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...és még számtalan program!

augusztus 27. péntek 20.00

LÖVÖLDE TÉR
Kern András estje
Vendég: Hernádi Judit és Heilig Gábor
Jegyár: 3000 Ft

augusztus 28. szombat 20.00
Alan Ayckbourn:

HOGY SZERET A MÁSIK
az Orlai Produkciós Iroda előadása
Jegyár: 3000 Ft

augusztus 29. vasárnap 10.30

CSIRIBIRI
Halász Judit gyermekkoncertje
A belépés díjtalan.

augusztus 29. vasárnap 17.30

FERENCZI GYÖRGY 
ÉS AZ 1SŐ PESTI RACKÁK
A belépés díjtalan.

A fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

Jegyek vásárolhatók a helyszínen és az Interticket hálózatán keresztül.
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Eső esetén az előadásokat az épületben tartjuk meg, ebben az esetben a rendezvényeket 18 éven felüliek VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY 
és személyazonosság igazolására szolgáló arcképes okmány bemutatásával látogathatják. Beltéren, a közösségi terekben 6 éves kor felett 

kérjük a MASZK használatát. Ezen előírásokat újabb kormányzati intézkedés felülírhatja.
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ÜZENET

hidegkúti kilátó
az érték, mérték, 

minôség magazinja

Alapító főszerkesztő:    Oszlánszki Tamás Tibor
Webmester: Kurucz Attila

Kép: Báthori Bendegúz, Elitmedia Photo
Tördelés: Serfőző Magdolna

Terjesztés: kiemelt közösségi és kereskedelmi pontokon 
Kiadó: Megamédia Bt.

Székhely: 1029 Bp., Máriaremetei út 138.

LAPIGAZGATÓ: 
TAMÁS ÉVA  06/20-206-9732

Kiadóvezető: Tarczali Tímea 06/30-413-4949

Viant Katalin munkatárs: 06/20-333-5391
Vásárhelyi Emese médiakapcsolati munkatárs: 06/30-506-5107

Farkas Éva főmunkatárs: 06/20-511-6075
Németh Péter munkatárs: 06/30-661-5044

Pusztai Zsuzsa kereskedelmi igazgató:  06/30-992-7695

Kiadónk/szerkesztőségünk ezúton is köszönetet mond 
mindazoknak, akik javaslataikkal, 
műveikkel, hirdetéseikkel segítik 

a Hidegkúti Kilátó kiadását! 
A reklámhirdetések tartalmáért 

nem vállalunk felelősséget.

E-mail: kilatomagazin@gmail.com
Honlap: www.kilatomagazin.hu

Ne csak vágyakozzunk és várjuk a csodát –
tegyünk érte!

A koronavírus  értelemszerűen új szituációt teremtett 
mindannyiunk életében. Olyanná tette az elmúlt idősza-
kot, mintha az élet fogta volna az összes lehetőséget, fel-
dobta és mindenkire rábízta, hogy mit kap el belőle.

Az életben általában az egyensúlyra törekszünk, ám 
amikor pozitív-negatív élményekről  van szó, természe-
tesen mindenki az előbbiből szeretne többet. Képzeljük 
magunk elé a mérleg két serpenyőjét. Az egyikben a körü-
löttünk levő negatív dolgok gyűlnek, a másikban pedig a 
pozitív tételek. Egyik oldalon a tálcát félig megtölti a covid 
minden velejárója: a maszk, a félelem, az aggódás, a düh. 
A megváltozott világ. Valaki elvesztése, a magány, a tehe-
tetlenség érzése. Számos rossz történés, rajtunk kívülálló 
okok miatt került a mérleg serpenyőjébe.

Ám a másik oldalra illeszthetjük a családunkat, hogy 
egészségesek vagyunk, sikerek érnek a munkában, vannak 
barátaink, akik szeretnek minket és akiket viszontszere-
tünk. Szükség van rá, hogy pakoljunk még rengeteg pozi-
tívat a mérlegünkbe, átbillentsük  magunkat a jó irányba, 
mert az életben mindenért tenni kell.

Nem ülhetünk ölbe tett kézzel, mert akkor elmennek 
mellettünk az apró csodák. Lássuk meg a mindennapok 
zugában a szépet! Amint lecsendesülünk és félrerakjuk  a 
szorongást, a kapuk kitárulnak. Nagyobb eséllyel érnek az 

élmények, ha kimozdulunk, hisz a covid egyik legmegter-
helőbb tényezője az volt, hogy minden tevékenységünk a 
négy fal közé szorult. Lehet, hogy nincs módunkban távo-
labbi tájakra utazni, de boldog pillanatok érhetnek, miköz-
ben belélegezzük a friss bodza- és akácvirág illatát, amikor 
a felhőben észreveszünk egy kedves alakzatot, amikor 
megpihenünk egy nagyobb séta után, amikor lengeti a ha-
junkat a szél a hegy tetején, amikor aranyszínű repceföld, 
vagy orgona színű facéliamező  vesz körül és kattintunk 
néhány fotót. Amikor elolvad a szánkban a levendulás-cit-
romos fagyi, vagy este kortyolgatunk egy pohár rozét a 
naplementében, amikor megtapintjuk egy fa törzsét és 
megérint, hogy milyen hatalmas és gyönyörű a természet. 
Amikor felénk tart egy kiskutya és megsimogatjuk, vagy 
gyerekek önfeledt nevetését halljuk hintázás közben.

Rajtunk múlik! Észre kell vennünk! Jelen kell lennünk! 
Gyűjtsük, és ne hagyjuk ki a pozitív élményeket! 

Ennyi a titok: 
ne csak vágyakozzunk és várjuk a csodát, 

billentsük át a mérleget!

Ebben a pozitív szemléletben kívánunk a Kilátó Maga-
zin hűséges Olvasóinak kellemes kikapcsolódást, boldog 
pillanatokat a nyárra!

 Farkas Éva
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A két szerző éppen, 
hogy csak megemlíti Kurtz 
János Ignác bárót, Hideg-
kút első földesurát, aki a 18. 
sz. elején szerződést kötött 
az ide érkező telepesekkel 
a falu benépesítésére és 
felvirágoztatására. Érde-
mes tehát Kurtz bárót kö-
zelebbről is megismerni, 
s tudni róla, hogy a német 
(osztrák?) származású 
báró kb. 1682-től állt I. 
(Habsburg) Lipót szolgála-
tában, s lett a bécsi császári 
kamara tanácsosa, majd 
a Magyar Királyi Kamara, 
később a Budai Kamarai 
Felügyelőség tanácsosa. 
Magas rangjára és állásá-
ra utal, hogy két ízben is 
megfordult I. Péter orosz 
cár udvarában uralkodója 
megbízásából, követként. 
A Budai Kamaránál betöl-
tött hivatalában pedig a 
török alól felszabadított, 
hadjárta magyarországi te-
rületen az élet újbóli meg-
indításával foglalkozott. 
Legfontosabb feladata a 
fegyverváltság megállapí-
tása és lefizetése után a régi 
földesurak visszahelyezése, 
s az újak birtokaikba ikta-
tása volt. Kurtz báró maga 
is a fegyverváltság megfi-
zetésével jutott Hidegkút 
birtokába. S hogy miért 
esett a választása éppen 
Hidegkútra? Talán, mert a 
Buda 1686-os ostromakor 
lakatlanná vált település 
közel feküdt a városhoz, de 

amit halála után felesége, 
Theresia Dilmann nem tu-
dott megtartani. A kincstár 
elperelte tőle, majd Hideg-
kút felét Mohács előtti föl-
desurai, a Podmaniczkyak 
leányági örökösei, azaz a 
Szunyogh-család tagjai igé-
nyelték vissza, sikerrel.

Kurtz báró a Fekete 
erdő és a Rajna vidékéről 
hívott telepeseket, és a kor 
szokásainak megfelelően, 
adókedvezményben része-
sítette őket. Az egyezség 

szerint a földesúr ponto-
san kijelölt határok között 
házépítésre házhelyet, és 
földet biztosított számuk-
ra, amit a legjobb tudásuk 
szerint kellett művelniök. 
Három évig csak a kilence-
det fizették, minden más 
adótól mentesültek. Há-
rom év múlva minden ház 
után 6 guldent és minden 
lakos után 3 guldent tartoz-
tak fizetni. A házépítéshez 
az erdőből a fát a földesúr 
utalta ki, a makk érésekor 

minden ház 2–3 disznót 
makkoltathatott az urasági 
erdőben, ha többet vittek 
ki, akkor házanként két pár 
tyúkot és két kacsát kellett 
az uraság konyhájára szol-
gáltatni. Amennyiben a 
telepes szőlőt ültetett, hét 
évig adómentességet élve-
zett, utána tizedet kellett 
fizetnie, a bormérés idő-
pontjait azonban az uraság 
határozta meg. A letelepe-
dők csak a földesúr bele-
egyezésével költözhettek el, 
s csak akkor, ha helyettest 
hagytak hátra és lefizették 
a költözési illetéket. 

A szerződést 1711. júli-
us 5-én tíz családfő látta el 
kézjegyével (azaz X-szel): 
Jacob Schenfeldner, Mar-
tin Klostermayer, Nicolaus 
Paur, Andre Halbwachs, 
Martin Rohabicz, Mathias 
Holtzinger, Joseph Heuber, 
Franz Kuhlenhafer, Gottfri-
ed Hueber, Andre Schenfel-
ner. Közülük némelyiknek 
leszármazottai ma is élnek 
Pesthidegkúton.

A betelepülés azonban 
nem köthető egyetlen dá-
tumhoz, a lélekszám las-
sú növekedése arra utal, 
hogy az a további években, 
évtizedekben is tartott: 
1725-ben 33, 1739-ben 40, 
1770-ben már 120 háztartás 
adózott a földesúrnak.  

 dr. Czaga Viktória
 helytörténész

Folytatjuk…

Pesthidegkút újkori történetében meghatározó szerepet töltött be a pesthidegkúti németség. 
Eredetükkel, letelepedésükkel, itteni életükkel mind a mai napig mindössze két, nyomtatásban is megjelent 

munka foglalkozik. Az egyik Toperczer Oszkár: Pesthidegkút. Helytörténeti barangolások, 
a másik Hans Kröninger: A pesthidegkúti németség története címmel jelent meg.

         esthidegkút kétszáz éve 
(17-18 sz.) I. részP

A telepes szerződés első oldala
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Pest nevének eredete a honfoglalás korába nyúlik vissza, és jelen-
tése furcsa módon a budai oldalon található Gellért-heggyel kapcsola-
tos. A szó ugyanis a szláv nyelveken „barlangot”, „sziklaüreget” jelent, a 
régi magyar nyelvben pedig a kemencét nevezték pest-nek, ahogy az 
például a Székelyföld egyes részein még ma is hallható. Így lett a hévi-
zes barlangot („forró kemencét”) rejtő mai Gellért-hegy Pest-hegy, a 
hegy lábánál ősidők óta használt folyami átkelő pedig Pest-rév, és in-
nen kapta végül a túlparton létrejött település a nevét. A névnek ez az 
érdekes „túlpartra vándorlása” legkorábbi középkori forrásainkban jól 
nyomon követhető.

PESThidegkút 
miért Budán van?

 Egyáltalán mi a Pest szó jelentése? 

A tavalyi évben a koronavírus-jár-
vány miatt elmaradt a Kultúrkúriában 
a Klebelsberg Kuno tiszteletére minden 
évben megtartott emlékhét, így a Kle-
belsberg Kuno-díj átadása is. A májusi „nyi-
tás” lehetőséget adott arra, hogy a díjátadót a 
Nemzeti Összetartozás Napján, 2021. június 4-én 
meg lehessen tartani.

A  Klebelsberg-díj  Klebelsberg Kuno  egykori 
kultuszminiszter emlékére 1935 után alapított díj volt. 
Ma is létezik Klebelsberg-díj. A Pesthidegkúti Városré-

szi Önkormányzat 1992-ben alapította a Klebelsberg 
Kuno-díjat azzal a hagyományteremtő szándékkal, hogy 
a pesthidegkúti közélet egy-egy kiemelkedő alakját – 
akiknek élete és munkássága példaként állítható a kor-
társak és a jövő nemzedékei elé – évről-évre az egykori 
kultuszminiszter nevével fémjelzett emlékplakettel, és az 
ezzel járó pénzjutalommal tüntesse ki. A díjat minden év 
novemberében, a Klebelsberg Napok keretén belül adják 
át, a Pesthidegkúton élő vagy tevékenykedő, és a kitünte-
tésre érdemesnek tartott személynek.

2020-ban Dr. Czaga Viktóriát jelölte Klebelsberg 
Kuno-díjra a Pesthidegkúti Városrészi Önkor-

mányzat (VÖK), azonban a járvány miatt a díjá-
tadásra csak most kerülhetett sor. Dr. Czaga 

Viktória helytörténész, levéltáros. Mun-
kássága során Pesthidegkút történel-
mét, hagyományait, emlékeit dolgozza 
fel és teszi hozzáférhetővé hosszú évek 
óta mindenki számára, megőrizve azt 
az utókornak.

A Klebelsberg Kultúrkúriá-
ban megrendezett ünnepi gálán Őrsi 

Gergely polgármester, Csabai Péter, a 
VÖK elöljárója és Varga Mihály országgyűlé-

si képviselő gratulált a kitüntetettnek. Dr. Czaga 
Viktória pályáját és a közösségért végzett tevékenységét 
Küller András méltatta.

A gálát Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész-zeneszer-
ző zenés irodalmi estje zárta.

A 2020. évi Klebelsberg Kuno-díjat 

dr. Czaga Viktória helytörténész kapta
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Balázs Vendéglő

l Egy kis történeti múlt: 1799-ben 
alapította meg a Balázs család sa-
ját vendéglőjét, amit 6 generáción át 
működtetett Hűvösvölgyben. Elein-
te csak korcsma volt, ahol a Budára 
tartó rác szekeresek álltak meg egy 
nagyfröccsre. Később Balázs Márton 
vendéglős (majd fia és négy leszár-
mazottja) már meleg ételt is felszol-
gált (már 1700 körül állt egy korábbi 
fogadó Hűvösvölgyben, ahová fu-
varosok, vagy éppen máriaremetei 
zarándokok térhettek be enni-inni, 
illetve megszállni egy éjszakára).

l Amikor 1900-ban megépült a hű-
vösvölgyi villamosvonal (a mai 61-
es), tömegek számára vált kirándu-
lóhellyé a már korábban is népszerű 
Hűvösvölgy, ez pedig az étterem 
forgalmát is fellendítette. Az étlapon 
rántott és paprikás csirke, idei liba és 
kacsa, házi disznótoros, és a svábok 
gőzgombóca (Dampfnudel) szere-
pelt. Valamint, becsületes budai bo-
rok. Sashegyi vörös, mézesfehér vagy 
a budai zöld.

l 1911-ben a Balázs család felújította 
a vendéglőt, de a cégéren az “Anno 
1799” felirat továbbra is szerepelt. A 
második világháború után államo-
sították és az Észak-Budai Vendég-
látóipari Vállalat kapta meg. A nép-
szerűség töretlen volt 1979-ig. Akkor 
leégett, de felújították és műemléki 
védelmet is kapott.

l A rendszerváltás után megszűnt a 
Vendéglátó Vállalat, ekkor ismét be-
zárt a vendéglő, majd 1999-ben újjá-
építették korabeli formájában, sramlis 
kerthelyiséggel bővítve. Akkori üze-
meltetőjétől a legenda szerint kártyán 
nyerte el két “üzletember”.

l Ettől kezdve a történet tipikusan ma-
gyar, és jellegzetesen bicskanyitoga-
tó. Zavaros privatizáció, tisztázatlan 
tulajdonviszonyok, korrupt hivatal-
nokok, valamint olyan többségi tulaj-
donos, aki sem állagmegőrzésre, sem 
felújításra nem akar költeni, hiszen 
esze ágában sincs éttermet működtet-
ni…. Igen ám, de a Balázs Vendéglő 

műemlék, s a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal (KÖH) „makacskodá-
sa” miatt nem lehet ledózerolni...

l 2004-ben kiürült a ház és az üresen 
álló épület hajléktalanok, drogosok ta-
nyája lett. A tulajdonos Budagast Zrt. 
köddé válik, vezetői elérhetetlenek.

l 2009-ben kétszer keletkezett tűz 
benne: nyár végén és októberben. 
Az október 18-iki tűz kapcsán az is 
felmerült, hogy esetleg a beköltöző 
hajléktalanok okozták azt. A födém-
szerkezet 300 négyzetméteren égett, 
nyolc tűzoltókocsi vonult ki. Személyi 
sérülés vagy haláleset nem történt.

l 2012-ben a magántulajdonban lévő 
épületet törölték a műemléki nyilván-
tartásból. A Balázs Vendéglő ledóze-
rolható...

Hűvösvölgy szerelmesei pedig kétség-
beesve keresik a magyarázatot. Szá-

mukra nincs vigasz. Balázs Vendéglő, 
élt 213 évet…

Hűvösvölgy szerelmesei, s az itt lakók még ma is emlegetik 
a Hűvösvölgy „kapujában” pompázó nagyhírű vendéglőt.

Cs. I.
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A Hercegasszony Birtok 
egyedülálló és valódi stresszol-
dó élményt nyújt a 21. század 
urbanizmusban megfáradt em-
berei számára, akik egy időre 
elszöknének a város zajától.

A Körös Túrtői holtága mellett 
elterülő 2 hektáros Birtok ga-
rantáltan kényeztet, távol 
röpít a világ zajától. 

Testet és lelket kényez-
tető vízi világ, különleges 
élményprogramok garan-
tálják a teljes feltöltődést. 

Legfőbb szempont a 
szobák kialakításánál a 
régi értékek megőrzése 

mellett egy formabontó, kor-
társ építészeti és belsőépíté-
szeti elemek által létrejött han-
gulat megvalósítása volt. 

A bájos Iréne Bisztró kiváló 
séfjei a modern konyhatech-
nológia szakértői – fáradha-
tatlanul örvendeztetik meg 

vendégeinket gasztronómiai 
alkotásaikkal, amelyek minden 
esetben helyi termelők friss 
alapanyagaira épülnek. 

A mosolygós jóllakottság 
érzése mára már fogalommá 
vált a Birtok lassan 6 éves éle-
tében, hiszen a vendégeink 

elismerése mellett szakmai 
díjjal is büszkélkedhetünk. A 
gasztronómiai kiruccanást a 
helyi gazdák termékeiből, va-
lamint a „szomszéd Bandi bá-
csi” többszörösen díjnyertes 
bio gyümölcs- és zöldségkert-
jének terményeiből kompo-
nált ételek garantáltan emlé-

kezetessé teszik majd. A 
legnagyobb örömmel 
teljesítjük az ételérzékeny 
vendégeink kívánságait 
is. Pazar reggeli, évsza-
konként megújuló étlap 
és háromfogásos ínyenc 
vacsora – tökéletesen 
passzoló bor és kézműves 
sörkínálattal kiegészítve. 

5400 Mezőtúr, Hercegasszony útja 1.
Tel: +36 / 56 200-166

E-mail: info@hercegasszony.hu
www.hercegasszony.hu

Veled lesz teljes!
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Budapest Hungária Nagyszálloda – 1926 Budapest Nemzeti Színhaz a Blaha Lujza téren – anno

Regnum Marianum templom

Eltűnt épületek és életképek 
a háború előtti Budapestről

Akit érdekel, hogy milyen volt a II. világ-
háború előtti Budapest, és sétálna az egy-
kori Kálvin téren, vagy betérne a Blaha 
Lujza téri Nemzeti Színházba, most egy 
különleges film segítségével megteheti.

Egy kreatív stúdió keltette életre 
Budapest eltűnt épületeit, melyek most 
nem csak fotóként bukkannak fel, ha-
nem a képek filmmé változnak. 

A különleges animációs sorozat első 
részében látható – többek között – a régi 
Nemzeti Színház teljes pompájában, 
akárcsak a pesti alsó rakparton a Hun-
gária Nagyszálló, az első, avagy régi 
Erzsébet híd, a Döbrentei téri Szent De-
meter Templom, a Kálvin tér vagy épp 
a Lloyd-palota, ami a főváros legszebb 
klasszicista stílusú palotája volt. 

De megmozdul a Dísz tér és a 
Szent György tér közötti területen 

lévő, 1879-82 között épült Honvédelmi 
Minisztérium épülete is. A II. világ-
háborúban súlyos károkat szenvedett 
épületegyüttest 1949-ben rommá 
nyilvánították, elbontották, s csupán 
a Honvéd Főparancsnokság épületét 
tartották meg az első emelet magas-
ságáig. A sorozat egyediségét az adja, 
hogy ezekről a helyekről most először 
mozdulnak meg a fotók.

Az Animatiqua stúdió szerint a 
film legnagyobb különlegességét az a 
paradox hatás adja, amikor a néző úgy 
érzékeli, hogy mozog a Duna a régi 
Erzsébet híd alatt, hogy a felhők hol 

lassabban, hol gyorsabban szállnak, 
csobog a szökőkút, felbukkan egy kis-
madár, egy autó vagy épp a Dunán egy 
hajó. Így egy teljesen más világba csöp-
pen a néző, mintha csak egy állóképet 
nézne, ráadásul egy olyan korszakba, 
amiben a legtöbben még nem is éltünk.

„Egy kép felér ezer szóval, egy film 
felér ezer képpel” - ez az Animatiqua 
kreatív stúdió mottója, akik állóképek-
ből múltidéző filmet készítettek. 

A film első része elérhető az Ani-
matiqua Youtube-csatornáján, valamint 
a Facebook és a LinkedIn-oldalaikon is.

- tarczali - 
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SZOMSZÉDOLÁS

● A vendég egy új világba csöppen. A Duna és az erdő teremtette 
kellemes klíma már az első lélegzetnél megtapasztalható. Leányfa-
lu egy kedvelt üdülőhely több, mint 150 éve.
Leányfalu páratlan szépséget, kikapcsolódást és nyugalmat 
nyújt. A Gréti Wellness Panzió igazi feltöltődést nyújt, ha ki-
szakadna a hétköznapok monotonitásából, beleszippanta-
na a Duna és a hegyek találkozásánál lévő különleges leve-
gőbe, elvonulna a világ zajától.
● Wellness részlegünkben melegvizes medence, jacuzzi és � nn 
szauna biztosítja a kikapcsolódást. Ételeinket őstermelők alap-
anyagaiból készítjük mindig frissen, szezonálisan. Finom bora-
ink csak a Dunakanyarban lelhetők fel, úgy mint a házi szörpök, 
� nomságok. Kertünkben megcsodálhatják a pompás növénye-
ket és a 177 éves fenyőfákat, melyeket a legenda szerint Kossuth 
Lajos ültetett.
● A környéken lehet túrázni, evezni, sárkányrepülőzni, Tra-
banttal nosztalgiázni, múzeumba menni, bobozni, gokar-
tozni, és sétálni.

Ideális hely baráti társaságoknak, családoknak. 
Szeretettel várjuk Önöket!

Tel.: +3620 957 9280 
Web: www.zmwellness.hu

E-mail: greti@zmwellness.hu

GRÉTI WELLNESS ÉS GYÓGYPANZIÓ 

Élje át,
kóstolja meg,

fedezze fel,
töltődjön fel!

NYITVATARTÁS: MINDEN NAP 06.00-19.00 ÓRÁIG.
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS: minden péntek és szombat este 20.00-24.00 óráig

MEDENCÉK: 50 m-es úszómedence, tanmedence, gyerekmedence, 
strandmedence, melegvizes élménymedence, gyógyvizes ülőmedence.

Leányfalui Termálfürdő

Telefonszám: +36 30-516-7307 Email: info@leanyfurdo.huWeboldal: www.leanyfurdo.hu

2016 Leányfalu, 
Móricz Zs. út 142.

MEGKÖZELÍTÉS – TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL: 
Budapest (Újpest Városkapu buszállomás) Szentendre – Leányfalu 
– Visegrád – Esztergom útvonalon, menetrend szerinti járattal, 
Leányfalu, Pócsmegyeri rév megállóig.
GÉPJÁRMŰVEL: 
11-es főútvonalon Esztergom irányába 

Kikapcsolódás és romantika a DUNA partján 

Engedje hatni mediterrán teraszunkon a Duna ellazító 
közelségét, miközben hűsítő italokat és konyhánk 

kiváló alapanyagokból készült ízletes ételeit élvezheti.
Baráti beszélgetések, gyertyafényes vacsorák 

varázslatos helyszíne.
Családi és céges rendezvények, esküvők

és partik megrendezésére tökéletes választás!

2000 Szentendre, Duna-korzó, Futó u. 4. 
info@promenade-szentendre.hu
Asztal foglalás: + 36 26 312 626

www.promenade-szentendre.hu

Promenade Vendéglô Szentendre



k Napjainkban, az élet különböző 
területein egyre nagyobb teret hódító 
„slow-living” látásmód nagymér-
tékben befolyásolta a mi elképze-
léseinket is. Bízunk benne, hogy 
az általunk is követett elvek széles 
körben elfogadottá és népszerűvé 
válnak a jövőben!

k Alapgondolatunk egy olyan 
dekorációs stílus kialakítása, mely 
a fenntarthatóság és természetesség 
jegyében készül és valósul meg. A 
tervezés és kivitelezés során kiemelt 
figyelmet fordítunk az esztétikus 
megjelenés mellett a kreatív elemek 
használatára is. Meggyőződésünk, 
hogy egy-egy különleges megoldás, 
érdekes ötlet igazán maradandó 
élményt nyújthat!

k Hisszük, hogy rohanó világunk-
ban könnyedén csalhat mosolyt 
az arca, idézhet elő nosztalgikus 
emléket egy új funkcióhoz jutott, 
elfeledett tárgy. Az enteriőr kialakítá-
sa során dekorációs kellékeink közé 
előszeretettel csempészünk külön-
leges vintage darabokat, melyekre 
igazán büszkék vagyunk. Az élő 
virág könnyed frissessége megfűsze-
rezve egy-egy antik tárgy különleges 
eleganciájával igazán egyedi hangu-
latot teremt, bármilyen alkalomról 
legyen is szó. 

k Követve a legújabb trendeket, ám 
nem megfeledkezve a klasszikus, 
örökérvényű stílus elemeiről, mun-
kánk során igyekszünk harmóniát 
teremteni és igazán egyedülálló 
megjelenést biztosítani megrende-
lőink számára. Szívesen alkotunk 
bohó vagy rusztikus stílusban, de 
kedveljük a letisztult, természetes 
jegyeket hordozó irányzatokat is, 
valamint vannak klasszikusok, 
amik számunkra sosem unalma-
sak… egyszóval törekszünk a 
diverzitásra!

“Semmi sem olyan könnyed, mint a természet és sem-
mi sem olyan szép, mint a természetesség!” Szeretnénk 
figyelmükbe ajánlani dekoráció tervezéssel és kivitele-
zéssel foglalkozó vállalkozásunkat, a Naturanza De-
cor & More-t, legyen szó esküvőről, családi vagy céges 
rendezvényről, egyedei elképzelések megvalósításáról!

A NYÁR SLÁGERE:        ESKÜVŐ!

Naturanza
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Dekoráció a fenntarthatóság 
és természetesség jegyében
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Szolgáltatásaink:

• Rendezvény dekoráció: Céges és családi rendezvények, kü-
lönleges alkalmak teljeskörű dekorációja

• Dekorációs szolgáltatás: Alkalmi és állandó jelleggel cégek-
nek és magánszemélyeknek egyaránt

• Esküvői dekoráció: Teljeskörű, személyre szabott esküvői 
dekorációs szolgáltatás. Különleges, egyedi hangulatú eskü-
vői dekoráció elérhető áron

• Fotózás: Fotózások dekorációs dizájnjának tervezése és ki-
vitelezése

• Egyedi megrendelések: Virágkötészeti termékek, lakásde-
korációs kiegészítők, egyedi installációk készítése

• Grafikai munkák: Meghívó, menü, ültetőkártya, RSVP

Kérjen személyes ajánlatot, 
hogy a lehető legtöbbet hozhassuk ki 

rendezvényéből!

Amár-Komlós Rebeka & Hajdú Kata

+36 70 416 9549 
+36 30 957 2893

www.naturanzadecor.hu
info@naturanzadecor.hu

facebook.com/naturanzadecor/
@naturanzadecor
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s Magyarországon 1938 
májusában tartották a  34. 
Eucharisztikus Világkongresz-
szust, így a 2021-es esemény a 
második ilyen alkalom lesz. A 
magyar katolikus egyház szá-
mára óriási jelentőséggel bír a 
Kongresszus budapesti meg-
rendezése.  „Bemutatkozás a 
világnak és nemcsak a világ-
egyház, hanem a civil világ 
előtt is.” - mondta a Kongresz-
szus elnöke, Erdő Péter  bíbo-
ros érsek.

s A Kongresszus előké-
szítésének folyamata hivata-
losan  2016  májusában,  Piero 
Marini  érsek négynapos láto-
gatásával kezdődött meg.  A 
2021-ig tartó felkészülés 
során teológiai bizottságot 
hoztak létre, meghatározták 
a rendezvény témakörét és 
vallásos, felkészülő összejö-
veteleket szerveztek.  A teo-
lógiai bizottság definiálta a 
kongresszus témáját és az azt 
kifejező jelmondatot:  „Min-
den forrásom belőled fakad”, 
amit Ferenc pápa jóváhagyott. 

s Az előkészületek idején 
pályázatot írtak ki a NEK him-
nuszának megkomponálására 
– aminek utalnia kell a kong-
resszus mottójára és témájára 
–, nemzetközi rajzpályázatot 

hirdettek gyermekek részére – 
amelynek pályaműveiből 2020 
májusában majd kiállítást ren-
deznek több helyszínen –, és 
elkezdődött egy legalább 20 
ezer főből álló gospelkórus szer-
vezése is.

s A Kongresszus 2020-
ra tervezett megnyitása előtt, 
2019. szeptember 13-án a buda-
pesti Szent István-bazilika előtt 
elindítottak egy visszaszámláló 
órát, amely a Kongresszus kez-
detéig hátralevő időt mutatja. 

s A Kongresszus minden 
napján lesz reggeli ima, kateké-
zis, tanúságtétel és szentmise, 
valamint kulturális és lelki prog-
ramok városszerte. 

A 2020 őszére tervezett, de a COVID miatt elha-
lasztott világtalálkozót ez évben 2021. szeptember 
5-12. között tartják Budapesten. Az 1881 óta rend-
szeresen (az utóbbi időben négyévente) megszerve-
zett egyhetes nemzetközi rendezvényen a katolikus 
egyház  tanítása szerint az oltári szentségben  jelen 
lévő Jézus Krisztust hirdetik és ünneplik. De egyben 
a magyar kultúra, a történelmi hagyományok és az 
egyházi élet bemutatására is lehetőséget nyújt. 

NEK
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1526 – Mohács. A magyar hadtörténelem 
egyik legtöbbet emlegetett ütközete. E dátu-
mot minden kisdiák tanulta, s reméljük fel-
nőtt korában is emlékezik rá. A mohácsi csata 
közelgő 500. évfordulója egyszerre lehet a 
kegyelet, a nemzeti hősiesség és a közép-eu-
rópai összefogás emlékéve. 

Hargitai János kereszténydemokrata országgyűlési 
képviselő több baranyai intézményvezetővel és 
kutatóval közösen egy kiáltványt írt alá a mohá-
csi csata 494. évfordulóján, hogy a 2026-os évet 
nyilvánítsák nemzeti emlékévvé, annak megvaló-
sítását pedig támogassa Magyarország kormánya. 
A csata megérdemli a méltó megemlékezést, mi-
vel ma is alapja az identitásunknak. Mohács olyan 

emlékezetfolyamot érdemel, amiben „a legszéle-
sebb összefogással hozunk létre új, maradandó, 
keresztény szellemi és tárgyi emlékjeleket, melyek 

által minden eddiginél mélyebb értelmet nyerhet 
a múlt és megmozdulhat a jelen.”

T. Ö. É.

Magyarországon törvény mondja ki, hogy az önkor-
mányzatok és intézményeik előtt lobognia kell a magyar 
zászlónak. Ennek a kötelezettségnek túlnyomó részben 
még a legkisebb települések is eleget tesznek, annál na-
gyobb probléma viszont, hogy a zászlókat nem tisztítják és 
nem cserélik az előírtak szerint.

Az árbócrúdon még a legjobb minőségű kültéri zászlók is 
csak 6-9 hónapot, homlokzaton pedig 1-2 évet bírnak ki, mert 
az egyre erősödő UV-sugárzásnak nem tudnak ellenállni.

Példát vehetnénk Európa északi államairól: Skandinávia 
európai szinten az élmezőnyben jár zászlóhasználatban: 
Svédországban, Dániában és Norvégiában akár tízszer any-
nyi zászló is loboghat a levegőben, mint itthon. A zászló-
kultúra az északi országokban sokkal fejlettebb, ugyanis 
napnyugta után magánszemélyeknél, cégeknél sem lehet 
fent hagyni a nemzeti zászlókat, és napkelte előtt tilos azo-
kat felvonni. A tradíció szerint a mai napig varrott lobogó-
kat használnak, így azokat annyi darabból kell összevarrni, 
ahány színből áll az adott zászló.

- zágony-

EMLÉKÉV LEHET
A MOHÁCSI CSATA

ÉVFORDULÓJA
500.

Rossz állapotúak 
a magyar zászlók

A poliészterből készülő magyar zászlók egy-

re kevésbé tudnak ellenállni a folyamatosan 

erősödő UV-sugárzásnak és a szmognak, en-

nélfogva a 6-12 méteres árbócrúdon lévő kül-

téri zászlók 6-9 hónapnál, a fali zászlók pedig 

1-2 évnél nem is bírják tovább a közterülete-

ken, illetve az épületek homlokzatán. 
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SEUSO-KINCS: 
Húsz éve ismert Havasi Péter beszámolója 

az 1944-es eseményekről

A rendelkezésre álló forrá-
sok alapján úgy lehet rekonst-
ruálni az elbeszélés közre-
adásának eseménysorát, hogy 
legelső lépésként 2001. február 
17-én megjelent a Fejér Me-
gyei Hírlapban Tihanyi Tamás 
újságíró a Seuso-kincs témá-
jával foglalkozó cikke, amely-
hez mellékelték Dézsy Zoltán, 
a Magyar Televízió munka-
társának elérhetőségét azzal 
a felhívással, hogy a kincs 
ügyében nyomozó szerkesztő 
tanúk jelentkezését várja. Ezu-
tán a cikket olvasó Havasi Pé-
ter megkereste Dézsy Zoltánt 
a munkahelyén. A telefonos 
egyeztetést követően 2001 má-
jus második felében utazott el 
a Dézsy Zoltán által vezetett 
forgatócsoport Havasi Péter-
hez Bodajkra, ők vitték el ma-
gukkal Felsősomlyóra, ahol 
elkészítették vele a riportot. 
Ezt követően nagyságrendileg 
egy hét utómunka után, 2001. 
június 3-án került bemutatás-
ra először a leforgatott anyag a 
Magyar Televízió A Hét című 
műsorában.

Fontos megemlíteni, hogy 
Dézsy Zoltán mellett Tihanyi 
Tamás is készített egy riportot 

Havasi Péterrel. Teljesen biztos, 
hogy Tihanyi Tamás külön be-
szélt a tanúval; egyrészt Dézsy 
Zoltán egyértelműen azt közöl-
te ezen írás szerzőjével, hogy a 
forgatás során kizárólag a Hét 
stábja volt jelen, további új-
ságírók nem vettek részt rajta. 
Másrészt Tihanyi Tamás 2001. 
június 8-án, a Fejér Megyei 
Hírlapban publikált következő 
Seuso-kincs témájú újságcikké-
ben szerepel olyan információ, 
amely a Hét számára forgatott 
riportban nem hangzott el. 
(Egészen pontosan az, hogy a 
magyar hadnagy egy közeli 
pincében itatta le a négy másik 
katonát, mielőtt kézigránáttal 
likvidálta őket…) Ez alapján 
pedig az a lehetőség is kizár-
ható, hogy a Hétben bemutatott 
riport alapján készítette el Ti-
hanyi Tamás újságcikkét.

Fontos megemlíteni azt is, 
hogy a 2001-ben adásba került 
hosszabb, színes változat mellett 
Dézsy Zoltán a 2016-ban bemu-
tatott Seuso II. című dokumen-
tumfilmjébe is bevágta a Havasi 
Péterrel készült anyag rövidebb, 
fekete-fehér változatát. Ezzel 
Dézsy Zoltán nagyon komoly 
mértékben hozzájárult ahhoz, 

A Muraközi Múzeumban (Csáktornya, 
Horvátország) őrzött későrómai 
ezüstkancsó, amely legutóbb egy

második világháborús német 
lövészárokból került elő.

A gyermekkorát a Szabadbattyán községhez tartozó Felsősomlyó településrészen 
töltő Havasi Péter elbeszélése egyértelműen az egyik legfontosabb beszámoló 

a Seuso-kincs modernkori történetével kapcsolatban. Miután a korábban felmerült 
1999-es évszám téves tájékoztatás eredményének bizonyult, a közelmúltban sikerült 
egyértelműen meghatározni, hogy 2001 tavaszának végén került leforgatásra és nyár 

elején bemutatásra a Havasi Péterrel készített riport. Ez azt jelenti, hogy most, 
2021 júniusában pontosan 20 éve ismert a rendkívül fontos beszámoló.
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hogy Havasi Péter rendkívül fontos 
elbeszélése az 1944 decemberében 
történtekről széles körben ismertté 
váljon, ezért mindenképpen köszö-
net és elismerés illeti a filmrendezőt.

Havasi Péter beszámolójával 
kapcsolatban az elmúlt húsz évben 
szó szerint semmilyen olyan infor-
máció nem merült fel, ami akárcsak 
megkérdőjelezte volna annak hite-
lességét. Egyrészt teljes mértékben 
rendben van a beszámoló történelmi 
kontextusa. Másrészt Havasi Péter 
mozgóképen rögzített testbeszéde 
sem utal arra, hogy nem mondott 
igazat a riportalany. Harmadrész-
ben Havasi Péter elbeszélése kö-
zel 32 év szünet közbeiktatásával 
ugyan, de teljes mértékben passzol 
Somogyi Lajosné beszámolójához 
arról, hogy hogyan találta meg Sü-
megh József kincsvadász a nagy ki-
terjedésű, földbe vájt járatrendszer-
ben a nagyméretű ládákba pakolt, 
meglehetősen heterogén szajrét.

Közvetlenül kapcsolódik Ha-
vasi Péter beszámolójához, hogy 
ezen írás szerzője azért nem tartja 
helytállónak Pereczes Ferenc mun-
kahipotézisét arról, hogy Sümegh 
József hol és hogyan találta meg a 
Seuso-kincshez tartozó tárgyakat, 
mert a munkahipotézis tartalma 
csakis kizárólagosan abban az 
esetben felelhetne meg a valóság-
nak, ha a Havasi Pétertől és Somo-
gyi Lajosnétől származó összes (!) 
információ valótlan, fiktív, kitalált 
volna. Ha akárcsak egyetlen egy 
részletkérdés vonatkozásában hi-
teles információt közölt akár Ha-
vasi Péter, akár Somogyi Lajosné, 
akkor Pereczes Ferenc munkahi-
potézise egyértelműen téves.

Talán a legfontosabb tényező 
Havasi Péter hitelességének meg-
ítéléséhez, hogy 2000-ben előke-
rült egy, a bizonyítottan a Seu-
so-kincshez tartozó geometrikus 
díszítésű kancsókkal analógnak 

tekinthető, nagytisztaságú ezüst-
ből készült későrómai ezüstkancsó 
a magyar határ közvetlen közelé-
ben lévő Muravid község terüle-
tén, egy második világháborús 
német lövészárokból. Sokáig ko-
moly talánynak számított, hogyan 
is kerülhetett egy római kancsó 
egy második világháborús lövé-
szárokba, azonban a Havasi Péter 
által közölt információk részletes 
elemzése alapján értelmezhető 
a helyzet: a kancsó alighanem a 
Seuso-kincshez tartozik. Minden 
szempontból fennáll a valós le-
hetősége annak, hogy a muravidi 
kancsó néven ismertté vált lelet 
volt az a bizonyos hatodik tárgy, 
amit a magyar hadnagy bevitt az 
öt pohárral együtt a felsősomlyói 
Fürjes-tanya egyik épületébe, 1944 
decemberében, a századosnak 
való bemutatás céljából…

Németh Péter
történész

www.kilatomagazin.hu

A Seuso-kincs részletesen ismert tizennégy darabja, a Magyar Nemzeti Múzeum kezelésében. 
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján eredetileg negyvenhét darab tárgy tartozott a teljes Seuso-kincshez, 

ebből negyvenegy darab volt a Sümegh József kincsvadász által 1976-ban megtalált szajréban.



www.kilatomagazin.hu

16

SZOMSZÉDUNK

- Szeretettel gratulálok a díjhoz! Mit jelent szá-
modra ez a kiemelt elismerés?

- Végtelen boldog voltam, hogy felfi-
gyeltek a munkámra! Világítási testeket 
tervezek, konkrét terekbe. Ez az iparmű-
vészetnek az építészethez kötődő ága, 
társművészete. Ez nem kiállítási műfaj, 
ezért is köthetők ezek a tárgyak nehezeb-
ben a nevemhez.

- Szolid női alkotóként a munkáidat olyan ka-
rakteres, nagy léptékű, monumentális alkotások 
jellemzik, mint a Legfelsőbb Bíróság, Országos 
Igazságszolgáltató Tanács, McDonald's hálózat, 
színházak…

- A gimnáziumban ötvös szakon vé-
geztem, ékszereket szerettem volna csi-
nálni. Végül úgy alakult, hogy e parányi 
tárgyak helyett többmázsás, hatalmas ék-
szerekbe szerettem bele, azaz a lámpák-
ba. Nagy szerencsém volt a megrende-
lésekkel, mert egyik megkeresés mindig 
hozta a másikat. Soha nem kellett munka 
után futkosnom. A főiskolán lámpával 
diplomáztam, amit egy irodaházba ter-
veztem. Ebből aztán élő munka lett a ta-
tabányai Közművelődés Házában, majd 
a következő csillárok az OTP Központ 
tanácstermébe kerültek. Ezt követően 
újabb megbízásokat kaptam OTP-s, majd 
bírósági épületekbe - tíz éven át-, s jöttek 
az egyházi munkák, majd két vár. Közben 
természetesen apróbb megrendelések 
színesítették a palettát. Minden egyes 
megbízás egyedi, izgalmas feladat volt!

- Hogyan zajlik a világítótestek tervezésének 
munkafolyamata?

- A munka úgy kezdődik, hogy az 
ember megfejti az adott hely titkát, figye-
lembe veszi különleges jegyeit. Ezek után 
tervezi meg a lámpát úgy, hogy az mére-
tében, anyagában, karakterében az archi-
tektúrát szolgálja. Ezeknél a nagy tereknél 
a világítótestek nem a berendezéshez 

tartoznak, hanem a tér részévé válnak.  A 
hatalmas lámpák kivitelezéséhez sokfaj-
ta anyagra van szükség, így sok szakma 
különböző fogásaira, azaz sok jó mester 
szaktudására. Nekem fontosak a szemé-
lyes kapcsolatok, ezért is van, hogy egy-
egy jó műhelyért elmegyek akár az ország 
másik végébe is, ha ott ugyanolyan hőfo-
kon, ugyanolyan szeretettel dolgoznak a 
munkán, ahogy én terveztem. 

- Csodás munka lehet a fényekkel felelősen 
"játszani".

- Az éltető napfény, az esti holdfény 
vagy a csillagok varázsa is megérinti az 
embert. Az első gyerekkori fényélmény 
az, mikor a szülők nyitva hagyják az aj-
tót, hogy egy fénysugár beszökjön, s ak-
kor általában a kisgyerek árnyékképeket 
kezd vetíteni a falra. Aztán jön a követ-
kező lépés, amikor a szülők este elviszik 

sétálni, és az utcai oszlopos lámpák fé-
nyénél elkezdi figyelni, ahogy az árnyé-
kok csökkennek, nőnek. Majd később 
jön a színháztér, ahol az ember észreve-
szi azt, hogy mi az irányított fények sze-
repe, hogy milyen térformáló ereje van, 
azaz a fénnyel a teret lehet akár növelni, 
csökkenteni, átalakítani. Vagyis, a fénnyel 
építkezni lehet. Na, és ehhez jönnek még 
a világítótestek, amiknek tömege, anya-
ga, formája a konkrét térhez igazodik. A 
lámpáknak két élete van: ha világítanak, 
a fénnyel dolgoznak, lekapcsolt állapo-
tukban pedig a rajzolatukkal. Mindkét 
esetben térösszefogó szerepük van. Ak-
kor igazán jó egy lámpa, ha hiányát érez-
nénk, ha nem lenne ott.

- Férjed országos és nemzetközi hírű építész, 
Ferencz István. Van-e tervezői együttműködés 
köztetek?

„Akkor igazán jó egy lámpa, 
ha hiányát éreznénk, ha nem lenne ott”

Beszélgetés Székely Orsolya iparművésszel

Magas színvonalú, szerteágazó iparművészeti tervezői munkásságát Ferenczy Noémi díjjal 
jutalmazták 2021 tavaszán. A szerény, kedves alkotóval solymári otthonában beszélgettünk 

alkotásai rejtelméről, műhelytitkokról és népes kis családjáról.
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– Közös munkánk egy volt, egy mis-
kolctapolcai kúria. Ő az épületet tervez-
te, én a világítást. István a modellezés 
nagymestere. Néha esténként, szórako-
zásból, játszva papírból készítjük el egy-
egy munka modelljét. Ez több szem-
pontból jó. Egyrészt megnyugszom 
tőle, hogy térben látom a leendő alko-
tást, másrészt a megrendelő - aki rajzot 
nehezen olvas - kézbe veheti, vagy akár 
a helyén láthatja a modellt. A kivitele-
zőmesterek pedig az egészben látják a 
saját részmunkájukat.

– El kell árulnom, hogy televíziónk 
nincs, az estéinket sokszor munkával, 
filmnézéssel, vagy olvasással, sőt egy-
másnak felolvasással töltjük. Korán, vidá-
man ébredünk. István reggel az irodába, 
vagy evezni indul, én édesanyámhoz me-
gyek, vagy épp az aktuális munkáimon 
dolgozom, ami most a füzéri vár második 
ütemének lámpái, a Postapalota tanács-
termének világítása és a miskolci Nyilas 
Misi Ház újabb beltéri lámpái.

– Lámpán kívül milyen munkáid voltak?
– Időnként, amikor olyan megbízá-

saim voltak, ahol a lámpa üvegkörnye-
zetbe került - pl. világító tető - ott ter-
mészetesen egybe fogalmaztam meg a 
feladatot. Néha díszüveg térelválasztót, 
ablakokat is csináltam bíróságokba és 
a miskolci Zenepalotába. Esténként ék-
szereket készítek saját magamnak.

- Megnyugtató érzés lehet, hogy a munkád 
egyben a kikapcsolódást is jelenti.

– Életem egyik nagy adománya, hogy 
olyan munkából éltem, élek, amit sze-
retek, aminek minden darabját vállalni 
tudom. A másik a családom. Példamu-
tató szeretetben nőttem fel szüleimmel, 
nővéremmel. S, ugyanígy folytattuk fia-
immal, akiket tizenhárom évig egyedül 

neveltem. Majd nagy változás jött az éle-
temben. Ferencz István építésszel egy-
másra találtunk és összeházasodtunk. Az 
egyforma életritmus, egymásra figyelés 
megsokszorozta az erőnket, a közösen 
átbeszélt munkák szellemi örömöt jelen-
tő játékká váltak. Nagy családunkban öt 
gyermek és tizenöt unoka van. 

- Nagy fejtörést okozhat az ajándékozás a 
gyerekeknek!

- Ilyen kis apró "embermennyiség-
nél" inkább személyre szólóan szeretünk 
ajándékokat készíteni. Igazi játékgyárrá 
alakul karácsony előtt az otthonunk! 
Minden évben mást és mást találunk 
ki és készítünk el az angyalka nevében. 
Ahogy nőnek a gyerekek, ez egyre na-
gyobb fejtörést okoz.

- A pandémia időszakát hogyan éltétek meg?
- A munkákkal ugyanúgy haladtunk. 

Nem féltünk, inkább felelősen viselked-
tünk. Édesanyámhoz minden nap men-
tem a biztonsági intézkedéseket betart-
va, miközben nem találkozhattunk a 
gyermekeinkkel, szeretteinkkel, baráta-
inkkal, csak esetleg a kertben. István tü-
relmetlenül várta, hogy újra megnyissa-
nak a kávézók teraszai, és a barátainkkal 
is szervezzünk összejöveteleket, hogy 
ebből a bezárt világból külső örömfor-
rást is merítsünk.

- Visszatérve az alkotásaidra: ha nem lenne 
itt előttem törékeny, mosolygós lényed, a lámpáid 
alapján azt gondolnám, hogy ezeket komoly, ro-
bosztus kezek készítették.

- Ez nem erő kérdése. Olyan a munka 
is, mint az élet. Komoly, átfogó dönté-
sek, irányok kellenek, s utána a kis rész-
leteket kell „megtölteni” finomsággal, 
figyelemmel. Ahogy a világítótest sem 
nőheti túl a környezetét, hiszen csak egy 
része a térnek, úgy az életben is figyelni 
kell az arányra, hogy a körülöttünk élők 
is jól érezzék magukat. Számomra fon-
tos az otthon, a kert. A tárgyak az em-
lékeket hordozzák, de még a növények 
is emlékeztetnek arra, hogy kitől és ho-
gyan kerültek hozzánk. Boldog vagyok 
a családommal, barátaimmal és mun-
kámmal, amit szeretek, s most igazolást 
kaptam arra, hogy jó úton járok!|

Farkas Éva
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PÉNZÜGYI TUDATOSSÁGRA 
nevel minket a pandémia

A lakosság nagy részének szüksége lenne pénzügyi 

tudatossága fejlesztésére, ami hatványozottan igaz 

a koronavírus-járvány okozta krízishelyzet idején. 

Igaz úgy tűnik, a pandémiával elindult egyfajta ta-

nítási folyamat. Az emberek többsége elkezdett spó-

rolni, de így sincsenek tisztában vele, hogyan kell ezt 

a gyakorlatban hatékonyan megvalósítani. 

Az iskolákban nem tanítják meg az embereket a 
pénzügyeik rendszerezésére, holott enélkül senki nem 
képes megfelelően bánni a bevételeivel. A hétközna-
pokban gyakran dobálózunk olyan közgazdaságtani 
szavakkal, mint az infláció vagy a vásárlóérték, 
de a társadalom túlnyomó többsége 
nem érti ezek mögöttes tartalmát. 
Pedig ahogy a világ változik kö-
rülöttünk, úgy alakulnak át a 
pénzügyi szokások is.

A koronavírus megjelené-
se óta minden korábbinál in-
dokoltabbá vált a tudatosság, 
a tervezés, hiszen mindannyi-
an sebezhetővé váltunk. Sokan 
kezdtek el spórolni, míg a munká-

jukat elveszítők körében érezhető az a fajta mentalitás, 
miszerint biztonságot, kiszámíthatóságot szeretnének 
teremteni maguk körül és próbálnak tartalékot képezni.

A pénzügyi tudatosság egyik alapja 
az úgynevezett 

50-30-20-AS SZABÁLY

Ezt kellene összehangolni mindenki fejében. Miután 
megkapjuk a fizetésünket, 20 százalékot kellene eltenni 
abból váratlan helyzetekre. Az állandó kiadások (így 
a rezsi, a havi díjfizetési kötelezettségek) tennék ki az is-
kolapélda esetében a bevétel 50 százalékát, míg a mara-

dék 30 százalékot arra költhetnénk, hogy jól 
érezzük magunkat a bőrünkben. 

Ebből az összegből aztán 
eljárhatunk színházba, mo-

ziba, koncertre, vagy bár-
milyen egyéb szabadidős 
tevékenységet végezhe-
tünk annak érdekében, 
hogy felszabadultnak 

érezzük magunkat.

Kővári Erika
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CÍMLAP-TOP

Végre itt a nyár! Kelle-
mes időszak egy romantikus 
lánykéréshez és végre a vár-
va várt lehetőség is elérke-
zett a tökéletes nyári esküvő 
kivitelezéséhez.

Az elmúlt másfél évben 
életünk egyik legnehezebb 
időszakát éltük át. Mindany-
nyiunk életére hatással volt 
a hosszú időn át tartó vál-
ságos helyzet, ám végre túl 
vagyunk rajta. Sokan kény-
telenek voltak elhalasztani 
életük legszebb pillanatait, 
mivel a körülmények nem 
adtak lehetőséget a tökéletes 
kivitelezésre. Most azonban 
újra megtervezhetjük életünk 
legszebb napját, pont úgy, 
ahogy az álmainkban él.

Ünnepi hangulat 
lánykéréshez

Egy romantikus gyertya-
fényes vacsora tökéletes kö-
rülményeket teremt a nagy 
kérdés feltevéséhez.

Újra saját magunk dönt-
hetjük el, hogy az áhított 
pillanatot nyilvánosan, ked-
venc éttermünkben szeret-
nénk megélni vagy otthoni 
körülmények között kettes-
ben. Természetesen a körül-

mények roppant fontosak, 
ám a hangsúly mindenkép-
pen az érzelmeken van. Az 
est fénypontja pedig az el-
jegyzési gyűrű átnyújtása.

Fontos, hogy az eljegy-
zési gyűrű minden szem-
pontból illeszkedjen a leen-
dő menyasszonyhoz. Ehhez 
a Fatumjewels Ékszer- és 
Drágakő Galéria munkatár-
sai minden segítséget meg-
adnak.

Ismét élvezhetjük a nyár 
minden előnyét, hiszen a 
szabadban történő lány-
kérés is nagyon romanti-
kus egy olyan helyszínen, 
melyhez kellemes emlékek 
fűződnek. Akár egy hétvégi 
délutáni piknik alkalmával 
is jó ötlet lehet feltenni a 
nagy kérdést és átnyújtani 
a gondosan kiválasztott el-
jegyzési gyűrűt.

Nyári esküvő
2021-ben

Végre fellélegezhetünk, 
hiszen enyhültek a hosszú 
idő óta tartó szigorú szabá-
lyozások és végre megtart-
hatjuk azt az esküvőt, amit 
régóta dédelgetünk álma-
inkban.

Ismét itt a lehetőség, 
hogy egy szerelmespár hiva-
talosan is összekösse életét 
egy hamisítatlan romantikus 
nyári esküvő keretében.

Meglehetősen sokan ha-
lasztották el az esküvői cere-
móniát és az ünneplést egy 
évvel, mivel szerették volna 
életük legfontosabb napját 
méltó körülmények között 
megélni.

Akik tavaly így döntöt-
tek, azoknak ma csak elő kell 
venni a régi terveket, hiszen 
itt a tökéletes alkalom az es-
küvőre.

Embert próbáló idősza-
kon vagyunk túl. Elismerés-
sel adózunk azok számára, 
akik kitartottak eredeti es-
küvői terveik mellett, hiszen 
a türelem egy gyümölcsöző 
erény.

Örüljünk a nyárnak! 
Örüljünk visszanyert szabad-
ságunknak! Örüljünk egy-
másnak!

A jegygyűrűk és a „vala-
mi kék” ékszer kiválasztásá-
ban a Fatumjewels Ékszer- és 
Drágakő Galéria minden se-
gítséget megad, amire szük-
ség van.

Eljegyzés és esküvő 2021-ben

www.fatumjewels.hu
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De vajon hogyan lehet megol-
dani zökkenőmentesen, sőt, pros-
perálóan a váltást? Mit tanulhat az 
Y generáció az X-től, milyen bukkanókkal és kihí-
vásokkal találkozhatnak a generációváltás alatt? És 
egyáltalán: honnan tudjuk, hogy eljött az ideje? 

Minden vállalkozásnál három különböző területen 
történhet meg a generációváltás: tulajdonosi, cégveze-
tői és munkavállalói oldalon. Tulajdonosi és cégvezetői 
szinten az idősebb generáció teljesen vagy részben hát-
térbe vonul és átadja az utána következőnek az irányí-
tást. Erre a változásra nem kell negatívan gondolni, sem 
félni tőle, a vérfrissítésből sokat profitálhat egy cég, per-
sze csak akkor, ha tudatosan készítik elő. 

A generációváltás első kérdése az, hogy mikor kell 
egy cégvezetőnek elkezdenie azon gondolkodni, 

hogy elvonuljon cége napi ügyes-bajos 
dolgaitól. A kiszállás tervezésére 

akár már a vállalkozásépítés elején érdemes gondolni, 
hiszen ez a jövőbeli lépés a vállalkozás életében több 
stratégiai döntést is befolyásolhat. 

A vezetőknek határozottan el kell tudniuk dönteni, hogy 
azt a napi rutint, amit végeznek, ugyanazzal a kapacitással 
mennyi ideig tudják és akarják még csinálni. Ha a válasz az, 
hogy még több évig, akkor időben vannak a generációvál-
tás előkészítésében, azonban érdemes már ma hozzálátni-
uk. Viszont, ha már akkor, amikor feltette magának a kérdést, 
úgy érzi, hogy munkája egy részéhez már nincs kedve, vagy 
kevesebbet szeretne dolgozni, mint régebben, késésben 
van. A sikeres átálláshoz ugyanis idő kell. Ideális esetben öt 
évet kell erre a műveletre szánni.

- lugossi -

Apa helyett a gyerek lesz a főnök:
generációváltás a családi vállalkozásokban 
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Minden családi vállalkozás 
életében vannak olyan forduló-
pontok, amikor újra kell defini-
álniuk önmagukat és a céljaikat. 
Az egyik ilyen mérföldkő, ami-
kor a cégvezető úgy dönt: át-
adná a stafétabotot a fiatalabb 
generációnak.

(I. rész)

folytatjuk ...



www.kilatomagazin.hu

21

MŰVELT FŐ

A honlap 2007-ben a világ 10 leglátoga-
tottabb weboldalának egyike lett, emel-
lett számos más elismerést is nyert. 

A mindenki által szabadon szer-
keszthető online világenciklopédia, 
a Wikipédia a világ hetedik leglá-
togatottabb honlapja (amit például 
a török kormány korábban – nem-
zetbiztonsági aggályokra hivatkozva 
– évekre betiltott).  Az internetezők 
által szerkesztett webes enciklopédia 
2001. január 15-én indult útjára angol 
nyelven, az első év végére pedig már 18 nyel-
ven volt elérhető. Ez a szám mára 309-re bővült, 
így a világ egyik leglátogatottabb weboldalává és az 
egyik legnagyobb, leggyakrabban használt információ-
forrásává vált. A legtöbb szócikk angol nyelvű, második 
helyen pedig a német kiadás áll. Az oldalt a kezdetektől 
fogva önkéntesek szerkesztik szerte a világon, minden 
hónapban több mint félmillióan ellenőrzik és javítják a 
tartalmát. A Wikimédia Alapítvány médiatára, a Wiki-
média Commons 2004-ben indult el, a feltöltött fájlok 
száma 2016 elején már túllépte a 30 milliós határt - ezzel 
az oldal egyike lett a világ legnagyobb szabad médiatára-

inak. Egy felmérés szerint a fejlett ipari or-
szágokban (OECD) az emberek havonta 

átlagosan kilenc Wikipédia-szócikket 
néznek meg.

Az enciklopédia 2015-ben meg-
kapta a holland király által ado-
mányozott Erasmus-díjat, amelyet 
kiemelkedő kulturális tevékenysé-

get folytató személyeknek vagy in-
tézményeknek ítélnek oda. Valamint, 

kiérdemelte a spanyol királyi család 
kitüntetését, az Asztúria Hercegnője-díjat 

is, nemzetközi együttműködés kategóriában.

A Wikipédia magyar nyelvű változata 2003. július 
8-án indult el és ma már 482 ezer magyar nyelvű szó-
cikket tartalmaz. A magyar Wikipédia nagyjából 2000 
alkalmi és 150 állandó, aktív szerkesztővel rendelkezik.

Bár a világ legnagyobb szabad médiatára nem nye-
reségérdekelt, az online lexikont működtető – a techni-
kai hátteret biztosító és több mint 100 fizetett progra-
mozót alkalmazó – Wikimédia Alapítvány évente több 
mint 120 millió dollár adományhoz jut. 

-tarczali-

20 ÉVES A WIKIPÉDIA
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Rengeteg gyermeknek sze-
rez majd örömet az április 
végén átadott gyönyörű és 
minőségi kivitelezésű játszó-
tér a kézilabdapálya mellett. 
Főleg az óvodás korosztályt 
várja a sok fából készült erdei 
állat és készségfejlesztő játék. Itt 
a jó idő, várnak hát az új élmények!

Magyar-Angol kéttannyelvű,
akkreditált oktatási intézmény

Jelentkezés/Felvétel
06 30 472-7495

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ JÁTSZÓTÉR 
a hűvösvölgyi Nagyréten

Kedves Anyukák, Apukák, Nagymamák, Nagypapák!
Ugye ismerős helyzet, hogy a gyermekük vagy unokájuk hallani sem akar arról, hogy egye-

dül aludjon a szobájában? Vagy rettegni kezd, ha meglát egy termetes kutyát, esetleg a fogor-
vostól fél, vagy attól, hogy hajmosás közben az arcára folyik a víz?

Nincs is olyan kisgyerek, akinek ne lenne valamilyen rejtett vagy kimondott félelme. Talán nehéz 
beszélni róla. Ám ha egy mesében testet ölt a szorongás, majd kibontakozik a megoldás is, a gyerekek 
könnyebben feldolgozzák ugyanezt a saját életükben.

Galgóczi Dóra óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló mesekönyve, a „NE FÉLJ MESÉK”, szinte észre-
vétlenül segít feldolgozni a szorongásokat. Kiderül, hol nyílik az Éjvirág, hogyan lesz bátor Búvóka, a csigagyerek, és feltűnik a Viharki-
rálylány is, akit csak a legkisebbek láthatnak.

A mesekönyv most kedvezményes áron megvásárolható: https://szaktudas.hu/webshop/1-ne-felj-mesek

 „MI LENNE VELED NÉLKÜLEM?” 
A bántalmazó kapcsolatokról és nárcisztikus személyiségekről megjelent kötet 13 valós történetet dolgoz fel, mely segítséget 
szeretne nyújtani a hasonló helyzetben lévőknek. Így a történetek után szakértői elemzések olvashatóak. A könyvből hamarosan 
hangoskönyv is készül.

„Aki bántalmazó kapcsolatban él, annak azért, aki nem, az biztosan ismer legalább egyvalakit, aki igen. 
Még ha nem is tud róla. A magány, ami körüllengi ezeket a történeteket, ezeket az embereket, elviselhetet-
len. Feneketlen lyuknak képzelhetjük el az elhagyatottságot, amin keresztül elfolyik az életerő, az örömre 
való képesség, az emberekbe vetett bizalom - tulajdonképpen minden, ami szép és kedves, minden, ami-
ért élni érdemes. Talán ez a legpusztítóbb: a tudat, hogy egyedül vagyunk a bántalmazó kapcsolatban. Ha 
azonban felismerjük, hogy sorsunk (sajnos) közös megannyi nővel és férfival, a felismerésből erőt meríthe-
tünk a legsötétebb órákban.  A közös történetekben erő van: ha másnak sikerült, nekem is sikerülhet. Meg-
érdemlem a szabadságot, a szeretetet, a megbecsülést. Mindannyian megérdemeljük- ajánlják a könyvet 
Bocskai Magda és Pokrovenszki Gergely szerzők.
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Szeretettel várjuk minden kedves 
Vendégünket, aki aktív vagy pihentető 

kikapcsolódásra vágyik, legyen az a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park felfedezése, 
egy kirándulás Sopronba, komolyzenei 
koncert az Esterházy-kastélyban, vagy 

relaxálás a büki termálfürdőben.

A KÖRNYÉK A CSALÁDOK 
KEDVENCE!

2-3 ágyas szobákkal és 3-6 fős, teljesen 
felszerelt apartmanokkal várjuk Önt. A 
reggelit kellemes kávéházunkban szol-
gáljuk fel, a vacsorát pedig a Gránátos 
éttermünkben. Kertünkben napozóte-
rasz, grillező, medence és játszótér ga-
rantálja még a harmonikus időtöltést. 
Érezze jól, pihenje ki magát nálunk!

RÁBENSTEINER PANZIÓ,
APARTMAN ÉS KÁVÉZÓ

A nyugalom szigete elérhető áron,
Fertőd centrumában

RÁBENSTEINER PANZIÓ, 
APARTMAN ÉS KÁVÉZÓ

9431 FERTŐD, FŐ U. 10.

TEL: +36 99/371-651, 
+36 20/966-1573

E-mail: viktor@rabensteiner.hu
Web: www.rabensteiner.hu, 

www.facebook.com/rabensteinerpanzio/
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• Mozgásfejlesztés (TSMT I., Alapozóterápia)
• Diagnosztika – felmérés (LongiKid, ÁMV)
• Iskolaérettségi vizsgálat
• Iskolai előkészítő foglalkozás
• Beszédindítás
• Korrepetálás

Helyszín:
1029-Budapest, Ördögárok u. 60.

Kapcsolat: 
Gregersen-Labossa Ágnes – Tel: +36 20 824 7976 
E-mail: gyermekszarny@gregersen-labossabt.hu 
https://gregersen-labossabt.hu/

Gyermekszárny 

FEJLESZTŐ KUCKÓ
Szeretettel várlak Alkotóműhelyem-
be egy kellemes kikapcsolódásra, 
maradandó élményre! Csodás akril 
festményeket készítünk. Változatos 
tèmákkal, új technikákkal ismerked-
hettek meg hétről-hétre. A Szülinapi 
élményfestés során barátaiddal élhe-
ted át az élményt.

Élmènyfestés 
gyer ekeknek és felnőtt eknek!

Fun Factory Sport
Pilisvörösvár, Piliscsabai utca 1.

Tel: 06 20 494 69 86

A nyári szünetnek a gondtalan kikapcsolódásról, 
lazulásról, feltöltődésről, új élmények, tapasztalatok 
megszerzéséről kellene szólnia. A tanév végének köze-
ledtével a szülők tele vannak elhatározással, hogy mi 
mindent fognak a gyerekkel kezdeni a nyári szünetben. 
Például sok szülő gondolja úgy, hogy nyáron végre lesz 
idő tanulni, elővenni újra a tankönyveket, ismételni, be-
pótolni az elmaradásokat, gyakorolni a szavakat, a he-
lyesírást, amire év közben nem jutott elég idő. Mintha 
az év közben felgyülemlett lelkiismeret furdalásukat, 
vagy épp aggodalmukat ellensúlyozva úgy gondolják, 
a hosszú nyári szünetben végre jut idő a különórákra, 
hívni lehet otthonra korrepetitort.

Az év közben túlterhelt, 
év végére agyonhajszolt gyereknek 
azonban nem erre van szüksége!

Ne tanulással, magolással töltse gyerek a nyári 
szünetet. A nyár az igazi feltöltődésről szóljon! Ahogy 
nekünk, felnőtteknek is szükségünk van kikapcso-
lódásra, úgy a gyerekeknek is. S ne feledjük: egy-egy 
kirándulás, múzeumi látogatás alkalmával vagy ép-
pen társasjátékozás közben is rengeteget tanul, nincs 
szüksége ehhez külön tankönyvekre.

Sportolj minél többet a gyerekkel közösen, hisz 
sportolni jó, de együtt még jobb! Ha a gyerek bicikli-
zik, rollerezik vagy görkorcsolyázik, mi kocoghatunk 
mellette. Ha éppen a játszótéren játszik, mi pingpon-
gozhatunk vagy futhatunk néhány kört a társunkkal, 
barátunkkal. 

Beszélgessünk, miközben nagyokat játszunk, ki-
rándulunk. A közös tevékenység közben, amikor nem 
is számítunk rá, megered a nyelvük. Ha a gyereknek 
megered a nyelve, hagyjuk, hadd mondja, év közben 
úgyis olyan kevés idő jut rá.

Töltse a gyerek a nyári szünetet „unatkozással”. 
Egy kisiskolás gyerek előbb utóbb ki fog találni olyan 
játékokat, amelyek örömet okoznak számára.

Bízzunk a gyerekre feladatokat, amiket önállóan 
kell elvégeznie, még akkor is, ha nem szívesen kezd 
hozzá. Ha azt látja, hogy sikerül megcsinálnia, megol-
dania egy feladatot, az erőt ad neki a folytatáshoz. És 
sok-sok dicsérettel jutalmazzuk. Segíthet például a 
lekvár főzésben, vigye le egyedül a szemetet. Kérdez-
zük meg tőle, miben venne szívesen részt.

– tarczali –

Mivel töltse a nyarat egy kisiskolás,
AVAGY MIT IS KEZDJÜNK A GYEREKKEL A NYÁRI SZÜNETBEN?
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BŐVEBB INFORMÁCIÓ  
ÉS REGISZTRÁCIÓ:

logiscool.com

PROGRAMOZÓ ÉS DIGITÁLIS
ÉLMÉNYTÁBOROK  

7-18 éves
kíváncsi és kreatív elméknek  

A LOGISCOOL TÁBOROK  
A DIGITÁLIS JÖVŐ ALKOTÓIT KERESIK!  

A te gyermeked készen áll?  

� LOGISCOOL BUDA (VÁROSMAJOR) 
1024 Budapest, Retek utca 26.
+36 30 509 7586 | hello.buda@logiscool.com
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Talán a legna-
gyobb különbség a 
felnőttképzésben 
és az iskolarend-

szerben tanulók 
között az, hogy az előbbiek határozot-

tabban tudják, mit akarnak. Ezek a célok többnyire a kö-
vetkezők: ismeretek szélesítése, önmaguk megújítása, 
valamint gazdasági, és szakmai státuszuk megerősítése.

Ennek érdekében a felnőtt olyan tanulási környeze-
tet alakít ki, melyben aktívan és önállóan tud tanulni.

Természetesen ehhez esetenként a szokások, attitű-
dök megváltoztatására is szükség lehet (pl. család mel-
letti esti tanulás).

A felnőttképzésben résztvevőknek fontos, hogy meg-
találják a tanulás által elérhető, közeli céljukat. Ha nem 
látják, hogy az adott oktatással mit érhetnek el ténylege-
sen, akkor nem vesznek részt rajta.

A felnőttképzésre jelentkezők könnyebben tanulnak 
önállóan, általában sikerrel is alkalmazzák azokat a tanu-
lási módszereket, amelyek beváltak számukra.

A meglévő élettapasztalatuk és motivációjuk fele-
lősségtudattal párosul, ez pedig számos előnnyel jár a 
gyermekkori tanuláshoz képest.

De nehézségek is akadnak: A felnőttképzést választók 
többsége több szerepet is vállal az életben (szülő, család-
fenntartó), ezért ebből fakadóan kevesebb idő jut a tanu-
lásra, nehezebb koncentrálni a tananyagra.

Ami fontos a legtöbb résztvevőnek 
a felnőttképzések alatt:

• kezeljék felnőttként, és ne old school iskolás módszer-
rel és stílussal oktassák a tanfolyam alatt

• gyakran kapjon visszacsatolást a tanulás eredményes-
ségéről

• a tanulmányi rend vegye figyelembe az életkörülmé-
nyeit (azt, hogy tanulás mellett dolgozik, és hogy eset-
leg még családja is van)

• érezze jól magát a csoportban (ha nem érzi jól magát, 
akkor akár félbe is hagyhatja a tanulást)

• A tapasztalatok szerint továbbra is hatalmas az igény 
a felnőttképzésre – azon belül is a rövidebb, rugalma-
sabb időbeosztású tanfolyamokra, melyekkel biztosít-
ható az egész életen át tartó tanulás.

A felnőttképzések világa teljesen más, mint egy főiskolai képzés vagy 
egy iskolarendszerű szakképzés. Azok, akik munka és család mellett 
ülnek vissza az iskolapadba, teljesen más motivációkkal és prioritá-
sokkal vágnak bele egy tanfolyamba.
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Az 1997 óta emelt szintű idősotthon-
ként működő Senectus Idősek Otthoná-
ban is már nagyon várták a Covid-helyzet 
adta szigorítások feloldását, a látogatási 
tilalom visszavonását. Nagy az örömük az 
otthon lakóinak!  A védettségi kártyával 
rendelkezők szabadon látogathatják őket, 
és 18 éven aluli gyermekeiket is magukkal 
hozhatják. A látogatásokat nem szüksé-
ges előre egyeztetni és időpontot kérni, 
ez a hét bármely napján lehetséges.  

A Pesthidegkút legszebb ré-
szén, ősfás parkban található 
otthonban az ápolók és ott dol-
gozók a járvány alatt még na-

gyobb odafigyeléssel, 
az egészségügyi szabá-
lyok szigorú betartása 
mellett biztosították a 
nyugalmat és gondos-
kodást hajlott korú la-
kóiknak. Mindemellett a 
„Sütit sütünk a II. kerületi egészségügyi dolgozóknak” 
elnevezésű segíteni vágyó csapat sütikkel, üdítőkkel 
lepte meg az intézmény dolgozóit. A Lovas Cukrászda 
is csodás süteményekkel járult hozzá az örömszerzéshez. 

Ezen időszakra esett, hogy a Senectus Idősek Ott-
hona lakói és munkatársai március 19-én ünnepségre 
gyűltek össze az aulában, Léderer Jánosné Gabi 100-ik 
születésnapjának megünneplésére. 

Óriási rózsacsokrot, rántotthús- és csokitortát ka-
pott az ünnepelt. Örökzöld dallamok csendültek fel, de 
előtte még mindenki elénekelte a «Boldog, boldog, bol-
dog születésnapot!” című dalt.

Gabi unokája másnapra egy családi maszkos-távol-
ságtartós-lufis köszöntést szervezett a kapun kívülre, 
így a közvetlen hozzátartozók is jelen lehettek a Nagy 
Napon.

A Csodanagyi - ahogy Anita unokája szólítja Gabit - 
Szabadkán született. Gyógyszerész édesapjától tanulta 
ki a drogista mesterséget, és illatszerboltban dolgozott 
sokáig. Férjét Mátészalkán ismerte meg, majd Buda-

pestre költöztek. Ott született meg fiúgyermekük 
is. 1977-ben ment nyugdíjba, 2015 óta él itt az ott-
honban. 

Gabi (kérésére nem Gabi néni) hihetetlenül fiata-
los, kedélyes, jó humorral megáldott, életigenlő szemé-

lyiség. Kérdésemre, hogy mi a hosszú életének titka, úgy 
válaszolt: “Az, hogy nem hagyom abba 
a lélegzést.” 

„Az ember tűzzön ki feladatokat 
magának, legyen elfoglalt, ne agyal-
jon minden apróságon. Nem az a 
nehéz, hogy megtaláljuk azokat a 
dolgokat, amik érdekelnek, hanem 
az, hogy megtanuljuk élvezni őket. 
Törődjünk a lelkünkkel, igyekezzünk 

csökkenteni életünkben a szorongást, 
koncentráljunk azokra a dolgokra, amiktől jó ked-
vünk lesz. Az egész életemet végigkísérte a sport 
szeretete, és, hogy mindent humorral oldottam 
meg.”

- Milyen hobbiban találtad meg örömödet?
- Imádtam kézimunkázni és sokat zongoráztam. 

A mai napig szeretek jó filmeket nézni, főként a tán-
cos-szórakoztató műfajt. Tartalmas, gazdag életet él-
tem, sokat utaztam, nem féltem a repülőn, bár mindig 
hazavágytam.” 

- Hogy éled meg ezt a covidos időszakot?
-Túlzottan nem aggodalmaskodom, mert aminek 

van eleje, annak vége is van. A szeretteimtől való tá-
vollétet viselem nehezebben, jó lenne mihamarabb 
átölelni őket.

- Mi az életfilozófiád, milyen pillérek fontosak szá-
modra?

- Alapelvem, hogy: legyen igazság, béke és szere-
tet a Földön. Büszke vagyok a tudós és művész em-
berekre, akik maradandót alkottak és tanulhatunk 
az életművükből. Ne gyilkoljanak, pusztítsanak az 
emberek, örüljenek annak, amit fölépítettek, és ne 
rombolják le azt.

„Élvezni kell az életet. Aktívnak maradni, énekelni, 
játszani, nevetni, amíg csak lehet.”

Farkas Éva

SZÉPKOR

"Aktívnak maradni, énekelni, játszani, nevetni..."
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Zwack Micinek
Képzelje, Nagyságos 

Asszonyom, elaludtam 
Zágrábot, mert éjszaka 
dolgoztam. Szegény el-
bolondított-elutazott 
barátaim után szívesen 
utaznék, de félek, nem 
találom ott meg őket. Így 
tehát búslakodom és 
unatkozom a különben 
már szépülni kezdő 
Hűvösvölgyben (mi-
lyen szép ez ősszel!) 

Hódolattal és kéz-
csókkal üdvözli Ady 
Endre 

Boncza Bertának 
Kedves kicsi húgom, még mindig a Hűvösvölgy-

ben remetéskedem. Baj van a szívemmel, de a szónak 
nem szentimentális átvitt-
ségű értelmében. Komolyan 
„zörej”-eket hallat, s néhány 
napig emiatt tudtam éppen 
csak a legkényszerítőbb írá-
sokat végezni. Azért nem 
akarom hinni, hogy nekem 
szívbajom, komoly s úgy-
nevezett szervi, lehessen. 
(...) Nem sokat dolgozom, 
de sohse voltam termé-
keny zseni. És most sújt, 
sirattat, aggaszt a már hol-
nap-holnapután bekövet-
kező 36 év: szörnyűség.

Én édes kishúgomat sze-
retettel, nagyon nagy szere-
tettel üdvözlöm: bátyja 

Baróti Máriának 
Kedves kisleányom, legalább háromszor annyit sze-

retnék magának írni, mint maga írt nekem. Különös, 
kedves, egy kicsit exaltált, de mégis okos, finom, szere-
tő teremtésnek érzem magát. Bús, ideges vagyok, em-
bergyűlölő, de maga kedves, ifjú bánatosságával meg 
tudja vidámítani a szívemet. Három-négy nap óta evvel 
az agyonhajszolt szívvel sok bajom volt, beteg voltam, 
s megint ezért késtem. (...) Nézze, most 
még akad egy-egy gyö-
nyörű, novemberi, dél kö-
rüli idő. Olyan lehetetlen 
volna, hogy valahogyan 
kiránduljon egy fél órá-
ra ide? Telefonon meg-
beszélhetnők egy d.u. 1 
és 2 óra között. Olyan 
szép, olyan őszi, bána-
tosan édes volna egy 
kis séta itt együtt. (...) 
Egy-két barátom ke-
res olykor föl, s kicsi 
diáklányok, lelkes 
Ady-hívek, akik-
kel elmondatom, s 
ha nem is hiszem, 
hogy nem vagyok 
még öreg. De alig 

„Elrejtőztem a Hűvösvölgyben”  
avagy egy nagyon szigorú orvosi 
kezelés dokumentumai: Ady 
Endre levelei a szanatórium-
ból, 1913 novemberében

Ady és Hűvösvölgy  
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van még egy valaki is, akitől ezt a kedves 
ámítást jobban szeretném hallani, mint 
magától. 

Isten vele, kicsi, kedves kollégám, leányom. 
Üdvözli Endre bátyja.

Mányoki Vilmának 
Ne levele meg nem becsülésének vegye 

ezt a kurta választ, kedves Mányoky Vil-
ma, de tudja be öt nap óta tartó új szenve-
déseimnek: a szívem kezd nyavalyáskod-
ni. Meg kell neki gyógyulnia, amíg akad 
még olyan nemes, forró, bánatos valaki, 
mint amilyennek magát leveléből látom. 
Három hét óta kimenekülve Pestből, egye-
dül élek szomorú, remete várúrként a hű-
vösvölgyi Park- pensionban. Van telefonszáma. Legbiz-
tosabban déli egy-két órakor találhat a telefonnál. 

Minden szimpátiám és előre is nyugodtan érzett és előle-
gezett hálám a Magáé. Szeretettel Ady Endre

Szabó Jankának 
Kedves Szabó Janka, én három hét óta önmaga-

mat s az embereket kissé megutálva elrejtőztem a 
Hűvösvölgyben. Park Pension. Hidegkúti út 74-76, 
ahol egy várkastélyszerű hotel egyetlen vendége 
vagyok. (...) Ha egyszer egy nem nagyon csúnya na-
pon a budai hegyeket akarja látni, telefonáljon, s én 
várom a Nyéki úti villamosmegállónál. Holzspach 

előtti állomás. Tíz percet elsétálnánk, és beszélhet-
nőnk egymással. 

Szeretettel üdvözli, s kézcsókját küldi Ady Endre

    Bruckner Rizának 
Köszönöm az arcképet, azaz arcképeket, s mi-

helyst a fényképészem szállít újból, sietek ígéretemet 
beváltani. Köszönöm magának, hogy érzésem s a ké-
pek tanúsága szerint is maga szép. Átkozottan rosz-
szul vagyok a szívemmel pár hét óta. Mert egyébként 
csak közömbös leveleket szoktam elintéztetni a kis 
titkárommal. Nem jár föl Budapestre néha, kedves, 
kis Riza? Én ide bújtam el a Hűvösvölgybe az embe-
rek elől, de legjobb embereim meglátogatnak. Milyen 
szép volna, ha egyszer ide betoppanna. 

Szeretettel üdvözli Ady Endre

Dénes Zsófiának 
Zsuzskám, maga az én szeretettem, de maga egyben 

– sokszor mondtam – a legnagyobb magyar levélíró. Bű-
nös vagyok? Talán. Maga ellen nem vétkeztem. (...). És 
el kell hinnie azt is, hogy magának mindent 

elmondtam volna, mint vén, 
gyönge, de nem rossz gyer-
mek. Ma este megyek be a 
szanatóriumba. Kötelessége 
megengednie, hogy levelet 
írjak magának, s megkér-
jem: beszélhessek, valaho-
gyan, legalább telefonon. 
Egyszerűen, de most is 
rettegve a nagy szavaktól: 
azt üzenem, soha értéke 
szerint magát nem tud-
ták szeretni. Én szeretem 
a leg- jobban, s én fogom 
megőrizni mindigre. 

A magáé, ha akarja, ha 
nem Ady P.S.

Park Pensio Hűvösvölgy - a várkastély Ady számára (Forrás: 
Budapest-képarchívum FSZEK)

Éden vendéglő és kávéház a Park Szanatórium szomszédságában (Forrás: MaNDa)
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Az ókori Rómában és Görög-
országban, amikor óriási kultusza 
alakult ki a fürdőzésnek, többnyire 
meztelenül strandoltak. De az ókori 
római mozaikok között találtak olyat is, 
amelyen a hölgyek bikinihez nagyon 
hasonló ruhadarabot hordtak.

Az ókori kultúra hanyatlásával  a 
fürdőélet fénykorának is vége szakadt, 
a középkorban nem volt divat a mártó-
zás, így nem volt szükség fürdőruhára 
sem. Az első fürdőzős és fürdőruhás 
emlékek a 19. század elejéről valók. Di-
vatba jött a tengerparti szórakozás, meg-
épültek az első strandok, megjelentek 
az első fürdőruhák. Ezek mai szemmel 
nézve inkább hasonlítottak báli ruhá-
hoz, hiszen több alsószoknya, kendő és 
kesztyű is tartozott hozzájuk, a hölgyek 
ugyanis mindenekfelett óvták fehér 
bőrüket. Mégis ezek voltak a modern 
kor első fürdőruhái. Ráadásul a szá-
razföldön sosem viselték őket, csak a 
vízben. A fürdőruhás nők a parttól jó 
messze, egy úgynevezett úszó házból 
léptek a vízbe, így a partról szinte nem 
is látszottak.

A 19. század végére az úszás és a 
vízi sportok már rendkívüli népszerű-
ségnek örvendtek, melyekhez a nehéz 
viktoriánus ruhák használhatatlannak 
bizonyultak. Új fürdőruhára volt szükség, amelynek még mindig 
nagyon erkölcsösnek kellett lennie, de eléggé könnyűnek ahhoz, 
hogy a fiatal hölgyek úszhassanak benne. Így a sportnak köszönhe-
tően 1910-re a fürdőruhák már nem álcázták a női test körvonalait, s 
a nadrágok egyre rövidebbek, a felsőrészek egyre mélyebben dekol-
táltak lettek. Divatba jött a könnyű jersey anyag.

Az első kétrészes úszódressz (für-
dőruha) az 1910-es években jelent meg. 
Gyapjúból készült, pólószerű felsőből, s 
egy felsőcombot takaró nadrágból állt, 
térdig érő zoknival. A 20. század 30-as 
éveitől már megjelentek az olyan kétré-
szes fürdőruhák, amelyekből a has is kilát-
szott, de a köldököt takarta. 

Az igazi áttörést azonban az 
1946-os esztendő hozta meg. Egy 
francia divattervező ekkor alkotta 
meg a zsinórbikinit, amely elsőként 
hagyta szabadon a köldököt is.  Az új 
fürdőruhát egy Csendes-óceáni nukle-
áris tesztrobbantás helyszínéről, a Bikini 
Atollról nevezték el, ami tovább fokozta 
az egyébként sem csekély felháboro-
dást.

De a bikini tovább hódított. Az 50-
es években, a korszak szexszimbólumát, 

Brigitte Bardot-t már bikiniben fotózták a 
tengerparton. A 60-as évektől már a bi-
kini számított a legelterjedtebb fazon-
nak a fürdőruhák között.

A bikini a mai napig a legnép-
szerűbb fürdőruha. Ma már bármit 
megtalálunk a kínálatban: háromszög 
fazont, tangát, push-up vagy csípőt 
takaró verziót. A fürdőruhák között 

találunk szexi, erősen felvágott, rafi-
náltan „tekergő” fazont, falatnyi darabokat, vagy csak sejtető, 
strandruhára vagy szoknyára emlékeztető verziót is. Az anyagok 
egyre vékonyabbak, a fürdőruhák egyre kisebbek és az óriá-
si választékból szinte alig tudjuk kiválasztani, melyik fazon 
passzol ránk legjobban!

T. Ö. É.

- a fürdőruha története

MAGYAR NŐ

Óriás 
flanelszoknyától 

a bikiniig

Egyrészes vagy bikini, úszódressz 
vagy nőies fazon – a fürdőruha kiválasz-
tása fontos döntés minden nyáron a nők 
életében. Idén nyáron is számos rafinált 
szabású és mintájú darabot találunk az 
üzletekben. De vajon hogyan kezdődött? 
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MAGYAR FÉRFI

Miért tűnnek olyan 
ÉRTHETETLENNEK 
a férfiak szokásai? 

A primitív társadalmakban a férfiak 
fő feladata a vadászat és az élelem-
szerzés volt. Az emberi faj túlélése azon 
múlott, hogy a férfi képes-e elég zsák-
mányt ejteni. Ez vezetett ahhoz, hogy 
a férfiak megtanulták hatékonyság 
szerint értékelni a különböző probléma-
megoldási stratégiákat.

Eközben a nők a kommunikációra, 
valamint a gyermekekkel és családta-
gokkal ápolt kapcsolatokra koncentrál-
tak, és az agyuk is ebben az irányban 
fejlődött.

Az evolúció során a férfiak meg-
tanulták egyedül megoldani a prob-
lémákat, így nem érzik szükségét má-
sokkal megvitatni azokat. A nők ezzel 
szemben szeretik a párbeszédet: szük-
ségét érzik annak, hogy felfedjék kétsé-
geiket más emberi lények előtt.

Ezért van az, hogy amikor egy nő 
beszélget egy férfival, a férfi azt gondol-
ja, hogy egy probléma megoldásában 
kérik a segítségét, pedig a nő valójában 
csak meg szeretné osztani érzéseit. Ami-
kor pedig egy férfi úgy érzi, hogy kifejezi 
a nő iránti szeretetét azzal, hogy meg-
próbálja megoldani a problémát (köz-
beszól), a nő ebben csak újabb bizonyí-
tékát látja annak, hogy a férfi képtelen 
őt meghallgatni.

Amikor egy vadász visszatért a va-
dászatról, leült pihenni, és a tüzet néz-
te. A mai férfiak is ezt csinálják: nem 
szeretnék megbeszélni a problémái-
kat, inkább valami mással foglalják el 
magukat. Így amikor kezükbe veszik a 
távirányítót, nem az az elsődleges cél-
juk, hogy megtudják, mi történt a vi-
lágban, hanem el szeretnék felejteni 
az őket aggasztó problémákat.

S miért nem hajlandók útbaigazítást 
kérni? Ez a régi vicc azokat a férfiakat 
figurázza ki, akik soha nem lennének 
hajlandóak beismerni, hogy eltéved-
tek: „Miért kell 4 millió spermium egyet-
len petesejt megtermékenyítéséhez? 
Mert egyikük sem hajlandó megkérdez-
ni a helyes irányt.”

Egy férfi néhány perc alatt képes 
megvenni két öltönyt, egy tucat inget, 
egy cipőt és egy kabátot, miközben egy 
nőnek egyetlen ruhadarab megvásárlá-
sa is napokba telhet. A mai férfi vásárló-
ban az evolúció során kifejlődött gyors 
és hatékony vadász köszön vissza.

Egy férfi képes feltétel nélkül rajon-
gani egy futballklubért, de egy nő iránt 
gyakran még feleannyi érzelmet sem 
tanúsít. Érzelmileg könnyebben kötődik 
egy focicsapathoz, mint egy nőhöz. A 
férfiaknál az evolúció során a fajfenn-
tartás érdekében alakult ki a poligámia. 
Egy férfi számára logikus volt, hogy több 
nővel is testi kapcsolatot létesítsen. Ha 
azonban egy férfi ezt használja érvként 
a hűtlenségét magyarázva, nyugodtan 
mondjuk neki, hogy a mai embert már 
nemcsak az ösztönök vezérlik, hanem 
az agya képes tudatosan megkülönböz-
tetni a helyeset a helytelentől.

A fiúkat a mai napig úgy nevelik, 
hogy erősnek kell lenniük, és nem 
szabad sírniuk vagy más módon 
kimutatniuk a gyengeségüket. Le-
gyenek képesek megoldani a saját 
problémáikat. A fiúk ezért abban a 
tudatban nőnek fel, hogy vesztesnek 
fogják tartani őket, ha nem képesek 
egyedül megbirkózni azokkal. Ezért 
olyan nehéz számukra elismerni a sa-
ját hibáikat.

A férfiak fejlettebb térérzékkel 
rendelkeznek, mint a nők. Különö-
sen vonzódnak a „csináld magad” 
típusú feladatokhoz. Ami egy nőnek 
szenvedés lenne, a férfiaknak hob-
bi. A fiúk játékboltokba, a férfiak mo-
delláruházakba és műszaki boltokba 
járnak. Nem puszta véletlen, hogy a 
szabadalmak 99 %-át férfiak nyújtot-
ták be…

A férfiak úgy gondolják, hogy a 
nők soha nem a lényegre koncent-
rálnak, csak kerülgetik a forró kását, 
és nem mondják ki, amire gondolnak. 
Ezért van az, hogy a férfiaknak min-
dig „le kell fordítaniuk” a nők üze-
neteinek jelentését. Egy nő és egy 
férfi párbeszéde nagyon nehézkes le-
het, hiszen gyakran fogalmuk sincs 
arról, mi a beszélgetés célja. 

Azért hála Istennek megvan a 
kommunikációs különbségekből adó-
dó viták előnye is: utána édes a kibé-
külés.

- hargitay -

Avagy: amit a nők NEM ÉRTENEK a pasikban?

A nőket megőrjíti az, amikor 
egy férfi egész nap a számítógép 
előtt ül, vagy egy pillanatra sem 
hajlandó kiadni a kezéből a táv-
irányítót. De mi ennek az oka?
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• LaviAmo Mosoda
• Kaktusz Fagylaltozó
• Beerselection
• One More Coff eeshop
• HÜVI Papírbolt
• Olivér Optika
• HÜVI GSM
• A-List Salon & Spa
• Katerina Fashion

• Kétkezes BBQ & Szendvics
• Repeta Corner 
    magyaros vendéglő
• Lotus Wok kínai vendéglő
• Gyrostop Kaukázusi gyros
• ArtMed Aesthetica Salon
• Ingatlan Buda
   Ingatlanközvetítő

ÜZLETEINK

www.hüvi.hu
1028 Budapest, Hidegkúti út 1.
facebook.com/huviszolgaltatohaz
www.instagram.com/huviszolgaltatohaz
+36 (30) 549 7274
info@huvosvolgyhaz.hu@

HŰVÖSVÖLGYI SZOLGÁLTATÓHÁZ

Szombatonként 
7:00–12:00-ig, 
a HÜVI első emeletén!

Szombatonként

STERMRR EL K

Megnyitott a 

HÜVI Terasz!

VI_Hidekgu ́ti Kilátó_hird_90x130.indd   1 2021. 06. 11.   17:18

asztalfoglalás
+36 1 426 5555
1122 Budapest, Városmajor utca 75. 

A Balatoni Turizmus Szövetség a 2021. évben újra meghir-
dette a „Balaton fagyija” versenyt. A 8. alkalommal kiírt pályázat 
célja – a hagyományoknak megfelelően – a klasszikus és ha-
gyományos jó minőségű kézműves fagylalt népszerűsítése volt. A 
fagyi ugyanis olyan aktív turisztikai termék, amely jól illeszkedik a 
többévszakos Balaton programjaihoz.

2021-ben a Balaton fagyija a balatonmáriafürdői 
Florida Fagylaltozó “MÉZESEM” 

fantázianevű kreációja lett.

Okoskenyér, Tokaji Aranykenyér, Vásári Káposztás, édesburgonyás, 
köleses és mangalicazsírral készült kenyér, hogy csak néhányat említ-
sünk a Magyar Pékszövetség idei Szent István napi Kenyérversenyére 
nevezett termékek közül. 

Az idén harmonikusabb, lágyabb ízekkel találkoztunk, mint a tava-
lyi versenyen, ahol a fűszerek, gyógynövények domináltak. Most a 

zöldségek, gyümölcsök, magvak használata, ezek párosítása volt a domi-
nánsabb. Inkább a gasztronómiai párosításokra helyeződött a hangsúly, 
valamint a fogyasztók szélesebb körének igényeire alapoztak. Talán a 

legmerészebb házasítás 
idén az aszalt szilva és a 
tepertő kapcsolata volt. 

A zsűrizés eredmé-
nyére még várnia kell 
a versenyzőknek és a 
nagyközönségnek is, 
hiszen a szokásoknak 
megfelelően csak az au-
gusztusi parlamenti saj-
tótájékoztatón jelentik 
be, hogy melyik kenyér 
lett 2021-ben az Év Ke-
nyere, illetve az Év Inno-
vatív Kenyere.

„Mézesem” X. Szent István napi 
Kenyérverseny

AZ ÉV BALATONI FAGYIJA
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Monarchia Rétesház
Hűvösvölgyi út 144.
Nyitvatartás: 9-18 h

Telefon 20/4108874

Megnyitott uk a nagy 
hagyománnyal rendelkező 

Monarchia rétesbolt-láncolat 
új üzletét, 

a Hűvösvölgyi út 114 szám alatt !

Helyben nyújtott  és sütött  rétese-
ket készítünk, melyek ízvilágát első-
sorban az egyedi receptúra, a kiváló 
minőségű alapanyagok használata és 
a gondos kivitelezés határozza meg. 

Telefonon előre is leadhatja ren-
delését. 10-nél több rendelés esetén, 
biztosan megkapja a kívánt ízesítésű 

rétest. Az előző napról megmaradt 
réteseket féláron adjuk. De apró sós 
és édes süteményeket, pogácsát is sü-
tünk.

Jöjjön el, kóstolja meg a házias ízt, 
mely rétesünk alapvető jellemzője. 
Személyesen győződjön meg kínála-
tunkról!

Helyben nyújtott  és sütött  rétese- rétest. Az előző napról megmaradt 
„Ez a rétes más, mint a többi!”

Mindig friss, ropogós rétesekkel várjuk betérõ vendégeinket!
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LEGSZEBB KILÁTÁSSAL A BADACSONYRA!

Szeretettel várjuk az igényes 
kikapcsolódásra vágyó 

vendégeinket!

MEGÚJULT KÜLSŐ
KÉNYELMES TERASZ

MEGSZOKOTT MINŐSÉG
SZÉLES BORKÍNÁLAT

VÁLTOZÓ HARAPNIVALÓ
HŰSÍTŐ FRÖCCSÖK

KEDVEZMÉNYES CSOMAG-
AJÁNLATOK

BORBÉLY BORTERASZ
Badacsony, Római út 212.

PINCE – BORHÁZ – VENDÉGHÁZ
Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19.

info@borbelypince.hu
www.borbelypince.hu

Sütemény kínálatunkban megtalálhatók 
a hagyományos sütemények, torták, 
desszertek, teasütemények valamint fő-
zött francia parfé krémmel töltött torták 
nagy választéka. Friss sóssütemények, 

házi rétesek, nosztalgiakrémes, házik-
rémes, francia krémes 18-20 féle kitűnő 
főzött fagylalt, esküvői és alkalmi dísz-
torták, valamint a különböző friss gyü-
mölccsel készített süteményfajták.

Térjen be az 
EMIL CUKRÁSZDÁBA
Pilisvörösváron és a Bécsi úton!

2085 Pilisvörösvár, Fő út 132.
Telefon:06-26/330-138

E-mail: parfe@printerfair.hu

Budapesti üzletünk:
1037 Budapest, Bécsi út 314.

Telefon:06-1/240-7535

Naponta 70-80 féle süteménnyel várjuk kedves vendégeinket!
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Szinte felsorolhatatlanul sok pozitív 
élettani hatása miatt nem véletlenül emle-
getik a szilvát csodabogyóként Magyarország 
számos vidékén. A gyümölcsnek mintegy kétezer 
fajtája ismeretes világszerte, ebből is az egyik legfinomabb 
a szatmári szilva, amely a négy folyó hordalékából keletke-
zett jó minőségű talajnak és a térségre jellemző mikroklí-
mának köszönheti utánozhatatlan ízét.

A szilva számos jótékony hatással bír az egészségünkre, 
A-, B- és E-vitaminban gazdag és rengeteg ásványi anyagot 
tartalmaz. Emésztési zavarokra már őseink is előszeretettel 

fogyasztották, hiszen 
normalizálja a gyomor 

működését, de a benne 
lévő B-vitamin is például na-

gyon fontos az idegrendszer számára és 
elősegíti az agy megfelelő működését. A szívegészséget is 
javítja, sőt, a rák kialakulásának kockázatát is csökkenti. 
Emellett fáradtságűző, serkenti a veseműködést és jóté-
kony hatással bír a terhesség alatt is.

A szatmári szilvából természetesen ízletes szilvalekvár is 
készíthető, s a lekvárral finom süteményeket is süthetünk.

Hozzávalók:
• 50 dkg liszt
• 1ek cukor
• 3 dl joghurt
• 3 dkg élesztő
• só
• bors

• 30 dkg tepertőkrém
• 2 db tojás
• 1 üveg szilvalekvár
• fahéj
• porcukor

Elkészítése: 
A lisztet egy tálba öntjük, hozzáad-

juk a cukorral és a joghurttal felfutta-
tott élesztőt. A tetejére lisztet szórunk, 
majd 10 percig állni hagyjuk. Ezután 
hozzáadjuk a sót, a borsot, a darált te-
pertőt, egy tojást, a maradék joghur-
tot és összegyúrjuk.

A tésztát kinyújtjuk, négyzetekre 
vágjuk, majd megtöltjük lekvárral és 
az ellentétes széleit felhajtva papucs-
csá formáljuk. Ha túl híg a lekvár, egy 

tojás sárgáját belekeverhetjük, ettől 
jobban összesül.

A kifliket sütés előtt tojással 
megkenjük, majd előmelegített 
sütőben 180 fokon addig süt-
jük, amíg a teteje szépen meg-
pirul. Amikor kihűlt, fahéjas 
porcukorral megszórjuk.

A talajban rejlik a 
SZATMÁRI SZILVA 

titka

Szilvalekvárral töltött tepertős papucs

35
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Az implantáció a fogbeültetés legmodernebb módja, 
azonban a végeredményre a műtétből adódó gyógyu-
lási idő miatt hónapokat kell várni. Az időfaktort kiiktat-
va egy olyan egy olyan svájci-belga csúcstechhnológiát 
alkalmazunk, amelynek segítségével nullára csökkentve 
a várakozási időt, már egyetlen alkalom után foggal tá-
vozhatnak pácienseink. Az alapos anamnézis után a 3D 
nyomtató által készített precíz sablonnak köszönhetően 
a behelyezett implantátum mérnöki pontossággal kerül 
a helyére, mindez metszés és varratok nélkül.

Miért gondolják, hogy ez a csúcs?

. tűpontos beültetés metszés nélkül

. azonnali végeredmény

. élethosszig tartó garancia

. altatásban is elérhető

Milyen óvintézkedéseket alkalmaznak rendelőIkben a koro-
navírus ellen?

. az intézmény egész területén folyamatosan légtisztító 
berendezés üzemel,
. rendszeresen ózonnal fertőtlenítünk, ezzel steril kör-
nyezetet biztosítva,
. belépés előtt kézfertőtlenítés,
. rendelők előtt elhelyezett lábzsák automata,
. kezelés előtt hyperol oldattal való öblögetés, illetve 
arctörlés.

– A járvány terjedésével  a professzionalitás mellett jogos 
elvárás lett a még körültekintőbb, és még biztonságo-
sabb ellátás, valamint a kockázatmentes munkavégzés. 
Minden lépést megtettünk  annak érdekében, hogy ezt 
biztosítsuk pácienseink és munkatársaink számára.

DR. MEMARI MASOUD
intézményvezető főorvos,
implantológus

www.roseimplantcenter.hu 
telefon: 06-30-9511-511

Az oldal szakmai támogató partnere:

Csúcstechnológia  
a fogbeültetésben

BESZÉLGETÉS DR. MEMARI MASOUDDAL, A ROSE IMPLANT CENTER 
IMPLANTOLÓGUSÁVAL, VEZETŐ FOGSZAKORVOSÁVAL

FIX FOGAK AZONNAL

MAXIMÁLIS VÍRUS ELLENI VÉDELEM

SVÁJCI MAXIMALIZMUSSAL
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Hazavágta 
a home office 
a fogainkat?

A pandémia alatt sokan hagyták ki a fogászati szűrővizs-
gálatot és halasztották el kezelésüket. Időnként kimaradt a 
fogmosás, és több volt az édesség fogyasztás, különösen 
home office-ban. A fogápolási szokások megváltozásának 
már érezhetők a kedvezőtlen hatásai.

Magyarországon egyébként is vannak hiányosságok a fog-
ápolás és a szájhigiéné terén, amin a Covid csak rontott, és aminek 
rövid és hosszú távú hatása is lehet. Fogfájást okozó szuvasodás 
vagy góc fél-egy év alatt is kialakulhat. Ezért fontos szűrővizs-
gálatra menni, hogy ezeket időben kiszűrjük. Ha ez elmarad, a 
kisebb gócból olyan nagyobb gyulladásos elváltozás alakulhat 
ki, ami a fog elvesztéséhez vezethet. Sajnos már most érezhető, 
hogy akik télen elhalasztották a szűrést, azoknál problémák je-
lentkeznek. A helyzetet súlyosbítja a karantén alatt megnöveke-
dett alkoholfogyasztás és dohányzás, ami nemcsak a fogakra, ha-
nem a nyálkahártyára is káros hatással lehet. Már néhány hónap 
alatt kialakulhat olyan elváltozás, ami szövődményekhez vezet-
het. Szomorú dolgokról árulkodik a fogmosás is, néha kimaradt 
a fogmosás vagy kevesebbet mostunk fogat az elmúlt egy évben.

Ezeket a „statisztikákat” figyelembe véve, keressük fel mi-
előbb fogorvosunkat!

A rossz lehelet ellen kifejlesztett készítményeink megszüntetik a 
szájszagot, és friss, üde leheletet biztosítanak. Nemcsak a tünete-
ket képesek eredményesen semlegesíteni, hanem magát a kivál-
tó okot is hatékonyan kezelik.

Egészséges mosoly, friss lehelet
Hatékony megoldások az okok 

megszüntetésére, fogszuvasodás elleni hatással:

www.tetrobreath.hu
mob:0620/281-0898

szájöblítők

foggélek

rágógumik és 
szopogató tabletták

lehelet frissítő spray

nyelvtisztítók

készülékek halitózissal 
küzdőknek

Azt vallom, hogy nem kell min-
denben tökéletesnek lennünk, de meg 
kell tennünk mindent, amire képesek 
vagyunk. A kezdet nehéz. Ha az első 
lépés már meg van, ami fejben dől el, 
akkor érdemes ezt komolyan venni és 
szakemberhez fordulni. Ehhez adok 
szakmai segítséget az embereknek.

Fontos, hogy az egészséges élet-
mód, ne csak „külsőség” legyen, vagy a hatalmas 
izomtömeg, ne a szervezetbe juttatott hormon 
hatására épüljön fel. Ezt kevesen gondolják így, 
én igen! Segíteni szeretnék azoknak, akik már 
nem is reméltek változást az életükben. Nem 
hittek abban, hogy tényleg sikerülhet megválni 
a súlyfeleslegüktől, és szakértelemmel irányított 
programban elérhető számukra az a kidolgozott 
izomzat, amire vágytak. 

Egy gyenge, vékony kisfiú voltam, amikor 
először lementem edzeni. Nem tudtam, hogyan 

edzek, mennyi súllyal és milyen esz-
közzel. Mit tegyek ahhoz, hogy ne csak 
izomlázat vagy sérülést vigyek haza. 
A terem tulajdonosától kaptam egy 
edzéstervet, ami mentén elindultam.

Azóta is hálás vagyok ezért, hi-
szen ez a segítség kellett ahhoz, hogy 
idáig eljussak. A saját és a már tanult 
információkkal edzettem, aminek 

az eredménye a tudatos életvezetés és a teljes 
testkompozíció váltás lett. Az lehettem, ami ma 
vagyok!

Ma már, másoknak is segítek ebben. Nem 
mindegy, hogy valaki középkorú vagy fiatal, férfi, 
vagy nő. Másképp állítom össze az étkezését a túl-
súllyal küzdőnek vagy a tömegnövelőnek.

Szívesen segítek neked is! Nem kell félned 
a kudarctól, és szégyenkezned a feltett kérdéseid 
miatt, mert pontosan értem, hogy milyen nehéz 
ez neked, hiszen én is így kezdtem....

Keress bizalommal! Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok! 
CSATÓ GERGŐ személyi edző, natúr erőemelő

0620/575-0708

KEZDD EL!
Az egyensúly nem csupán 
átvitt értelemben fontos, 
hanem szó szerint is!

Bérletkínálatunk:
KIS BÉRLET

azoknak, akiknek tényleg kevés az ideje:
20 perc erőnléti edzés gépen vagy

20 perc kardió edzés gépen
 

KÖZEPES BÉRLET
a teljeskörű edzés kedvelőinek:
10 perc kardió edzés gépen + 

20 perc erőnléti edzés gépen
 

NAGY BÉRLET
azoknak, akik keresik a kihívásokat:

15 perc hasizom gyakorlatok +
20 perc erőnléti edzés gépen +

20 perc kardió edzés gépen vagy
50 perc jóga (erősítés és nyújtás) +

20 perc kardió edzés gépen

SPEEDFITNESS
•  20 perc alatt 1,5 -2 órányi izommunka
• egyszerű gyakorlatok, gyors átalakulás
• feszes izomzat rövid idő alatt
• megoldás hátfájásra és inkontinenciás panaszokra
• kíméletes, de hatékony rehabilitáció szülés után

FITLIFE Speedfitness és Jóga Stúdió (Solymár, József Attila u. 16.)
Nyitvatartás: bejelentkezésre

További információk: 06-30-915-9390
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– Tősgyökeres hidegkútiként régóta él-
vezem a természet közelsége adta lehető-
ségeket. Egész évben mozgok, ki sem bírok 
pár napnál többet erdő nélkül. Télen a túra-
bakancsomat koptatom, tavasszal pedig be-
köszönt a bringaszezon, ami a legkedvesebb 
nekem. Szerénység ide vagy oda, állítom, 
hogy  a Budai-hegység és a Pilis egyik leg-
jobb ismerője vagyok!

A bringanatura elindításával nagy ál-
mom vált valóra, hisz kedvenc elfoglaltsá-
gom a munkám is lett. A környék erdeiben 
szervezek e-bike túrákat, melyekhez 2021-es 
Cube e-mtb-kat biztosítok. Ha ve-

lem jössz, biztos lehetsz benne, hogy nem 
tévedsz el és olyan utakon kirándulunk, ame-
lyek végigtekerhetőek, mégha kihívást is je-
lentenek.

Nagyon fontos a mozgás és a sport, amit 
sajnos sokan hanyagolnak. Az e-bike olyan 
mozgásformát ad, amely nem megterhelő, 
mégis meglepően sok kalória égethető el 
vele, miközben átélhetjük az erdő és a su-
hanás adta élményeket. Nemcsak a testet, 
hanem a szellemet is frissen tartja, a stressz-
szintet is csökkenti.

E-mountain bike-jainkkal olyan helyekre 
juthatsz el, ahová gyalog vagy hagyományos 
kerékpárral fárasztó és egy örökkévalóság. Tú-
ráinkhoz a legmodernebb Cube e-bike-okat 
biztosítjuk vagy hozd saját e-bike-odat!

Gyere el hétköznap reggel és este kö-
zösségi tekeréseinkre, hétvégén pedig tedd 
magad próbára hosszabb túráinkon! 

Válogass a túrák közül vagy kérj sze-
mélyre szabott programot!

Hagyományos mtb-vel jönnél? Akkor is 
nálunk a helyed!

Ha csak útvonalra van szükséged - akár 
bringásra, akár gyalogosra -, akkor is minket 
keress! Javasolt útvonalaink oda visznek, 
ahol garantáltan alig találkozol mással.

Magányos farkasként vagy saját 
falkáddal vágnál neki? Bérelj nálunk 

e-mtb-t és kérj hozzá útvonalat. 
Indulj otthonról, házhoz visszük!

• Szervezett e-mtb túrák
• E-mtb kölcsönzés kiszállítással
• Szervezett mtb túrák
• Kerékpáros és gyalogos túratervezés

Elérhetőségek:
Nagy Gyula +36 30 258 7302

bringanatura@gmail.com
https://www.facebook.com/bringanatura/

https://www.instagram.com/bringanatura/
https://bringanatura.hu/

ÉP TEST – ÉP LÉLEK

Nagy Gyulával, a bringanatura megálmodójával beszélgettünk a bicik-
lizés új formájáról. Ars poeticája: “A levegő lételemem. Nemcsak a létfenn-
tartás feltétele, hanem az öröm, boldogság egyik forrása. Minél többet a 
szabadban tölteni és közben új, gyönyörű helyeket megismerni - ez mo-
tivál.” S, mikor is lehetne ez aktuálisabb, mint a mostani időkben!

38

IRÁNY A TERMÉSZET! 
Fedezd fel a kirándulás új élményét a bringanaturával!
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E-Bike Shop Buda
06.30.600.1024
1026. Bp. Szilágyi Erzsébet fasor 17-21

Háztól-házig
kerékpárszervíz

akár már másnapra!
Hűvösvölgy, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Adyliget lakosainak

Elhozzuk öntől kerékpárját és leszervizelve 
visszaszállítjuk akár már másnap!

 
12 éve működő, professzionálisan felszerelt kerékpárboltunk-

ban certifikált szakmai háttérrel javítunk elektromos, 
hagyományos MTB, Trekking kerékpárokat.

Az elektromos kerékpárokkal kap-
csolatban nincs egységes álláspont a 
bringások körében, ugyanis egy ré-
szük tévesen azt hiszi, hogy 

ezeknek a járműveknek nincs hozzáadott értékük 
a kikapcsolódáshoz. Az eszköz ugyanakkor csak 
rásegítést biztosít a tekeréshez, aminek mértékét 
lehet szabályozni is. Az elektromos kerékpár való-
jában új távlatokat nyit, hiszen aki eddig megtett 
húsz vagy harminc kilométert a hegyekben, az 
most akár ennek a dupláját is képes letekerni, ezál-
tal kétszer annyi utat is be tud járni.

Az elektromos kerékpározás élményfoka 
ugyanolyan, mint a hagyományosé

Viszont azok számára is tökéletes választás, akiknek 
semmilyen állóképességük nincs, adott esetben tíz éve nem 
is tekertek, és pár méter után kifulladva szállnának le az 
eszközről. Ezzel rögtön el is vesztenék a motivációjukat, de 
az elektromos bringa hozzáadja azt a plusz energiát, ami a 

sportolni vágyónak már 
erején felül lenne.

 t-t

ÖTSZÖRÖSÉRE NŐHET az elektromos kerékpárok iránti kereslet
Megoszlik a bringások elektromos kerékpá-

rokról alkotott véleménye, pedig szó nincs arról, 
hogy ez az innovatív eszköz elvenné a tevékeny-
ség által nyújtott élményt. Az elektromos kerék-
párok népszerűsége a koronavírus-járvány alatt 
is érezhetően emelkedett.
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Ismerje meg 
Magyarország egyik legmodernebb
technológiájával felszerelt 
anti-aging és esztétikai központjait!

Személyre szabott 
bőrápolás magas 

minőségű orvos-esztétikai 
gépekkel

Innovatív, transzdermális 
bőrfeltöltés - nem-invazív, 

szelíd bőrfiatalító 
kezelések

Növényi botox terápia a 
természetes anti-aging 

hatásért

Szépüljön és fiatalodjon exkluzív környezetben, szakértő kezek között, 
az InnoArt Med Aesthetica-ban, mely a Winfrom Medical és a SEYO 
TDA referencia központja.

Szelíd bőrfiatalítás az egyedülálló Seyo transzdermális bőrfeltöltő 
kezeléssel fájdalom- és kockázatmentesen:

Klinikailag tiszta 
hatóanyagok

3 technológiával: akusztikus lökéshullám, orvosi 
ultrahang és Tecar hullám
Hatékony bőrfeszesítés, zsírbontás
Cellulit kezelés
Biztonságos és fájdalommentes

WinShape alakformálás:

Biostimuláció a feszes arckontúrokért
Enyhíti a periokuláris ráncok láthatóságát
Eltünteti az acnékat, striákat
Segít felgyorsítani az anyagcsere- 
folyamatokat

TECAR CRV terápia:

Hidratáló hyaluronsavas kezelés
Mitocell regeneráló, bőrfeszesítő arckezelés
Arcszín-optimalizáló tápláló kezelés
Sejtaktiváló prémium arckezelés kendermagolajjal

Seyo transzdermális bőrfiatalító kezelés:

Kivételes ragyogás és fájdalommentes kezelés
Tökéletesen sima bőr
Gyors, hatékony és irritációmentes kezelés

Epilux lézeres szőrtelenítés

Különleges 
ajánlatunk
Foglaljon időpontot 

központunkba 
2021. augusztus 31-ig, 
5000 Ft kedvezményt 

biztosítunk 
bármely kezelésünk árából!

(További kedvezményeinkről bővebben 
honlapunkon olvashat.)

@InnoArtMedBudapest

@innoartmedaesthetica

InnoArt Med Aesthetica központjaink:
1028 Budapest, Hidegkúti út 1., 1. emelet
1024 Budapest, Káplár u. 4/c

06 70 604 0115

hello@innoartmedaesthetica.hu

www.innoartmedaesthetica.hu

Látogasson el InnoArt Med Aesthetica központunk egyikébe 
és tapasztalja meg az exkluzív, innovatív esztétikai és anti-aging élményt!



www.kilatomagazin.hu

41

ÉP TEST – ÉP LÉLEK

41

Maszk nélkül 
érzékenyebb lehet a bőrünk

Újabb lépést tettünk afelé, hogy 
visszatérjünk a megszokott hétköz-
napokhoz: az utcán végre lekerül-
hetnek a maszkok, így a szó szoros 
értelmében fellélegezhetünk. Ám 

tévedés lenne azt gondolni, hogy a 
bőrünk nem érezte meg az elmúlt 

hosszú hónapokat. 

Sokan bele sem gondolunk, hogy 
a maszk nem csak a kórokozók, de a 
szél és a hideg ellen is véd. A bőr ezt 
az állapotot a pandémia alatt már 
megszokta, ezért most túlérzéke-
nyen reagálhat az időjárás viszon-
tagságaira: ha leveszik az emberek 
a maszkot, a bőrük éghet, húzódhat, 
kipirosodhat.

Mivel a maszkot beltéren sok hely-
zetben még mindig kötelező horda-
ni, teljesen nem szabadulunk meg a 
vele járó kellemetlenségektől: kiala-
kuló pirosodások, foltok, duzzanatok 
vagy a „maszkné”, azaz a maszkhor-
dás hatására megjelenő pattanások. 

A kilégzés következtében befülled 
a bőr, lezárt, párás meleget generá-
lunk, így el tudnak szaporodni a bak-
tériumok az arcbőrünkön. A helyzetet 
tovább rontja, ha az arcunk vastagon 
be van krémezve, esetleg ki van smin-
kelve, ráadásul a maszkot sem cseréljük 
naponta, ahogyan kellene. Ezért ne vi-
gyünk fel (vastag) sminket a maszk alá, 
és ne kenjünk ragacsos, nehezen felszí-
vódó krémet a bőrünkre. Észszerű kü-

lönböző nyugtató, gyulladáscsökkentő 
krémek, gélek, maszkok használata.

Nyáron elengedhetetlen az 50 
faktoros fényvédő használata is, 
hiszen az UV-sugárzás nagyban be-
folyásolja többek között az örege-
dést, illetve a foltosodás és a ráncok 
kialakulását. A bőrünk szépségét 
emellett belülről is támogathatjuk 
kollagénnel, illetve „belső” fényvédő 
kapszula segítségével. Ami pedig 
semmibe nem kerül, de ugyancsak 
nagyon fontos, a friss levegő és az, 
hogy elegendő vizet igyunk!

Csom Barbara



www.kilatomagazin.hu

42

HÉTHATÁR ITTHON

Itt a lehetőség, hogy életre szóló kalandokkal gazdagod-
junk Magyarországon, hiszen hazánkban is újra beindult az 
élet, így a belföldi turizmus is életre kel. Tehát aki teheti, 
induljon ismét útnak, barangoljon belföldön, keresse fel ré-
gen látott, kedvenc helyeit, vagy éppen fedezzen fel eddig 
ismeretlen úti célokat! Akár már kisebb-nagyobb távolsá-
gokra a fővárostól is rengeteg lehetőségünk adódik, hogy 
kikapcsolódjunk és élményekkel gazdagodjunk!

A járvány leküzdése után a hazai gazdaság, így a 
magyar turisztikai szektor sajnos továbbra is hatalmas 
kihívásokkal küzd. Ezért is fontos, hogy a turizmus-

ban dolgozók helyzetét segítsük azzal, 
hogy külföld helyett a belföldi utazást 
választjuk! Ezzel most a vendéglátókat, 
szállásadókat, szolgáltatókat, termelőket is 
támogatjuk, miközben mi is felfedezhetjük 
hazánk rejtett kincseit!

Alapvetően a belföldi utazás már 
önmagában egy biztonságosabb alternatíva, 

mintha külföldre látogatnánk, de itthon is körül-
tekintőnek kell lennünk. Emellett bátran tervezhetünk 
kisebb kirándulást vagy hosszabb nyaralást, erdei sétát 
vagy vízparti pihenést, kastélylátogatást vagy gasztro-
túrát, hiszen a nyár az új élmények szerzéséről szól!

A szállásadók, fürdők és éttermek számára a min-
denkinek elérhető Covid-közlemény jelent útmuta-
tót ahhoz, hogy a vendégek maximális biztonságban, 
zavartalanul tölthessék szabadidejüket. Fontos, hogy 
vigyázzunk egymásra, valamint saját magunk és mások 
biztonsága érdekében betartsuk az alapvető biztonsági 
előírásokat!

Tehát, maradjunk itthon, mert érdemes idén 
nyáron belföldön utazni!

 - tarczali -

Pihenés, feltöltődés, gyógyulás, élmény kicsiknek és nagyoknak!

TERMÁL- ÉS WELLNESS SZÁLLODA 
BUDAPEST VONZÁSKÖRZETÉBEN!

SZERETETTEL 
VÁRJUK A 

TERMÁL HOTEL VESTÁBAN 
Tápiószecsőn!

Termál Hotel Vesta
06-20-452-0788

info@vestahotel.hu
www.vestahotel.hu
2251 Tápiószecső, 
Gyógyfürdő u.1./A

BELFÖLDRE VAGY KÜLFÖLDRE UTAZZUNK? 

M A R A D J U N K   I T T H O N !
Ez a kérdés már a pandémia előtt is gyakran felvető-
dött a családokban, elsősorban azért, hogy milyen 
távolságot érdemes megtenni például egy tenger-
parti pihenésért, hogy az egész család kipihenhesse 
magát a szabadság alatt. A többórás repülős vagy 
autós külföldi utazások helyét idén nyáron alighanem 
egyértelműen átveszik a belföldi családbarát utazási, 
nyaralási célpontok, hisz végre eljött az ideje annak, amire 
hónapok óta vártunk: ismét szabadon mozoghatunk, bizton-
sággal útra kelhetünk országon belül.
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m Nincs is jobb dolog a bezárt-
ságban töltött időszak után, 
mint egy hangulatos vidéki 
wellness-szállodában lazítani, 
elfelejteni az elmúlt hónapok 
nehézségeit, megpróbáltatásait. 
m Mi magyarok imádjuk a 
vizet, a fürdőket. A Hévízi 
Gyógytó a világ legnagyobb 
biológiailag aktív, természetes 
gyógytava, amely testet és lel-
ket egyaránt felüdít. 
m A Palace Hotel**** Hévíz 
központjában, a gyógytótól 
200 méterre található. A bel-
város szívében elhelyezkedő 
hotelt kívül fiatalos, vidám 
színe és számtalan erkélye, 
belül lenyűgöző átriuma teszi 
egyedivé és összetéveszthetet-
lenné. A szálloda 135 tágas, 

igényesen berendezett, légkon-
dicionált, kétágyas szobával és 
apartmannal várja Vendégeit.  

A szállodában a pihenés 
valóban kikapcsolódás lehet 

az egész család számára!

m CsemeteErdő játszósarok, 
nyári időszakban animációs és 
kreatív programok, gyermek 
büfével várják a kisgyermekkel 
érkezőket. A wellness rész-
legbe lépve egy gyönyörű me-
dencetér tárul a szemünk elé, 
amely modern színvilágával, 
családias méreteivel hívogatja 
a látogatót. Élménymedence, 
meleg vizű pezsgőmedence, 
szaunák és gőzkabin várja a 
pihenni vágyókat. Számtalan 

masszázs közül válogathatunk 
úgy, mint stresszoldó-, sport-, 
lávaköves-, csokoládé masz-
százs, néhányat kiemelve a 
hosszú listából. 
m A gyógyászati részleg széles 
körű szolgáltatásokat kínál, a 
mozgásszervi megbetegedé-
sektől kezdve a reumatikus 
problémákon át egészen a kró-
nikus nőgyógyászati betegsé-
gek kezeléséig. A Beauty Bar 
Loreal szalonban professzi-
onális fodrászati-, manikűr-, 
pedikűr- és kozmetikai keze-
lésekkel szépülhetünk a fürdő-
zés után.

m A Palace Hotel**** Hévíz 
konyháján hazai- és nemzet-
közi ételekből válogathatunk 

reggel és este is. Az állatbarát 
szállodában házi kedvencét is 
szívesen látják. 
m A kisvárosi miliő, a hangu-
latos utcák, a gyógyvíz ereje, 
emberek sokaságát csábítja 
itthonról és külföldről egyaránt 
Hévízre. Itt valóban elmond-
hatjuk, hogy a szálloda értünk 
van. Pihenjünk és regenerálód-
junk exkluzív környezetben, 
ahol a fiatal és az idősebb kor-
osztály, az egészségét megőriz-
ni, illetve gyógyulni vágyó is 
megtalálja számítását.

ÉLMÉNYEK 
A MEGÚJULÁS JEGYÉBEN 
A PALACE HOTEL****-BEN 

HÉVÍZEN

Bővebb információ:
Palace Hotel**** Hévíz

8380 Hévíz, Rákóczi u. 1-3
www.palacehotelheviz.h

info@palacehotelheviz.hu
Tel.: 83/542-140

Ha egri bor, akkor a legtöbb fogyasztónak bikavér jut eszébe. 
Nem véletlenül. A feljegyzések szerint már több mint 100 éve, 
1912-ben jelent meg először a bikavért adó szőlőfajták leírása. 
Grőber Jenő egri szőlősgazda a múlt század elején alkotta meg 
az Egri Bikavért, hogy megmutassa Eger sokszínű borvidékén 
termő vörösborok szépségét, erejét és velejét. A jól csengő név és 
a válogatott fajták szabályozott házasításával készülő bor meg-
hozta a várt eredményt: a bikavér a borvidék legismertebb 
márkaneve lett.

A rendszerváltás után újjáéledt egri borászatok az elmúlt két 
évtizedben azonban sokat tettek a márkanév régi rangjának visz-
szaállításáért. Így az Egri Bikavér jó minőségű, remek bor, amely 
élve a házasítás végtelen lehetőségével, ezerarcú, mégis jelleg-
zetesen egri.

A bikavér és a többi kiváló egri bor ünneplésére rendezik 
meg az Egri Bikavér Ünnepet évről – évre, idén immár huszon-
ötödik alkalommal Egerben, mely a város legnagyobb rendez-
vénye. 

Régi és közkedvelt hagyománya az Egri Bikavér Ünnepnek, 
hogy a borokhoz Eger és a környék legjobb konyhái készítik az 
egyedi alkalomra komponált ételeket. Egy bikavér, egy egri 
étel – igazi borgasztronómiai gála. Két színpadon négy napig 
sokszínű zenei kínálat, az Érsekkert hangulatos varázsa, önfeledt 
szórakozás várja vendégeket. 

XXV. EGRI BIKAVÉR ÜNNEP
„Az Egri Bikavér Ünnep egy életérzés, amelyet csak a helyszínen 

lehet átélni és megtapasztalni.Összegyűlünk, jó zene mellett 
egy kiváló környezetben kóstolgatjuk remek borainkat, 

egyszerűen csak jól érezzük magunkat.”
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Új szabadtéri fürdővel, színes 
kulturális programokkal és jelentős 
beruházásokkal várja régi és új ven-
dégeit az induló nyári szezonban Haj-
dúszoboszló. 
Ugyan Magyarország legnagyobb 
fürdővárosában is éreztette hatását a 
koronavírus-járvány és a korlátozó in-
tézkedések, azonban a tavaly nyárinál is 
több vendéget várnak. A járvány jelentős 
visszaesést hozott Hajdúszoboszlón is, 
pedig a város az elmúlt években az egyik 
legnépszerűbb desztináció volt. Budapest 
után 2019-ben a második helyet foglalta 
el a legnépszerűbb belföldi települések 
között, köszönhetően többek között az 
egész évben igénybe vehető gyógy- és 
egészségturisztikai szolgáltatásoknak.  
Azonban a járványhelyzet teljesen átírta 
a forgatókönyvet. Ugyan a belföldi turiz-
mus nyáron egy időre elindulhatott, de 
külföldről a vendégek elmaradtak. Az idei 
nyári szezont azonban segítheti, hogy a 
járvány harmadik hulláma lecsengőben 
van, és a védettek előtt megnyíltak töb-
bek között a fürdők, szállodák és kulturá-
lis intézmények.

VÍZESÉS ÉS VÍZIBÁR
– még nagyobb lesz 
a fürdőkomplexum

Az idei nyári szezonra Hajdúszobo-
szló városa több újdonsággal is ké-
szült: az egyik legfontosabb a Hun-
garospa Prémium Zónája. Európa 
legnagyobb fürdőkomplexuma, 
mely eddig összesen 19.479,52 négy-
zetméteres vízfelülettel büszkélked-
hetett, idén még nagyobb lesz: június 
közepére elkészül az ország legújabb 
szabadtéri wellnessfürdője. A Prémi-
um Zónában 2500 négyzetméteres 
vízfelület várja a látogatókat. Az ezer 
fő befogadására alkalmas új részleg 
egyben egy világkörüli utazásra 
is hív: a Plitvicei-tavak inspirálta 
medencében vízesés, az Amazonas 
hangulatát felidéző részen galériákon 
elhelyezett jakuzzik, a Tahiti-meden-
cében pedig vízibár is helyett kapott. 
De lesz még sodrófolyosós medence, 
pezsgőágy, és gyerekmedence is.

Szállodánk ideális választás minden korosztály 
számára, mert a hajdúszoboszlói 

fürdőkomplexum minden egysége 
megközelíthető és áraink tartalmazzák 

a belépőjegyeket.

Idei újdonság:
PRÉMIUM ZÓNA

5 csillagos élményekkel!

ELÉRHETŐSÉG:
4200 - Hajdúszoboszló,
József Att ila u. 25.

06 70 799 8926
hotel@hungarospa.hu

VÁRJA VISSZA VENDÉGEIT
HAJDÚSZOBOSZLÓ 

HÉTHATÁR ITTHON

Megafürdővel
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Sokunk számára okoz fejtörést, hogyan 
tudnánk anélkül élvezni a nyaralást, hogy 
közben a munkánkon töprengünk. Meg-
éri-e egy-két hétre elengedni a gyeplőt, 
hogy a tengerparton hátradőlve átadjuk 
magunkat az élménynek? Vagy inkább ér-
demes ilyenkor is rápillantani az e-mailekre? 

Nyaraláskor reggel és este dolgozha-
tunk körülbelül 30-60 percet. Ilyenkor gyor-
san fussuk át az e-maileket, esetleg egy-két 
telefont is elintézhetünk. Így nem nyomaszt 
a tudat, hogy már több napja nem foglal-
koztunk a munkával, és otthon sem fog 
többszáz olvasatlan levél fogadni.

Megéri jó előre tudatnunk minden-
kivel, akit potenciálisan érinthet, hogy az 
elkövetkező egy-két hétben nem leszünk 
telefonközelben, és az e-mailekre is csak 
korlátozottan tudunk válaszolni. Esetleg 
vészhelyzetben leszünk elérhetőek, de 
csakis akkor, ha már tényleg ég a ház! 

Sokunk azért nem tud elszakadni a 
munkától, mert félünk: ha nem vagyunk ott, 
nem fognak jól menni a dolgok. De meg kell 
tanulnunk a feladatainkat másoknak deleg-
álni és kiszervezni. Mindenképp jelöljünk ki 
olyan embert, akinek van döntési joga, és 
akit az sem riaszt el, ha pár ajánlatról hatá-

rozni kell. Érdemes felelősséget bízni az asz-
szisztensünkre, aki ettől értékesebbnek érzi 
magát, nekünk pedig ezáltal is súly esik le a 
vállunkról.

Sok vállalkozóról elmondható, hogy 
munkamániás. Egyszerűen azért, mert sze-
reti, amivel foglalkozik! Mással ezzel szem-
ben előfordulhat, hogy a háta közepére sem 
kívánja a munkát. Alig várja, hogy ne kelljen 
foglalkozni vele. Ám, ha ennek ellenére is 
ott motoszkál a fejében, felmerül a kérdés: 
vajon attól retteg, hogy mást találnak a he-
lyére? Ilyenkor bekapcsolnak a félelmeink 
és a negatív hiedelmeink is. Érdemes eltű-
nődnünk: valóban ebben a munkakörben 
érezzük jól magunkat, ha ennyire nyomaszt 
a gondolata is? 

De a legfontosabb, hogy hagyjunk időt 
a minőségi pihenésre!  Habár vállalkozóként 
ilyenkor is foglalkoznunk kell a feladatokkal, 
azt nem szabad megengedni, hogy tönk-
retegye a nyaralást! Az élet nem áll meg 
attól, mert nyaralunk, de azt se engedjük 
meg, hogy végigstresszeljük az utat emiatt. 
A párunkkal és családunkkal való minőségi 
időtöltést ne szakítsuk félbe! Arra ott van 
még 22 óra a napból, amit kikapcsolódással 
és programokkal lehet eltölteni.”

S. D. 

Munka és/vagy nyaralás? 
Találjuk meg az arany középutat!

Mórahalom központjában, közvetlenül a Szent Erzsébet Mórahal-
mi Gyógyfürdő mellett egész évben várja Önöket a Thermál Panzió  Sze-
gedtől 20 km-re, az M5 autópálya lehajtótól 12 km-re. A három csillagos 
panzió 22 db kétágyas szobával, 2 db négyágyas apartman szobával, és 1 
db családi szobával rendelkezik. (mind fürdőszobával felszerelt)

A szobák felszereltsége: légkondicionáló (használata ingyenes), 
minibár, szobaszéf, LCD televízió, telefon, WIFI (használata ingyenes), 
zuhanykabinos fürdőszoba, hajszárító. Autóval érkező vendégeink részére 
ingyenes, zárt parkolóudvar áll rendelkezésre.

A panzió és svédasztalos reggeli 
helyszínéül is szolgáló Varga Csárda 
között közvetlen átjárás biztosított. A 
csárda házias ízekkel várja vendégeit 
a hét minden napján, amelynek eme-
letén maximum 80 fő befogadására 
alkalmas különterem is található.

Vendégeink gondtalan, pihen-
tető kikapcsolódását a Szent Erzsé-
bet Mórahalmi Gyógyfürdő***** 
biztosítja, ahol télen legalább 10 
meleg vizes medence, amelyből 3 
szabadtéri, és 4 db szauna várja a 
vendégeket. A panzió és a gyógyfür-
dő között vendégeink részére ingye-
nes és közvetlen, korlátlan átjárás 
biztosított. A hotelhez közvetlenül 
kapcsolódó strand nyáron szórakoz-
tató programok, események, egyéb 
különleges rendezvények helyszíne.  

A  Patkó Lovas és Szabadtéri 
Színház minden nyáron látvá- nyos előadásokkal, koncertekkel 
kápráztatja el nézőit. A város kiváló lehetőségeket ad kirándulásokra, szer-
vezett túrákra a kialakított túraútvonalakon. A helyi vendéglátóhelyek ha-
gyományos ízeivel visszatérő vendégeink kedvencei! Legyen az nyaralás, vagy 
téli üdülés, a turizmus Mórahalmon egész évben lendületben tartja a várost. 
A társadalombiztosító által támogatott kezelé-
sek a gyógyfürdőben igénybe vehetőek.

Thermál Panzió ***
MÓRAHALOM

Telefon: +36 62 580 242
Mobil: +36 30 456 7600

E-mail: panzio@morahalom.hu
Weboldal: www.thermalpanzio.hu

Cím: 6782 Mórahalom, 
Szegedi út 1/B

Várjuk foglalását 
az alábbi elérhetőségek

egyikén: 

OTP-MKB-K&H SZÉP KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!
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„Kend be vékonyan tejföllel!” – Ez nem egy étel-
recept részlete, hanem nagyanyáink kedvenc prak-
tikája napégésre, ami lassan kimegy a divatból és 
feledésbe merül. A helyét átvette az Aloe Vera – nem 
véletlenül.

Úgy tűnik, nincs új a nap alatt, ha napégésről van szó. 
Bár rengeteg házi praktikát ismerünk, ehhez képest mind-
össze néhány módszert használ szinte mindenki.

A legtöbben Aloe Verával enyhítik a napégés tünete-
it. A növény mindenféle változatát használják, a levelekből 
frissen kinyomott zselétől a krémekig. Az Aloe Vera jóté-
kony hatásáról a szüleiktől, a médiából és az ismerőseiktől 
hallottak a válaszadók.

A második legelterjedtebb módszer a d-panthenol ha-
tóanyagú készítmények használata a szülők és az orvos 
tanácsára.

Nagyszüleink kedvenc praktikáját, a tejfölt már csak 
elenyésző számban használják a napégés 

következményeinek enyhítésére.
Az Aloe népszerűségére 

magyarázat lehet, hogy cik-
kek ezrei szólnak jótékony 
tulajdonságairól, kedvező 
bőrgyógyászati hatásairól. 
Azonban nem árt az elővi-

gyázatosság. Más dolog, ha 
egy egészséges bőrt ápolunk, 

és megint más, ha egy sérült bőrt 
szeretnénk gyógyítani, mivel a gyógy-

növényes készítmények allergiás reakciókat válthatnak ki. 
Ezért ha nem javul, esetleg rosszabbodik a bőr állapota, 
akkor hagyjuk abba a kezelést, és forduljunk orvoshoz, bőr-
gyógyászhoz.

A legjobb házi praktikák 
napégésre
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MŰVELT FŐ

Olvasni idén nyáron is lehet, sőt! Kell is, 
hiszen a szereplők és történetek mindig képesek 

olvasójukat messzire repíteni 
térben és időben egyaránt. 

Elérkezett a nyár, a pihenés ideje. Mindannyiunk köny-
vespolcán vagy éjjeliszekrényén várakoznak olyan köny-
vek, amelyeket év közben megvettünk, de még  nem 
jutott időnk az elolvasásukra. Eljött az ideje, hogy leporol-
junk és újraolvassunk egy-két régi nagy kedvencet - és per-
sze érdemes újra felfedezni a könyvesboltokat is, hiszen ott 
mindig, minden korosztály talál kedvére való olvasnivalót.

Egy nyaralás remek alkalom arra, hogy hátradőljünk és 
elmerüljünk egy lebilincselő kötetben. A művelt ember 
poggyászából nem hiányozhat a jó könyv akkor sem, ha 
a Balaton partján vagy éppen a hegyek között piheni ki 
az egész év fáradalmait.

Nagy irodalomelméleti tanulmányok egyáltalán nem 
szólnak arról, hogy volnának évszakfüggő olvasmányok. 
Mégis érezzük, hogy nyáron lehetőségünk van olyan köte-
teket kézbe venni, amikre máskor nem is gondolunk. Ebben 

az évszakban az emberek mintha többet és szívesebben 
bújnák a könyveket. Egyesek szerint ilyenkor az ember 
azért olvas sokkal többet, mint télen, mert több idő van rá, 
így akár nagyobb lélegzetű könyvekbe is belekezdhet.

S hogy ki milyen jellegű könyvet választ egy laza víz-
parti kikapcsolódáshoz, az nagyon változó: a könnyed li-
monádétól és romantikus regényektől kezdve, az ifjúsági vagy 
történelmi irodalmon és a tudományos, ismeretterjesztő mű-
veken át, egészen a kalandos történetekig, izgalmas krimikig, 
akár a fajsúlyosabb és borzongatóbb darabokig rendkívül 
széles a paletta, amiből csemegézhetünk. Arról nem be-
szélve, hogy barátaink, ismerőseink is mit ajánlanak nekünk.

Vakáció alatt jobb is száműzni az internetet, s, a kezünk-
be fogni néhány könyvet, esetleg egy e-book olvasót. Egy 
hosszabb utazás alkalmával hasznos útitársnak bizonyulhat 
a hangoskönyv is. A gyerekek se maradjanak olvasniva-
ló nélkül a nyaralás alatt - számos mese- és ifjúsági könyv 
közül választhatnak.

Jó pihenést és olvasmányos nyarat kívánunk!
Tarczali Tímea

OLVASMÁNYOS NYÁR...
Drága nyaralni induló olvasónk!  Meghatározó élményekre vágysz? Mi  már tudjuk, mit olvass a nyáron!
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Kínai horoszkóp 2021: 

Megállunk a lejtőn 
vagy tovább csúszunk? 

Itt a Bivaly éve!
A Fém Bivaly éve a Fém Patkány évét követi, 2021. 

február 12-én kezdődik és 2022. január 30-án ér véget. 
A kínai horoszkóp szerint 2021 a Fehér Fém Bivaly éve: 
a felelősségvállalás, a kemény munka, a szervezettség, 
a kitartás, az elszántság és az érdemek esztendeje.

A bivaly erős, határozott vagy akár makacs állat, kitar-
tó és hűséges, őszinte és megbízható. Kemény munkára, 
elszántságra, erőre ösztönöz, mivel ő maga is ezt képvi-
seli. Legyen szó akár szántásról, akár nehéz terhek szállí-
tásáról, a Bivaly mindig híven szolgálta az emberiséget. Ez 
a fajta kötelességtudat jellemző lesz a Bivaly évére is.  Sok 
jelentős esemény várható 2021-ben, és nem lesz mindig 
könnyű ez az esztendő: folyamatos fejlődést és számos, az 
emberiség számára meghatározó jelentőségű történelmi 
változást tartogat. A kínai horoszkóp 2021-re végig a tör-
vény, a rend és a biztonság uralmát jósolja.

Több országban szigorú környezetvédelmi szabályokat ve-
zetnek majd be, és a mezőgazdasággal kapcsolatos ügyek is 
fontosabb szerephez jutnak. A Bivaly évében meg kell dolgozni 
az eredményekért, ugyanakkor a gyakorlatiasság is jellemző 
lesz rá. Ezért sokak számára most jön el a tudatos cselekvés ide-
je, és tetteiknek meg is lesz az eredménye. Ez az esztendő a tra-
dicionális értékeknek és megoldásoknak kedvez, emiatt sokan 
munkálkodnak majd családi életük jobbításán.

Általánosságban tehát elmondható, hogy a Bivaly évé-
ben a kemény munka hozza meg a sikert, nem pedig a 
szerencse. Ugyanakkor a Bivaly sikert és állhatatosságot, 
békét és harmóniát, családot és szeretetet, stabilitást, fe-
gyelmet és szervezettséget, türelmet és eltökéltséget is 
jelképez.

Vagyis 2021-ben az álmaink megvalósításán kell dol-
goznunk, tisztelnünk és védenünk kell a családunkat, be 
kell osztanunk az időnket, megállapítanunk a prioritá-
sainkat, és a nehézségek ellenére is tovább kell halad-
nunk a kiválasztott úton, hogy elérhessük a céljainkat.

-zágony-

Szeretünk alkotni, a semmiből valamit ké-
szíteni, ráadásul mindennapi használati 
tárgyat, ami az emberek kényelmét szol-
gálja, vagy éppen a régi elhasznált, ment-
hetetlennek tűnő, rozoga bútorból újat va-
rázsolni! Stil- és modern bútorok áthúzása, 
javítása. Ingyenes felmérés rövid határidőn 
belül, otthonában! 

HÍVJON BIZALOMMAL!
Novák Csaba kárpitos

Mobil: 06-20-551-0283
Web: www.budaikarpitos.hu

Budai kárpitos
Hivatásunk a kárpitozás!

kanapék
ágyak
heverők
ülőgarnitúrák

fotelek
székek
puffok
sezlonyok

bárpultok
antik bútorok
autóülések
hajóülések

motorülések
ajtók
falak
bárpultok

Amiket vállalunk:
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Ma már Magyarországon is jelentős a szakiroda-
lom a passzívházakról, de ezeket szakemberek írják 
szakembereknek. Rezsnyák Péter építész-kivitelező 
hazánkban elsőként írt könyvet hétköznapi nyelven 
a passzívházak iránt érdeklődőknek, hiszen a csalá-
danyák és családapák nem a fizikát akarják megtanul-
ni, csupán annyit szeretnének elérni, hogy reális költ-
ségvetésből jó otthonuk legyen.

Napjainkban az új ingatlanokat építő családok számá-
ra értelemszerűen rendkívül fontos, hogy amennyire csak 
lehet, az épület energiatakarékos legyen. A piacon számos 
technológia áll már rendelkezésre, amelyek az épületek 
energiafogyasztásának csökkentését szolgálják, ugyanakkor 
egy sincs olyan hatékony, mint amikor az ember passzívhá-
zat épít magának.

A passzívházakban nyáron kellemes idő van akár egy vá-
lyogházban, télen pedig minimális energiával lehet befűteni 
őket. Nem kell kéményt és klímaberendezést beépíteni - a 
megfelelő hőmérséklet ugyanis árnyékolással, illetve egy-
szerű fűtőberendezéssel könnyen megoldható. Elmondja, 

akár javaslatot tesz arra, hogy lombhullató fákkal, akár egy 
időben elültetett diófával a nyári kánikulában hogyan árnyé-
kolják az új otthont úgy, hogy télen a benapozás biztosítva 
legyen. Hiszen a fa nyáron árnyékot ad, majd a lombhullástól 
átengedi a napsugarakat.

A szakember szerint a passzívházak népszerűsé-
ge töretlen. És bár nő a kereslet a passzívházak iránt, és a 
szakirodalom is egyre jelentősebb, a megjelent műveket 
leggyakrabban szakemberek írják szakembereknek. A házi-
asszonyoknak és családapáknak viszont szükségük van egy 
hétköznapi nyelven megírt könyvre, mely magába foglalja 
az összes meglévő tudást ebben a témában.

Az „Egyszerűen passzívház” című kötet érthető módon 
vezeti végig az olvasót az ötletelés,  tervezés és építkezés fo-
lyamatán, és sorra veszi az olyan gyakorlati tudnivalókat is, 
amiket az érdeklődők sok esetben nem kapnak meg máshol.

A könyvet november közepétől lehet megvásárolni köz-
vetlenül a szerzőtől, az internetes oldalán keresztül.

T. T.

Anya házat épít: 
HÁZIASSZONYOKNAK JELENIK MEG KÖNYV A PASSZÍVHÁZAKRÓL

l Simább, 
egyenesebb, 

jobb minőségű 
vakolt falat ered-

ményez
l Lényegesen gyorsabb a 

kézi vakolásnál
l Nincs felesleges anyagfelhasz-

nálás
l A kivitelezés nem csak gyorsabb, 

tervezhetőbb, de olcsóbb is
l Sem felesleges munkaerőre, sem feles-

leges anyagra nem kell költeni, a költségek 
átláthatóak, pontosan kalkulálhatóak

Toma János Tamás 
06703965016
06702107815

tomajanos26@gmail.com

2094 Nagykovácsi, 
Rákóczi u. 11.

A GÉPI VAKOLÁS 
ELŐNYEI

L TÉRKÖVEZÉS (NAGY MÉRET IS)
L GÉPI VAKOLÁS (GIPSZES, CEMENTES)
L HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS 
L LÉPCSŐ ÉPÍTÉSE
L BURKOLÁS (BELTÉRI, KÜLTÉRI)
L BEJÁROK ÉPÍTÉSE 
L PARKOLÓ ÉPÍTÉSE 
L GIPSZKARTON KÉSZÍTÉSE 
L KÖNNYŰ SZERKEZET ÉPÍTÉSE STB…

NAGY TAPASZTALATTAL VÁLLALJUK 
KORREKT ÁRON, HATÁRIDŐT TARTVA

TOMA Építők Kft.
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Igény esetén teljes körű jogi háttérrel 
és energetikai tanúsítvány készítéssel. 

Tiszta képet adok az otthona aktuális piaci helyzetéről és ér-
tékéről. A lakás megtekintésekor segítséget nyújtok az irányár 
meghatározásában (díjmentes) az aktuális ingatlanpiacról. Le-
bonyolítom az adásvétel teljes 
folyamatát az apróhirdetések 
feladásától a szerződéskö-
tésig. Naprakész tudá-
sommal elősegítem az 
ingatlan leggyorsabb 
és legmagasabb áron 
történő értékesítését.

Eladó és kiadó ingatlanok köz-
vetítésével foglalkozom sok éves 
kiemelkedő tapasztalattal első-
sorban Hidegkúton és Máriare-
metén. A személyes kapcsolat-
tartásnak és az ügyfél centrikus 
kiszolgálásnak köszönhetően 
számos elégedett ügyfélnek kí-
nálok lehetőséget, hogy megta-
lálja a legmegfelelőbb otthonát 
vagy befektetését. 

Mészáros Ágnes
Okleveles ingatlanközvetítő

06704579705

A statisztikai alapú 
értékbecsléssel 

az ingatlanvásárlók 
spórolnak

A jövőben lehetséges-
sé válik a statisztikai ala-
pú ingatlan-értékbecslés, 
és a lakásérték 60 száza-
lékáig lehet majd eladó-
sodni vele.

Egyelőre csak Buda-
pesten, az agglomeráció-
ban, megyeszékhelyeken 
és megyei jogú városok-
ban vehető majd igénybe 
az új szolgáltatás és csak a 
150 négyzetméter alatti la-
kásoknál. Így az értékbecs-
lők munkája átalakul, az 
egyszerűsítéssel pedig az 
ingatlanvásárlók takaríta-
nak meg pénzt.

A statisztikai alapú ér-
tékbecslésnek nincsen 
semmilyen költsége, tehát 
ez az összeg az ingatlan-

vásárlók zsebében marad. 
Másik előnye, hogy jelen-
tősen felgyorsulhat az ér-
tékbecslés. A szakemberek-
nek nem kell kimenniük az 
ingatlanhoz, nem kell fel-
vinniük az eredményeket 
a rendszerbe, az alapada-
tokat egyből fogják látni 
a bankok és könnyebben 
meghatározhatják az ingat-
lanok becsült értékét.

Ugyanakkor, ha valaki el 
akar térni ettől annak érde-
kében, hogy nagyobb ér-
tékű hitelt vehessen fel, ezt 
továbbra is igényelheti, de 
ahogy eddig, úgy ezután is 
ki kell fizetnie az értékbecs-
lési díjat.

GÉPKÖLCSÖNZÉS, SZERVÍZ, 
MUNKARUHÁZAT, VÉDŐESZKÖZÖK

Kertigépek javítása, élezése, építőipari 
kisgépek karbantartása, olajok: lánckenő, adalék, 

damilok fűkaszákhoz, gyémánttárcsák, 
csiszolópapírok, csiszolótárcsák, stb.

www.melomix.hu
e-mail: melomix@melomix.hu

Budapest, Nagyrét u. 2.
Tel: 376-8619,  397-1987,  

70/313-5610

19. ,Budapest, Nagyrét u. 19.
Tel.: 376-8619, 397-1987,

30/944-3154

Építőanyag kereskedés házhozszállítással!
Díjtalan szállítás a kerületben 30 q cement rendelése esetén!

Tel.: 376-5853
Nyitva: • hétfő-péntek: 7-16 • szombat: 7-12 • vasárnap zárva

Mész, beton, transport beton, tégla, sóder, homok, termőföld, betonacél, szegélykő, 
térkő, vakolat, csemperagasztó. Cement és zsalukő kedvezményes áron!

Tetőléc és deszka kapható!
Gépi földmunka, bontás, verőfejjel és szállítással is, tereprendezés,

alap-, és sáv-alapásás, árokásás.

1028 Pesthidegkút-Ófalu, Patakhegyi út 83-85.
Tankoljon olcsóbban, helyben!

Tel: 397-2523
Nyitva: • H–P: 6–19 h • SZO.: 6–16 h • vasárnap zárva
95-ös • Gázolaj • PB gáz • Telefon egyenleg feltöltés 

 • Autópálya matrica • Bankkártyás fizetés 

Javítástól az új tetőig! Kőművesmunkát 
és szerkezetépítést is vállalunk!

Ács, bÁdogos, tetőfedő

www.tetoking.hu 
tel.: (30) 9242-690
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Ha már valaki félrerakott pénzt a felújításra, akkor azt érte-
lemszerűen úgy is kellene elköltenie, hogy ténylegesen értéket 
növeljen a lakáson, és ne romboljon. A gond az, hogy a legjobb 
szakemberek már év elején hónapokra foglaltak. Ezért alapo-
san körül kell nézni! Nem érdemes a legolcsóbb vállalkozót kivá-
lasztani egy ingatlan felújítására. 

Sajnos nagyon sok olyan önjelölt amatőr indított vállalkozást, 
akinek nincs megfelelő tudása és tapasztalata sem az adott te-
rületen. Ezért érdemes ajánlás útján olyan kivitelezőt válasz-
tani, akivel családon belül vagy az ismeretségi körben korábban 
elégedettek voltak. Ha ez az opció nem áll fenn, akkor, ha időnk 
engedi, ajánlott több, akár négy-öt szakembert is meghallgatni, 
hiszen lehet sok hasznos építő ötletük is. 

Javasolt ránézni a kivitelezők cégadataira is. Ez ma már 
néhány kattintással elérhető, és pontosan látni lehet, hogy az 

előző években mekkora forgalma volt az adott vállalkozásnak, 
hány fő volt oda bejelentve. Így kiderülhet, tud-e egyáltalán 
akkora volumenű munkát vállalni, mint amit rá akarunk bízni.

Tehát soha nem volt ilyen fontos a körültekintés, 
mint napjainkban!

t.t.

• WC-k
• mosogatók
• padlóösszefolyók gépi, 

spirálos tisztítása
• mosdók cseréje, javítása

• csatornák - keresés, 
• kamerás hibamegállapítása, 

szakszerű tisztítása, 
javítása.

TÓTH LÁSZLÓ TEL.: (20) 342-9064

TÓTH ÁDÁM TEL.: (20) 205-4129

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

N
E 

BONTSON! HÍVJON
!

Minden nap, garanciával, nyugdíjas kedvezménnyel.

SOK KÓKLER JELENT MEG 
AZ ÉPÍTŐIPARBAN 

a felújítási kedvezmények 
hatására

Hatalmas az érdeklődés az ez évben bevezetett otthonfelújítási prog-
ram iránt. A hirtelen megnövekedett kereslet hatására a legjobb szak-
emberek sokszor már csak az év második felére tudják vállalni a meg-
rendeléseket, miközben rengeteg önjelölt amatőr indít vállalkozást 
annak reményében, hogy hirtelen nagy összegeket kereshet. 
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LÓERŐ

1037 Budapest, Kunigunda útja 56.

Telefon: +36 1 801 4265
DUNA AUTÓ ZRT.
Volvo márkakereskedés és márkaszerviz

dunaauto.hu/volvo

A Volvo XC90 vegyes fogyasztása: 2,5-9,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 57-223 g/km.

VOLVO XC90
KÉSZLETRŐL AZONNAL ELVIHETŐ

TEKINTSE MEG KÍNÁLATUNKAT!

OLASZ AUTÓK

Szamosi Jánosné
ügyvezető

1028 Budapest, Kölcsey u. 2/A
Tel./Fax: 376-8129
mobil: 06/30-9-548-016

www.alfaszamosi.hu
alfa.szamosiszerviz@gmail.com

ALFA SZAMOSI KFT. 45
www.kilatomagazin.hu

HÁTTÉR

Spanyol startup Mö: 
most a jövő autójának tűnik

A háromkerekű Mö az autó kényelmét ötvözi az elekt-
romos kerékpár környezetvédelmi előnyeivel és fenn-
tartási költségeivel, 70-80 százalékban fenntartható 
anyagokból áll és nincs szüksége olyan nem megúju-
ló energiaforrásokra, mint a gázolaj vagy a benzin. 50 
km/h-s sebesség érhető el vele, szén-dioxid kibocsá-

tás nélkül. A 85 kg tömegű, 2 méter hosszú, 1,4 méter 
széles Mö vezetéséhez nem szükséges jogosítvány. A 
Mö most 4500 euróba (1,4 millió forint) kerül – adott 
tájékoztatást a Möt kifejlesztő Evovelo. A kétüléses 
triciklit elsősorban városi közlekedésre tervezték, 
mivel legfeljebb 50 kilométer megtételére képes 
elektromos rásegítéssel, de persze lemerült akkumu-
látorral is hajtható. A tetején elhelyezett napelemes 
paneleknek köszönhetően a 0,7 kilowattórás, kivehe-
tő akkumulátora a természetes napfénynek kitéve 2-3 
nap alatt teljesen feltöltődik, de menet közben is visz-
szatáplál a motor lassításkor vagy lejtőn. Ha tető alatt 
tárolják a Möt, vagy borult az idő, akkor a hálózatból 
feltöltve egy órán belül 90 százalékra lehet feltölteni 
az akkumulátort. 
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zöld-övezet

KINEK AJÁNLJUK?
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt ajánljuk a tartós bérlet és 
fl ottakezelés szakértőjének ajánlatát.
 
MILYEN CÉLLAL  VEHETŐ IGÉNYBE?
- Új- és használt gépjármű beszerzés
- Flottabővítés

Segítünk a legmegfelelőbb gépjármű 
kiválasztásban, de rendelkezésre állunk már 
kiválasztott vagy megrendelt gépjármű esetén is.

MIÉRT A CARTIS TARTÓS BÉRLET ÉS 
FLOTTAKEZELÉS A LEGJOBB VÁLASZTÁS?
-  Árfolyamkockázat nélküli, forint 

alapú gépjármű fi nanszírozás.
- Elszámolható költségek.
-  Költséghatékony – nem kell a karbantartásra és 

üzemeltetésre plusz erőforrásokat biztosítani.
-  A havi bérleti díj és üzemeltetési költség a teljes 

futamidő alatt fi x, tervezhető költséggé válik.
- Egyszerűsített könyvelési szabályok.
-  Kizárólag a bérleti időre eső értékcsökkenés 

fi zetendő meg a bérleti díjban.
- Kényelmes fl otta-üzemeltetés.

Angyal Erzsébet    +36 70 604 22 11    e.angyal@arteus-hungary.com
Hitelpont Iroda: 1064 Budapest, Rózsa utca 71.

PARTNER

OLASZ AUTÓK

alfa.szamosiszerviz@gmail.com

www.radicsautoszerviz.hu
9-18
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CÉGÉR

Hidegen sajtolt 
napraforgóolaj

A napraforgó-étolaj kizárólag hide-
gen sajtolással készül. A hidegen sajto-
lásnak köszönhetően vitaminokban és 

ásványi anyagokban gazdag. Az olajat nem �nomítjuk, tehát nem hevítjük 
fel 220°C fokra. E-vitamin tartalma kiemelkedően magas. Gondos, több-
szöri szűréssel szép, aranysárga színű, kellemes ízű és gazdaságos. A nap-
raforgóolaj kiválóan alkalmas sütéshez, főzéshez.

Próbálja ki a ”GAZDURAM” kistermelői, hidegen sajtolt 
napraforgóolaját!

1 liter CSAK 500 ft!
Ingyenes kiszállítás!  Hívjon bizalommal! 

  Tel:06/70-333-5504 

AUTÓGUMI KERESKEDÉS
ELADÁS - SZERELÉS - JAVÍTÁS - CENTRÍROZÁS

Kaló László
1028 Budapest, Máriaremetei út 64.
tel: 06 1 376 8623
Nyitva tartás: H-Cs: 08.00 - 17.00, P: 08.00 - 16.00

Előzetes bejelentkezés javasolt!

www.radicsautoszerviz.hu

TELJES  KÖRŰ  TEMETÉSI
SZOLGÁLTATÁS

2083 Solymár, József A. u. 2/A

E-mail: nurse3@freemail.hu

Nyitvatartás: H–P   9h-17h-ig
Telefonos egyeztetés kérümk!

06-30-982-5113, 06-30-3965682, 
06-30-4421385

Solymár, Budakalász, Szentendre, Pilisszentiván, 
Pilisvörösvár, Pilisszántó, Üröm, Tinnye

Hat férőhelyes kripták eladók!
Várjuk az érdeklődőket a Solymár környéki településekről is!

Éjjel-nappali ügyelet: +36  30  442  1385, +36  30  396  5682

RUHA KLINIKA
Férfi-nôi ruha 

javítás

1029 Budapest, 
Máriaremetei út 118.
Tel: 06-30/944-2086

Nyitvatartás: 
hétköznap:10-18 óráig
Szombaton: 9-13 óráig

OLASZ AUTÓK

VILÁGMÁRKÁK SOLYMÁRON

Megnyílt a 

WOLF RUHA OUTLET
Női és férfi márkás új áruk, szolid árakon!

 
 Nyitvatartás: 

H-P: 9-18 óráig, 
Szo.: 9-14-ig

Cím: Solymár, Terstyánszky u. 100. (a Sparnál)Kaló TYRES KFT.
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zöld-övezet

KINEK AJÁNLJUK?
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt ajánljuk a tartós bérlet és 
fl ottakezelés szakértőjének ajánlatát.
 
MILYEN CÉLLAL  VEHETŐ IGÉNYBE?
- Új- és használt gépjármű beszerzés
- Flottabővítés

Segítünk a legmegfelelőbb gépjármű 
kiválasztásban, de rendelkezésre állunk már 
kiválasztott vagy megrendelt gépjármű esetén is.

MIÉRT A CARTIS TARTÓS BÉRLET ÉS 
FLOTTAKEZELÉS A LEGJOBB VÁLASZTÁS?
-  Árfolyamkockázat nélküli, forint 

alapú gépjármű fi nanszírozás.
- Elszámolható költségek.
-  Költséghatékony – nem kell a karbantartásra és 

üzemeltetésre plusz erőforrásokat biztosítani.
-  A havi bérleti díj és üzemeltetési költség a teljes 

futamidő alatt fi x, tervezhető költséggé válik.
- Egyszerűsített könyvelési szabályok.
-  Kizárólag a bérleti időre eső értékcsökkenés 

fi zetendő meg a bérleti díjban.
- Kényelmes fl otta-üzemeltetés.

Angyal Erzsébet    +36 70 604 22 11    e.angyal@arteus-hungary.com
Hitelpont Iroda: 1064 Budapest, Rózsa utca 71.

PARTNER

OLASZ AUTÓK

alfa.szamosiszerviz@gmail.com

www.radicsautoszerviz.hu
9-18
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CÉGÉR

Hidegen sajtolt 
napraforgóolaj

A napraforgó-étolaj kizárólag hide-
gen sajtolással készül. A hidegen sajto-
lásnak köszönhetően vitaminokban és 

ásványi anyagokban gazdag. Az olajat nem �nomítjuk, tehát nem hevítjük 
fel 220°C fokra. E-vitamin tartalma kiemelkedően magas. Gondos, több-
szöri szűréssel szép, aranysárga színű, kellemes ízű és gazdaságos. A nap-
raforgóolaj kiválóan alkalmas sütéshez, főzéshez.

Próbálja ki a ”GAZDURAM” kistermelői, hidegen sajtolt 
napraforgóolaját!

1 liter CSAK 500 ft!
Ingyenes kiszállítás!  Hívjon bizalommal! 

  Tel:06/70-333-5504 

AUTÓGUMI KERESKEDÉS
ELADÁS - SZERELÉS - JAVÍTÁS - CENTRÍROZÁS

Kaló László
1028 Budapest, Máriaremetei út 64.
tel: 06 1 376 8623
Nyitva tartás: H-Cs: 08.00 - 17.00, P: 08.00 - 16.00

Előzetes bejelentkezés javasolt!

www.radicsautoszerviz.hu
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Milyen is a jó autóvezető?
FÉRFI! – vágják rá férfitársaink. A viccet félretéve, 

nem könnyű kérdés. Sokan hiszik, hogy jól vezetnek. 
Ezért jó lenne néha egy-egy teszt a „profi” sofőröknek, 
ahol tisztába jöhetnének azzal, mit is tudnak igazából.

Megfontolt, figyelmes és nem csak az utat figyeli, ha-
nem a környezetét is. Figyel a társaira, toleráns. Ez nem az 
életkortól függ. Lehet jó vezető egy fiatal, és nagyon rossz 
egy olyan, aki már évtizedek óta gyakorolja.

Ne legyen agresszív, mert az az autóban ülve és azon 
kívül is nagyon rossz. Nagyon fontos, hogy a szabályokat 
betartsuk, de a túlzott óvatosság sem biztonságos. A jó 
sofőr nem stresszeli magát, nem feledkezik meg az adott 
évszakkal járó útviszonyokról. Sokan követnek el hibát, 
véletlenül vagy szándékosan az utakon, de a jó vezetőt 
ez hidegen hagyja, még akkor is, ha ez az ő sérelmére tör-
ténik. Aki jól vezet, az nem akadályoz senkit. Ez nagyon 
fontos, mert sok esetben a lassúság, a körülményesség 
hergeli a többieket. De persze nem is száguldozik fele-
lőtlenül, másokat veszélyeztetve. Sokszor ítéljük meg az 
autó vezetőjét, a stílusát, a képességeit a kocsi alapján, 
pedig ez manapság nagyon csalóka lehet.

V. T.
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ZÖLDÖVEZET

A természetjárás a járványhelyzet 
miatt az utóbbi egy évben még közked-
veltebb kikapcsolódás lett, ám annak 
érdekében, hogy az utánunk születő 
generációk is átélhessék ezt az élményt, 
fontos, hogy betartsunk néhány sza-
bályt. Emberi kötelességünk legalább 
olyan állapotban hagyni kiránduló he-
lyeinket, mint ahogyan találtuk.

z
Magától értetődőnek kéne lennie, 

de sajnos nem az, hogy a természetet 
járva nem dobunk el semmiféle sze-
metet. A műanyag szatyrok lebomlási 

ideje 200-1000 év is lehet. Legyünk 
kreatívak és gyűjtsük a szemetet, akár 
másokét is, amit aztán vigyünk is el az 
első kukáig! 

z
Óriási tévhit, hogy bármit eldobha-

tunk, úgyis minden lebomlik. A termé-
szetnek egy almacsutkát vagy banán-
héjat lebontani valóban nem olyan sok 
idő, de a különböző, szintetikusan gyár-
tott élelmiszerek, mint a chips, a cso-
koládé, a konzervek elhajigálása nem a 
természet javát szolgálja. Ne tegyük!

z
Ha nem tudjuk legyőzni káros 

szenvedélyünket és cigarettázunk, 
legalább azzal tiszteljük meg a többi 
túrázót, hogy füst távon kívülre me-
gyünk, a keletkezett cigarettacsikkek-
től pedig dobozban, a kijelölt kukánál 
szabaduljunk meg.

z
Az erdő nem illemhely, ezért fi-

gyelnünk kell az alapvető higiénés sza-
bályok betartására is. Ne dobjuk el az 
erre a célra használt papírzsebkendőt!

z
Kerüljük a felesleges hangza-

vart, ne bömböltessünk „zenét” az 
erdőben!  A kelleténél nagyobb zaj 
nemcsak túrázó társainkat zavarhat-
ja, hanem az állatok bioritmusát is 
felboríthatja.

z
Ne tépjük le, ne ássuk ki, ne vigyük 

haza az erdő növényeit! Abban a kör-
nyezetben szépek, ahol élnek!

z
Abban az esetben gyújthatunk tá-

bortüzet, ha nincs rávonatkozó tilalom 
és azt csak és kizárólag az erre kijelölt 
helyen tehetjük. Gondoskodjunk róla, 
hogy rendesen oltsuk el a tüzet!

z
Kutyáink kiszámíthatatlan módon 

reagálhatnak az új ingerekre, ezért ne 
futtassuk őket póráz nélkül. S vigyünk 
magunkkal zacskót az ürülék összesze-
déséhez.

+ 1 ÍRATLAN SZABÁLY
A természetben is köszönjünk egy-

másnak! Egy kis tisztelettől még soha 
senkinek nem esett bántódása!

Ö. É.

„A Földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”

Ugye mindenkinek ismerős a híres kör-
nyezetvédelmi aktivista, David Brower,  
mondása, ami arról szól, hogy a természeti 
értékeink kizsákmányolása nem fenntart-
ható és az elkövetkező generációk érde-
keit is figyelembe kell vennünk. Az ember a 
mindennapi tevékenysége során hatással van 
a környezetére, ezért meg kell tanulnunk harmó-
niában élni azzal.
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ÍZVARÁZSNÁDAS TÓ PARK HOTEL      SUPERIOR
HOTEL • ÉTTEREM • HORGÁSZTÓ 
KALANDPARK • TÓFÜRDŐ

CSALÁDBARÁT SZÁLLODA BUDAPEST KÖZELÉBEN • TÓPARTI KALANDOK • FINOM ÉTELEK

  www.nadastoparkhotel.hu   2211 Vasad, Monori út 100.

NÁDAS TÓ PARK HOTEL      SUPERIOR
HOTEL • ÉTTEREM • HORGÁSZTÓ 
KALANDPARK • TÓFÜRDŐ

CSALÁDBARÁT SZÁLLODA BUDAPEST KÖZELÉBEN • TÓPARTI KALANDOK • FINOM ÉTELEK

  www.nadastoparkhotel.hu   2211 Vasad, Monori út 100.

MEGÚJULT ÉS KIBŐVÜLT 
WELLNESS RÉSZLEG

HOTEL · ÉTTEREM · HORGÁSZTÓ · KALANDPARK · TÓFÜRDŐ
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Akár egy kis utazás is adhat életre szóló élményeket. 
Nyaraljon a festői Hévíz szívében, az exkluzív Palace Hotel****-ben!

2 éjszaka bőséges büféreggelivel és büfévacsorával, élménymedence-, jacuzzi-, szaunák-, gőzfürdő használattal, 
koktél-, wellness- és beauty kedvezményes kuponokkal 

már 44.900 Ft/fő ártól

SZÉP kártyát elfogadunk!

HA VÉGRE ITT A NYÁR, 
HÉVÍZ TÉGED VÁR!

Palace Hotel**** Hévíz
8380 Hévíz, 

Rákóczi u. 1-3.

Tel.: 83/542-140
www.palacehotelheviz.hu
info@palacehotelheviz.hu

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 


