! Az életed az éneklés mellett igen 

sokrétű. Hogy fér ez bele 24 órába?

 – Demjén Noémi: Gimnázium után, munka 
mellett végeztem tanulmányaimat. Sze-
rencsémre az Apostol zenekar vokalistája 
lettem. Az apostolos fiúktól rengeteget 
tanultam és rávilágítottak arra, hogy hogy 
egyeztethető össze a koncertezés, a 
magánélet és akár egy civil karrier is.  Kez-
detben egy lapkiadónál dolgoztam külön-
böző nyomtatott és online termékekkel. 
Izgalmas feladat volt.  A marketing és a 
kommunikáció volt az a terület, ahol úgy 
éreztem, hogy elég változatos és élmény-
teli munkám lehet. Azonban a kiadónál 
töltött időből a legfontosabb és legbol-
dogabb emlékem az, hogy itt ismertem 
meg a férjemet. A kiadótól utazásszervező 
céghez vezetett az utam, ahol marketing 

vezetőként dolgoztam. Jelenleg azonban 
újra tanulásra adtam a fejem, és most úgy 
érzem, hogy néhány hónapig csak a tanu-
lásra és a pszichológiai doktori iskolára 
szeretnék koncentrálni. Kivéve az 50 éves 
jubileumi Apostol koncertet, mert erre 
különös figyelemmel készülök.

 – -Bea a te példád sokaknak energiát adhat, 

hiszen talán a kezdeti sikertelenségből 

nyertél nagy erőt, felálltál s lettél 

több területen sikeres hölgy!

 – Berecz Bea: 1989-es sikertelen színművé-
szeti felvételi után bekerültem Miskolcra 
a Bartók Béla konzervatóriumba, ahol 3 
évig magánének szakon tanultam, zenei 
érettségit szereztem a gimnáziumi zenei 
érettségi után! 1992-ben felvettek a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti egyetemre magán 
énekszakra, amit 1999-ben fejeztem be. 
1995-től Pécelen az állami zeneiskolában  
énektanárként dolgoztam. 1999-ban beke-
rültem az Apostol zenekarba. Dolgoztam 
a Nemzeti Filharmónia Kórusában, közben 
egyre több színház hívott hangképzőnek 
a darabjaihoz! Dolgozom a Pintér Béla 
Társulattal, a Katona József Színházban, az 
Örkény Színházban, a Thalia Színházban, 
a Kolibri Színházban, a volt Bárka Színház-
ban, a Maladype Társulattal és sok színház 
színészeivel, mint hangképző énektanár. A 
Keleti István Művészeti iskolában 14 évig 
voltam énektanár. Most a Színház es Film-

művészeti Egyetem egyik énektanára 
vagyok. Ez a rövid sikertörténetem, ami 
szinte párhuzamosan zajlott az Apostol 
együttesben való közreműködésemmel!

 – József! Milyen számokat hallhat a 

nagyközönség a Papp László Budapest 

Sportarénában? A különleges hangszerelés 

miben nyilvánul meg? Lesz esetleg 

vendégetek a jubileumon? Hány 

zenész, illetve énekes lesz veletek?

 – Meződi József: Az 50 éves koncerten 
minden olyan számot eljátszunk kettő 
órában, amit a közönségünk ismer és 
szeret. Ezen kívül 4 új dalt játszunk, hogy 
kipróbáljuk, hogy hogy szólnak egy vonós 
zenekarral és egy 50 tagú gyerek kórussal.

 – Gondoltatok-e azokra, akik esetleg 

nem jutnak be a hangversenyre? Készül 

video, hang, netán TV felvétel?

 – Mivel valószínű, hogy ez a pályafutásunk 
egyik legfontosabb állomása, ezért a kon-
cert anyagot felvesszük és kiadjuk lemez 
és DVD formátumba is.

Március 20-ig már csak pár nap van visz-
sza. Még csak a tavaszba lépünk s a nyár is 
odébb van, de arra kérlek, ha szereted is a 
fagyit valahogy bírjad ki nélküle, nehogy 
megbetegítsen!  Kívánom, hogy a rajongók 
ezrei hallhassák egészségben  Meződi József 
fényes zengő hangján az Apostol dalait!

– Szerk. –
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SIKER A HIVATÁSBAN

A SZÁMOK
ÉS AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK

VILÁGÁBAN

„Nem az az erős, aki nem esik el, hanem az, aki mindig fel tud állni.”
(Machiavelli)

A számok és az összefüggések világában



KŐVÁRI ERIKA
Mindenkiben ott motoszkál az egészsé-

ges karriervágy: megfogadjuk, elhatározzuk, 
kitűzzük és tűzön-vízen keresztül visszük, 
megvalósítjuk. A motiváció személyenként 
minden esetben különböző: például a sze-
rényebb társadalmi helyzetből való kitörés 
igénye. Megérzés, hogy ez az, amit kere-
sek. Kíváncsiságból kipróbáltam és annyira 
bejött, hogy teljesen ráhangolódtam. Ezen 
próbálkozások mentén elsődleges lehet a 
kiteljesedés igénye, a belső lelki egyensúly 
megteremtése és természetesen a jöve-
delmi, valamint a stabil egzisztencia, a sike-
resség vonatkozásai sem elhanyagolható 
szempontok. 

Kővári Erika közgazdász egy kisebb 
Somogy megyei településről érkezett 
Budapestre. Főiskolai tanulmányait szálloda 
vezetői szakon végezte és pályakezdőként a 
turisztika a vendéglátás volt a szűkebb szak-
területe. 

Kezdő fizetésének egy részéből részvé-
nyeket vásárolt, melyek nemcsak kedvező 
befektetések voltak, hanem annak eredmé-
nyei, hozadékai fokozatosan átformálták a 
pénzügyi szemléletét is. Hamarosan rájött, 
hogy nagyon érdeklik a gazdasági tudo-
mányok, a gazdasági összefüggések és a 
velejáró stratégiai gondolkodásmód. Idézve 
sommás szavait: „ A számok, és összefüggések 
világában jól érzem magam.”

2008-tól 2016-ig alkalmazottként az 
ország egyik legnagyobb pénzügyi közve-
títő cégénél ilyen szakterületeken dolgo-
zott. Ezek az évek az ismeretbővítések, a 
szakmai lépcsőfokok és tapasztalatok gyűj-
tésének és a szakmai specifikumok elsajátí-
tásának az évei voltak. Úgymond a kezdeti 
sikereit a részvényekbe fektetett pénzének 
pozitív eredményei adták. „A motiváció a 
génjeimben van, mindenben azt látom. Pénz-
ügyi tanácsadás, avagy hogyan gondolkodj a 
személyes pénzügyei területén.” 

A több éves szakmai tapasztalatai ellenére 
sem adódott lehetősége arra, hogy szakmai 
ötleteit, javaslatait elfogadják a felettesei. Ily 
módon az idő előre haladtával egye inkább 
azt érezte, hogy már nem tud azonosulni 
azzal a szemlélettel, melyet a szakmai veze-
tői képviseltek, mert a működési folyama-
tokba nem volt beleszólása.  

Mindezeket érvényesülési nehézségként 
élte meg, s egyre jobban erősödött a benne 
(… hogy ezt nem csinálom tovább!) a változ-
tatás igénye. Machiavelli szavaival élve: „Nem 
az az erős, aki nem esik el, hanem az, aki min-
dig fel tud állni.” A buktatók ellenére is mindig 

derűs maradt és hitt és bízott a tettrekészsé-
gében, sőt kitartásával motiválta a körülötte 
tevékenykedő embereket is. Többször fel is 
tették neki azt a kérdést, hogy honnan meríti 
a kifogyhatatlannak tűnő energiáját. Környe-
zetét soha nem terhelte a személyes gond-
jaival. Vállalva a kockázatot, úgy döntött saját 
vállalkozásban folytatja szakmai pályafutását, 
s ezáltal azt a fajta szemléletet képviselheti 
amelyet magának érez, s ezekről a követke-
zőképp vélekedik:  „Döntöttem, és ma már 
tudom, hogy helyes döntés volt. Olyan embe-
rekkel dolgozom együtt, akikben megbízom, 
akikkel jó együtt lenni, akik ugyanazt az értéke-
ket tartják fontosnak, amelyeket én. 2016-ban, 
amikor leraktuk a társaságunk alapjait, fontos 
célként fogalmaztuk meg, hogy egy karakte-
res, könnyen megjegyezhető nevet és logót 
találjunk ki, ami valamiképpen utal a működési 
területünkre, a hozzáállásunkra. Cégünk neve és 
lógója a végtelenséget fejezi ki. Végtelen lehető-
ség, végtelen alázat, végtelen tudás… és még 
sorolhatnám, hogy mi mindenben törekszünk 
a legjobbnak lenni. Mindez persze végtelen 
felelősség is. A nevünk EXTREMA, mely tulaj-
donképpen egy matematikai kifejezés, amely 
szélsőértékeket jelent, amit átvitt értelemben 
az élet bármely területére kivetíthetünk. Feke-
te-fehér, igen-nem, fent-lent, jó-rossz…stb. Ez a 
fajta szemlélet jellemző rám is. Határozottság, 
gyors döntéshozatal képessége. Ritkán – vagy 

soha - menekülök a középszerűségbe. Soha 
nem ijedtem meg a felelősségtől, sőt határozott 
motivációval bír számomra. Az alkalmazotti lét 
távol áll a személyiségemtől, habitusomtól, így 
egyértelműen állíthatom, hogy a vállalkozói 
léttel tudok azonosulni. Vezetőként, cég tulaj-
donosként felelősséget kell vállalnom azokért az 
emberekért, akik mellém álltak, bíznak bennem, 
de ez nagyszerű érzés számomra.”

Az Extrema Hungary Kft. már 4. éve 
működő társaság, ahol az eddig elért refe-
renciákon túl, keményen megdolgoztak 
a munkatársak az ügyfeleik figyelméért 
és elismeréséért. Annak érdekében, hogy 
minél szélesebb körben megismerhessék 
őket, több csatornán is kommunikálnak 
leendő ügyfeleikkel. A következetes és haté-
kony marketingterv elengedhetetlen része 
bármilyen vállalkozás sikeres működésének. 
A versenyképesség megtartásának fontos 
kellékei a könnyedség, a rugalmasság, az 
eredetiség, a problémaérzékenység, a kidol-
gozottság. Továbbá az innováció, a változás-
menedzsment elengedhetetlen feltétele a 
talpon maradásnak, hiszen rohamléptekkel 
változik, fejlődik körülöttünk a világ, így aki 
nem alkalmazkodik, vagy aki késve követi le 
a változásokat az lemarad és előbb-utóbb 
le is szakad. Szerencsére több kreatív, alkotó 
gondolkodású ember vesz körül, akikkel 
öröm a jövő tervezése.

Az iroda előterében
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Kővári Erika az Extrema Hungary Kft. 
tulajdonosaként és vezetőjeként munkája 
folyamán az eredményei mellett gyakran 
szembesül az üzleti élet íratlan szabályaival, 
farkastörvényeivel is: „Sajnos nem állítha-
tom, hogy nincsenek negatív tapasztalataim 
az üzleti világból, de ezeket tudni kell kezelni. 
„Egyszer nyersz, egyszer tanulsz” mondja John 
C. Maxwell és ezt vallom én is.” Igyekszik min-
den negatív tapasztalatból levonni a szük-
séges konzekvenciát és ennek birtokában 
értékelni, vagy akár pozitív irányba fordítani 
az eseményeket. Természetesen az esetek 
többségében korrekt üzletek köttetnek, kor-
rekt résztvevőkkel. Magyarországon kicsi a 
pénzügyi területet felölelő piac nagysága, s 
ha valaki nem végzi megfelelően a munká-
ját, annak hamar híre megy, aminek követ-

keztében elvesztheti a piaci részesedését. 
„Tehát, hiszem és bízom benne, hogy mind-
annyiunkat – akik ezen a területen dolgozunk 
- ugyanazok a célok vezérelnek.”

A cég szakmai szolgáltatásainak tárháza 
széleskörű. Az általuk kínált pénzügyi szol-
gáltatások, biztosítások teljes mértékben 
a személyes, illetve vállalati igényekhez 
igazodva egyénre szabottan kerülnek 
kialakításra. A külföldi megbízások mellett 
elsősorban a hazai ügyfelek kiszolgálására 
törekszenek. Alapvető követelmény a pénz-
ügyi a biztonság, legyen szó biztosításról, 
hitelről, privát banki szolgáltatásról, pályá-
zatról, befektetési aranyról vagy akár bizalmi 
vagyonkezelésről, mert csak megbízható, 
transzparens háttérrel rendelkező partne-
rekkel működnek együtt. 

Az elmúlt négy évben elsősorban arra 
törekedtek, hogy minél szélesebb körben 
megismerjék a szolgáltatásaikat és minél 
többen vihessék tovább jó hírüket. „Úgy 
érzem ez sikerült is, hiszen az Extrema Hungary 
Kft. hazánk egyik leginnovatívabb,  független 
alkusz- és pénzügyi tanácsadó cége lett orszá-
gos lefedettséggel, s a legnagyobb elismerést 
számomra/számunkra az jelenti, ha ügyfeleink 
elégedettek velünk, ha ők jutalmaznak ben-
nünket egy elismerő mosollyal, egy köszönöm-
mel. 2019-ben már stratégiai partnereinktől is 
megérkeztek az elismerések, gratulációk, amit 
nagy büszkeséggel fogadtunk. Ebből adódóan 
a szakmai filozófiánk nem más, mint a jövőbe 
mutató pénzügyi stratégia, biztonság, biza-
lom, kiszámíthatóság, innováció.” 

Más irányú hétköznapi munkánk során 
egyre gyakrabban találkozunk pénzügyi 
ismereteket igénylő feladatokkal is. Kővári 
Erika és csapata ez évben immár a negyedik 
szemesztert indította a Budapesti Gazdasági 
Egyetemen a „Személyes pénzügyeim” elne-
vezésű tantárgy oktatásával. Az érdeklődés 
évről-évre egyre nagyobb. A hallgatók nagy 
örömmel és érdeklődéssel vesznek részt a 
gyakorlatias, mindennapi példákkal színesí-
tett előadásokon, ahol a pénzügyi szakma 
kiemelkedő alakjait hallgathatják. Gimnáziu-
mok felkérésére a „Pénzügyi témahét” kere-
tében tartottak már előadást a középiskolás 
korosztálynak is, akik szintén nagy lelkesedés-
sel fogadták az új információt. 

Összegzésként elmondható, hogy az 
eddig elért szakmai mutatók közismertté, 
sikeressé tették a vállalkozást, annak elle-
nére, hogy a siker megélése mindenkiben 
másmilyen mögöttes tartalmat rejt. Függ 
attól, hogy rövid-, vagy hosszú távban 
gondolkodunk. Amennyiben rövid távon 
gondolkodunk, akkor sikeres lehet egy 
napunk, vagy egy jól sikerült tárgyalás után 
is megszállhat bennünket a siker eufórikus 
érzése. A hosszú távú sikerekhez viszont 
már nagyon fontos a cél meghatározása 
és annak a folyamatos szem előtt tartása. 
Kővári Erika álláspontja szerint: „Az élet bár-
mely területén érhetünk el sikereket, hiba lenne 
a sikert kizárólag üzleti sikerben mérni. Egy 
vezető számára a legnagyobb sikert az jelenti, 
ha sikeressé teheti a munkatársait, akikkel 
együtt élheti meg üzleti sikereket is. Záró gon-
dolatként még annyit, hogy alázattal, kölcsö-
nös tisztelettel, kiszámíthatóan és legfőképp 
objektíven, valamint a piaci szereplőktől füg-
getlenül képviseljük ügyfeleink érdekeit.”

Oláh Antal 

SIKER A HIVATÁSBAN

Tárgyalás közben
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SEBESTYÉN KATJA
Guinness-rekorddal és lemezzel készül

SIKERES ÉNEKES

Sztárban sztár leszek! című műsor



SEBESTYÉN KATJA
Sebestyén Katja (Sebestyén Katalin, Buda-

pest, Újpest, 1982. április 6.) énekesnő, zene-
szerző, dalszövegíró, okleveles bölcsész és 
tanár, költő, festő, tolmács, játszóház-vezető, 
karvezető. Forrai Katalin-díjjal kitüntetett 
pedagógus. 

Tanár szülők gyermeke, de édesanyja 
révén zenész családból származik. Mára 
már két gyermek édesanyja. Gyerekként 
szüleivel és testvéreivel Moszkvában élt, ott 
ismerte és szerette meg az orosz kultúrát. 

Kiskora óta foglalkozik furulyázással, zon-
gorázással, gitározással és énekléssel. 16 
éves kora óta rendszeresen vannak fellé-
pései.  Magyarországon a Hriszto Botev 
Bolgár–Magyar Általános Iskola és Gimná-
ziumba járt, majd az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karán 
tanult bolgár-orosz szakon nyelvészetet és 
irodalomtudományt, ahol 2017 januárjában 
szerezte meg bölcsész diplomáját. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Karán 2017 feb-
ruárjában pedagógusi diplomát szerzett. 
Több mint 40 nyelven énekel, és 10 nyelven 
beszél társalgási szinten. 

Katja nem mindennapi énektechniká-
járól ismert. A balkáni népzenéből ismert 
„csuklatós” éneklés, amely inkább egy duda 
hangjára hasonlít, és a német népzenéből 
ismert jódlizás - amely stílusoknak Magyar-
országon rajta kívül kevés képviselője van -, 
jellemzik leginkább Katja énekstílusát. 

A Sztárban sztár leszek! tehetségkutató 
első évadának döntőse. Terve bőven van 
2020 évre; gyerek zene, szlovákiai turné, 
Guinness-rekord-kísérlet, és reményei sze-
rint sok-sok fellépés vár rá. Sosem unatko-
zik, és nagyon keveset pihen. Hiperaktív, de 
igyekszik a sok energiájával pozitív szeretet-
tel teli értéket teremteni.
– Hogy indult gyermekkorod, ki szerettette 

meg veled a zene világát, és melyik volt az első 

dalod, amit énekeltél nagyközönség előtt?

– A gyerekkorom először Magyarországon 
teljesen átlagos ’80-as évekbeli magyar 
családomban indult, apukám és anyukám 
átlagosaknak számítottak, eredetileg mind 
ketten tanárnak készültek, két bátyámmal 
így együtt öten voltunk. A fordulat akkor 
kezdődött, amikor édesapám kiment a 
Szovjetunióba dolgozni, ahová az egész 
család elkísérte, ott éltünk négy évet, de 
négy olyan évet, ami meghatározta egy 
életre az orosz zenéhez, kultúrához, nyelv-
hez való kötődésemet. Azt hiszem a zene 
világát nem kellett velem megszerettetni, 

én beleszülettem. Édesanyám oldaláról 
rengeteg a zenész, énekes a családban. 
Nagybátyám például nemcsak zenész, de 
még hangszerkészítő is, hegedűket, gitá-
rokat készít; egyedieket, különlegeseket, 
amiket Norvégiában a legnagyobb zené-
szek vesznek tőle. Nagynéném például 
a ’63-as Ki Mit Tud döntőéig jutott anno 
duett partnerével, ahol egyedül Zoránék 
csapata tudta őket legyőzni, előtte minden 
fordulón sikerrel meneteltek végig. Több 

unokatestvérem, másod-unokatestvérem 
lett zenész, vagy énekes. Édesanyám is 
eredetileg énekléssel és gitározással foglal-
kozott, énektanárnak tanult, de egy gége 
és hangszál betegség miatt szakot váltott 
a főiskolán. Később teljesen felépült, de 
már maradt az új szakjánál, így lett törté-
nelem-orosz szakos tanárnő, aki szuperül 
énekel és gitározik. Gitár és énekszóval kel-
tett és fektetett minket. Azóta is rengete-
get énekelünk együtt. 

2019 áprilisában, amikor Anna kolleganőm az orosz hölgy,
én meg a bajszos Orlovszky herceggé váltam



SIKERES ÉNEKES
Első komolyabb fellépésem 16 éves 
koromban volt ’97-ben egy orosz-ma-
gyar gazdasági találkozón körülbelül 500 
ember előtt egy komoly cigányzenekar 
kíséretében énekeltem egy orosz dalok-
ból álló csokrot, amiben a Moszkva parti 
esték című dal volt az első, tehát a zenei 
pályafutásom is orosz zenével indult. 

 – Számodra mit jelent a családod, 

miben segítettek neked eddig a családi 

összetartásban, jövő építésben, ruha 

elkészítésben, zenei munkásságodban?

– A gyerekeim, az életem értelmét jelentik. 
Az édesanyám a legjobb anyukám, bará-
tom, énekpartnerem, varrónőm, sztáj-
lisztom és még sorolhatnám… Szinte 
minden komolyabb fellépő ruhámat ő 
varr, pedig mint fentebb is írtam, nem 
varrónő a szakmája. Életemben hatalmas 
támasz még az édesapám is, hiszen fiam 
tanulásánál rá is támaszkodhatok. A Sztár-
ban Sztár leszek! műsor alatt szinte végig 
ők voltak a gyerekekkel, ha mennem kel-
lett.

– Igazi átváltozó művész vagy a Sztárban 

sztár leszek! műsorból kiderült. Mik 

a legnagyobb színházi szerepeid?

– Színházban én még sosem léptem fel 
színdarabokban, hiszen nem vagyok 
színésznő, bár régi vágyaim között volt. 
Különböző kisebb színházakban néha 
irodalmi esteken vettem csak részt, ahol 
költők verseit zenésítettem meg, ezekkel 
a dalokkal léptem fel azokon az esteken. 
Ezen kívül viszont egy amatőr opera stú-
dió társulatában több opera vagy operett 
darabban vettem már részt, hol mellék-
szereplőként, hol főszereplőként. Így az 
átváltozás végül is rég óta része az éle-
temnek.

– Zenei művészként hogy indult karriered, 

milyen elismeréseid vannak, és számodra 

melyik verseny volt a legnehezebb és 

legemlékezetesebb elismerés?

– 2010 novemberében, Kaposváron, a 
Magyarországon élő oroszok által szerve-
zett Orosz Zenei Művészeti Fesztivál kere-
tén belül szervezett művészeti verseny 
„ének” kategóriájának első helyezettje let-
tem. 
2011 novemberében Oroszországban, 
Szentpéterváron a külföldieknek tartott 
Orosz Nyelv Nemzetközi Világversenyén 
(МАПРЯЛ 1. Всемирный фестиваль 
русского языка) megosztott első helye-
zést értünk el a Dve Gitari Duó (László Anna 
Regina és Sebestyén Katja) dal kategóriában.

2009-ben a Csillag születik 2 szériájának 
egyik felfedezettje voltam.  
2017 júliusában a Dve Gitari Duóval kép-
viselhettük Magyarországot, Budapestet, 
Paksot Oroszországban a ROSZATOM 
országai és városai számára rendezett 
„U235” Nemzetközi Zenei Fesztiválon, ahol 
„bárdzene” műfajban duettek/együttesek 
kategória 1. helyezettje lett a duónk. 
2018 októberében, Budapesten, a Magyar-
országon élő oroszok által szervezett 
Orosz Zenei Művészeti Fesztivál keretén 
belül szervezett művészeti verseny „ének” 
kategóriájának első helyezettje lettünk a 
Panslavia kórussal, amelynek tagja és egyik 
művészeti vezetője vagyok. 
2019 júniusában Forrai Katalin-díjban 
részesülhettem – „Forrai Katalin zenepe-
dagógiai örökségének, a bölcsődei nevelés 
alapértékeként való közvetítéséért” Szombat-
hely, 2019. június 28. 
2019-ben a Sztárban sztár leszek! című tele-
víziós tehetségkutató döntőse lehettem, 
ahol 13 különböző karakterben és átválto-
zásban vehettem részt. 
2019-ben a Sikeres Nők kiadvány szakmai 
zsűrije beválogatott az 50 legsikeresebb 
idei magyar embere közé, ami nagyon 
nagy büszkeség számomra.

– Milyen dalokat énekeltél 2019-ben a Sztárban 

sztár leszek! című televíziós tehetségkutató 

műsorban, aminek a döntőse voltál? Kiket 

személyesítettél meg, melyik volt számodra 

a legfontosabb, legmélyebb zenei karakter?

 – A válogatók során a Boney M. Rasputin című 
dalát adtam elő orosz nyelven, orosz népi 
stílusban, ezzel bekerültem a tehetségku-
tató középdöntőjébe.  A középdöntőben 
Netta Toy című 2018-as Eurovíziós Dalfesz-
tivál-győztes dalának előadásával tovább-
jutottam az élő showba.  Első élő showban 
Rag’n’Bone Man Giant című dalával jutot-
tam tovább. Második élő show-ban Judy 
(Groovehouse) Vándor című dalával ismét 
továbbjutottam a következő élő show-ba. 
Harmadik élő show-ban Falusi Mariannt 
alakítottam a Pa-dö-dö-ből. Negyedik élő 
adásban Cee Lo Green-t formáltam meg a 
Forget you című dalban, majd Beyonce lehet-
tem az I’m a survivor című dalban. Ötödik 
adásban először Oláh Ibolya Magyarország
című dalát énekeltem, majd Izora Armstead 
It’s raining men című dalát adtam elő, ezzel 
bejutottam az elődöntőbe, ahol Luciano 
Pavarotti Nessun Dorma című áriájával és 
a Zanzibár zenekarból ismert Terecskei Rita
bőrébe bújva a teljes zenekar kíséretében 
a Szólj már című dallal eljutottam egészen a 
döntőig.  A döntőben a 4. helyen végeztem. 
Bangó Margit Hosszú fekete haj dalát Rigó 
Jancsi, ismert mulatós énekessel duóban 
adtam elő, majd a francia énekesnőtől Zaz-
tól a Je veux dalát énekeltem, ahol nem csak 
énekeltem, de magam szájtrombitáztam is.

– Legközelebb mikor mész orosz 

versenyre, számodra mit jelentenek 

ezek a zenei versenyek, melyik volt a 

legszebb külföldi verseny élményed?

Családdal
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SEBESTYÉN KATJA

 – Tervemben van egy tavasz végi oroszországi fellépés, ami még 
egyeztetés alatt áll, remélem sikerül. Ezekről a versenyekről min-
dig nagyon sok élménnyel térek haza, rengeteg zenei tapasz-
talattal leszek több, mindig és mindig. A legszebb élményem a 
ROSZATOM országainak rendezett verseny volt, hiszen komoly 
elismeréssel lett gazdagabb a Dve Gitari Duónk.

 – Mi az, amit még nem értél el, zenei munkásságodban 

és mire van szükséged hozzá?

 – Az egyik álmom, kijutni Magyarországot képviselve az Eurovíziós 
Dalversenyre, saját dallal. Másik vágyam egy Guinness Rekord, ahol 
50 nyelven énekelnék különböző dalokat egy több órás koncert kere-
tében. És, mire van szükségem? Talán egy jó menedzserre, aki mind 
ezt segítene megszervezni, hiszen egyedül ehhez kevés pusztán az, 
hogy vannak saját dalaim vagy, hogy tudok sok nyelven énekelni. 

 – Mesélted a hangstúdióban a TV2 műsor szereplésed után, hogy 

imádod a gyermekdalokat és gyermekeidnek is sokat énekelsz és 

énekeltél. Ezek a saját dalaid, és CD-t szeretnél készíteni belőle?

– Így van. Talán ez a harmadik nagy álmom, hogy legyen egy saját 
albumom, telis tele saját, vagy részben saját dalokkal. Igazából 
több féle stílusban írtam már dalokat, de a legtöbb dalom két-
ségtelen, hogy a gyerekeknek íródott.

– Jelenleg kikkel dolgozol tanárként, énekesként, zenészként?

– Jelenleg a Váci utca egyik nívós éttermének zenésze vagyok. A 
Jerusalem Express Klezmer Orchestra és a Dve Gitari Duó éne-
kesnője. RS Színház, Spinoza Színház, Erkel Operastúdió gyakori 
fellépő művésze vagyok, illetve 2011 óta már tagja is az Újpesti 
Erkel Operastúdiónak. Vezetője vagyok a Shubidoo Wap kórus-
nak, ahol újpesti bölcsődei dolgozók énekelnek együtt, ezen 
kívül egyik szakmai vezetője vagyok a Panslavia énekegyüttesnek. 
Zenélek kicsiknek, nagyoknak egyaránt, hiszen játszóházakban is 
tartok zenés foglalkozásokat. Rengeteg közösségnek énekelek, 
sokszor ingyen is vállalva a szereplést, hogy olyan rétegekbe is 
eljuttassam az élőzene örömét, ahol nem lenne pénzük az embe-
reknek igazi élő koncertekre jegyet venni.

 – Kaptál egy felkérést Napsugár Anna siket dalszövegíró, 

jeltáncos-énekestől, hogy énekeld el egyik dalát, miért rád 

esett a választása, mikor lesz a dalotok első bemutatója?

– Bizony kaptam, amit örömmel vállaltam el. Nagyon sok hasonló-
ságot vettem észre benne és bennem. Az ő ruháit is édesanyja 
varraja, mint az enyéimet, kinézetben, súlyban, hajhosszúságban 
is hasonlítunk. Ő is olyan hurrá-optimista emberke, mint én. Min-
dig vidám, kedves személyiség. Sajnálom, hogy nem hallhatja a 
hangom, de állítja, hogy nagyon tetszik neki a rezgés, amit akkor 
érez, amikor én a dalát énekelem. Karácsonyi ajándékom volt, bol-
dogan énekeltem fel neki a dalt. A dalpremierünk február 14-én 
volt, fogadjátok sok szeretettel közös duónk klipjét.

– 2020-ban Guinness Rekordra is készülsz, milyen területen, 

saját daloddal, kiknek a segítségével, Magyarországon?

– Még ez a rekordom formálódik, konkrétumok nincsenek, csak 
tervek, álmok. Nagyon boldog lennék, ha össze tudnám hozni. 
Jelenleg is több, mint 40 nyelvnél tartok, de 50 különböző nyelvű 
dalokból álló Guinness Rekord koncert a cél.

Napsugár Anna
Fotó: archív és TV2

Munkahelyemen: A Marco Polo Étteremben

A Miss Molett fotómodell klipben
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SIKER A KÖZÉLETBEN

Számos hasonlóság
– Nagykövet Úr! Az üzleti, ázsiai és afrikai, 

illetve nemzetközi biztonságpolitikai 

tanulmányai felvértezték Önt mindazon 

alapvető eszközzel, hogy sikeresen képviselje 

hazáját és folyamatosan erősítse annak 

kétoldalú kapcsolatait más országokkal. 

Milyen hasonlóságokat és milyen eltéréseket 

fedezett fel a magyarországi élet „ízében”, 

stílusában? Melyek a benyomásai?

– A különböző országokban szerzett tapasz-
talataim eltérő módon gazdagítottak a 

ÍNYCSIKLANDOZÓ
MEXIKÓI ÍZEK
A SZERETET JEGYÉBEN

A felelősségteljes feladatok, a kiváltságok, az elegáns partik mellett 
a diplomatákat és családjaikat nagy kihívás elé állítja az állandó 

költözés, az esetenkénti, egymástól való hosszabb távollét. A 
Mexikói Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete,

Őexc. David Nájera Rivas és elbűvölő, szintén diplomata hitvese, 
Őexc. Ana Aguirre O. Sunza őszintén beszélnek elhivatottságról, 

szeretetről, szenvedélyről és az őket foglalkoztató, fontos témákról…

Nagykövet úr beszéde a mexikói nemzeti ünnepi fogadáson (2018.09.13.) (Fotó: Aigner Ivan) 
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ŐEXC. DAVID NÁJERA RIVAS & ŐEXC. ANA AGUIRRE O. SUNZA
karrierem során, ugyanakkor mindben van 
valami közös. Kétségtelen, hogy a szemé-
lyes hátterem és a tanulmányaim sokat 
segítettek az adott ország kulturális körül-
ményeihez való alkalmazkodásban, aho-
gyan saját kultúrám ismerete is, hiszen ez 
az az alapvető referencia, amelyet egy dip-
lomatának szem előtt kell tartania ahhoz, 
hogy országát képviselni tudja, és létre tud-
jon hozni egy közös valóságot, elősegítse 
az integrációt más kultúrákkal. Számos 
kulturális vonatkozásban látok hasonlóságot 
Magyarország és Mexikó között: például a 
konyhaművészetben, illetve a két nemzet 
mentalitásában. Lehet, hogy a mexikóiak 
boldogabbnak tűnnek, mint általában a 
magyar emberek, ám ugyanakkor nosz-
talgikusok vagyunk mi is, csakúgy, mint a 
magyarok. A leglényegesebb hasonlóság 
azonban, hogy mindannyian emberi lények 
vagyunk, a nemzet pedig politikai fogalom.

Szabadság
és kritikus gondolkodás

– A tény, hogy a diplomáciai karrierjén 

felül kutat, tanít, előadásokat tart, illetve 

számtalan nemzetközi és kulturális témáról 

szóló cikk szerzője, nemcsak a jelen, hanem a 

jövő generációi iránti mély elköteleződését is 

mutatja. Melyek az Ön számára legfontosabb 

értékek, amelyeket büszkén terjeszt és 

képvisel bármerre is jár a világban?

– Számomra a legfontosabb érték a sza-
badság, különösen a véleménynyilvánítás 
szabadsága. Ez egy olyan alapvető eszköz 
a diplomáciában, amely lehetővé teszi 
egy adott ország bemutatását, a törté-
nelmének, a jelenének és a jövőképének 
ismertetését. Nagy örömmel tölt el, ami-
kor lehetőségem van fiatalokkal, gim-
nazistákkal, egyetemistákkal beszélgetni, 
akik büszkén fejezik ki gondolataikat az 
országról, a törekvéseikről, ugyanakkor 
kritikus meglátásaiknak is hangot adnak.

Identitás és szeretet
– Habár egy magasabb rendű cél érdekében 

teszik, mennyire van hatással a családi 

életükre, hogy néhány évente újabb 

országban élnek és teljesítenek küldetést?

– Természetesen rendszeresen alkalmaz-
kodnunk kell az éppen adott helyzethez, 
és sokszor hosszabb időt kell egymástól 
távol töltenünk. Van, hogy engem nevez-
nek ki egy új pozícióba, és a családom 
követ engem, vagy fordítva. A feleségem 
szintén diplomata, tehát saját feladatai és 

felelősségei vannak. Karrierünk során az 
esetek többségében sikerült együtt élnünk, 
de többször is előfordult, hogy külön 
országokban tevékenykedtünk, ekkor 
rendszeresen látogattuk egymást, és idő-
vel hozzászoktunk. Nem volt könnyű, és 
nem hiszem, hogy van erre egy mindenki 
számára alkalmazható recept. Nagyban 
függ a család hozzáállásától. Bárhová is 
költözünk a lányunkkal és a háziállataink-
kal, igyekszünk megtartani az identitásun-
kat, és ami soha nem változik, az az egymás 
iránt érzett szeretetünk.

Egyensúly
– Nagykövet asszony! Független nőként 

egyensúlyt teremteni a gondoskodó 

anya, a szerető feleség szerepe és az 

áldozatokkal járó diplomáciai karrier 

között, különböző készségeket és rendkívüli 

energiát igényel. Mi a személyes titka?

 – A nők jogainak fejlődése ellenére sajnos 
továbbra is tény, hogy jelentősen többet kell 
dolgoznunk, mint a férfiaknak. Kettős küldeté-
sünk van: a hivatásunk, ami az én esetemben 
a diplomácia, illetve otthon is felelősség és 
feladat hárul ránk. Természetesen a férjem 
sokat segít, de mégis ránk nehezedik az a tár-
sadalmi nyomás, amely a történelem során 
kialakult. Hagyományosan mi vagyunk azok, 
akiknek a háztartási kötelezettségeknek ele-
get kell tenniük. Még egy olyan partnerrel is, 
aki az egyenjogúság híve, a kulturális kérdé-
sek, a berögződések körülvesznek bennün-
ket, és amennyiben nem teszünk a feladatok 
egyenlőbb elosztása érdekében, továbbra 
is megmaradnak. Egy szó, mint száz: nő 
vagyok, nagyon szeretek nő lenni, és végső 
soron azt hiszem, hogy ez sok szempont-
ból előnyt jelent számomra. A személyes titok
számomra a kihívások és a lehetőségek közötti 
egyensúly megtalálása.

Nagykövet úr és hitvese a mexikói nemzeti ünnepi fogadáson (2018.09.13.)
(Fotó: Mexikói Nagykövetség)



Egymás jobb megismerése
 – Immár két éve, hogy elfoglalta ezt a 

felelősségteljes pozíciót. Azóta számos 

színes és ízes mexikói élménnyel 

gazdagította az országunkat. Kiemelné 

azokat a tevékenységeket, amelyek 

hozzájárultak az amúgy is jó mexikói-

magyar kapcsolatok gyarapodásához?

 – Az elmúlt két év alatt a Mexikói Nagy-
követség rendkívül aktív volt. A Magyar-
országon végzett tevékenységünk 
leginkább érzékelhető részei a kulturális 
eseményeink. A nagyszerű Frida Kahlo-kiál-
lítást 2018-ban több mint kétszázezer ember 
látogatta meg. Nagy erőkkel próbáljuk 
népszerűsíteni a spanyol nyelvet a fiatal 
magyarok körében és szeretnénk tudatni 
az immár több ezer tanulóval, hogy 
boldogok vagyunk, hogy ezt a nyelvet 
választották, nagyon jó döntést hoztak. 
Legtöbbször azért választják a spanyol 
nyelvet, mert vonzó a szavak dallamos-
sága, a latin kultúra, ám fontos megje-
gyezni, hogy ezzel egyidejűleg szakmai 
szempontból is nagy jelentőséggel bírhat 
ez a döntés, hiszen a spanyol nyelv rövid 
időn belül a nemzetközi üzleti vállalko-
zások egyik legfontosabb nyelvévé fog 
válni. A spanyol nyelven keresztül a turiz-
must is támogatjuk, és meggyőződésünk, 
hogy a béke, az együttműködés, a kereske-
delem sokkal gyümölcsözőbb, ha jobban 
ismerjük egymást.

Együttműködés
 – A világunk gyorsabban változik, mint 

valaha. A jól bevált praktikák, régi receptek 

és orvosságok elégtelennek bizonyulnak. 

Véleménye szerint a nemzetközi stabilitás 

és biztonság növeléséhez milyen módon 

tudnak országaink leginkább hozzájárulni?

 – Napjaink legnagyobb kihívásai túlmu-
tatnak az országhatárokon. Az államok 
nemzetközi rendszere olyan problémákkal 
szembesül, mint a környezetszennyezés, 
az erőforrások szűkössége, a migráció, a 
vallási konfliktusok, amelyeket többé nem 
lehet politikai keretek közé szorítani, mint 
korábban. Az államok közötti együttműkö-
dés alapvető fontosságú a nemzetközi biz-
tonság és stabilitás új infrastruktúrájának 

kiépítéséhez. Mi az ára ennek? Nos, nem 
könnyű megválaszolni. Gondoljunk bele, 
70 évvel ezelőtt hol volt ez a város, ez az 
ország, ez a régió, ez a kontinens! A béke 
feltételeit megteremtő nemzetközi szer-
vezetek nélkül talán továbbra is hasonló 
helyzet állna fenn: évszázados háborúk, 
inváziók, éhínségek és így tovább, mint 
korábban. Számomra Európa történelme 
egyértelműen mutatja, hogy az együttmű-
ködés megteremti a nemzetközi biztonságot 
és stabilitást. Mexikó és Magyarország ese-
tében azt tudom mondani, hogy minde-
nekelőtt teljes mértékben teljesítenünk 
kell a kötelezettségeinket, nemcsak a saját 
szövetségeink, például az EU, vagy ese-
tünkben az amerikai kontinens, hanem 
az Egyesült Nemzetek Szervezete minden 
országa felé.

Tárgyalás és kommunikáció
– Az Önök kapcsolatát alapul véve, ha a 

házasságra úgy tekintünk, mint két lélek 

egyesülésére, amelyek arra törekednek, hogy 

többek legyenek, mint a részeik összessége, 

majd ezt az analógiát alkalmazzuk a 

diplomáciára, mi lenne az a módszer, amelyet 

gyakrabban kellene bevetnünk az államok 

között létrejövő konfliktusokban, hogy egy 

átfogó és fenntartható megoldást találjunk?

– Őszintén szólva nem tudjuk, mi a bonyo-
lultabb: a házasság vagy az államok 
közötti szövetség. Számtalanszor az álla-
mok közötti szövetséget sokkal inkább az 
egyének határozzák meg, mint az államok 
intézményi mivoltukban, illetve mint a 
népesség vagy a vezetőik összessége. Ha 
például az I. és a II. világháború borzal-
maira gondolunk, és az akkori vezetőkre, 
akkor világosan láthatjuk, hogy az egyének 
döntései vezették a világot háborúhoz.

SIKER A KÖZÉLETBEN

A megbízólevél átadása Áder János köztársasági elnöknek
és a Hősök emlékkövének megkoszorúzása (2017.09.06.) (Fotó: KEH/KKM Protokoll)

Nagykövet úr és David B. Cornstein amerikai nagykövet (2019.09.12.) (Fotó: Aigner Ivan)
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Napjainkban is, ha olyan összetett folya-
matokra gondolunk, mint például a Brexit, 
akkor láthatjuk, hogy inkább az egyének 
döntése érvényesül, mint a társadalom egy-
séges, nemzeti akarata. Úgy gondolom, ez 
egy olyan jelenség, amely a demokratikus 
rendszerekre jellemző, és amely megmu-
tatja, hogy a demokrácia által létrehozott 
intézmények a politikai vezetők eszközévé 
váltak olyan döntések meghozatalához, 
amelyek egész nemzeteket visznek el az 
eredeti felfogásuktól teljesen különböző 
irányba. Tehát, erre nincs egyszerű válasz, 
ez az egyik legösszetettebb kérdés, amely-
lyel jelenleg szembesülünk. Természete-
sen a diplomáciában, ugyanúgy ahogy a 
személyes kapcsolatokban is, a tárgyalás 
és a kommunikáció mindig jobb megoldás, 
mint a konfrontáció.

Körültekintés
és elhivatottság

– Nagykövet asszony! Mely ügyeket tartja 

Önmaga számára a legfontosabbaknak? 

Hivatalos elfoglaltságai mellett tud elegendő 

időt szentelni ezekre a tevékenységekre?

– Nagykövetként mindennapos teendőim 
vannak, amelyekkel foglalkoznom kell. Az 
elmúlt pár évben Mexikó kapcsolataiért 
és jelenlétéért voltam felelős bizonyos 
londoni székhelyű nemzetközi szerveze-
teknél. Ezek közül a legnagyobb kihívást 
a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 

jelenti, ahol, ahogyan azt sejthető, nem 
sok nő dolgozik. Természetesen próbálom 
erősíteni a nők jelenlétét a tengerészet terü-
letén, ami a kitűzött céljaim egyike, habár 
ez nem az egyetlen, sem a legfontosabb 
feladatom, mivel Mexikó képviseletében 
azokra a kihívásokra és feladatokra kell 
koncentrálnom, amelyek az országot leg-
inkább érintik. Sokszor a férjemmel együtt 
támogatunk különböző, számunkra fon-
tos ügyeket (pl. oktatási projektek vagy 
a rászorulók segítése). A karrierem ele-
jén meglepett, hogy mekkora befolyás-
sal bírok a pozíciómból adódóan. Úgy 
gondolom, ez egy nagyon jelentős „soft 
power”, és elengedhetetlen, hogy fele-
lősséggel használjuk, illetve, hogy való-
ban jelentős ügyek mellett kötelezzük el 
magunkat. Összefoglalva, kötelességünk, 
hogy körültekintéssel és teljes mértékben 
elhivatottan éljünk vele.

Az új generáció
– Milyen világot szeretnének hátrahagyni 

a lányuk generációja számára? Milyen 

kihívásokkal kell szembenéznünk Önök 

szerint ahhoz, hogy ez valósággá váljon?

– Emlékszem, a szüleim nagyon keményen 
dolgoztak, hogy biztosítsák megélhe-
tésünket Mexikóban, és ez az a Mexikó, 
amelyben megszülettem. Ahogyan azt 
már említettem korábban, mi, mexikóiak 
csakúgy, mint a magyarok, nem mindig 

vagyunk optimisták, gyakran kritikusan 
tekintünk a környezetünkre. Ugyanakkor 
kijelenthetem, hogy sokkal jobb világban 
élünk, mint a szüleink generációja. Ami a 
lányom nemzedékét illeti, fiatal koruk elle-
nére sokkal felelősségteljesebbnek látom 
őket, hiszen együtt kell élniük a modern 
világ nehézségeivel (pl. klímaváltozás). 
Hozzáteszem, napról napra szembe kell 
nézniük olyan problémákkal, mint a kor-
rupció, az instabilitás, a személyes biz-
tonság kérdése, nem beszélve arról, hogy 
az egyenlőség területén elért hatalmas 
fejlődés ellenére a társadalom, amelyben 
élünk, még mindig meglehetősen egyen-
lőtlen – nem a saját országomról beszé-
lek, hanem az egész világról. Az említett 
kihívások nem egy régióra, nemzetre 
vagy településre vonatkoznak, hanem 
egy eddig nem tapasztalt szinten, globá-
lissá váltak. A ma élők globális kihívásokkal 
találják magukat szemben, függetlenül 
attól, hol vannak, illetve, hogy ezeknek 
a következményei kihatással vannak az 
életükre, akkor is, ha nem akarják. Ennek 
az új generációnak jobb eszközök állnak 
a rendelkezésére napjaink problémáinak 
megoldására: olyan szellemi és technikai 
eszközök, amelyek számunkra nem voltak 
elérhetőek, illetve szélesebb látókörrel, 
több ismerettel rendelkeznek, és biztos 
vagyok benne, hogy sikereket fognak elérni.

Aigner Ivan

ŐEXC. DAVID NÁJERA RIVAS & ŐEXC. ANA AGUIRRE O. SUNZA

Nagykövet úr és hitvese az Unfold-
kiállítás megynitóján, a K.A.S.
Galériában (2017.06.13.)
(Fotó: Mexikói Nagykövetség)

Nagykövet úr családja és Elizabeth Baquedano mexikói történész társaságában,
a Frida Kahlo-életmű-kiállítás megnyitóján,
a Magyar Nemzeti Galériában (2018.07.07.) (Fotó: Mexikói Nagykövetség)
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REPERTOÁR
– KATTI ZOÓB 25 retrospektív kiállítás

Az ellentétek időtálló harmóniája

2019-ben 25 éves jubileumát ünnepelte 
a KATTI ZOÓB divatmárka, ennek okán érté-
kösszegző fordulóponthoz ért a tervező 
személyes pályája is. Zoób Kati, a márka 
évfordulójából és munkatársai inspiráló 
támogatásából bátorságot merítve szer-
vezte meg a 25 éves KATTI ZOÓB Divatház 
gyűjteményes kiállítását. 

A Vigadó patinás épületében bemutatott, 
káprázatos öltözéksor és az időtlenség meg-
hökkentő, magával ragadó atmoszférája 
nem csak egy rendkívül személyes, közel 
három évtizedet felölelő alkotói történetet 
mesél – általános érvényű összefoglalót is 
ad a divat kulturális és értékteremtő erejéről, 
a divatművészet és a mesterségek harmoni-
kus egységéről.

A gyűjtemény 125 öltözéken, közel 300 
ruhadarabon keresztül kelti új életre a KATTI 
ZOÓB márka értelmezésében a divattörté-
nelem meghatározó irányzatait és elemeit. 

A kiállítás egyik termében, ahol a divatház 
által használt technikákról kapunk összefog-
lalót, 25 fehér ruhás leány-alak jelképezi a ház 
fennállásának éveit. A légies szépségű alakok 25 
féle fűzőt, illetve fűzős ruhát viselnek, amelyek 
különféle megmunkálással születtek, az haute 
couture és a kézművesség találkozásából.
A csipkétől a tafton át, a bőrig, a szalaghímzés-
től a gyöngyön és flitteren át, az egyedülállóan 
finomművű bőrhímzésig, bőrintarziáig, a márka 
ikonikus rózsa-logómintájától a míves akantusz-
levél motívumig - számtalan apró divatvarázs-
lat kel életre a beszédes öltözéksor részleteiben. 

A különböző évjáratú fűzők, akárcsak a 
kiállítás másik felét képező öltözékek, Kiss 
Szilárd, a kiállítás kurátorának elgondolása 
nyomán, rafinált, nem kronológikus elren-
dezést kaptak, mely rámutat arra, az egyes 
darabok közti harmóniára, amely szembe-
megy akár évtizedes különbségekkel és a 
sokarcú ruhakollekciót egységessé és idő-
tállóvá teszi. 

Ugyanitt, a rendhagyó installáció része-
ként egy impozáns ledfalon 25 év bemu-
tatói elevenednek meg film formájában, 
emellett a falra felkasírozva a divatház által 
használt valódi szabásminták láthatóak. 
Ezek szintén az állandóság és a változás 
együttes létéről és az egységükből születő 
alkotóerőről beszélnek. 

A kiállítás nagytermében egy másik ezer-
arcú, évtizedeken átívelő, de leginkább azok 
között izgalmasan és váratlanul kalandozó, 
pazar ruhakollekció foglal össze egy 25 éves 
személyes, mégis univerzális divattörténeti 
korszakot. 

Az egymás mellé helyezett, más-más 
időszakban keletkezett ruhák ezúttal is 
mágikus kölcsönhatásba kerülnek, mintha 
csak egyetlen jelen idejű, egységes és 
izgalmas kortárs kollekciót látnánk. Ugyan-
akkor a különleges koncepció nyomán is 
időtlen klasszikussá emelkednek a kiállított 
darabok. Minden egyes darabban, összeál-
lításban megfogalmazódik Zoób Kati haute 
couture értelmezése, ez az ő esetében a 
hagyományokra épülő, kortárs önkifejezés, 
amely mindig aktuálisan ígér és teljesít – 
így válnak örökérvényűvé az egyes kollek-
ciók darabjai. 
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KATTI ZOÓB
A ruhák inspirációját – többek között - az art 

déco stílusjegyei, népművészeti motívumok, a 
18. századi bútorintarzia, a reneszánsz kárpitok, 
a magyar koronázási palást pompája, illetve 
Lesznai Anna mesevilága adta. 

A különféle nemes anyagok, mint a selyem 
organza, selyem zsorzsett, a muszlin, a jaquard, 
vagy a kasmír moher, modern technológiákkal 
és kézműves hagyományokkal randevúznak – 
a divatházra jellemzően egyszerre mesélnek 
múltról és jövőről.

A kollekció felidézi a ház ikonikus mintáit 
is, köztük az art déco rózsa-logót, amelynek 
különböző időszakokból származó, előkelő 
anyagértelmezései kerülnek elő a divatház 
értéktárából. A divatház jellegzetes állatmo-
tívumai közül a párduc- és a szamárminta is 
visszaköszön - találkozunk saját, nyomott min-
tájú anyagokkal is, melyek mára egyszerivé és 
megismételhetetlenné váltak. Fontos szerepet 
kapnak az ikonikus geometrikus elemek is: egy 
ruhasorozaton belül is megmutatkozik grafi-
kusból absztraktba forduló evolúciójuk, így 
jutunk el a hatalmas pöttyformától a körön át, 
egészen az egyenes vonalakig. 

Viszontláthatunk a Zsolnay-együttműkö-
désből származó pompás ékszereket, valamint 
számtalan ruhaelem köszön vissza a múltból, 
eddig sosem látott kreatív összeállításban. 

A hétköznapokra szóló, nagyvárosi kortárs 
öltözékektől a klasszikus eleganciájú estélyi 
ruháig minden formában megfogalmazódik a 
titok, az ellentétek harmóniája, az organikus és 
geometrikus motívumok egysége, a változa-
tosság gyönyörűsége. 

A kiállítás minden egyes darabjánál – rend-
hagyó módon - meg van jelölve, ki készítette, 
így ez az egyedülálló retrospektív összegzés 
nem csak 25 év személyes ruhatörténelmét, de 
egy olyan csapat történetét is meséli, amely-
nek tagjai szeretettel, szenvedéllyel és alázattal 
teli szimbiózisban alkotnak.

A márkára is jellemző sokarcúságnak köszön-
hetően a magával ragadó gyűjtemény képes 
bárkit megszólítani, kortól, kultúrától, hovatar-
tozástól függetlenül. A Katti Zoób Divatház a 
kifinomult haute couture ismerőjeként, élet-
ben tartójaként, valamint a kortárs magyar 
divatművészet értékmentő műhelyeként 
Magyarországon ez idáig egyedülálló retros-
pektív kiállítást hozott létre, amelynek pom-
pájában ismét megszólal múlt és jelen, a textil 
korszakokon átívelő, nemzetközi nyelve - az 
öltözködés költészete. 

Forrás: KATTI ZOÓB
LanceCom Kommunikáció

A fotókat Bézsenyi Zsolt készítette.
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Peter Conradi, Mark Logue: 
A király háborúja
Fordította: Tábori Zoltán 

VI. György, a dadogását rendkívüli 
erőfeszítéssel leküzdő brit uralkodó II. 
Erzsébet apja és elődje volt.

Beszédhibáját, egy tapasztalt, ám 
felettébb furcsa módszereiről híres 
logopédus segítségével gyűrte le. Ket-
tejük története, amely A király beszéde 
című könyv és az abból készült, 
Oscar-díjas film révén vált ismertté 
világszerte, a második világháború 
alatt is folytatódott: Lionel Logue 
továbbra is bejáratos volt a Bucking-
ham-palotába, és fontos szerep hárult 
rá: támogatta a királyt Dunkerque 
sötét napjaiban és a normandiai part-
raszállás idején, egészen az 1945-ös végső győzelemig.

Peter Conradinak, és Mark Logue-nak, Lionel unokájának könyve 
bőséggel merít a Logue-archívum kivételes anyagából. 

Remekbe szabott portrét fest Logue-ékról és a Windsorokról, 
ahogyan együtt néznek szembe Nagy-Britannia történelmének 
addigi legnagyobb kihívásával.

Ár: 3.999 Ft Athenaeum Kiadó

Vámos Miklós: Hetvenkedő 
Nagyjából húsz éve írok limeric-

keket, és ezekben az ötsorosokban 
fejezem ki a lehető legrövidebben 
bánatom és örömöm, azaz önma-
gamat. Egyszer csak mi történt? 
Hetven lettem. Szóval, itt az ideje, 
hogy hetvenkedjem. Bocs a szó-
viccért, de tényleg.

Megkértem Szabó T. Anna 
költőt, hogy jelölje meg azokat, 
amelyeket kihagyna. Ő vissza-
imádkozni akart néhányat. Elősza-
vából idézek, pirulva:

,,Nagy kincs az ilyen, magas 
színvonalából soha nem engedő 
író, akit még életében megért és 
szeret a nagyközönség, akinek 
gyógyírként, ajándékba is megve-
szik és boldogan ajánlják a regényeit... Az új Vámos-könyv azért is 
nagy dobás, mert legjobb tudomásom szerint példátlan vállalkozás: 
nemcsak a magyar limerick történetében lesz fontos lépés, de az 
egész műfajba hoz új színt azzal, hogy önéletrajzi, mondhatni lírai 
limerickeket sorakoztat a klasszikus limerickek mellé, és egy teljes 
köteten át variálja és teszi izgalmassá a versformát."

 Ár: 4.499 Ft Athenaeum Kiadó

Dr. Eran Segal - Dr. Eran Elinav - Eve Adamson:
Személyre szabott táplálkozás - Korszakalkotó 

program az egészség megőrzéséhez

A Személyre szabott táplál-
kozás korszakalkotó kézikönyv, 
amiből megtudhatjuk, miért 
nem működnek az egy kapta-
fára készült étrendek, amelyek 
mindenkinek ugyanazt javasol-
ják. Manapság a táplálkozás és az 
egészség területén elterjedt fel-
tételezéseket általános érvényű 
igazságnak tekintjük: a káposzta 
jó, a fagylalt egészségtelen. Ám 
dr. Segal és dr. Elinav kutatásai 
egyértelműen bebizonyították, 
hogy ugyanazok az ételek külön-
bözőképpen hatnak az egyes 
emberekre - ami egészséges az 
egyik ember számára, az egész-
ségtelen a másiknak. A szerzők egyetlen tollvonással idejét múlttá 
tették az összes egyetemesnek tekintett táplálkozási programot, és 
e kötettel olyan eszközt adtak a kezünkbe, amellyel mi magunk ala-
kíthatjuk ki egyéni táplálkozási módszereinket, ha figyelembe vesz-
szük, kedvenc ételeink milyen hatással vannak ránk. 

Ár: 3.499 Ft Partvonal Kiadó

KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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Füredi Tavaszi Fesztivál 
Balatonfüred

2020. március 13–15. 

www.programturizmus.hu

Badacsonyi Gasztrohegy 
Kiváló borok és ínyenc falatok! 

Badacsony

2020. március 14–15. 

www.programturizmus.hu

Agora
Gyermekművészeti Fesztivál 

Szombathely

2020. március 18–19. 

www.programturizmus.hu

Orchidea és Bromélia Kiállítás 
Budapest, Vajdahunyadvár

2020. március 19–22. 

www.orchideakiallitas.hu

Fesztiválok, események, 
rendezvények 

Pákozd

2020. március 20–21.

www.vadex.hu

39. Az Országos 
Táncháztalálkozó
Budapest Sportaréna

2020. március 20–22.

www.tanchaztalalkozo.hu

PROGRAMAJÁNLÓ
KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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Fehér Holló (22) producer, zenész, 
énekes, dalszerző, dalszövegíró, koráb-
ban a Flatband/The Palace tagjaként, 
jelenleg pedig a The Middletonz gitáro-
saként lehet ismert az önálló projektje 
mellett.

„Nagyon nehéz belekezdeni, mert nagyon 
sok mindenről tudnék beszélni, ami fájt vagy 
fáj most is. Ezek azok a dolgok, amikről inter-
júkban sosem kérdeznek meg. Ami rosszabb, 
hogy a szülők és a barátok se kérdeznek - akkor 
se, ha látják, hogy baj van. Talán jobb, ha nem 
veszik észre, mert akkor az ember nem szem-
besül vele, hogy nem segít neki senki... Amikor 
elkezdtem írni a lemezt, mélyponton voltam.

Ebben benne van, hogy már nem vagyok 
a Palace tagja, ami minden egyes fontosabb 
dátumon előjön. Szülinap, karácsony, újév... 
ezek mind olyan alkalmak, amikor szembesü-
lök vele, hogy már nincsenek ott. Benne van, 
hogy egy 4 éves kapcsolatom tönkre ment, 
- hiába tettem bele mindent, amit tudtam-, 
ez tönkretette minden egyes próbálkozásom 
utána más lányokkal.

Benne van, hogy a nevelőapám vert engem, 
hogy csalta anyámat. Az is benne van, hogy én 
léptem félre. Hiszek abban is, hogy lehet több 
embert szerelemmel szeretni, viszont ez felőrli 
az embert. Mondhatnék még sok mindent, 
ami a legrosszabb, hogy úgy éreztem egye-
dül fogok maradni... Hiába vannak mellettem 
barátok, hiába kapok jó visszajelzéseket, akkor 
is azt érzem, hogy problémám van, egy ideje 
depressziós vagyok, néha túlpörgök, néha 
elfog az üldözési mánia.

Egyetlen egy dolog kezdett el gyógyítani, és 
az az alkotás. Erről írtam a lemezt. Ezért lett a 
címe #egyedüldemégsem. Mióta producerként 
dolgozom, jó irányba tartok. Lett egy csomó 
munkám, elkezdtem megtalálni magam. Azt 
látom, hogy ez az én utam. Új barátokat talál-
tam. Új inspirációt. Új célokat.

Remélem, hogy az album segít az emberek-
nek: nem feltétlen megoldást találni, hanem 
megmutatni nekik, hogy mennyire nincsenek 
egyedül. Ne féljünk beszélni a problémáinkról!

Segítsünk, és kérjünk segítséget! 

Közreműködők:
Miskovits Marci, Kállay Saunders, Mentha, 

Spicze Levi(HARMED), B. Nagy Réka, Bánki 
Beni, Varga Viktor

Feldolgozás: Esti Kornél - Boldogság, te 
kurva (Készült, a zenekar engedélyével!)

Warm up: 
The Prove (bemutatkozó koncert)
After:
VIRUS, Hiphop vs R’n’B party - Ingyenes 
A koncerten, az egész lemez, az ÖSSZES! 

vendégelőadó részvételével felcsendül 
zenekari felállásban. 

Extra műsorként MISKOVITS, Kállay Saun-
ders, The Middletonz,T.Danny is fellép, pár 
Holló által írt vagy producerált számmal.

Zeneszerző: Fehér Holló
Dalszövegíró: Fehér Holló
Prod./MIX/Master: Fehér Holló
Klip: Barna Gergő
Képek: Ambrus Gergely

‘EGYEDÜL, DE MÉGSEM’ LP 2020

KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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SIKERES BEMUTATÓ

Tracy Letts, az Augusztus Oklahomában 
Pulitzer-díjas szerzőjének egy új darabját 
mutatta be március 8-án a Centrál Színház. 
A nevem Mary Page Marlowe egy asszony 
életét villantja fel 11 képben. Titok nyomá-
ban járunk. Vajon összeáll a kép, megértjük, 
mi történt vele és miért? A fiatalkori jelene-
teket Borbély Alexandra, az idősebbeket 
Básti Juli játssza. A további szerepekben 
többek között olyan nagyszerű művésze-
ket láthat a közönség, mint Sztarenki Dóra, 
Stohl András és Scherer Péter. A darab hazai 
ősbemutatója Puskás Tamás rendezésében 
március 8-án, Nőnapon volt.

Egy asszony élete. Titok nyomában járunk: 
mi történt vele és miért? 11 kép, 11 esély 
arra, hogy megértsük. Válás, kollégium, 
kórház, szerető, ügyvéd, baleset, férj, férjek 
- puzzle, egy élet töredékei. Vajon összeáll 
a kép, megértjük, hogy mi miért történt? 
A fiatalkori jeleneteket Borbély Alexandra, 
az idősebbeket Básti Juli játssza. És még 11 
színész.

A kapcsolatok és a nőket érintő témák 
mintha még hangsúlyosabb szerepet kap-
nának a Centrál Színház idei évadában, 
mint korábban. Tracy Letts legújabb műve,
A nevem Mary Page Marlowe is azon darabok 
közé tartozik, amely komoly női szerepeket 
kínál. Minden jelenetben más-más korában 
látjuk Mary Page Marlowe-t, a puzzle-szerű 
darab 11 jelenetből épül fel. Egyszer 19, 
aztán 63, majd 40, vagy 56 éves nő jelenik 
meg a színpadon, így mindkét színésznő-
nek több lehetősége van arra, hogy egé-
szen különböző életkorú nőket alakítson, 
ami önmagában komoly kihívás.

A NEVEM MARYPAGE MARLOWE
Tracy Letts darabjában egy színpadon
Básti Juli és Borbély Alexandra
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„A színház dolga – és ez jól is esik - beleszólni a női emancipáció-
ról folyó párbeszédbe, hiszen ez korunk egyik kényes témája, mely a 
#metoo mozgalommal nagy lendületet vett. A Nemek és igenek-ben 
is ezt vizsgáltuk, de már a Jó emberek című előadásunkkal is erről 
próbáltunk beszélni. A nők kötelességei már mindenben egyez-

nek a férfiakéival, a jogaik alakulása is ezt teszi? A nevem Mary Page
Marlowe feltétlenül ezt a kérdést feszegeti.” – nyilatkozta Puskás 
Tamás rendező.

A jelmeztervező Kárpáti Enikő, a díszlettervező Bagossy Levente, a 
fordító Puskás Samu. Fotó: Sárosi Zoltán



SIKERES ÉLETMÓD

NÉGY HÓNAP ALATT
20 ÉVVEL LETTEM FIATALABB

Gyakran hallani, hogy egy 
nagyobb fogyás felér egy 

fiatalító kúrával. Bay Éva ezt 
saját maga is megtapasztalta, 

hiszen mindössze négy 
hónap alatt 18 kilót 

fogyott egy gyógynövény 
keveréknek köszönhetően, 
és immár vékonyabb, mint 

évekkel ezelőtt volt.

– Az igazság az, hogy a fogyásomban 
a hiúság nagy szerepet játszott, fiatalabb 
koromban is hiú voltam. Miután nyugdíjba 
mentem, nem üldögéltem otthon, hiszen 
a férjemmel mindig is nagy társasági éle-
tet éltünk. 72-73 kiló voltam, jól éreztem 
magam a bőrömben és nem tagadtam 
meg magamtól semmi jót, így egy idő után 
egyre terebélyesebb lettem. Ezt főként 
abból vettem észre, hogy egyre nagyobb 
méretű ruhákat kell vásárolnom. Aztán a fér-
jem egyszer átküldött egy fotót, amely egy 
barátunk nyaralójánál készült rólam. Akkor 
döbbentem csak rá, hogy mekkora lettem! 
Ekkor már 86 kilót nyomtam és rájöttem, 
hogy ideje lefogynom, hiszen ez nem én 
vagyok! – kezdett bele fogyásának törté-
netébe Bay Éva, aki korábban már kipró-
bált módszerekkel fogyott. – Régebben, ha 
három napig nem ettem, fogytam 3 kilót, 
de idővel az ember anyagcseréje változik, 
lelassul. Volt egy diéta, amit rendszeresen 
bevetettem a felesleges kilók ellen. Ezzel, 
ha jól csinálta az ember, mindössze 15 nap 
alatt tíz kilót lehetett fogyni. A hatás azon-
ban csak ideiglenes volt nálam és néhány 
alkalom után beindult a jojó-effektus, így az 
már nem hatott. Fotó: Schumy Csaba
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BAY ÉVA

Egy szó, mint száz, épp azon gondol-
kodtam, hogyan tudnék lefogyni – lévén 
koplalni azért nem akartam –, mikor fel-
kértek egy Gönczi Gáborral közös munkára, 
melynek a végén felajánlották, hogy kipró-
bálhatom azt a gyógynövényekből össze-
állított kapszulát, amelynek segítségével ő 
is több mint 10 kilót fogyott néhány hónap 
alatt. A föld felett jártam, álmomban sem 
gondoltam volna, hogy ahogy kitalálom, 
hogy szeretnék lefogyni, máris megérkezik 
a segítség!

Négy hónap alatt
mínusz 18 kiló
Mint minden nő, úgy Éva is azt várta elő-

ször, hogy gyorsan beindul a fogyás. Ehhez 
azonban idő kellett.

– Bevallom, a kúra elején nem éreztem 
semmit, már kezdtem azt hinni, hogy nem 
is működik, de aztán észrevettem az első 
változást, mégpedig azt, hogy nem vagyok 
éhes. Aztán az édesség utáni sóvárgás is 
eltűnt! Épp nyár volt, és a kedvenc gyümöl-
csöm, a görögdinnye ideje. Rajongok érte, 
mert lédús, laktató és édes! A férjem hozta 
a hatalmas dinnyéket, én pedig még abból 

is alig bírtam enni! – mesélte nevetve Éva, 
aki hamarosan rájött, hogy a teste megvál-
tozott. – Lassan elkezdtek leolvadni rólam 
a kilók, nekem pedig végre volt energiám 
és lehetőségem átalakítani a táplálkozáso-
mat, hiszen végre nem voltam éhes. Rizs 
helyett például bulgurt készítek köretnek és 
sok zöldséget fogyasztok. A férjem magas, 
vékony férfi, rendszeresen sportol is, így neki 
nincs szüksége arra, hogy máshogy egyen, 
mint korábban, nekem viszont egyáltalán 
nem esik nehezemre külön főzni mind-
kettőnk számára. Így ma például frankfurti 
leves volt az ebéd, neki túrós csuszát sütöt-
tem a sütőben, magamnak pedig sült céklát 
és édesburgonyát készítettem fetával. Egy-
szerű, de fenséges étel, nagy kedvencem. 
Négy hónappal a fogyasztó hatású gyógy-
növény kapszulával való találkozásom után 
már csak 68 kilót mutat alattam a mérleg, 
így büszkén mondhatom, hogy teljesítet-
tem a magam elé kitűzött célt!

Visszatért a képernyőre is
Évát manapság ismét egyre gyakrabban 

láthatjuk a televízió képernyőjén. Hol egy 
gasztronómiai versenyben lép a tűzhely 
mögé, hol a TV2 reggeli műsorának stúdió-
jában vendégeskedik, de felkérései is bőven 
akadnak.

– Tele vagyok energiával és a fogyás után 
úgy érzem, egészen megfiatalodtam! A régi 
ruháim ismét jók rám, lekerültek a padlásról, 
és már 38-40-es méretű holmikat tudom 
vásárolni magamnak a boltokban a korábbi 
48-50-es méretűek helyett! – mondta el Éva
és azt is elárulta, hogy mind a mai napig 
maga készíti a sminkjét! – Annak idején, 
mikor televíziós bemondóként dolgoztam, 
nekünk nem volt sminkesünk és fodrászunk, 
meg kellett megtanulnunk, hogy készítsük 
el a hajunkat és a sminkünket is! Imádott 
kolléganőm, Takács Marika mondta nekem 
egyszer: „Drága Évám, a bemondónőknek 
hátul nincs frizurájuk!” Akkor még nem értet-
tem, de utána rájöttem, hogy igaza van! Ha 
sietnünk kellett, csak azt a részét készítettük 
el a hajunknak, ami látszott a képernyőn, 
de azt tökéletesen! Hogy hátul hogy nézett 
ki, az más kérdés volt! – emlékezett vissza 
kacagva Éva. – Sminkelni pedig egy fiatal, 
modellként dolgozó lánytól tanultam meg. 
Kezdetben mindennapos sminket raktam 
fel, a tévénél a vezető sminkes tanácsait 
követve. Aztán egyszer egy háromnapos 
divatbemutatón dolgoztunk és az egyik 
modellel osztoztam a szobán. Egyik reggel 

látta, hogy sminkelek és kedvesen rám szólt, 
hogy nem lesz jó, mert amit én már soknak 
gondoltam, az messziről egyáltalán nem 
látszik. Nagyjából 10 perc alatt megtanított 
azokra a trükkökre, amelyeket a mai napig 
alkalmazok, ha kifestem magam. Olyan ruti-
nom van, hogy három perc alatt el tudok 
készülni, leszámítva az alapozást, amire 
– ahogy idősödöm – egyre több időt kell 
szánnom. – nevetett fel a 68 éves híresség.

Csak semmi plasztika!
Ugyan sok nő – ha úgy érzi, idősödik - 

mindenféle fiatalító beavatkozást végeztet 
magán, hogy ne látszódjon rajta a kora,
Éva nem tartozik közéjük. Igaz, nem is érzi 
magát idősnek, ami nem meglepő, hiszen 
kirobbanó formában van! – Nem járok koz-
metikushoz, és plasztikai sebész sem ért 
az arcomhoz soha. Mivel lassan adtam le a 
súlyfeleslegem, a bőrömnek volt ideje kisi-
mulni, így alig látszom idősebbnek, mint 
amikor 45 éves voltam. A férjem így szeret, 
ahogy vagyok. 37 éve vagyunk együtt, egy-
más mellett öregedtünk meg, de ezt nem 
cserélném semmire!

Schweiczer Tímea Aina

Fotó: Schumy CsabaFotó: Lung András
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SIKERES TALÁLKOZÁSOK

ALFONZÓ A BÜSZKE APA
A zseniális komikus fűnek-fának dicse-

kedett, hogy milyen gyönyörű gyereke 
született. Markos Gyurikát, a kisfiát, aki látta, 
hasonlóan elragadtatással nyilatkozott a 
mini Alfonzóról.

Az egyik kollégája Halmai Imre híres komi-
kus volt az egyetlen kivétel.

Na, mit szólsz a fiamhoz? – kérdezte a 
büszke apa.

Halmai egy fintort vágott majd legyintett: 
Borzalmas! 

Az apai hiúságában megsértett Alfonzó
ördögi tervet eszelt ki. A kor híres törpe 

bohócának, Zolinak az öccsét - Gézukát 
kérte meg egy szívességre, némi prémium 
fejében, a nyolcvan centis emberke fantasz-
tikusan csúnya volt ragyás arcával, pókhasá-
val, cérnavékony lábaival. 

– Mit kell tennem? –kérdezte Alfonzótól, 
miután eltette az ötven forintot.

– Semmit. Beteszlek egy babakocsiba, 
cumi helyett egy szivar lesz a szádban. 

Így sétálgattak a Royal Orfeum felé, ami-
kor jött Halmai, aki miatt a tréfát kieszelte.

Lehajolt a szivarozó torzszülötthöz és 
gyengéden megsimogatta az arcát.

Gratulálok! – fordult Alfonzó felé – Le sem 
tagadhatod, hogy te vagy az apja!

A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ 
BEPIPULT…
Primadonna és bonviván! 
A színpadok eszményi szerelmespárja. Ó, 

ahogy szerelmes pillantással néznek egy-
másra, ó, azok a kedves, szívet-lelket gyö-
nyörködtető szép szavak…

Andalítóan zsongító, csodálatos zene, 
duettjük a közönséget is az álomvilágba 
repíti. Csárdáskirálynő az operettek király-
nője. Szolnokon is bemutatatták egyszer 
régen Kálmán Imre világhírű operettjét. 
Szilviát Egri Márta, Edwint Maros Gábor alakí-
totta. Márta soha nem felejti el azt az előa-
dást, az ő bonvivánját.

Az operett egyik romantikus szerelmi 
duettje után felzúgott a taps a nézőéten. 
Eközben Edwin azt sziszegte felém: „Most 
már meg kellene tanulnod énekelni édes.” Ter-
mészetesen bepipáltam erre a pimaszságra. 
Visszasziszegtem: „Maros, kuss!” 

ÍGY MULAT
EGY MAGYAR ÚR! 
Kezdő újságíróként találkoztam Kálmán 

Györggyel, aki az első percekben meglehe-
tősen elutasító volt. „Utálok nyilatkozni! De 
látom, maga még újonc, humánus leszek, 
tudom, maga ebből él, nem akarom, hogy 
éhen haljon, ezért nyilatkozom magának”
Aztán némileg felengedett elmondott egy 
érdekes sztorit.

Volt egy időszak, amikor csak három 
évenként lehetett nyugatra utazni, a külföldi 
tartózkodásra hetven dollárt biztosított az 
állam. Jó pénznek számított egy háromtagú 
család akár két hétig is kijött ennyi pénzből, 
sőt még vásárolhatott is egy bőröndre való 
holmit.

EGYPERCES
SZTÁRSZTORIK

Örkény István egyperces 
novelláihoz hasonlóan 

egykori és napjaink művész 
sztárjainak sztorijait adom 

közre az alábbiakban a 
kedves olvasóknak, amelyeket 

újságírói pályafutásom 
alatt gyűjtögettem össze 

riportalanyaimtól, hogy egyszer 
egy könyvben megírom. 

Ezekből válogattam ki egy 
csokorra valót. Néhány fotót 

is mellékelek, amelyeken 
magam is rajta vagyok, 

ezzel is bizonyítva, hogy a 
sztorikat első kézből kaptam.

Markos György
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SIKERES STORIK
A vámosok igencsak meglepődtek, ami-

kor egy nap múlva minden csomag nélkül 
visszajöttem Bécsből.

Talán csak nincs valami baj?- kérdezték. 
Kitűnően éreztem magam. Az Ambassa-

dorban laktam, egy taxit rendeltem egész 
napra, megnéztem egy jó színházi előa-
dást, utána egy kitűnő étteremben meg-
vacsoráztam. Úgy éltem egy napig, ahogy 
a Nemzeti Színház tagjának élnie kell Bécs-
ben.

DZSOKI A ROKONOKBAN
Hogy kerül a csizma az asztalra Dallas

Dzsokija Móricz Zsigmond Rokonok című 
darabjába?

Normális esetben sehogy, de olykor van-
nak abnormális helyzetek is…

Galambos Erzsi a József Attila Színház 
Kossuth-díjas művésznője tudja a magyará-
zatát. A színház kis színpadán az Éjjeli mene-
dékhelyben játszottam, a nagy színpadon 
ugyanakkor a Rokonok ment, Kiskutyámat, 
Dzsokit az öltözőmben hagytam, aki mindig 
türelmesen várt rám. De egy alkalommal, 
amikor a jelenetem után visszamentem az 
öltözőmbe, Dzsoki nem volt ott. Kiderült a 
kutyám engem keresve beszaladt a szín-
padra ahol a Rokonok ment. Hegyi Barbara, 
aki tudta, hogy enyém a kutya, mentette a 
helyzetet: Ő Dzsoki a szomszédból. A nézők 
nagy derültségére a kutyám otthagyta a 
névjegyét a színpadon. Aztán kiszaladt. 
Nagy tapsot kapott a produkciója. De 
ismétlésre nem ment vissza…

KABOS LACI
ÉS A FUTBALL
A népszerű vörös KIS KABOS, a SZÚR (Szí-

nészek –Újságírók Rangadó) őskorában 
focistaként is szerepelt a Népstadionban,

- Mert akkor még nem volt követel-
mény, hogy a labdát is el kell találni. Luftot 
pedig bármikor tudtam rúgni. A közönség 
pedig jót mulatott milyen balfácán vagyok 
a focihoz. Egyik amerikai rokoni látogatá-
son jártam, meghívtak egy meccsre, hogy 
végezzem el a kezdőrúgást. Be is mond-
ták, hogy egyhíres magyar komikus indítja 
útjára a labdát. Annyira lámpalázas voltam, 
hogy a kezdőrúgásnál nem találtam el a 

labdát, a levegőbe rúgtam. Borzasztóan 
blamáltam magam a luft miatt, a közönség 
azonban azt hitte bohóckodom, nagy röhö-
géssel fogadták a produkciómat. 

SZILÁGYI MACI!
Szilágyi Tibor a népszerű színész, játékos 

ember. Sokszor találkoztam vele egy belvá-
rosi játékteremben, ahol hozzá hasonlóan 
magam is üldöztem a szerencsét a játékgé-
peken. Tiborral összebarátkoztunk, jó pár 
évvel születésnapjára meghívott a lakására. 
Tudtam, milyen ajándéknak örül a legjob-
ban, természetesen azt vittem neki. 

Nos, lakásának nincs, olyan zuga, ahol ne 
lenne abból a bizonyos gyűjtőszenvedélyé-
ből egy darab. Macikról van szó! 

A konyhájában brumis tányérok és bög-
rék, a vitrinjében medvenippek, az ágyakon, 
a szekrények tetején több száz szőrme és 
plüssmackó.

„Ezek a mackók az alkatomból adódó 
figyelmeztetések is, hogy jó lesz vigyáznom, 
nehogy elhízzak.” – magyarázta Tibor a lakás 
elmackosodását. 

Egyébként, hogyan is hívhatnák családi 
körben? Persze, hogy Macinak! 

NEM AKART JÁVOR 
PÁLLAL CSÓKOLOZNI!
Hát létezett ilyen nő kis hazánkban?
Jávor Pállal férfival, akiről a lányok asszo-

nyok rózsaszín hálószobájukban álmo-
doztak? Akinek a hívó szavára akár a világ 
végégig elmentek volna?

Bizony akadt valaki, aki nem kért a szív-
rabló csókjából?Kabos László

Egri Márta
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Lukács Margit az „örök Éva” Madách tragé-
diájában, a Dankó Pista filmforgatása alatt 
azt a rendezői utasítást kapta, hogy Jávorral 
– alias, Dankó Pistával egy szerelmi jelenet-
ben csókolózzon. „Én bizony nem csóko-
lózom! Úrilány vagyok, engem nem úgy 
neveltek” – tiltakozott.” Akkor Jávor azt java-
solta, üljünk le, igyunk egy kávét. Furcsa íze 
volt a kávénak, de megittam. Kiderült Jávor 
intett a pincérnek, hogy tegyenek bele egy 
kis rumot. El is bódultam ettől, ezt észre-
vette Jávor és hirtelen átkapott és meg-
csókolt. A jelenetet fel is vették. „Milyen volt 
Jávor Pál csókja?” –kérdeztem a színésznőtől. 
„Nagyon mérges lettem Jávorra, csók közben 
beleharaptam a fülébe.”

TÚL NAGY LÁBON ÉL…
Nagy lábon él a szó valódi értelmében, 

ezért rengeteg problémája akad Várkonyi 
Andrásnak.

Kérdik: Ki az a Várkonyi András?
Azt hiszem, ha azt mondom ő a Barátok 

közt sorozat Kertész Vili bácsija, akkor min-
denkinek leesik az a bizonyos pénzdarab…

Az említett sorozat „ősszereplője” aki az 
első adás óta benne van a sorozatban, már 
Színművészeti főiskolásként meggyűlt a 
baja – ahogy ő mondja - átlagon felüli „tap-
pancsai” miatt. 

A tanáraim minden rábeszélésére sem 
voltam hajlandó részt venni a balett-foglal-
kozásokon. Fiatal színészként tagja voltam a 
Vidám Színház társulatának. Kíváncsiságból 
megkérdeztem Salamon Bélát, hányas cipőt 
hord? Monda neki van a legnagyobb lába 
valamennyi színész között, 46-os. Megen-
gedte, hogy felpróbáljam a cipőjét. De nem 

jött fel a lábamra, Soha nem tudtak megfe-
lelő lábbelit adni a színházakban. Ezért már 
örültem, amikor 47-es cipőt találtak szá-
momra. Kicsit szorít, de megszoktam…

CSILLAG A FÖLDÖN
ÉS AZ ÉGEN
Kubik Anna Kossuth-díjas színésznő 

elmondhatja, jó a csillagzata. Szép feladato-
kat kapott és kap a színházi és a filmvilág-
ban egyaránt. 

Persze, könnyű annak, akinek saját csillaga 
van. Gyanítom, ez némi magyarázatot kíván.

A művésznőnek akadt egylelkes hódolója, 
aki minden előadásán ott ült az első sorban 
és nem felejtett el sosem virágokat küldeni 
az öltözőjébe. Akár a romantikus filmekben, 
regényekben.

Ez az úr Svájcban befizetett egy komoly 
összeget, hogy kedvencéről csillagot nevez-
zenek el.

Nagyon meglepődtem, amikor Svájcból 
megkaptam a diplomát arról, hogy létezik 
egy Kubik Anna nevű csillag.

Amikor felnéz, az égre keresi a csillagát?
Nem. De biztos vagyok, hogy az egyik az 

enyém.

A FÉRJE NAGYPAPÁJÁBA 
VOLT SZERELMES…
Németh Marika minden idők egyik leg-

szebb és legjobb primadonnája volt. A 
bonvivánok imádták a mindig kedves, sztá-
rallűröktől mentes partnernőjüket.

A Csókos asszony című filmben Rajnai 
Gábor partnere volt. A tisztes őszes halán-
tékú sármos színészbe forgatás közben egy-
másba szerettek. De a komoly korkülönbség 

miatt, nem jött össze a házasság. „Csak húsz 
évvel lennék fiatalabb, isten bizony elvenné-
lek”– udvarolt Rajnai hevesen. 

Marika nem gondolta volna, hogy egy-
szer Gábor bácsi unokája lesz a férje.

De Marik Péter sem hitte, hogy a nála 13 
évvel idősebb ünnepelt primadonna igent 
mond, amikor megkérte a kezét. Tudta és 
tűrte, hogy a felesége mellett csak másod-
hegedűs lehet. Volt olyan plakát, ahol úgy 
hirdették őket: Németh Marika és Marika 
Péter. Vámos László rendező megcsinálta 
velük azt a mókát, hogy a Csárdáskirálynő-
ben Marika Cecíliát, Péter pedig Edwin szere-
pét játszotta. A közönség is kacagott, mikor 
Marik nagy pátosszal szólt „Anyám!” Marika 
elérzékenyülve válaszolt:”Fiam!”

CSALA ZSUZSA 
NÁSZAJÁDNÉK
A népszerű komikát kapta nászajándékba, 

legalábbis egy találkozás erejéig, egy bol-
dog jegyespár. Gyón községben, a helyi 
lakodalmas házban az ifjú pár és a násznép 
igencsak meglepődött, amikor az egyik 
rokon előállt az ajándékával.

A menyasszony kedvenc színésznője 
Csala Zsuzsa a Vidám Színpad komikája top-
pant be a jeles eseményre. 

„Sok minden voltam már életemben, de 
nászajándék még soha. Eredetileg azt tervez-
ték, hogy becsomagolnak, de dugába dőlt az 
elképzelés, mert nem tudtak szerezni annyi 
csomagolópapírt és óriási dobozt, amelybe 
belefértem volna…”

A sztorik közreadója spórolt a papírral, de 
reméli, az egyperces sztorikon nem érződik 
a takarékoskodás.

Kemény György

Lukács Margit

Szilágyi Tibor
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Egyedi ízpárosítások
A DantoniChocolate-nál egyedi ízkombi-

nációkkal dolgozunk. A málna édessége, a 
narancs és a fahéj egymáshoz harmonizáló 
aromája, a sós karamell meglepetése, a tró-
pusi gyümölcsök és a marcipán kettőssége 
mind megjelenik egy-egy bonbonunkban.

Nem tesszük bele,
ami nem odavaló
Viszont benne hagyjuk, ami belevaló! A 

jó alapanyagnak saját színe és intenzív íze 
van. Kézműves bonbonjainkhoz valódi cso-
koládét, gyümölcsöket és dióféléket hasz-
nálunk fel. A kiváló alapanyagokból készült 
csokikészítményeknek nincs szüksége arra, 
hogy ízfokozóval, tartósítószerekkel, vagy 
akár pálmaolajjal próbáljunk meg javítani a 
végeredményen.

Ezek nálunk tiltott anyagnak számítanak. 
Európa legnevesebb csokoládé gyártóinak 
alapanyagait használjuk. Sőt, nálunk a Val-
rhona, a Cacao Barry és Callebaut is verse-
nyez. Minőség és íz alapján választunk, az ár 
harmadlagos kérdés. Természetesen a tartó-
sítószerek és egyéb mesterséges anyagok 
hiánya miatt a kézműves csokoládé keve-
sebb ideig tartható el, de a tapasztalataink 
azt mutatják, hogy ha valaki hozzájut egy 
doboz isteni kézműves csokoládéhoz, azt 
nem is szeretné sokáig tartogatni. 

Különleges tálalás
A tartalom mellett a külcsín is fontos. Ter-

mészetesen nem csak a különleges dobo-
zokra, a gyönyörű szalagokra gondolunk, 
bár emellett sem mehetünk el szó nélkül.

A kézműves bonbonok olyan egyedi 
díszítést kapnak, amivel már akkor lenyű-
göznek minket, amikor még meg sem kós-
toltuk őket.

Céges vásárlóink kiemelt figyelmet kap-
nak ügyfélszolgálatunktól. Kóstolót küldünk, 
hogy az ízek beszélhessenek helyettünk, és 
segítünk a választásban a tökéletes ered-
mény érdekében. 

Tökéletes alapok
Akkor tudunk tökéletes végeredményt 

elérni, ha az alapok is tökéletesek. Mun-
kánk során sokféle csokoládéval volt már 
dolgunk, így megismerhettük a különböző 
termőhely szelektált csokoládék egyedi ízje-
gyeit.

A csokoládé mellett kizárólag valódi gyü-
mölcsökből készült tiszta gyümölcspürét, 
és fagyasztva szárított, azaz liofilizált gyü-
mölcsöt adunk. Ha diófélékkel töltött cso-
koládét választasz, biztos lehetsz benne, 
hogy a diófélék magvaiból készült paszták 
is 100%-ban az adott magvat tartalmazzák.

Természetesen marcipán tekintetében 
sem kötünk kompromisszumot. 

A DantoniChocolate műhelyében pré-
mium minőségű Lübecki marcipánt haszná-
lunk, abból is a legjobb minőségüt. Magas 
mandula tartalom, válogatott termőhelyek 
és egyedi eljárás, ami utánozhatatlanná 
teszi ennek a marcipánnak az ízét. 

Átlátható készítési folyamat
A csokoládék minden darabja kézzel 

készül, nem használunk gyártósorokat, így 
pontosan nyomon tudjuk követni az összes 
apró lépést. A frissen kevert gyümölcsös 
csokoládékrémet és marcipánt fűszerezzük, 
rétegezzük, daraboljuk, mártjuk és egyesé-
vel díszítjük. Minden darab külön figyelmet 
kap! A műhelyből csak friss és számunkra is 
tökéletes bonbonok, trüffelek mehetnek ki.

Kóstold meg te is a DantoniChocolate 
finomságait. Hiszünk abban, hogy neked is 
igazi élményt jelentenek majd a különleges 
ízpárosítások és érezni fogod minden falat-
ban a készítés során beleolvasztott törő-
dést, szeretetet és odafigyelést.

MIÉRT VÁLASSZ
KÉZMŰVES CSOKOLÁDÉT?
VAN 5 MEGDÖNTHETETLEN ÉRVÜNK
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1958-ban születtem Budapesten, értel-
miségi családban. Kora gyerekkoromtól 
kezdve író szerettem volna lenni, mániáku-
san vonzódtam a könyvekhez, vágyódtam a 
csendre, a természet közelségére. 

A Tanítóképző Főiskola Könyvtár szakának 
elvégzése után intézeti nevelőtanárként kezd-
tem el dolgozni, állami gondozott gyerekekkel 
foglalkoztam. Később dolgoztam hajléktalan-
szállón, majd hét évig bűnügyi újságíró vol-
tam. Mindezek tudatos választások voltak, 
mert tudtam: ha író szeretnék lenni, az élet 
ama bizonyos „dosztojevszkiji mélységeit” kell 
megismernem. (Első könyvemet 1989-ben a 
nevelőotthoni gyerekek akkor még „rácsokkal 
szabályozott” világáról írtam). Időközben, még 
a rendszerváltás előtt a Buddhista Misszió kere-
tein belül kitanultam az asztrológiát, megérin-
tett a buddhizmus együtt érző mélysége és a 
spiritualitás varázsa. 

Gárdonyban élek, egy békés kis házban, 
ahol két ősfenyő őrzi az íráshoz szükséges 
nyugalmamat, Álom nevű imádott kutyám-
mal. Eddig 23 könyvet publikáltam, mellette 
asztrológia magánpraxisom van és tanítok.

 – Milyen értékrendet hozott a szülői házból?

 – Apám népes, olaszosan derűs és bohém, 
intellektuális légkörű családjában nőt-
tem fel, Budapest belvárosában, ami egy 
magamfajta zárkózott és természet közeli 
életre vágyó gyermek számára rosszabb 
nem is lehetett volna. 6 éves korom óta 
nem vágytam másra, mint egy amolyan 
„hegyi tanyás” életre, ahol erdők, mezők, 
tavak és virágok vannak, és ahol az 
emberek együtt nőnek fel a fákkal. Egész 
gyermekkoromat egyfajta elvágyódás jel-
lemezte, - (mint „Isten táncosai” c. könyvem 
mindhárom főszereplőjét), - de fel kellett 
nőnöm ahhoz, hogy ezt az „édent” meg-
teremtsem magamnak, és olyan helyen 
élhessek és alkothassak, ahol két ősfenyő 
áll őrt az ablakom előtt, és tavasszal beá-
rad az ablakon a közeli tó friss víz-illata. A 
könyvek iránti rajongásért és az élet köny-

nyed szemléletéért, amit hoztam ebből a 
(nagy) szülői házból, mégis hálás vagyok a 
gyerekkoromnak. Főleg az én bölcs, cso-
dálatos nagymamámnak, aki már óvodás 
koromban Ibsent és Shakesreare-t olvasott 
fel nekem, - amit persze, akkor még nem 
értettem, de a szavak muzsikája elraga-
dott, és ez a varázslat azóta is tart. 

 – Mit jelent Önnek a teljes kikapcsolódás? 

Az írás a hobbija is?

 –  Akkor érzem igazán, hogy „élek”, ami-
kor írok. A könyveim fejezetei általában 
éjjel formálódnak. Ilyenkor belépek egy 
„másik valóságba”, ami a hétköznapinál 
sokkal „valóságosabb”, és hónapokon át a 
két dimenzió között mozgok.  Az írás szá-
momra a legcsodálatosabb kikapcsoló-
dás. De ezen kívül feltölt az is, amikor lelki 
társammal, Álom nevű imádott kutyám-
mal kettesben barangolunk a tóparton, 
vagy óraszám a végtelen, gyönyörű búza-
mezők között, kint a határban.

 – Mikor érlelődött meg Önben, hogy az 

asztrológiával és más spirituális témákkal 

szeretne foglalkozni hivatásszerűen?

 – Apám foglalkozott a keleti vallásokkal, 
így ezek gondolatvilága és a spiritualitás 

sosem volt idegen számomra, pedig a 
hatvanas években zajlott a gyerekkorom, 
amikor az ilyen témákról még suttogni 
sem volt nagyon szabad. Egész korai 
gyerekkoromban volt egy állandóan visz-
szatérő álmom egy városról, ahol soha 
nem jártam, de mégis ismertem minden 
zeg-zugát, a faragott cégfeliratokat, az 
utcatáblákat. Aztán úgy 25 éves korom 
tájékán egy turista úton Ausztriában „vélet-
lenül” elvetődtem ebbe a városba. És azóta 
nem csupán hiszem, hanem tudom, hogy 
a reinkarnáció létező valóság. Az asztroló-
giával még a rendszerváltás előtt kezdtem 
foglalkozni. Persze, akkor „hivatalosan” csak 
a Buddhista Misszió égisze alatt működő 
Körösi Csoma Sándor Kelet-Ázsiai Tudo-
mányok Intézetében lehetett ezt tanulni. 
Négy évig tartott a képzés, - (persze, az 
akkori hatóságok „éber” szemei figyelték 
minden mozdulatunkat). De ez a négy év 
nem csak azokat a mélységeket tárta fel 
előttem, amit az asztrológia tudománya 
jelent, hanem elindított egy belső úton. 
A buddhizmus segített abban, hogy jobb 
emberré váljak, elfogadjam és megértsem 
az embereket és a világot.

„AKKOR ÉRZEM IGAZÁN,
HOGY „ÉLEK”, AMIKOR ÍROK.”
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HORVÁTH ANDREA
 – Mire a legbüszkébb eddigi pályáján? 

 – Tudom, erre a kérdésre a legtöbb író egy-
egy könyvcímmel válaszol. (Nekem eddig 
az „Angyalok tánca” és az „Isten táncosai” a 
legkedvesebb könyveim). A legbüszkébb 
a pályámon arra a sok-sok olvasói levélre 
vagyok, amelyekben emberek számol-
nak be, hogy elindítottam őket egy úton, 
valami többletet kaptak az írásaimból, 
elkezdtek a saját útjukon járni.  
Nemrég Budapesten utaztam a 
metrón. Tömeg volt. Egy nő ült 
mellettem és olvasott. Egyszer 
csak arra lettem figyelmes, hogy 
csendesen sír. Odanéztem, és 
akkor vettem észre, hogy az én 
könyvemet olvassa. Ez volt a szá-
momra a legszebb „irodalmi díj”, 
amit valaha kaphattam.

– Milyen céljai vannak? Mit szeretne 

elérni? Mivel lenne elégedett?

– Szeretnék még sok-sok könyvet 
írni, - sok-sok embert elindítani 
egy úton, valami többletet adni 
nekik, hogy a saját útjukon járhas-
sanak. Több éve az legnagyobb 
tervem, hogy „betörjek” a német 
könyvpiacra. Szeretem és tisztelem a 
német kultúrát, boldoggá tenne, ha 
az ottani olvasók is megismernék a 
munkásságomat.

– Kutyája Álom is egy karmikus találkozás?

– Ahogyan nekünk, embereknek sem 
csupán egyetlen tiszavirág hosszú-
ságú életünk adatott, úgy egészen 
biztos, hogy az emberhez nőtt házi 
kedvencek is reinkarnálódnak. A kar-
mán, (vagyis az előző életekből hozott 
kiegyenlíteni, javítani való dolgokon) kívül 
a szeretet az egyik legerősebb kapocs, 
hogy a halálunk után egy új testben 
megszülessünk. Hiszen csak a testünk 
mulandó, a lelkünk halhatatlan. Nekem 
az első kutyám, Asztró nevű ír szetterem 
16 évig volt jóban-rosszban a lelki társam. 
Amikor öreg, beteg testét elhagyta, job-
ban meggyászoltam, mint életemben 
bárkit. Aztán a halála után kilenc héttel, 
(ami a kutyáknál a terhesség ideje), volt 
egy különös álmom. Megálmodtam egy 
kis fekete kutya születését, aki karácsony 
szent este a tatabányai állatmenhelyen 
jött a világra. Aligha kell elmondanom, 
hogy mit cselekedtem….! Amikor meg-
álltam a tatabányai állatmenhelyen a 
„karácsonyi kutyusoknak” nevezett kennel 
előtt, a négy kis jószág közül egy azonnal 

elém rohant. Elég volt a szemébe néz-
nem, és azonnal tudtam, hogy ő az…! 
Miután hazahoztam, azonnal a régi helyét 
kereste, az egykori kedvenc játékaival ját-
szott, ugyanazok voltak a szeretett ételei, 
jól ismert szokásai. Ennek immár 12éve. 
Álom kutyámmal épp úgy „összenőtt” 
a lelkünk, mint egykor Asztróval. Együtt 
alszunk, ébredünk, a lábamhoz göm-

bölyödik, amikor a könyveimet írom, 
érezzük egymás érzéseit, ki nem mon-
dott gondolatait.

– Buddhizmus mennyire az élete része– 

gondolok itt táplálkozás, meditálás stb..

– Mi, buddhisták, amikor „menedéket 
veszünk”, vagyis elköteleződünk a hitünk 
mellett és a szanghánk, (vagyis a közössé-
günk) előtt elmondjuk a fogadalmunkat, 
az elöljárónk levág egy tincset a hajunkból 
és egy gyönyörű ünnepség keretében azt 
kívánja, hogy váljon az életünk minden érző 
lény javára. (Ebben természetesen benne 
vannak az állatok is.) Én úgy vélem, hogy 
minden vallás valódi fokmérője a cseleke-
det, az életmódunk. Igyekszem tehát úgy 
élni, hogy a lehetőségeim keretein belül az 
minden érző lény javára váljon.  Nem gyűj-
tögetek anyagi javakat, inkább igyekszem 
minél többet jótékonykodni. Mélysze-

génységben élő és halmozottan hátrá-
nyos gyerekeket támogatok, adományokat 
gyűjtök a rászorulóknak. A legbüszkébb 
arra vagyok, hogy ez utóbbi célból milyen 
sok embert tudtam megszólítanom. A 
teraszomon olykor szinte a plafonig érnek 
a gyerekruhák, kis cipők, játékok. Olykor 
van, hogy naponta hozzák 

ezeket a falubeliek, 
az ügyfeleim, az olvasóim, a jelenlegi és 
a volt tanítványaim. Én pedig eljuttatom 
oda, ahol néha az életet jelenti egy-egy 
meleg ruhadarab, vagy egy csizma a havas 
napokon, azok számára, akiknek ennyi sem 
jutott. A buddhista meditáció természe-
tesen része az életemnek, ám ez nem cél, 
inkább eszköz. A tudatunkat ugyanis úgy 
homályosítják el a külső hatások, a kavargó 
napi gondolatok, mint ahogyan a szél 
kavarja fel a víz tükrét. Pedig milyen gyö-
nyörű lenne abban megpillantani a víz szí-
nen tükröződő Holdat! A meditáció segít 
abban, hogy megismerjük a valódi énün-
ket, békésebbek legyünk, elfogadóbbak, 
együtt érzőbbek, nyugodtabbak, tolerán-
sabbak. Vagyis megtaláljuk önmagunk-
ban azt a bizonyos, a hullámok mögött 
ragyogó, a tiszta víztükrön ragyogó Hol-
dat.

– Szerk. –
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Ahol egyedi látnivalók, 
gyógyító termálvíz, helyi 
értékek sokasága várja a 

Kiskunmajsára látogatókat 
az év minden időszakában.

Kiskunmajsa dél-alföldi település, a 
Duna-Tisza közén található. Megközelíthető 
vasúton, közúton, az M5-ös autópálya kis-
kunfélegyházi kijáratától 23 km-re helyez-
kedik el. A település és a hozzá tartozó 
Bodoglár egyik legféltettebb természeti 
kincse a Tartós Szegfű, melynek legna-
gyobb élőhelye az országban itt található. 
A kiemelkedő védettség alatt álló növény 
bemutatására tanösvény épült. 

A pusztai barangolásoknak kiváló szín-
teret biztosítanak a várost körülvevő 
erdős- mezős területek, ahol az alföldi táj 
jellegzetes tanya-, növény- és állatvilágát is 
felfedezhetik a természetkedvelők. Az aktív 
kikapcsolódás szerelmeseinek lehetőségük 
van lovaglással, horgászattal, sportlövé-
szettel, tenisszel vagy vadászattal hódolni 
szenvedélyüknek.  A város fő idegenfor-
galmi vonzereje, mely mindössze 4 km-re 
található a városközponttól - a Jonather-
mál Gyógy- és Élményfürdő, Aquapark 
– 1984 óta üzemel. A 72 ºC nátriumhidro-

gén-karbonát tartalmú gyógyvízre épülő 
fürdőkomplexum mára a család minden 
generációja számára kellemes kikapcsoló-
dást biztosít, a fürdőben minden medence 
szolgáltatás egy jeggyel vehető igénybe. Az 
üdülőövezetben mindenki megtalálja a szá-
mára ideális szálláslehetőséget a fürdő mel-
lett található Jonathermál Motel, Kemping 
területén, a fürdővel szemben lévő üdü-
lőfalu üdülőházaiban, valamint tanyákon 
és panziókban.  Kiskunmajsán nagy hang-
súlyt fektetnek a hagyományok ápolására 
és a helyi értékek megőrzésére. A Tájház, a 
barokk stílusú római katolikus templom, a 
Konecsni György Helytörténeti Múzeum, az 
ország egyetlen ’56-os Múzeuma és Kápol-
nája (melyet Pongrátz Gergely, a Corvin közi 
felkelők parancsnoka alapított), a Sörös Kor-
só-Sörös Pohár Gyűjtemény, és a Babagyűj-
temény élménydús látnivalókat kínálnak a 
látogatók számára.  Egész évben változa-
tos programokkal, minden igényt kielégítő 
szolgáltatásokkal, legendás vendégszeretet-
tel találkozhatnak az ide látogatók.

„Az utazó azt látja, amit lát, a turista azt látja amiért jött….”
G.K.Chesterton

KISKUNMAJSA

TOURINFORM KISKUNMAJSA

6120 Kiskunmajsa, Zárda utca 2.
Telefon: +36 77 481 327

E-mail: kiskunmajsa@tourinform.hu
Web: www.visitkiskunmajsa.hu
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EGYE MAGÁT 
EGÉSZSÉGESRE!

Orvosilag jóváhagyott recepteket tartalmazó rendhagyó szakács-
könyv került a könyvesboltokba. A könyvben kedvenc magyaros ételeink 
hagyományos receptjei mellett mindig szerepel az adott étek egészsé-
ges változatának elkészítése módja is, így az olvasó szabadon választ-
hat... Ráadásul, szakácskönyvek között egyedülállóan kalóriatáblázattal 
és mozgásprogram ajánlatokkal is kiegészül a receptek sora.

Az egészséges szakácskönyv ötlete az 
orvos-szerző Dr. Kollai Balázsban akkor 
fogalmazódott meg, amikor egy pajzs-
mirigy-centrum orvosaként megtapasz-
talta, hogy betegei túlsúllyal vagy kóros 
soványsággal küzdenek, és alapbetegsé-
geik kezelése után súlyproblémáik meg-
maradtak. 

A szakembereknek, az adott betegsé-
gek kezelésén túlmenően, csak egyénre 
szabott testsúlyprogram kialakításával 
sikerült a pácienseket elindítani a teljes gyógyuláshoz vezető úton. 
Bár dietetikus nélkül, akár önmagunk is tudnánk életmódot váltani, 
de komplex testsúlyprogramot kínáló szakácskönyv még nem volt 
fellelhető a hazai boltokban. Ezért hosszú évek tapasztalatait össze-
gezve most megjelent a Kalória tudatos, több, mint szakácskönyv.

A receptek írói, Kollai Balázs, Csömör Gerda Virág és Leschinszky 
Csilla sem ételt, sem alapanyagot nem tiltanak, így az olvasó szaba-
don, de tudatosan tervezheti kalóriabevitelét. Fontos, hogy az olva-
sónak nincs szüksége különleges összetevők beszerzésére, mivel az 
egészséges receptek alapvetően a kevesebb zsír-, cukor- és szén-
hidrát hozzáadásával érik el az energia bevitel csökkentését. Így a 
legkedveltebb főételek, levesek és desszertek ízén sem változtatnak 
a módosított receptek. 

Egyébként nemcsak a receptek, hanem a leggyakoribb tízóraik, 
uzsonnák, valamint az összes alapanyag kalóriatartalma is megtalál-
ható a könyvben, ami a legfontosabb vitaminokról és nyomelemek-
ről is tartalmaz leírást.

A könyv a recepteken túlmenően az étkezéssel leginkább kap-
csolatba hozható betegségeket is közérthetően, bemutatja. Diétás 
receptjei többek között az inzulinrezisztenciába, PCOS-ben szen-
vedőknek a refluxszal, gyomorégéssel, gyomorfekéllyel, nyombél-
fekéllyel küzdőknek, vagy cukorbetegségben, epebetegségben, 
magasvérnyomás-betegségben, köszvényben szenvedőknek is 
segítséget nyújtanak. Szakácskönyvtől némileg szokatlan módón 
komplex, orvosilag vezetett testsúlyprogramot is felvonultat. A kaló-
riabevitel tervezése és kontrollja mellett, tanácsokat ad életvitelsze-
rűen végezhető mozgásformákra, ismerteti a leggyakoribb sportok, 
edzésformák, napi teendők és munkák kalóriaigényét is. A könyv 
végén kitölthető étkezési napló is található, ami a naponta végzett 
mozgásformák lejegyzésével egészül ki, támogatva ezzel az egyéni 
kalóriaegyenleg felállítását. 

Forrás: VM.komm
Kommunikációs Tanácsadó Iroda Nagy Ákos



SIKERES UTAZÁS

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 (Net-
herlands) annyit jelent magyarul, hogy 
„alacsony ország”. Az ország területének 
hozzávetőleg fele a tengerszint felett keve-
sebb, mint egy méterrel van csak. Az ország 
legmagasabb pontja csupán 321 méter!

AZ „ALACSONY ORSZÁG”

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
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HOLLANDIA

Hollandia Európában a legsűrűbben 
lakott ország: 487 fő/négyzetkilométer 
(Magyarországé kb. 108). A hollandok féltve 
őrzik a hagyományaikat, büszkék a múlt-
jukra. 

Hollandia kikötő-, és kereskedővárosainak 
építészete nem különbözik számottevően. 
Viszont a főváros Amszterdam és az örök 
versenytárs, Rotterdam nagy különbségeket 
hordoz a városképet tekintve. Mindkettő-
ben 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 hőmér-
sékletek: Hollandiában valaha is mért 
legalacsonyabb hőmérséklet -24,8 °C, a 
legmagasabb pedig +36,8 °C volt. A csa-
padék az év folyamán viszonylag egyen-
letesen oszlik el, bár a tavasz általában 
szárazabb, mint az ősz. Az évi csapadék-
mennyiség mintegy 800 mm.

A holland tejipar termékei: a sajt, a vaj, 
a sűrített tej és a csokoládé kiváló minő-
ségűek.
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Hollandia évszázadok óta készít és expor-
tál sajtot. Minden héten rendeznek sajt-
piacot, a legismertebbek Gouda, Edam és 
Alkmaar. Itt olyan sajtfajtákat találhatunk, 
mint a Mariolles, Gouda, Edami, Maasadami, 
Leerdami vagy az Amszterdami. A hagyo-
mányos ruhába öltözött kereskedők látvá-
nyosságot 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 rend-
kívül változatos alakzatokat, tetőformákat, 
bejáratokat, megérezzük a hely varázsát. 
Különösen az ablakok és a fakeretes zsalu-
gáterek stílusa, mérete, színe és formája 

mutatja a hollandok kreativitását és szépér-
zékét. 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 illeszked-
nek általában két-három ablak szélességet 
fognak át, és ugyanilyen számú emelettel 
rendelkeznek. A lépcsőházak szűkek, csiga-
lépcsőhöz hasonlatosak, éppen ezért a 
költözést, a nagyobb bútorok ki-be moz-
gatását az ablakokon keresztül oldják meg. 
Erre a funkcióra minden csatorna menti ház 

tetején egy kiálló csiga találhatók, mellyel 
könnyedén felhúzható és elengedhető bár-
milyen 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 hol-
landok 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 jelképé-
nek 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 vállal-
kozó 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 jel-
lemzik őket. 

A kiköltözés másik oka a sűrű népesség, 
mely főként a turisták által kedvelt Amsz-
terdamban 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 maga-
sodó 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 speciá-
lis bútorokat követelnek meg különleges 
belső terük miatt. A megfelelő helykihasz-
nálás 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 – kifinomult-
ság és giccs keveredése. A házak tulajdon-
képpen 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 építé-
szeti stílussal kevert történelmi városképet.

HOLLANDIA
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