
MIÉNK ITT A TÉR

www.kilatomagazin.hu

1www.kilatomagazin.hu

230 éve született Széchenyi István  ·  Szomszédunk: Cakó Ferenc grafikusművész
·  Karikó Katalin kutatóbiológus  ·  Rendeljük házhoz a karácsonyt!

kilátó
Buda- és pilis-vidék

Az érték, mérték, minoség magazinja

Ingyenes 2021. XII. évfolyam / tél

ANNO 2008

www.fatumjewels.hu

Hogy a drágakő 
ékszerré váljon!

MAGAS SZINTŰ, PROFESSZIONÁLIS ÉKSZERKÉSZÍTÉS VALÓDI DRÁGAKÖVEKBŐL



www.kilatomagazin.hu

2

MIÉNK ITT A TÉR



www.kilatomagazin.hu

3

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: info@kilatomagazin.hu
Honlap: www.kilatomagazin.hu

Az együtt töltött idõ: érték
A karácsonyi készülődés kicsit olyan, mint az esküvőszervezés. 

Annyi elintéznivaló van még a várva várt napig, 
hogy az addig hátralévő idő képes egy szempillantás alatt eltelni. 

Jön majd – szokás szerint – a rohanás, meg az utolsó utáni pillanatra hagyott vásár-
lás, díszítés, menü összeállítás. Igyekezzünk ezeket a feladatokat egyenletesen elosz-
tani, úgy, hogy a karácsonyra hangolódás azzal teljen, ami a lényege: testileg-lelkileg 
átszellemülni, várni a mézeskalács szegfűszeg-fahéjas illatát, és a szaloncukorpapírok 
zörgését, a karácsonyfa égősorának félhomályában. A lelassulás, az együtt töltött idő 
az igazi érték! Ezek azok a ritka pillanatok, amelyek megérik a készülődést, hogy meg-
hitt, bensőséges legyen a családi összejövetel.

Soha nem felejtem el 
gyermekkorom ünnepeit! 
„A szüleim tehetnek min-
denről.” Kellett nekik olyan 
mélységesen meghitté, 
csodássá varázsolni az 
ünnepeket már egészen 
december elejétől, a Mi-
kulásvárás napjától. Kellett 
nekik Jézus születéséről 
mesélni, az ajándékok iga-
zi értelméről magyarázni, 
és olyan szépen szeretni 
bennünket nővéremmel 
együtt a karácsonyfa alatt! 
Emlékszem azokra az iz-
galmas percekre, amikor 
megszólalt a csengettyű 
és apukánk kézen fogva 
bekísért minket  a szobá-

ba a karácsonyfához. Csillogó szemmel bontogattuk az ajándékokat, miközben a 
„Mennyből az angyal” dallama szólt bakelitlemezről. Mindannyiunk szíve telis-tele 
volt szeretettel!

Azt gondolom mai fejjel, hogy akiben szülei mélyre ültetik a karácsony szellemét, 
soha nem fogja elfelejteni, mit jelent ez az ünnep. Azt, hogy igazán, örökre összetar-
tozunk azokkal, akiket tiszta szívünkből szeretünk. És vigyük tovább, hogy gyerekeink 
gyerekei generációkon keresztül is ugyanezt élhessék át!

Kívánunk a Kilátó Magazin olvasóinak kellemes 
kikapcsolódást, pihenést, boldog, békés, 

áldott ünnepeket és jó egészséget!
 Farkas Éva
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Hidegkút határának 
földrajzi adottságai miatt 
a földművelésre alkalmas 
szántóföld nagysága korlá-
tozott, a legelő és a rét ke-
vés volt, így jelentős számú 
állat tartására nem nyílott 
lehetősége lakosainak. A 
kertkultúra fejlődött csak 
olyan szintre, hogy a meg-
termelt zöldség, burgonya, 
gyümölcs biztos piacra 
lelt Budán és Óbudán, ami 
szerény plusz jövedelmet 
nyújtott a családoknak. 

A Mária Terézia által 
bevezetett úrbérrendezés 
(1767) adatai szerint az ösz-
szeírt hidegkúti jobbágy-
telkek között csak féltelke-
sek találhatóak, és magas a 
föld nélküli zsellérek szá-
ma: 71 féltelkes jobbágy, 54 
zsellér. Alig húsz év múlva, 
a II. József által elrendelt 
népszámlálás (1787) sze-
rint a féltelkes jobbágyok 
száma 64-re csökken, a zselléreké azonban megduplá-
zódott, 113-ra emelkedett. A 18. században az állami és 
az egyházi adó mellett két földesúrnak adóztak, a Szu-
nyogh- és a Tersztyánszky-családnak.

A falu közigazgatásáról pontos adatok csak a 19. 
századból állnak rendelkezésre, de következtetni tu-
dunk arra, hogy az már a 18. sz. elején kialakult. A bí-
rót eleinte a földesúr, majd a 19. sz. közepétől a járási 
szolgabíró három jelöltje közül választották évenként, 
majd kétévenként, s mellé kezdetben négy, később hat 
’bizalmi férfit’, azaz esküdtet is. A falu élére a helyi vi-
szonyok között tekintélyes, köztiszteletben álló férfiú 
kerülhetett, s ha a családi háttér, a rokoni szálak erős-
nek bizonyultak, újraválasztották. Gyakran fordult 
elő, hogy némelyik bírónak sikerült több éven át meg-

őrizni első helyét a falu ve-
zetésében. A 19. sz. végéig 
igen csekély javadalmazás-
ban részesült, de mente-
sült bizonyos adók fizetése 
alól. 1896-tól azonban neki 
is adóznia kellett, ezért ad-
digi fizetését a község meg-
emelte. 

A kiegyezéstől a II. vi-
lágháborúig (kb. 70 év) 
mindössze nyolc család 
adott 25 bírót a falunak. 
1867 után a bíró és az es-
küdtek mellett húsz főből 
álló képviselőtestületet 
is választottak. Mind az 
esküdtek, mind a kép-
viselőtestület tagjai vá-
laszthatók voltak pl. köz-
gyámnak, pénztárnoknak, 
adóellenőrnek stb. A köz-
ség fizetett alkalmazottai 
közé tartozott a kisbíró, a 
vadőr, a koldusbíró, a te-
henész, a kanász, a teme-
tőőr.  A faluban a rendre az 

éjjeli őrök ügyeltek, a határban pedig a szőlőcsőszök. 
A közigazgatás szakszerű vezetéséért a jegyző felelt.

Hidegút németajkú lakosságának életében a római 
katolikus vallás fontos szerepet töltött be. Alakította 
szokásaikat, ünnepeiket. A település első temploma, 
a középkori alapokra épült, és Sarlós Boldogasszony 
tiszteletére 1752-ben felszentelt ófalui templom főol-
tára és barokk szószéke 1760-ra készült el. A hideg-
kútiak és a környék falvainak pásztorai, mészégetői 
az 1800-as évek elejétől Máriaremetén egy kicsiny 
kőkápolnában imádkozhattak a messze földön híres, 
Maria Einsiedelnből hozott kegykép másolata előtt. 

Czaga Viktória
helytörténész

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.) II. részP
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A teljesen egyéni kompozíciójú épületeivel vált híressé 
nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is. Építé-
szetének középpontjában a természettel való egység meg-
valósítása állt, munkáiban egy természetszerető ember 
tiszta értékrendje tükröződött.

Számos középületet, templomot tervezett, elsősorban 
vidéki városokban. Stílusának karakteres hordozója a sió-
foki evangélikus templom és a paksi templom. Híres épü-
letei közé tartozik többek között a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem piliscsabai épületegyüttese, benne a középkori 
hangulatot keltő Stephaneum. Fő művének mégis az 1992-
es sevillai Világkiállítás magyar pavilonja tekinthető.

Rendszeresen részt vett az Európa nagyvárosaiban meg-
rendezett építészeti kiállításokon. Számos szakmai szer-
vezetnek volt tagja, több civil kezdeményezés alapítója, 
elnöke, támogatója volt (Országépítő Alapítvány, Magyar 
Művészeti Akadémia), 1987-től a Nemzetközi Építészeti Aka-
démia tanáraként dolgozott, illetve egyetemi oktatóként te-
vékenykedett a Budapesti Műszaki Egyetemen.

Számtalan kitüntetéssel ismerték el munkásságát: Kos-
suth-díjjal, Magyar Örökség díjjal, több külföldi építész 

szakmai szervezet részesítette elismerésben, a Dundy-i 
egyetem pedig díszdoktorává avatta.

A „nemzet építésze” halálát követően az örökösök létre-
hozták a Makovecz Alapítványt, azzal a céllal, hogy a hatal-
mas életművet rendszerezzék és kutathatóvá – közkinccsé 
tegyék, valamint a jelen lévő, élő szellemiség megismerésé-
ben és megértésében segítséget nyújtson.  Ennek jegyében 
működteti a Makovecz Házat, szervez kiállításokat, ad ki köny-
veket, támogat fiatal építészeket és alkotókat. Az évforduló-
hoz kapcsolódóan avatták fel Makovecz Imre első, restaurált 
faépületét, amely műtárgyként a  Makovecz Ház kertjé-
ben kap helyet.

TÍZ ÉVE HUNYT EL MAKOVECZ IMRE KOSSUTH- ÉS YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ,
AZ ORGANIKUS ÉPÍTÉSZET KÉPVISELŐJE

Pázmány Péter Katólikus Egyetem, Piliscsaba

„Kezdettől azt az egy épületet szerettem volna megépíteni, 
amely az emberiség kezdete előtt már állt.”

Makovecz Anna és Makovecz Pál Makovecz Imre első, 
restaurált faépülete előtt
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Gróf sárvárfelsővidéki Széchenyi István az egyik leg-
jelentősebb magyar nemesi családba született, Szé-
chényi Ferenc és Festetics Julianna gyermekeként, Bécs-
ben, a Herrengasse 5. számú házban, 1791. szeptember 
21-én. A gyermek Széchenyi életét, aki később felmenő-
itől eltérően írta egy ékezettel a családnevét, tizenhét 
éves koráig alapvetően az elsősorban apja által szorgal-
mazott tanulás töltötte ki. Tanulmányai elvégzése után 
katonatiszti pályára lépett két bátyjával együtt, a Habs-
burg birodalom hadseregében szolgált főhadnagyként 

1809-től kezdve. Részt vett a napóleoni háborúkban, a 
híressé vált 1809-es győri és az 1813-as lipcsei csatában 
is. Érdemei elismeréseként több kitüntetést is szerezett. 
A napóleoni háborúk után még további 11 évig kato-
na maradt a lovasságnál. Azonban politikai nézetei mi-
att nem léptették elő kapitánynál magasabb rangba. A 
politikai okokból megtagadott előléptetés kétségkívül 
szerepet játszott abban, hogy az időközben az országos 
politika színpadára lépő Széchenyi István 1826-ban kilé-
pett a hadseregből.

Bátor katona volt, széles látókörű utazó, tettre kész újító és óva-
tos politikus.  A szerteágazó közéleti tevékenysége során telje-
sértékű polihisztorrá vált államférfi a tizenkilencedik század 
első felének egyik legkiemelkedőbb magyar politikusa. Szü-
letésének kétszázharmincadik évfordulója kiváló alkalmat ad 
arra, hogy visszatekintsünk kivételes és példaértékű életművére.

230 éve született

Széchenyi István

Első állandó hidunk, a LÁNCHÍD – megálmodója Széchenyi István
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Széchenyi István fellépése az 1825-ös pozsonyi or-
szággyűlésen egyszerre jelenti saját személyes politikai 
pályájának, valamint Magyarország történetének egyik 
legkiemelkedőbb sikerkorszakának számító reformkor 
kezdetét. Mivel már fiatal katonatisztként eljutott Nyu-
gat-Európába, valamint a napóleoni háborúk végeztével is 
folytatta külföldi utazásait, gyorsan nyilvánvalóvá vált szá-
mára Magyarország lemaradása az európai centrumtól. Ez 
politikai fellépésre ösztönözte, aminek kibontakozását első-
sorban társadalmi helyzetéből fakadó anyagi és kapcsolati 
tőkéje tette lehetővé. A később legendássá vált 1825. októ-
ber 12-i országgyűlési felszólalásában felajánlott 
egy jelentősebb összeget a saját jö-
vedelméből egy magyar nyel-
ven tevékenykedő tudomá-
nyos társaság felállítására. 
Nem kevés figyelmet 
keltett, hogy a fiatal gróf 
magyar nyelven szólalt 
meg felajánlása megté-
telekor. A kezdeménye-
zés sikerrel járt, Széche-
nyi kezdeti felajánlásához 
további adományok érkez-
tek, így 1827-ben hivatalosan 
is megalapítása került a Magyar 
Tudományos Akadémia.

Az ország széleskörű 
fejlesztését és az európai 
centrumhoz való felzár-
kózását megcélzó politi-
kai programjának népszerűsítése céljából 1828-tól 
kezdve széleskörű szerzői tevékenységbe kezdett. 
Legjelentősebb művei az 1830-ban kiadott Hitel, az 
1831-ben publikált Világ, és az 1833-ban megjelent Stá-
dium. Művei megjelenésükkor ugyan vitákat váltottak ki a 
kortársak körében, azonban később korszakalkotó jelentő-
ségűnek bizonyultak. Széchenyi egyik legfontosabb tevé-
kenységi területe a közlekedésfejlesztés volt. Ezen a terüle-
ten elsősorban a folyószabályozást és ezzel kapcsolatban 
a folyami és tavi hajózás fejlesztését, az első állandó dunai 
híd megépítését és a vasútépítést szükséges megemlíteni. 
1830-ban indult először tanulmányútra a Dunán, 1846-ban 
pedig már a Balatonon is forgalomba állt az első gőzhajó. Az 
első állandó dunai híd, a Lánchíd építése 1839-ben kezdő-
dött el, és tíz évvel később készült el.

Széchenyi István az 1840-es évek elejére komoly vitába 
keveredett Kossuth Lajossal. Ennek hátterében az állt, hogy 
miközben az arisztokrata származású Széchenyi alapvetően 
felülről lefelé irányuló reformkorral, szélesebb társadalmi ré-
tegek bevonása nélkül kívánta megvalósítani a polgári átala-
kulást és az ország felzárkózását, addig a demokrata Kossuth 
nem csak egy szűk, vezető elitre szándékozott támaszkodni 
pontosan ugyanezen célok megvalósítása során. Az eltérő 
származásból fakadó eltérő hozzáállás mellett azt sem lehet 
teljes mértékben kizárni, hogy Széchenyi egyfajta konkuren-
ciaként is tekinthetett a nála több mint tíz évvel fiatalabb, 
tehetséges és fáradhatatlan politikustársára. Széchenyi és 
Kossuth vitáját egyértelműen Kossuth nyerte a kortársak 

szemében, és utólag visszatekintve is csak a nemzetiségek 
irányában megnyilvánuló tolerancia vonatkozásában bizo-
nyult helytállóbbnak Széchenyi következetesen képviselt 
álláspontja. Az eltérő politikai nézetek és a feszült személyes 
viszony sem akadályozta meg azonban, hogy Széchenyi és 
Kossuth mindketten miniszterek legyenek a Batthyány Lajos 
vezette első felelős magyar kormányban. Széchenyi a köz-
munka- és közlekedésügyi miniszter feladatát látta el 1848 
március végétől szeptember elejéig, amikor a rendkívül tur-
bulens események hatására idegileg összeomlott, és kény-
telen volt ideiglenesen felhagyni az aktív politikai szerepet.

Széchenyi szerelmi élete fiatal korában rendkívül csa-
pongó és kiegyensúlyozatlan volt, csak 1836-ban állapodott 

meg, amikor feleségül vette legnagyobb szerelmét, Seilern 
Crescence osztrák grófnőt. Ezt követően három gyerme-

kük született, akik közül ketten, Béla és Ödön érték meg 
a felnőttkort. Crescence hűséges és támogató társa volt 
férjének még a legnehezebb időszakokban is. Amikor a 
hatalmas felelősség súlya alatt 1848 szeptemberében 
idegileg összeroppant Széchenyit a döblingi elmegyó-
gyintézetbe szállította orvosa, felesége Bécsbe költözött, 

hogy a közvetlen közelében maradhasson. Az 1848-49-
es szabadságharc leverése, régi barát-

ja és harcostársa, Batthyány Lajos 
kivégzése minden korábbinál 

nagyobb válságba taszította 
Széchenyit.

A Döblingben eltöltött 
évek olyan jó hatással vol-
tak a korábbi miniszterre, 
hogy az 1850-es évek vé-
gére ismét jelentős politikai 

tényezővé vált. 1859-ben 
jelentette meg Londonban 

Pillantás című művét, amelyben 
maró gúnnyal támadta a szabad-

ságharc bukása után Magyarországra 
erőszakolt abszolutista Bach-rendszert. Miközben az írás teljes 
mértékben elérte célját, annak szerzője is végérvényesen az 
elnyomó hatalom célkeresztjébe került. 1860 március elején 
a rendőrség házkutatást tartott Széchenyinél, iratait elkoboz-
ták, és nyilvánvalóvá tették számára, hogy bíróság előtt fogják 
meghurcolni az önkényt támadó politikai tevékenységéért. A 
szorult helyzetből nem volt kiút; a korábban már több alka-
lommal is öngyilkosságot megkísérelt államférfi 1860. április 
7-e éjjelén ismételten önmaga ellen fordította fegyverét. Szé-
chenyi öngyilkosságba hajszolása kontraproduktívnak bizo-
nyult az elnyomó hatalom számára, végeredményben mártírt 
csináltak belőle.

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy Széchenyi István, a ti-
zenkilencedik századi reformkor beindítója, Magyarország 
első közlekedési minisztere korának egyik legkiemelkedőbb 
közszereplője volt. Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy egyik legnagyobb politikai ellenfele, Kossuth Lajos 
nevezte őt a legnagyobb magyarnak, szellemi hagyatékát 
hungarikummá nyilvánították.

Németh Péter
történész

A jeles évfordulóhoz kapcsolódóan, 
a legnagyobb magyarnak 

méltó módon emléket állító  
színarannyal bevont 

érem jelent meg



HELYI ÉRTÉK

„Ha van egy közösség, akkor 
tudom, hogy nálam nagyobb, 

hatalmasabb, erősebb, segít rajtam, 
odatartozom.”

Gyermekjátszóval ellátott, nagytermes, kerthelyiséges és tetőteraszos, 
180 főt befogadó közösségi ház nyílt Pasaréten. Egy olyan hely, mely 
képes befogadni a környék kulturális, egyházi és családi programjait 

is. Az intézményben helyet kapott még a kápolna, három 
hittanterem, egy 70 négyzetméteres sportterem, a 

kiszolgáló helyiségek és a raktárak.

Pasaréti Közösségi Ház
Egy hely, ahol mindenki a közösség része lehet!
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A Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat által alapított Klebelsberg Ku-
no-díj ünnepélyes átadására 2021. no-
vemberében került sor, a KLEBELSBERG 
KUNÓ HÉT rendezvénysorozat nyitó 
napján.

A díjazott, Roboz Etelka nővér vezetésé-
vel nyílt meg 1990-ben Pesthidegkúton a ma-
gyarországi Don Bosco Nővérek háza. A Segí-
tő Szűz Mária Leányai azóta is fáradhatatlanul 
tanítanak, szabadidős programokat szervez-
nek, kiadványokat írnak. A mai világban, ami-
kor hitünket, értékrendünket, hagyománya-
inkat folyamatos támadások érik, éppen ilyen 
biztos pontokra, éppen ilyen megingathatat-
lan támaszokra van szükségünk.

A rendet Don Bosco és Mária Dominika Mazzarello ala-
pította Észak-Olaszországban Morneseben 1911-ben. Az 
intézmény apostoli célja: az anyagi vagy lelki szükségben 

lévő leány ifjúság keresztény nevelése. 
Hivatásuk jellegzetes vonása az Egy-
házban a Megelőző Nevelési Módszer. 
Nevelői jelenlét, amely a meggyőzés-
sel, a szeretet erejével és a Szentlélekkel 
együttműködve segíti növekedni Krisz-
tust a fiatalok szívében. 

A nevelés számos eszközét igénybe 
veszik: az óvodától az egyetemig minden 
iskolatípusban tanítanak nővérek, orató-
riumokat és ifjúsági központokat tartanak 
fenn. A szabad idő hasznos eltöltésére 
különböző egyesületeket, sport, kultu-
rális és turista programokat szerveznek. 
Fiatalok számára könyveket, folyóiratokat 
írnak és adnak ki, a katekézisben felhasz-
nálható segédeszközeik tárát (írott, ké-

pes, audiovizuális) szüntelenül gyarapítják. A missziók-
ban egészségügyi, szociális és karitatív tevékenységet 
is folytatnak.

ROBOZ ETELKA nővér kapta meg a 2021 évi Klebelsberg-díjat 
a Klebelsberg Kuno Díjátadó Gálán
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HELYI ÉRTÉK

A karácsony a legszebb, 
legfontosabb ünnepünk. Ilyen-
kor az embernek van ideje a 
figyelmét arra fordítani, ami a 
legfontosabb: a családra, a ba-
rátokra, a közösen töltött időre. 

Azt hiszem, mindannyiunkra 
ráfér a pihenés, a kikapcsoló-
dás, és remélem, hogy minden-
kinek lesz is lehetősége erre. 

Karácsony idején különösen 
fontos, hogy ne feledkezzünk 

meg azokról, akik egyedül 
vannak vagy segítségre szo-
rulnak: az ünnep akkor igazán 
szép, ha senkit sem hagyunk 
magára. Aki teheti, adakoz-
zon vagy keresse fel az ünne-
peket egyedül töltő ismerőse-
it. Persze előfordulhat, hogy 
erre nincs lehetőség – ilyenkor 
egyetlen apró ajándék vagy hí-
vás is igazi örömet okozó kará-
csonyi gesztus lehet. 

Minden hidegkúti és budai 
polgárnak boldog, békés és 
nyugodt karácsonyi ünnepeket 
kívánok! Találkozzunk az új 
évben, addig is pihenjenek so-
kat, és vigyázzanak magukra!

Tisztelettel:

Őrsi Gergely
polgármester

Tisztelt Hidegkúti Polgárok!

Szabó Magda mostantól nem-
csak az otthoni könyvespolcokon, 
hanem a róla elnevezett sétányon, 
Buda egyik találkozóhelyén, a Mam-
mut Bevásárlóközpont és a Széllka-

pu Park közötti sétányon is velünk lesz.

Kevesen érezték annyira Buda lelkét, mint Szabó Mag-
da. Pedig nála debrecenibb debrecenit nehéz lenne elkép-
zelni, mégis itt talált otthonra, Pasaréten. 

Ha valaki szeretné megérteni, milyen hely is Buda, elég 
Szabó Magdához fordulni, Szüret című versében minden 
benne van, amit otthonunkról tudni érdemes.

A sétányon elhelyezésre került Szabó Magda könyv-
szekrénye is, amibe bárki hozhat, és amiből bárki vihet 
némi olvasnivalót. 

Sétányt neveztek el SZABÓ MAGDÁRÓL  kerületünkben
„Jó a hegyek közt. Vidéki a talpam,
ha földre hághat, szívesen lelép
az aszfaltról, próbálgatja a hajlatgörbületén izmai erejét.
Pest város. Ha dudái rámrivallnak,
megtorpan léptem. Ám Buda vidék:
úgy bódorgok szép válla hajlatában,
akár a Hajdúságon hajdanában.”



SZOMSZÉDUNK

Gyermekkoromban nagy figyelemmel követtem a 
televízióban a kedves gyurmafigurák Sebaj Tóbiás 
és Zénó kalandjait. De a gyurma és a bábfigurák 
mellett az alkotó művész védjegyévé a homok 
vált. Az általa kifejlesztett világszínvonalú homo-
kanimációs technika számtalan díjat, köztük a 
legrangosabb elismerést: a cannes-i Arany Pálmát 
és a berlini Arany Medvét nyerte el. Munkáiban azt 
tartja a legfontosabbnak, hogy művei a világon 
bárhol érthetőek legyenek. Cakó Ferenc grafikus-
művésszel, animációs filmrendezővel, Érdemes és 
Kiváló Művésszel beszélgetünk a Kultúrkúriában, a 
megnyíló életműkiállítása kapcsán.

–  Milyen kötődése van ehhez a hely-
hez?
– Itt születtem a második kerületben, a 
Törökvész úton nőttem fel. S amit ke-
vesen tudnak a Rózsadombról, hogy 
az 50-es években nagyon vacak utak 

voltak erre. Vidékies hangulata volt. 
Hetente, ha egyszer láttunk autót. Lo-
vasszekerek, istállók, kóbor kutyák jelle-
mezték a helyet.
A várost akkor ismertem meg, amikor 
felvettek a Kálvin térre a Képzőművészeti 
Szakközépiskolába, grafika szakra. 
– Hogy alakult ezután a művészi pá-
lyája?
– Nagyon sokat rajzoltam a kötelező 
feladatokon túl is. A rajzpályázatokon 
való sikeres részvétel megkönnyítette 
a főiskolára való bejutást. Alkalmazott 
grafika szakon végeztem, ahol remek 
tanáraim voltak, fegyelmezett, alapos 
rajzi képzésben részesültem. A főiskolai 
években animációs filmeket is készítet-
tem, aminek előzménye, hogy már a 
gimnáziumi években bejártam a Pan-
nónia Filmstúdióba, ahol a főiskola után  

majd húsz éven át tervező-rendező vol-
tam. A fesztiválfilmek készítése mellett, 
ami a dicsőséget hozta, a sorozatfilmek 
is folyamatos elfoglaltságot jelentettek, 
ami a megélhetést biztosította. 
– 25 éve, 1996-ban a világon elsőként 
dolgozta ki az élő, homokanimációs 
előadást. A főként klasszikus zene 
hozzátartozik a bemutatóihoz. Így 
adódik a kérdés: előbb zenét választ, 
amelynek megfesti a hangulatait, 
vagy fordítva-, a képekben már meg-
fogalmazódott történethez keres ze-
nei anyagot?
– Először egy zenei alapot keresek, majd 
kitalálom hozzá az egymásba olvadó, 
egymásból alakuló  grafikai történetet. 
Olyat, ami érthető mindenütt a világon, 
ami általában az egyén és társadalom 
kapcsolatából vagy ellentétéből táplál-

CAKÓ FERENC: Homokmesék
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SZOMSZÉDUNK

kozik. Ezután ceruzával megrajzolom, 
és a választott zenére begyakorlom. Ez 
egy 40 perces előadásnál akár két hetet 
is igénybe vehet. Fontos, hogy a néző-
nek, aki be lesz vonva az alkotás folya-
matába, varázslatos élményt nyújtson 
mindez.

Igaz, hogy pár év után ezt a technikát 
a fél világ lelopta, mert erre nincs szer-
zői jogdíj. Vicces volt, mikor 2019-ben 
meghívtak Pekingbe zsűrielnöknek egy 
Nemzetközi élő -homokanimációs fesz-
tiválra, aminek kitalálója én vagyok. 
– A pandémia, a bezártság ideje alatt 
mivel foglalatoskodott?

– A járvány ideje alatt elkezdtem újra 
rézkarcokat készíteni. Fantasztikus do-
log evvel az 500 éves technikával foglal-
kozni. S még egy  filmkészítés minden-
képp szerepel terveimben.
– Mit tart élete legnagyobb eredmé-
nyének?
– Elsősorban gyerekeimet, hogy szere-
tő család vesz körül, és az ő sikereiket. 
Mindketten művészi pályára léptek, 
Kinga divattervező, tavaly elnyerte az 
Év Divattervezője díjat, Dani fiam szob-
rász, akinek átadtam a homokanimáci-
ót, amit ő színes technikával továbbfej-
lesztett.

– Nemsokára jubileumi kiállítása lesz 
itt a Klebelsberg  Kultúrkúriában. Mi-
lyen alkotások lesznek láthatók?
– Elmúltam 70 éves, és egy teljes éle-
tutat összefogó kiállítás lesz ez. A szak-
középiskolától kezdve, egészen a napja-
inkig válogattam össze alapossággal a 
műveimet. Amire most a legbüszkébb 
vagyok, megjelent a jubileumi albu-
mom  is, mely itt lesz kapható először, 
csodálatos kiadásban, remek szerzőktől, 
méltó környezetben. Úgy gondolom, ez 
most a legnagyobb ajándék, így kará-
csony előtt.  

 Farkas Éva

Fotó: Pályi Zsófia
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MŰVELT FŐ

Idén ünnepeljük Szent Gellért 
püspök halálának 975. évforduló-
ját. Szent István királyunk segítő-
jét, és három másik püspöktársát a 
legenda szerint 1046. szeptember 
24-én taszították le Vata pogányai 
a Kelen-hegy csúcsáról (ma Gel-
lért-hegy), ezzel meggyilkolva őket.

A halottat a pesti Boldogságos 
Szűzről elnevezett templomban 
ravatalozták fel, majd temették el 
hét évre. Innen került haza Itáliába 
(csanádi püspöki székhelye érintésé-
vel), és búcsúztatták el véglegesen a 
muránói Szent Mária és Szent Donát 
Bazilikában.

Gellért püspököt Szent László 
király 1083-ban elsőként emeltette 
a magyar szentek soraiba Szent Ist-
ván királlyal és Szent Imre herceggel 
együtt.  Az évfordulóra emlékezve 
a Budapest-Belvárosi Nagyboldo-
gasszony Főplébánia közössége Dr. 
Osztie Zoltán plébános vezetésével 
szobrot állíttatott Szent Gellért püs-
pök emlékének.

A toronykilátó fedélszékében el-
helyezésre kerülő gipszből készült 
egészalakos szobrot Tóth Dávid 
szobrászművész készítette.

Szerző

 A SZENT GELLÉRT SZOBOR  FELSZENTELÉSE 
ÉS FELAVATÁSA

Egyedülálló zenei tehetsége
 Liszt Ferencéhez hasonlítható, 

főleg káprázatos zongoratechnikai
és improvizációs készsége miatt. 

Liszt és Dohnányi nyomdokain egy 
olyan előadói hagyományt képviselt, 
amelyben elevenen él a bravúros impro-
vizációs könnyedség és a különböző stí-
lusok szintetizálásának magától értetődő 

képessége. Széles repertoárján elsősor-
ban Liszt, Schumann, Chopin, Grieg, Bra-
hms és Rahmanyinov művei szerepeltek. 
1921. november 5-én Budapesten látta 
meg a napvilágot. Dohnányi Ernő men-
torálásával nyolcévesen került be a Ze-
neakadémiára, ahol Weiner Leó, Ferenczi 
György és Keéri-Szántó Imre voltak a taná-
rai. A II. világháborúban szovjet fogságba 
került, majd munkatáborba. Később kény-
szerűségből – mivel pódiumon nem ka-
pott lehetőséget- bárokban kezdett zon-
gorázni, a pesti éjszakai élet ünnepelt és 

legendás  „csodazongoristája” lett. 1956-
ban Párizsban, majd Senlisben telepedett 
le, s üstökösként robbant be a nemzetközi 
klasszikus zenei életbe. Nevét Richterrel és 
Horowitzzal együtt emlegették. Karrierje 
csúcsán alapítványt hozott létre a fiata-
lok támogatására. Világkarrierje, tudása, 
egyénisége, fiatalokat felkaroló munkás-
sága ma is példaértékű. Cziffra tengernyi 
szenvedés árán kiharcolt életeszménye és 
művészi krédójának lényege ugyanaz – az 
ember és a zene szabadsága. 

V.K.

született Cziffra György zongoraművész100 éve
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KARÁCSONYI 
HOMOKMESÉK
Cakó Ferenc élő 
homokrajz-előadása
Jegyár: 1600 Ft

december 12. 
vasárnap 16.00

CAKÓ FERENC grafikusművész, 
animációsfilm-rendező  
jubileumi kiállítása december 6 − 

2022. január 16.
A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Apa helyett a gyerek lesz a főnök:
generációváltás a családi vállalkozásokban (II. rész)

Minden családi vállalkozás életében van-
nak olyan fordulópontok, amikor újra kell 
definiálniuk önmagukat és a céljaikat. Az 
egyik ilyen mérföldkő, amikor a cégvezető 
úgy dönt: átadná a stafétabotot a fiatalabb 
generációnak. 

Amikor egy családi cég vezetője úgy dönt, 
hogy átadná a helyét a fiatalabbaknak, először is 
tisztában kell lenni a családi helyzetükkel (például 
hány gyerek van, milyen idősek, milyen elgondolá-
suk van a jövőről), az alapítók személyes jövőképé-
vel és a vállalkozás helyzetével. Ezek alapján lehet 
feltárni a cég jövőjének reális alternatíváit. Lehet, 
hogy arra a megállapításra jut a tulajdonos, hogy va-
lójában nem is átadni, hanem eladni akarja a cégét. 
Akár eladni szeretné, akár a generációváltásnál marad, fel kell 
építenie egy stratégiát, hogy milyen célokat, feladatokat mi-
korra tűzzön ki, és mit kell tennie a megvalósítás érdekében. 

Ezt követően fel kell készíteni a továbbadó, az átvállaló 
felet és a céget az átvételre, amit egy rendelkezésre bocsátá-
si időszak követ. Ebben a periódusban az adott üzleti évben 
még az alkotó irányít aktívan, a következő generáció csak, 
mint helyettes van jelen. Az ezt követő ciklusban fordul a koc-
ka: az alapítóból lesz a tanácsadó, és az átvevő fél válik do-
minánssá a döntéshozatalban. Az átadás sikeres lezárásához 
még legalább egy üzleti évet célszerű megvárni, hiszen a vál-
tozások hatásai hosszabb távúak lehetnek. Ebből már kiszá-
molható, hogy legalább három üzleti év kell ahhoz, hogy 
ki lehessen jelenteni: a generációváltás sikeres volt, új 
pályára állt a cég. 

Mint minden fontos változásnak, a családi cégeken belüli 
generációváltásnak is vannak nehézségei. Problémákat okoz-
hat a rosszul felépített céges működés, hierarchia, ami a gya-
korlatban azt jelenti, hogy ha kivennénk az operatív ügyekkel 
foglalkozó alapító-irányító személyét a rendszerből, a cég 

gyakorlatilag összedőlne. Ez akkor is gondot okozhat, ha 
a cég eladásán gondolkodik a vezető, így ugyanis aligha 

akad majd jó áron vevő a cégre, ha a jelenlegi tulajdo-
nos nélkül nem működne megfelelően a vállalkozás. 

A sikeres generációváltás egyik kulcsfontossá-
gú része, hogy tisztában kell lennünk az X és az Y generációk 
közötti különbségekkel. Az előbbire a megfeszített munka 
jellemző - az X-esek általában csak akkor pihennek, ha már 
munkájuk meghozta az eredményét. Sokszor észre sem 
veszik, hogy életük más területeit, mint például a családot, 
jelentősen elhanyagolták, szabadidejük szinte nincs is. Az 
Y-osok már nem akarnak úgy élni, mint a szüleik, akik hoz-
zászoktatták őket a jóléthez, az igényességhez. Az Y generá-
ció tagjai az élet több területén is érvényesülni kívánnak, és 
persze pihenni, szórakozni is szeretnének. Ugyanakkor az Y 
generáció nyilvánvaló előnye, hogy sokkal jobban használják 
a digitalizáció eszközeit, a modern üzleti és technikai megol-
dásokat, mint a szüleik. A munkát nem lehet megspórolni, ha 
eredményeket akarunk elérni. Hiába áll eltérő módon a mun-
kához a két különböző generáció, mindkettővel sikerre lehet 
jutni - a módszereikben van eltérés. Egy dolog azonban van, 
amit az Y-osok mindenképpen megtanulhatnak az X-esektől: 
ez pedig az alkalmazkodóképesség. A pofonok és a csapások 
utáni felállásban és újrakezdésben erősebb az X generáció.

Minden érintett fél részéről kompromisszumokkal jár 
a generációváltás, azonban hosszútávon ez megtérül. A 
vállalkozói családok, a munkatársak, az üzleti partnerek, 
összességében a társadalom érdeke a sikeres generáci-
óváltás a vállalkozásoknál.

R.E.
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HELYI ÉRTRÉK

A Fasírt étterem tulajdono-
sai Krista Gábor, és párja Krista 
Gabriella mindig is fontosnak tar-
tották a személyes kapcsolatot a 
vásárlóikkal. Hisz aki hozzájuk be-
lép, nap mint nap finomabbnál fi-
nomabb ételeket kóstolhat, vagy 
vihet haza az otthonába, vagy akár 
üzleti, családi rendezvényekre. 
Mára elmondhatják, hogy 
éttermük Hidegkút egyik talál-
kozási pontja lett. Ahol családok, 
barátok, üzletemberek találkoznak, ismerkednek, és be-
szélgetnek egymással, és velük. Jó érzés számukra, hogy 
amikor belépnek a vendégeik az ajtón, akkor már legtöbb-

jüket ismerősként üdvözölhetik. Amire különösen büszkék, 
hogy vendégeik most már rendszeresen tőlük kérik a cate-
ringet születésnapra, díszbemutatóra, házavatóra, és ker-
ti ünnepségre. Lelkesen készülnek, hogy ugyanúgy, mint 
tavaly, sok karácsonyi asztalon, ott legyenek az ételeik.  
A Fasírt étterem egyfajta közösségi tér is, melynek kiala-
kulását is tudatosan segítik. A múltban elég sok üzleti, és 
baráti találkozót szerveztek. Terveik szerint a Fasírt étterem 
is helyet fog biztosítani különböző formális, és kevésbé for-

mális rendezvényeknek is. Elsőként 
a Business Club keretén belül nagy 
sikerrel rendeztek meg egy fasírt-
kóstolóval egybekötött koktélpartit. 
A későbbiekben is terveznek sokféle 
programot, amivel a személyes em-
beri kapcsolatokat erősíthetik. Rend-
szeresen szervezni fognak üzleti ta-
lálkozókat, borkóstolókat, terveznek 
disznótoros napot, fasírtfesztivált, 
garázsvásárt, vagy éppen bolhapia-
cot.

Teszik a dolgukat mosollyal, és boldogan. 

www.fasirtetterem.hu

ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR PESTHIDEGKÚTON: 
Egy hely, ahol otthon érezzük magunkat

Hello

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

  SZOLGÁLTATÓHÁZ

Szombatonként 
7:00–12:00-ig, 

a HÜVI első emeletén!

   

   Pizza Forte

   Bortársaság

   LaviAmo Mosoda

    Kaktusz Fagylaltozó

   One More Coffeeshop

   HÜVI Papírbolt

   HÜVI GSM

   Lipóti Pékség   Lipóti Pékség

   

   Kétkezes 
BBQ & Szendvics

   Repeta Corner

   Lotus Wok

   Gyrostop.hu 

   Correct Change

   innoArt Med 
Aesthetica 
Salon

   Búzakovász 
kézműves 
pékség

   Ingatlan Buda 

ÚJ!

11092183/2021_HÜVI_Hidegkúti Kilátó hirdetés.indd   1 2021. 11. 09.   12:23

• Kisgyermekkel, kutyussal, akár egy hét-
végére, vagy csak egy kis szabadnapos 
menekülésre a hétköznapi rohanás elől.

• Fedett uszodánk, teniszpályánk az 
aktív pihenés és sport szerelmeseinek 
kecsegtető. Infra-, és finn szaunánk, 
illetve saját szaunás faházaink, étter-
münk ínyencségei pedig minden ven-
déget elvarázsolnak!

• Rendezvények, csapatépítő trénin-
gek, esküvők helyszínét tervezve is 
jusson eszedbe a Petneházy Club 
Hotel Adyligeten!

télen-nyáron! 
Várunk a Petneházyban,

GYERE, ÉS PRÓBÁLD KI 

A  PETNEHÁZY-ÉLETÉRZÉST,

 MI HAZAVÁRUNK!

www.petnehazy-clubhotel.hu 
+36 1 391 8010

info@petnehazy-clubhotel.hu
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Vannak azonban szülők, 
akik ki akarnak törni ebből 
az ördögi körből. Ők azt 
mondják, hogy nemcsak anya-
gi szempontból előnyös do-
log használt játékot vagy más 
ajándékot adni a gyereknek 
nevezetes alkalmakra, hanem 
környezetbarát megoldást is 

kínál, ha játékbizományiból 
vagy aukciós oldalról választa-
nak ajándékot.

A pénzmegtakarításon 
kívül többen érvként hozták 
fel, hogy ha használt dolgot 
vásárol, akkor ezzel a kör-
nyezetet is védi, és a gyerek 

legtöbbször észre sem veszi, 
hogy nem vadonatúj ajándé-
kot kapott. Különös tekintet-
tel arra, hogy sokszor egy-két 
heti használat után már senki 
nem tud különbséget tenni 
vadiúj és másodkézből szár-
mazó játék között. A többség 
tehát azt mondja, hogy ha va-
lamihez használtan, jó áron is 
hozzá lehet jutni, tisz-
ta pénzkidobás 
vadonatújat ven-
ni. Arról azonban 
már megoszlanak 
a vélemények, hogy 
ahhoz is elég bátrak 
lennénk, hogy valaki 
más gyerekének használt 
játékot adjunk ajándékba.

A kockázat a fer-
tőzésveszélyben rejlik, 
hiszen legtöbbször 
semmi biztosat nem 
tudni, honnan, mi-
lyen környezetből 

származik a kiszemelt használt 
játék. Erre azonban viszonylag 
könnyű megoldást kínál egy 
alapos tisztítás, ehhez azon-
ban az kell, hogy már a kivá-
lasztás során olyan szemmel 
válogassunk, hogy a játék anya-
ga és jellege lehetővé tesz-e egy 
körültekintő tisztítást.

- tarczali -

Pár éve elképzelhetetlennek 
tartottuk, hogy online gyógytor-
náztassunk. Ma már, mivel az 
élet kipróbáltatta velünk, rájöt-
tünk, hogy egy remek lehetőség, 
amely még néha többet is tar-
togat.  Az online foglalkozáson 
bepillanthatunk a baba életteré-
be, látjuk hol játszik, milyen a 
hintája fekvési szöge vagy etető 
széke, melyhez egy-egy terápiás 
jellegű tanácsunk is lehet a gyó-
gytorna gyakorlatok mellett.

Az online babagyógytorna vizs-
gálatot a gyógytornász mutatja 
egy játék babán és figyeli a szülő 
mozdulatait, majd közösen tor-
náznak és az óra végére összeáll, 
hogy mit kell otthon gyakorolni. 

Sokszor a Mackórendelőbe járó 
gyermekeknek is tartunk egy-
egy online órát: vagy azért, mert 
nem tudnak eljönni, vagy mert 
hirtelen kérdéseik lettek és a ren-
delőben nincs helyünk.

Keressenek bátran  
Bennünket  online is!

M
A

C
K

Ó
 

g
y

óg
y

to
rn

a

ON
LI

NE

Ön adna használt játékot a gyereknek ajándékba?

Nagy Eszter elmúlt éveinek megpróbáltatásait írta 
le „Naugye” című naplóregényében. Csupa olyan élet-
helyzet és kérdés, ami saját életünkből is ismerős lehet, 
hiszen a könyv szól magánéleti nehézségeiről, három 
gyermeke nevelésének kihívásairól, álláskeresése hosszú 
és bizonytalan időszakáról is. Ennek ellenére a nevetés 
nem marad el, hiszen minderről a szerző rendkívül szóra-
koztatóan, szarkasztikus humorral ír.

?Hogyan lehet humorosan felfogni 
életünk megpróbáltatásait?

Nagy Eszter 

„Naugye” 
című naplóregénye

Manapság úgy tűnik, hogy minden a fogyasztói lét 
körül forog, venni-venni-venni, folyton venni már 
a gyerekeknek is. Mindig többet, mindig újabbat.
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“Semmi sem olyan könnyed, mint a természet 
és semmi sem olyan szép, mint a természetesség!”

Naturanza Dekoráció a fenntarthatóság 
és természetesség jegyében

RENDEZVÉNY ÉS ESKÜVŐI DEKORÁCIÓ 
A TERMÉSZETESSÉG JEGYÉBEN

17

Az ősz beköszöntével, a nappalok rövidülésekor las-
sacskán egyre több időt töltünk a négy fal között, mely 
kiváló alkalmat teremt a mögöttünk álló év átgondolá-
sára, lezárására és a következőre való felkészülésre.

Nincs ez másképpen a mi „műhelyünk” tájékán sem, 
hiszen az idei elképesztő tempót diktáló esküvő- és 
rendezvényszezon végeztével jóleső érzés egy rövid 
időre belehuppanni a fotelba és egy forró tea mellett 
elmerengeni a nyári hónapok történésein.

Egy rendezvény vagy esküvő dekorációjának 
megvalósulását hosszas tervezési folyamat, közös 
alkotómunka előzi meg. Munkánk során elengedhe-
tetlen megrendelőink elképzeléseinek, a rendezvény 
jellegének és helyszínének megismerése. A környezet 
hangulata, valamint a helyszín által nyújtott lehetősé-
gek szolgáltatják számunkra az alapot, melyre épülve 
következnek a finomhangolások a megrendelő által 
megálmodott stílus, színvilág és enteriőr meghatáro-
zásakor. A kikristályosodásra váró elképzelések, ötletek 
és lehetőségek formálódása teszi igazán izgalmassá e 
kreatív alkotói folyamatot, melynek eredményeképpen 
megszületik a dekoráció alapkoncepciója. A tervezés 
és kivitelezés során elsődleges szempont a különböző 
színek, felhasznált anyagok és formák közötti összhang 
megteremtése. Kicsit olyan ez, mint amikor az ember az 
otthonát csinosítgatja, azzal a különbséggel, hogy szá-
munkra minden héten többször különböző helyszínek 
jelentik a bázist, az otthont. 

Felemelő érzés a rendezvényt megelőző napokban 
létrehozni és megvalósulni látni mindazt, amit előtte csak 
tervezeti szinten, gondolati síkon és előzetes látványterveken 

szemléltünk hónapokon keresztül. Az abszolút sikert pedig 
természetesen megrendelőink elégedettsége jelenti, mely 
számunkra a legfontosabb.

Követve a legújabb trendeket, de nem megfeledkezve 
a klasszikus, örökérvényű stílus elemeiről, munkánk során 
igyekszünk harmóniát teremteni, és igazán egyedülálló 
megjelenést biztosítani megrendelőink számára. Szívesen 
alkotunk bohó vagy rusztikus stílusban, kedveljük a letisztult, 
természetes jegyeket hordozó irányzatokat, vannak klasszi-
kusok, amelyek számunkra sosem unalmasak…egyszóval 
törekszünk a diverzitásra.

Ha felkeltettük érdeklődését, keressen minket bizalommal 
az alábbi elérhetőségek egyikén:

http://naturanzadecor.hu/
info@naturanzadecor.hu

+36 70 416 9549
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� LOGISCOOL BUDA (VÁROSMAJOR)
1024 Budapest, Retek utca 26.
+36 30 509 7586 | hello.buda@logiscool.com

EGYEDÜLÁLLÓ PROGRAMOZÓ 
ÉS DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁST 

FEJLESZTŐ KURZUSOK 

Legyen a te gyermeked is 
tudatos és magabiztos az 
online térben!  

7 – 14 ÉVESEKNEK
A környéken már több helyszínen is elérhető:

Logiscool Buda Városmajor a Retek utcában  
 a Klebelsberg Kuno Általános Iskolában  

és a Nagykovácsi Faluházban is.

logiscool.com
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Világviszonylatban is egyedülálló az a magyar fej-
lesztésű applikáció, amelyet két pénz-
ügyi szakember apuka alkotott meg, 
hogy segítsenek vele megalapozni 
a gyerekek pénzhez való viszo-
nyát.

Hogyan magyarázzuk el 
kiskorúaknak a pénz értékét a 
mindennapokban, és mivel le-
het motiválni őket? Milyen for-
mában jelenjen meg a zsebpénz az 
életükben? Ilyen kérdésekben segít 
az ingyenesen letölthető MoneyMa-
te. A magyar fejlesztésű applikáció 
egyedülálló funkciókkal segíti a lur-
kókat a pénzük beosztásában, a szü-
lőknek pedig átlátható, következetes 
jutalmazórendszert kínál.

Az általános iskolai oktatásból ugyanis 
régóta hiányzik a pénzügyi nevelés, míg a szülők 
részéről sokszor tapasztaljuk, hogy nincsenek sza-
bályok, meghatározott keretrendszer. Ezt igyekszik 
megváltoztatni ez a két apuka, akik hamar felis-
merték: nincs olyan gyermekeknek szóló pénzügyi 

applikáció, ami igazán megfelelne az igényeiknek. Ekkor 
döntötték el, hogy szeretnék egy saját megoldással segí-
teni a közösséget, szülőket és gyerekeket egyaránt.

A MoneyMate arra is módot ad, hogy a gyerkőcök 
akár maguk könyveljék a bevételeiket és kiadásaikat. 

A cél nem csupán a családon belüli pénzügyek átlát-
hatóbbá tétele, hanem az is, hogy tudatosabb, sza-
badabb embereket neveljünk a gyermekeinkből, akik 
nem adósodnak el, így életpályát is kötetlenebbül vá-

laszthatnak majd maguknak.
A MoneyMate azokat a tevékenységeket erősíti, 

amik ténylegesen a javukra válnak. A gyereket a rö-
vid távú céljai elérésével motiválja, mindezt úgy, 
hogy közben pénzügyi tudatosságra is nevel.

A MoneyMate a pénzgyűjtő funkciók mellett 
arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő egyéb 

eszközökkel is ösztönözze a cseme-
téket: a pénz mellett így például 

digitális matricákat gyűjthetnek 
a különböző lépések elvég-
zésével, amelyekből megha-
tározott darab “váltható be” 
egy-egy kedvezményre vagy 
ajándékra a szülőnél. 

  - kovács - pap -

PÉNZÜGYI TUDATOSSÁGRA NEVEL 
EGY ÚJ MAGYAR APPLIKÁCIÓ

Fontos, hogy 

már akár egy óvodás 

gyermek szemléletében is 

megjelenhet, hogy a célokért meg 

kell küzdeni. A játékos rendszer 

abban is segít, hogy kirobbantsa 

a gyerekeket az xbox vagy az 

ipad elől.

Digitális persely gyerekeknek

www.kilatomagazin.hu
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Az okostelefonok képesek már arra, 
hogy tárolják és egyben használható-
vá is tegyék a plasztikkártyákat. Egyre 
több cég, illetve non-profit szervezet 
áll át erre a módszerre itthon is, de 
előbb csak alternatív megoldásként 
kínálják fel azt ügyfeleiknek, tagjaik-
nak, és bár magát a kártyát opcióként 
várhatóan fenn is fogják tartani, an-
nak létjogosultsága egyre kisebb lesz. 
 
A Benefit Barcode Inc. rendszere 
úgynevezett hibrid: aki letölti az app-
likációjukat, gyakorlatilag néhány 
gombnyomással megjelenítheti rajta 
kártyáit, de akinek nincs okostelefonja, 
továbbra is élhet a plasztik igénylésé-
vel, vagy a virtuális kártyáját akár ki is 
nyomtathatja, kivághatja, majd egy 
bérlettokban is használhatja.

A digitális kártyák funkciójukban 
semmiben nem különböznek a plasz-
tiktól, ugyanakkor a Benefit Barcode 
Inc. alkalmazása új szintre emeli a hasz-
nálatukat.

Az applikációban végtelen számú 
kártyát lehet megjeleníteni. A platform 
a vonalkód alapján egy felhőből hívja le 
a partnerek által megálmodott grafikai 
elemeket a felületre, a tagsági és szol-

gáltatási szinteket pedig automatizáltan 
kezeli a rendszer. Ha valaki például havi 
tagdíjfizetést vállal, akkor a befizetést 
követően automatikusan meghosszab-
bodik a kártya érvényessége, ezzel az ad-
minisztrációs költség és az azzal eltöltött 
idő gyakorlatilag nullára csökken.

Az app menüjében a felhasználók 
kártyákra lebontva láthatják, hogy mik az 
elfogadóhelyek, melyek esnek hozzájuk 
a legközelebb, hol, milyen kedvezményt 
lehet igénybe venni. Minél ügyesebb 
egy közösség, annál több előnyhalmazt 
tud biztosítani a tagoknak.

A rendszer egyik nagy előnye az át-
járhatóság: ha egy kiskereskedő nem-
csak egy közösségtől fogad vásárlókat, 
akkor üzletének az adatait a többi közös-
ség tagjai is láthatják, kártyáikkal ott is 
megtakarításokat érhetnek el.

A platform ezek mellett folyamato-
san méri, hogy mennyit spóroltunk meg 
az igénybe vett kedvezményeknek kö-
szönhetően. Így szerencsés esetben látni 
azt is, hogy már ezért is megérte kifizetni 
a tagsági díjat az adott szervezetnek.

A Benefit Barcode Inc. jövőbeni 
terve, hogy influenszer marketing plat-
formként is definiálja magát, amelynek 
segítségével a művészek, sportolók és 
az általuk reklámozott kiskereskedők 
számára teljesen transzparens, objektív 
elszámolást és jutalékbegyűjtő rend-
szert szolgáltatnak.

A 280 közösséggel partnerségben 
lévő – kizárólag magyar tulajdonban 
lévő – Benefit Barcode Inc. vállalatnak 
már most is 1.2 millió felhasználója van 
– ezzel a legnagyobb olyan portfólióval 
rendelkező cég Magyarországon, amely 
nem valamelyik kereskedőhálózatnak a 
tulajdona.

-jager-

Lassan 
eldobhatjuk

AZ ÖSSZES 
PLASZTIKKÁRTYÁNKAT

20 évvel ezelőtt menőnek, „amerikásnak” számított, ha valakinek tu-
catnyi plasztikkártya volt a zsebében, de ez most már a múlté. Ismét trend-
fordulóhoz érkeztünk. Az okostelefonok hiánytalanul tudják adathordo-
zóként helyettesíteni a kártyáinkat, ráadásul a technológia fejlődésével 
egyre több előnyt is tudnak biztosítani.
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ÚJ MAGYAR KRIPTOVALUTA JELENT MEG A PIACON
Szokatlan koncepció áll a legújabb magyar kripto-

valuta mögött, ami nem pusztán online fizetőeszköz: 
célja egy olyan online közösségi háló kiépítése, ahol a 
tagok a döntéshozók, és egy nagyvállalatnak sem áll 
jogában cenzúrázni a közzétett tartalmakat.

Már lehet vásárolni abból az új magyar kriptovalutá-
ból, amelyet a mögötte álló elképzelés tesz különlegessé. 
A tokenhez ugyanis egy innovatív közösségi felület is kap-
csolódik majd: ezt a Facebookkal és társaival ellentétben a 
felhasználók üzemeltetik, nem cenzúrázható, és a teljesen 
szabad véleménynyilvánítást fogja képviselni. 

Az új valutához a magyarok juthatnak hozzá elsőként, 
ráadásul a legjobb áron. A fizetőeszköz gyorsan fogy, és 
egyre több a külföldi érdeklődő is.

A magyar piacon már jelenlévő kriptovaluták zömével 
ellentétben emögött már egy működő háttér áll. A to-
ken-eladások nagy részét az applikáció és a weboldal fej-
lesztésébe forgatják vissza. Ilyen háttértartalommal eddig 
egyetlen magyar kriptopénz sem rendelkezett.  

A token maga a Social Q nevű app hajtóe-
reje: egy decentralizált, prémium közösségi/ 
kapcsolatépítő hálózaté, amelyet az MST 
token tulajdonosok működtetnek. Itt egy 
vállalatnak sem lesz beleszólása az oldal 
irányításába, nem lesznek kizárt profi-
lok vagy letiltott tartalmak. A tagok kö-
zösen fogják vezérelni az oldalt.

Ám a közösségi háló mellett a So-
cial Q koncepcióját a Date és a Meet 
funkció teszi teljesen egyedülállóvá. 

Az előbbi az app társkereső felülete, ami a tervek szerint 
a Tinder és hasonló ismert alkalmazások alternatíváját 
nyújtaná.

Az egyedileg erre a célra fejlesztett mesterséges intelli-
gencia rendszerük nem ad majd teret a kamu felhasználók-
nak, akik más fotójával próbálnak ismerkedni.

A Meet funkció pedig segítene a felhasználóknak hason-
ló gondolkodású és érdeklődésű személyekkel kapcsolódni, 
akár új üzleti és munkalehetőségek kialakításában.

Az app egyéb figyelemreméltó szolgáltatásokat is nyújt: 
Phantom chat, Kripto pénztárca, exchange funkció, web3 
böngésző és telefonbiztosítás is helyet kap majd benne.

És hogy mi garantálja a kriptovaluta értékét? A közösségi 
oldalon és a társkeresőben a tokennel lehet majd hirdetést 
vásárolni a cégeknek és a magánszemélyeknek is. Ezek a felü-
letek tehát tovább növelik majd az MST token értékét, ahogy 
a reklámbevételek és a társkereső fizetős funkciói is. 

Maga a közösségi felület azonban mindenki számára 
ingyenesen használható. A tokenhez éves visszavásárlási 

program is tartozik majd. Akik tartják, idővel bónu-
szokban részesülnek. A valuta ráadásul az alkal-

mazásban ingyenesen küldhető, díjat csak 
akkor számolnak fel, ha a felhasználók más 

pénznemre váltják be azt. 
A sikerhez minden adott, hiszen az 

új kriptopénz híre Magyarország mel-
lett külföldön is terjed. Maga az app 
januárban válik iPhone-ra és Android-
ra is letölthetővé, de weboldalon is 

megjelenik majd. 
Bándli -

21
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A jól ismert személyes és a te-
lefonos csalásokon túl, az internet 
és a közösségi média terjedésével 
újabb és újabb veszélyek leselked-
nek a gyanútlan áldozatokra. A 65 
éves és annál idősebb felhasználók a 
leggyorsabban növekvő korosztály a 
Facebookon, ezért is érdemes foglal-
kozni a témával. 

Az internet megnyitotta a világot, 
ledöntötte a határokat és nincsenek 
többé távolságok, a mindennapjaink 
részévé vált. Nem szabad azonban 
elfeledkeznünk, hogy az internet ve-
szélyeket is rejt magában az általa 
nyújtott anonimitásnak köszönhető-
en. Ha nem ismerjük fel a gyanús jele-
ket és nem vagyunk elég tapasztaltak, 
könnyen bedőlhetünk a különböző 
átveréseknek. Álprofilok, akik rokon-
nak vagy ismerősnek adják ki magukat 
pénz kicsalásának a céljából, hatalmas 
lottónyeremények, aminek, ha bedő-
lünk a mi pénztárcánk lesz rövidebb. 

Adatlopások és a lista végeláthatatlan. 
A kibertámadások veszélye mellett 
azonban érdemes a social média eti-
kettről is szót ejteni. Számos kellemet-
lenségtől óvhatjuk meg magunkat, ha 
tisztában vagyunk a közösségi média 
szokásokkal. 

Az egyik leggyakoribb csalá-
si mód az  internetes adathalászat. 
Első ránézésre teljesen hitelesnek tűnő 
e-mailek, weboldalak, azonban, ha ala-
posabban megvizsgáljuk őket, gyanút 
foghatunk. A bankok és a hivatalos in-
tézmények például sosem kérik online 
a privát vagy a bankkártya adatainkat. 

Az adathalász e-mailek mellett ál-
nyereményjátékok, áloldalak, uno-
kázós üzenetek is várják, hogy lecsap-
hassanak a gyanútlan áldozataikra. A 
jól ismert telefonos „unokázós” átve-
rések - azaz a bajban van az unokád, 
utalj most azonnal pénzt - már nem a 
leggyakoribb esetek, új vizekre eveztek 
a csalók.

A másik nagy veszélyforrás az in-
ternetes vásárlás. Hamis akciók, csak 
és most és hasonló jellegű vásárlásra 
ösztönző teljesen alaptalan hirdetések. 
A rendőrségi statisztikák szerint gya-
kori, hogy nem a várt minőségű vagy 
a hirdetésben szereplő termék érkezik 
meg, ha egyáltalán megérkezik.

Fontos kitérni a közösségi mé-
diára, amely talán a legnagyobb 
veszélyforrás. Ha nem vagyunk elég 
tudatos felhasználók, itt is számos 
más kellemetlenség is érhet minket. 
(Facebook, Messenger, Instagram, 
YouTube, TikTok…)

Mindent összegezve: legyünk 
körültekintőek és óvatosak!

Magazinunk következő lapszámá-
ban sorra vesszük, részletesen beszá-
molunk arról, hogy mit csináljunk és 
mit ne csináljunk, hogy mire érdemes 
odafigyelnünk, hogy tudatos felhasz-
nálókká váljunk.

- tóth  -

SZÉPKOR

AZ IDŐSEK A KITETTEBBEK A KIBERTÁMADÁSOKNAK: 

veszélyek „az unokázós” csaláson túl I. RÉSZ
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A járvány okozta nehézségek, a hosszúra nyúlt ta-
vaszi bezártság után egy felszabadultabb évszakot, a 
várva várt nyarat, egy különleges zeneterápiás foglalko-
zás nyitotta meg a SENECTUS Idősek Otthonában. Az 
élőzenét a Budapesti Filharmóniai Társaság szolgáltatta 
magas színvonalon.

A nyári hónapok általában a szabadtéri rendezvé-
nyeknek kedveznek. Ilyenkor a szép idő, a remek prog-
ramok még közelebb hozzák az itt élő időseket.  A kerti 
bográcsozás soha nem maradhat el, a lakók ezúttal ízle-
tes, házias Öreglebbencslevest főztek. 

Az augusztus végi előadáson a Mandula Színház mű-
vészei hangulatos színdarabbal szórakoztatták az ott-
hon lakóit. Ezt követően tartották meg a hagyományos 
ünnepi Kenyéráldást, amit a délután folyamán egy jó kis 
hagymás zsíroskenyér party zárt le. 

Az idei hosszúra nyúlt napsütötte ősz elfeledtette a 
tavasz viszontagságait. A szüreti bálon a pogácsa, szőlő 
mellett, friss must is került az asztalokra. 

Október 4.-én, az Idősek 
Világnapján mindig valami 
különlegességgel szolgálnak az 
otthon lakóinak. Ezúttal Greguss 
Anikó és Gábor valóban vidám előa-
dást produkált.

A Tudományos Akadémia Dísztermében, a zene pozi-
tív hatása eseménysorozat színvonalas záróelőadásán is 
részt vehettek az otthon lakói. Csodálatos helyszín, cso-
dálatos előadás volt a Budapesti Filharmóniai Társaság 
közreműködésében. 

A legmeghittebb ünnep a karácsony, amit mindenki 
nagyon vár. A szorgos kezek már varázsolják a díszeket, 
hogy az otthon aulája, és a közös karácsonyfa teljes dísz-
ben pompázzon. 

A Senectus Idősek Otthona minden lakójának 
szerkesztőségünk is 

Áldott Karácsi Ünnepeket Kíván!

Farkas Éva

SZÉPKOR

A napsütötte ősz feledtette a tavasz viszontagságait
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Számottevően, hét százalékkal 
emelkedett a túlsúlyosak aránya a 
felnőtt lakosság körében Magyar-
országon a covid-járvány ideje 
alatt. A hölgyek átlagosan négy, 
az urak három kilogramm karan-
téntúlsúlyt szedtek magukra 2019 
óta. Ekkora változás ilyen rövid 
idő alatt önmagában is aggasztó, 
ám különösen nyugtalanító annak 
tükrében, hogy a túlsúly jelentős 
kockázati tényező a koronavírusos 
betegeknél.

Amíg a nők között számottevően 
nőtt, addig a férfiak körében nem vál-
tozott a túlsúlyosak és az elhízottak 
aránya. Bár megállapíthatjuk, hogy 
több hölgyet érint a karanténtúlsúly, 
de az urak így is elhízottabbak. S hogy 
melyek az okok? A nyilvánvaló ténye-
zők mellett - mint a kevesebb fizikai 
aktivitás és a beszűkült sportolási le-
hetőségek -, két alapvető ok húzódik 
a karanténtúlsúly mögött. Egyrészt 
énképünk társas képződmény, attól 

függ, ahogyan mások néznek ránk. 
Ezért, ha nem lehet közösségbe men-
ni, párkapcsolatot létesíteni, óhatat-
lanul hanyatlik a motivációnk. Emiatt 
nehezebben vesszük rá magunkat a 
mozgásra és kevésbé tartunk mér-
téket. Másrészről, mivel az emberi 
viselkedés leginkább a gyönyör ke-
reséséről és a fájdalom kerüléséről 
szól, a karantén alatt sokak számára 
az evés volt az első számú stressz-
csökkentés és örömforrás is egyben. 
Sajnos a kor előrehaladtával mind a 
férfiak, mind a nők testtömegindexe 
egyre magasabb értéket mutat. Az 
urak 40 év fölött jelentősen elkezde-

nek hízni - mind a túlsúlyosak, mind 
pedig az elhízottak aránya lényegesen 
nagyobb körükben, mint a hölgyek 
között.

Mindent összevetve, a covid-jár-
vány kitörése óta romlott a magyar 
felnőtt népesség elhízottsági álla-
pota. Mivel már itt a koronavírus ne-
gyedik hulláma, és a túlsúly jelentős 
egészségügyi kockázatot jelent, tö-
rekedjünk a súlyfelesleg csökkenté-
sére, valamint az optimális testsúly 
megőrzésére. A karanténtúlsúly apró 
habitusok kialakításával adható le, 
vagy előzhető meg eredményesen. 
Egyetlen apró szokás tartós megvál-
toztatása - mint például a csoki le-
cserélése cukormentes fehérjeszelet-
re - jobb, mint bármilyen diéta, mert 
könnyebb elkezdeni és betartani. 
Egyszerre csak egy attitűdöt módo-
sítsunk - csak miután ez rutinná vált, 
akkor változtassunk meg egy mási-
kat. Így szinte erőfeszítés nélkül ér-
hetünk el látványos eredményeket.

 -mező-

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

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

A nők meghíztak, a férfiak még inkább elhíztak 
a pandémia alatt
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Fél év helyett pár nap alatt tökéletes mosoly 
- hétfőn megkapja a kezelést, pénteken 

már szinte bármit ehet! 
Az implantátummal 
történő fogpótlás 

egy végleges, fix meg-
oldás, amelynek számos 

előnye van:
Tartós,

Növeli a komfortérzetet,
Szebb, jobb lehet tőle a 

beszéd,
Fiatalít.

Kétfázisos implantáció esetén a 
kezelés teljes időtartama egy-másfél 
év is lehet. Az egyfázisú technikánál 
nincs várakozási idő, a betegeknek 
csak egy műtéten kell átesniük. Az 
implantálás éber szedációban törté-
nik, így a betegek relaxált állapotba 
kerülnek. Van hibrid megoldásunk is, 
amivel szintén egy héten belül fog-
sort tudunk adni. Az implantátumok-
ra is garanciát vállalunk.

Debrecenben, valamint Buda-
pesten, a Nyugati téren egy XXI. 

századi röntgendiag-
nosztikai központban és ren-
delőben is várjuk pácienseinket. Ha 
rendelkezik 3 hónapnál nem régebbi 
röntgenfelvétellel, emailben is el-
küldheti nekünk!

„MI MEGVÁLTOZTATJUK A MOSOLYÁT – 
A MOSOLYA PEDIG MEGVÁLTOZTATJA AZ ÖN ÉLETÉT!”

Szeretne ingyenes konzultációra 
jelentkezni? Hívja implantátum 

referensünket!

SIMON PÉTER 
06-20-482-584 

Ép-Dent Fogászati Klinika 
simon.peter@epdent.hu 

www.fogpotlasgyorsan.hu

„Tudom, milyen kellemetlen 
érzés, ha fogaink nem tökéle-
tesek. A hiányos fogazat vagy 
instabil műfogsor tönkreteszi 
a magabiztosságot, rontja a 
komfortérzetet, és amíg nincs 
rendben, egészen komoly negatív 
hatással van életminőségünkre.”  

Dr. Székely Attila szájsebész  
és konzerváló fogszakorvos

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Egészségben Gazdag Boldog 
Újévet Kívánunk!

A beteg üdve a legfőbb törvény
30 éve a lakosság szolgálatában.

A megújuló Óbuda-Újlak 
szívében várjuk szeretettel és 

szakmai tapasztalattal.

- Egészségmegörző, betegségmegelző 
tanácsadás -

- Havonta megújuló akciók - 
- Törzsvásárlói hűségkártya: Szépség 

- Egészség program - 
Szeretettel és szakértellemel Várjuk!

 Nyitvatartás: 
Hétfő-Péntek: 7h30 - 19h30

Szombat: 8h00 - 13h00
Caruel Újlak Gyógyszertár 

- 1036 Budapest, Bécsi út 34-36 - Tel: 06-1-250-52-03 
www.caruelujlakpatika.hu - www.caruel-cosmetics.com

c
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Mi csupán az eszköz vagyunk a bennünk rejlő fény előcsalogatásához. 
Éppen ezért a legkisebbektől a szépkorúakig mindenkit igyekszünk kiszolgálni, 

legyen egy ifjú hölgy avagy egy úriember, aki betoppan hozzánk.

partnerünk:

Mindenki szép, kívül és belül egyaránt.
Segítünk hangsúlyossá tenni azt,
ami magabiztossá tesz.

Szeretettel várunk: 1028 Budapest, Szepesi u. 2.  +36 30 921 3531

kozmetika    testkezelés    fodrász    manikűr/pedikűr    masszázs     terapeuta vezette klubok

www.americandream.hu

Egy kedves karácsonyi idézet még személyesebbé teszi az ünnepi
 „üdvözlőlapot” , legyen az e-mailben elküldve 

vagy ajándékhoz kísérőkártyára felírva!

“Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhá-
kat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta le-
gyen majd az ünnepekre.”

( József Attila)

“Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós 
kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívek-
ben legyen karácsony!” 

(Szilágyi Domokos)

“Háztól házig, szívtől szívig, az egyik helytől 
a másikig – a karácsony melege és élvezete 
mindannyiunkat közelebb hoz egymáshoz.”

(Emily Matthews)

“A karácsony meglengeti a varázspálcáját, és 
onnantól minden puhább és gyönyörűbb.” 

(Norman Vincent Peale)

“Bárcsak eltehetnénk a karácsony szellemét 
befőttnek, és minden hónapban kinyithat-
nánk egy üvegnyit belőle.”

(Harlan Miller)

“Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.”

(Kosztolányi Dezső)
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1. Gyöngysor 
2. Gyöngy gyémánt fülbevaló
3. Sárga gyémánt gyűrű
4. Fehér gyémánt fülbevaló
5. Gyémánt smaragd fülbevaló

6. Gyémánt kék zafír szett
7. Kék zafír és gyémánt gyűrű
8. Rubin és gyémánt gyűrű 
9. Holdkő tanzanit rubelit medál 
10 Dinnye turmalin szett

Ismét elérkezett az évnek az az időszaka, amikor elkezdünk készülődni a 
karácsonyi ünnepekre. Fontos, hogy ne hagyjunk semmit az utolsó pillanatra.

Bár azt gondolnánk, hogy kissé korai még a karácsonyra gondolni, 
és talán meg is lepődünk, amikor az üzletekben elkezdenek kikerülni a 
karácsonyi dekorációk, ám jobb ha őszinték vagyunk magunkhoz. Már 
csak néhány hét van hátra.

A téli ragyogó fényben sokkal élesebbek a kontúrok, sokkal szebben 
ragyognak az ékszerek, a drágakövek. 

• A jégként csillogó gyémánt, mint az örök klasszikus. 
• A gyöngy, mint káprázatos, selymes hópehely, amely magában hordozza 

a téli havas tájak hangulatát. 
• Egy zafír drágakővel díszített ékszer, mely hideg színével tovább emeli a 

tél színeit és szikrázó fényét. 

Elárulunk egy nyílt titkot. Az ékszernek minden nő örül. Az ékszer 
pontosan az a bombabiztos megoldás, amit karácsony előtt oly sokan 
keresnek.

A valódi drágaköves ékszer nemcsak értékes, de maradandó aján-
dék, mely évtizedeken keresztül megőrzi szépségét és értékét egyaránt.

Egy szép ékszerrel kifejezhetjük a szeretetet és a sokszínű kínálat 
lehetővé teszi, hogy megtaláljuk azt a darabot, ami legjobban illik a 
megajándékozni kívánt hölgy egyéniségéhez. 

Galériánkban, szakértőink segítségével, mindenki megtalálja a szá-
mára legszebb és legkifejezőbb ékszert erre a meghitt ünnepre.  

A Fatumjewels Galériában kedvező áron is fellelhetsz valódi drá-
gakővel díszített ékszereket.

Fatumjewels Ékszer és Drágakő Galéria

Budapest, II. kerület, Csalogány utca 3/b

Nyitvatartás:
Hétfő: Zárva 

Kedd-Péntek:12-19 óráig 
Szombaton: 12-17 óráig 

Vasárnap: Zárva 

CÍMLAPTOP

Karácsony
2021

www.fatumjewels.hu

1. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Bizonyított tény, hogy a 
hölgyek foglalkoztatásának 
ösztönzése az innovációban 
és a szellemi tulajdonjogi te-
rületeken számos előnnyel 
jár. A nők szabadalmi rész-
vételét vizsgálva egyértelmű, 
hogy ők bizonyos területekre 
specializálódnak. Öt szakte-
rület, ahol a legmagasabb a 
női feltalálók aránya: a bio-
technológia (30 százalék), a 
gyógyszeripar (29 százalék), 
az élelmiszerkémia (29 szá-
zalék), a biológiai anyagok 
elemzése (26 százalék) és a 
szerves kémia (25 százalék).

Érdemes megemlíteni, 
hogy a kiemelkedő feltalá-
lói tevékenységet elismerő 

Jedlik Ányos-díjat idén két 
kutatónő, Karikó Katalin ku-
tatóbiológus, illetve Fekete 
Andrea gyermekgyógyász 
is megkapta. A magyar felta-
láló hölgyek körében a szak-
területek közül a mikrostruk-
turális és nanotechnológia 
(31 százalék), a biotechnoló-

gia (29 százalék) és a szerves 
kémia (28 százalék) voltak a 
legnépszerűbbek.

A nemzetközi felmérések 
megállapították, hogy a ve-
gyesnemű kutatócsoportok 
sikeresebb szabadalmakat 
hoztak létre, ráadásul azt 

is bebizonyították, hogy a 
kisebbségek, az alacsony 
jövedelmű családok és a 
nők lehetőségeinek javítása 
a gazdasági növekedést is 
gyorsítja.

Bőven van még hova 
fejlődni, hiszen a növekvő 
arány ellenére Európa nem 
áll az elsők közt. Ösztönözni 
kell, hogy több hölgy tanul-
jon természettudományi, 
technológiai, mérnöki és 
matematikai (STEM) terüle-
teken, ahol egyrészt men-
torálásban részesülnek, 
másrészt megkapják a mun-
kájukhoz szükséges forrásokat.        

 P. Gy.

MAGYAR NŐ

EGYRE TÖBB  
A NŐI FELTALÁLÓHOZ KÖTHETŐ 

SZABADALOM

Karikó Katalin kutató biológust, biokémikust
a Szilícium-völgy Oscar-díjának is nevezett 

Breakthrough-díjjal tüntették ki az új típusú koronavírus 
elleni innovatív vakcinák kifejlesztését 

lehetővé tevő felfedezésért

Elkészült a biokémikus
budapesti tűzfalportréja 

a Krisztina krt. 30.-ban

Nemzetközileg csökken a nemek közötti szakadék a szabadalmi bejelentések arányában, 
s a hazai eredmények is jövőbemutatóak. Míg 2000-ben a nemzetközi szabadalmi bejelentések 

9 százalékát lehetett női feltalálóhoz kötni, addig 2020-ra 
ez az arány 16,5 százalékra növekedett.
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MAGYAR FÉRFI

K2 8611MAGYAROK 

A LEGENDÁS HEGYEN
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8611 méteres tengerszint feletti magasságával a 
K2 a Föld második legmagasabb hegye, közvetlenül 
a 8850 méter magas Mount Everest után. Komoly 
magassága mellett egyedi megjelenése és a meg-
mászása által jelentett nagyon komoly kihívás miatt 
a K2 jelentősége alig marad el az Everest jelentősé-
ge mögött. A huszonegyedik század elején összesen 
négy magyar expedíció is indult a megmászására, és 
a negyedik vállalkozás végül sikerrel is járt: két évvel 
ezelőtt megtörtént az ikonikus hegy csúcsának első 
sikeres elérése magyar hegymászó által.

A lenyűgöző szépségű hegy Kasmírban található, a vi-
tatott hovatartozású tartomány Pakisztán és Kína által kor-
mányzott részeinek határán. A legendás hegy úgy szerezte 
legismertebb nevét, hogy ez volt a Karakorum hegység 
másodikként feltérképezett csúcsa a tizenkilencedik szá-
zad közepén. A helyi nyelvből származtatott Csogori (jelen-
tése: Nagy Hegy), valamint a feltérképezését végző angol 
geográfusra utaló Mount Godwin-Austen nevek nem tud-
ták tartósan felváltani az eredetileg ideiglenesnek szánt K2 
elnevezést, így ez maradt a legelterjedtebb elnevezése. 
További alternatív elnevezései még a Hegyek Hegye 
és a Kegyetlen Hegy is. A K2 megmászására irányu-
ló első expedíció 1902-ben került megszerve-
zésre. A különleges hegy geológiai adott-
ságaiból fakadó rendkívüli nehézségek 
sikertelenségre kárhoztattak minden, 
a meghódítására indult expedí-
ciót a követező több mint fél 
évszázadban. Az első sike-
res expedícióra egészen 
1954-ig kellett várni; 
ekkor érték el a K2 

csúcsát először Achille Compagnoni és Lino Lacedelli olasz 
hegymászók 1954. július 31-én. A leglátványosabbnak szá-
mító úgynevezett Mágikus Útvonalat (Magic Line) 1986-
ban mászták meg először lengyel hegymászók. Ugyan-
ebben az évben tizenhárom, 2008-ban pedig tizenegy 
hegymászó életét követelte a rendkívül veszélyes hegy.

Az első magyar expedíció 2005-ben indult el a K2-re. 
Ezen az expedíción az erdélyi születésű Erőss Zsolt megkö-
zelítőleg 8350 méteres magasságig jutott, azonban a ked-
vezőtlenre forduló időjárás visszafordulásra kényszerítette 
a csúcstámadás során. Legközelebb tíz évvel később, 2015-
ben indult magyar expedíció a félelmetes hegyre, Suhajda 
Szilárd és az erdélyi Varga Csaba részvételével. Azonban 
sem ez, sem a következő évben indított újabb magyar ex-
pedíció sem járt sikerrel, amelyen már Klein Dávid volt Su-
hajda Szilárd mászótársa. 2019-ben következett az újabb 
magyar expedíció, ekkor ismét Klein Dávid és Suhajda Szi-
lárd fogott hozzá a feladathoz. Ugyan Klein Dávid jóval a 
hegy csúcsa alatt visszafordulásra kényszerült, de Suhajda 
Szilárd 2019. július 25-én sikeresen elérte a hegy legma-

gasabb pontját, és épségben vissza is tért on-
nan. Mivel teljesítményét még nem ismé-

telte meg egyetlen magyar hegymászó 
sem, továbbra is Suhajda Szilárd az 

egyetlen magyar állampolgár, aki 
megmászta a varázslatos és 

kegyetlen K2-t.
Németh Péter
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¾ oldal cikk és ¼ hirdetés. Ezt hagyd ki. Ma küldik 

MIÉNK ITT A TÉR

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 
sé� ei 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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Várunk sok szeretettel!
www.siarena.hu

•   közel 8000 méter hosszú sípályarendszer

•   6 különböző útvonal

•   Magyarország leghosszabb egyben síelhető útvonala

•   snowpark

•   oktatás

•   kölcsönzés

•   igazi hütte élmény

Siaren_90x130_2.indd   1 2021. 11. 17.   11:49

Nyitva 
az év minden 

napján!

www.bobozas.hu

2 x 700 
méteres
lesiklóval

Téli nyári 
bobpálya
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a 11-es főútról:
VISEGRÁD - Nagyvillám
Budapesttől 45 km-re,
Esztergomtól 25 km-re,
hideg-meleg büfé,
300 m-re a Fellegvár,
helyben a dunai kilátótorony.

Az Ezüsthíd Hotel Veszprém nyugati 
részén, egy kellemes, családias hangu-
latú kertvárosi övezetben található, a 
belvárostól 800 m-re. A szálloda széles-
körű szolgáltatásaival ideális helyszín 
szabadidős turisták és üzleti utazók, 
rendezvények részére is egyaránt. 
Szállodánk apartmanokkal, kétágyas il-
letve háromágyas szobákkal rendelkezik.

A szobaár gazdag, bőséges büféasz-
talos reggelit, valamint jacuzzi-, finn- és 
infra szauna - használatot is tartalmaz.  
Minden évszakban számos program és 
látnivaló várja a Veszprémbe látogató-
kat. Közép-Európa legnagyobb édesvi-
zű tava, a Balaton pedig mindössze 15 
km-re található városunktól. Szeretet-
tel várjuk!

Ezüsthíd Hotel**** 
H-8200 Veszprém, Korona köz 1. 

Tel.: +36 88 579-180 

Mobil:+36-20/559-5012 
Email: hoteljade@hoteljade.hu 

www.ezusthidhotel.hu

Ezüsthíd Hotel

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 
sé� ei 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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ZÖLDÖVEZET

PIHENJEN IGAZI HEGYVIDÉKI STÍLUSBAN
Létesítményünk Zakopa-

ne szívében, mégis egy békés, 
csendes részén található, a 
Tátra Nemzeti Park határának 
szomszédságában, közel mind a 
legnépszerűbb hegyi ösvények-
hez, mind a belvároshoz, pár 
perc sétára a népszerű sétálóut-
cához.

Zakopane és környéke építé-
szetére jellemző, szárnyas tetejű 
kis menedékházakra hasonlító, 
regionális stílusban díszített, 
rönkből épített faházak várják 
vendégeinket. Kényelmes és tel-
jeskörűen felszerelt, egyszerre 
akár két család elszállásolására 
is alkalmas kunyhókat (nyaraló-
kat), szobákat és apartmanokat 
kínálunk saját kerttel, terasszal 
és parkolóval.

A gasztronómia szerelmeseit 
a Kárpátok és az európai konyha 
számos remeke várja. Ételeinket 
friss, szezonális és regionális 
alapanyagokból készítjük. Ven-
dégeink széles hús-, vegetáriá-
nus- és deszszert kínálatból vá-
laszthatnak.

Kapcsolódjon ki egy egyedülálló, 
felejthetetlen atmoszférában 

Budapesttől mindössze 
bő 5 órányira!

GÓRALSKIE DOMKI JAVORINA
 – ZAKOPANE

Tel.: +48 664 490 544
Cím: 

ul. Strążyska 1, 34-500 Zakopane
Weboldal: 

www.javorina.pl (magyarul is!)
E-mail:  rezerwacja@javorina.pl

A TÁTRA ÉKSZERDOBOZÁBAN, 

Zakopaneban!

Sok szeretettel
várjuk!

HÉTHATÁR

32
www.kilatomagazin.hu
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Családias hangulatú panziónk a fővárostól mindössze 40 km-re, 
az ország szívében várja Önt az év minden napján. 

Ha igazi pihenésre, felhőtlen kikapcsolódásra, 
valódi feltöltődésre és nyugalomra vágyik, 

látogasson el hozzánk!  

Panziónk  1 db három ágyas szobával,  valamint  7 db medencére néző, 
saját terasszal bíró, 2 fős franciaágyas szobával rendelkezik,  amelyek 
igény esetén pótágyazhatók.    Ételkínálatunk, széles italválasztékunk 
éttermünkben és bárunkban is elérhető vendégeink számára.
Wellness részlegünkön nyári időszakban a kültéri medencénk a csalá-
dok nagy kedvence, beltéri medencénk révén a téli időszakban sem kell 
nélkülözniük vendégeinknek a vizes élményeket. Szauna-világunkban 
finn szauna, infra szauna fényterápiával, gőzkabin és relax szoba szol-
gálja a teljes körű ellazulás lehetőségét. 

DorEsz Wellness Panzió

Szolgáltatásaink: 
• Bowling • Squash • Edzőterem • Szolárium

Egyéb információ, 
ajánlatkérés, online szobafoglalás:

https://www.ujhartyanwellness.hu/  
Tel: +3629785713

• Szakadj ki a hétköznapokból és töltődj fel 
a sopronkövesdi Pro-Village Franciska majorban!

• Pihentető luxus kertkapcsolatos vendégházakban, 
gasztronómiai remekek, paradicsom a kutyáknak!

• Tökéletes ajándék karácsonyra: vásárolj utalványt 
kutyaimádó szeretteidnek! 

ÉLMÉNYEK NEKED ÉS KUTYÁDNAK EGYARÁNT!

IM
ÁDNI FOGJÁK!
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Örök klasszikus, a karácsony 
főszereplője, ami nélkül tényleg 
nincs karácsony: ez a bejgli. Diós, má-
kos, gesztenyés – az ünnepi asztalról 
egészen biztosan nem hiányozhat 
legalább egyféle változata.

Eredete többféle hagyományra 
vezethető vissza. Egy biztos: a mákos 
tekercs Közép-Európában Lengyelor-
szágtól a Balkánig népszerű, de van 
orosz, dán, olasz és izraeli változata is. 
A  bejglikészítés  hagyományai legin-
kább Lengyelországban és hazánkban 

vannak jelen. A mák bőséget, gazdag-
ságot, termékenységet hoz, a dió pedig 
kiváló a rontások ellen.

Hazánkban a 19. században ter-
jedt el. Czifrai István Magyar nemzeti 
szakács-könyvében 1830-ban “Posonyi 
finom mákos kaláts” néven szerepelt, 
és fokozatosan vált népszerűvé, mint 
karácsonyi sütemény.

Régen a bejglisütés egész napos 
program volt. Megtörték és ledarál-
ták a diót, ledarálták a mákot, megy-
gyúrták és kinyújtották a tésztát, majd 
megsütötték a tekercseket. 

A bejgli a reformkonyhát sem hagy-
ta nyugodni: sokan fáradoznak azon, 
hogyan lehet alacsonyabb kalóriatar-
talmú változatot készíteni. Van  tön-
köly  és csökkentett szénhidráttartal-
mú lisztes változata, a tölteléket pedig 
különféle cukorpótlókkal ízesítik.

 S ha már sütés: előtte érdemes 
jó mélyen megszurkálni egy-két he-
lyen, egész az aljáig. Ez segíti a tésztát 
a lélegzésben, a lyukakon pedig tá-
vozik a felesleges gőz. Mindez azért 
fontos, mert így elkerülheted, hogy a 
bejgli megrepedjen, a töltelék pedig 
kifolyjon.

Német szóból származik a név. 
A bejgli neve a német ‚beugen’, azaz 
hajlítani igéből ered, ami a készítésé-
re utal, valamint arra, hogy a néme-
teknél patkó formában sütötték ezt a 
csemegét.

Beigli vagy bejgli? Persze semmi 
sem történik, ha nem megfelelő mó-
don írjuk le, de helyesen a bejgli pon-
tos j-vel írandó - így szerepel a helyes-
írási kéziszótárban is.

Szeretsz kísérletezni az ízekkel? 
Időnként nem árt eltérni a megszo-
kottól.

 T.Ö.É.

A Magyarország Cukormentes Tortája program 
hobbicukrászok számára rendezett versenyét idén 
a solymári Hesz Rita nyerte meg a Mákos-fehér-
csokis almatorta elnevezésű alkotásával. A győztes 
édesség nem tartalmaz fehérlisztet és hozzáadott 
cukrot, kedvező szénhidrát - és kalória értékeinek 
köszönhetően pedig a cukorbetegek étrendjébe is 
beilleszthető.

Hesz Rita dietetikus hallgatónak 
a sütés-főzés iránti szeretete már kiskorától kezdve élt. A 
gasztronómia és a közös étkezések szerves részei voltak 
az életének. Először az egyszerű kevert süteményekkel 
(muffinokkal) kísérletezett, majd később a kelt tésztákkal 
és a bonyolultabb  desszertekkel, tortákkal is megismer-
kedett. A sütés mellett a főzés is a szenvedélye, többek 
között emiatt is kezdett el dietetikai tanulmányokat foly-
tatni, mely mára már hivatásává is vált. „Répa mindenbe” 
címmel blogot is indított, ahol egyénre szabottan, ötletes 
tanácsokat tud adni egy fenntartható, szigorú és indoko-
latlan szabályoktól mentes és élvezetes életmódhoz.

Mákos-fehércsokis almatorta

Karácsonyi sütik és
ünnepi torták

Egy kis BEJGLI „történelem”
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Miért érdemes befőtte-
ket használni a konyhában?

Befőttet már a nagy-
mamáink is készítettek, a 
cukorral történő befőzés 
viszont csak az I. világhá-
ború idején vált ismert el-
járássá. Elsősorban azért, 
mert így a gyümölcsök a 
nyári hónapokon kívül is 
elérhetőek maradnak a 
számunkra. Azonban fel-
gyorsult világunkban so-
kan inkább megveszik a 
boltban a befőtteket. S bár 
egyre többen aggódnak a 
boltokban kapható befőt-
tek cukor- és energiatartal-
ma miatt, elmondhatjuk, 
hogy egyre több befőtt el-
érhető cukormentes, éde-
sítőszeres változatban is.

Ugyanis készítenek 
már befőtteket tartósító-
szer nélkül, hőkezeléssel 
tartósítva, mely ezáltal 
megőrzi az üvegbe zárt 

friss gyümölcs ízét, zama-
tát. Ugyanígy hőkeze-
léssel tartósítanak kí-
méletes technológiával 
előállított lekvárokat. A 
kíméletes technológia ab-
ban rejlik, hogy vákuum 
alatt 55-60 C fokon van sű-

rítve, melyek ezáltal megőr-
zik vitamin és ásványi anyag 
tartalmukat, s ez viszont 
kedvezőbb élettani hatást 
jelent számunkra. A bevitt 
energia csökkentése érde-
kében vásárolhatunk akár 
édesítőszeres befőtteket, 
illetve cukor hozzáadása 
nélkül készült lekvárokat is.

Jó, ha tudjuk, hogy a 
cukor nem pusztán éde-
sítőszer, hanem a mézhez 
hasonlóan tartósítószer-
ként is használják a lek-

várbefőzés során.  De nem 
kell aggódnunk a cukortar-
talom és a kalóriák miatt! 
Ugyanis a cukortartalom a 
boltban kapható egyes be-
főttekben és lekvárokban is 
nagyon minimális.

Ilyenkor, az év végi ün-
nepekre készülés idősza-
kában a lekvárfogyasztás 
sem lehetne aktuálisabb, 
hiszen a süteményeket, pél-
dául a linzert is feldobhat-
juk egy különleges lekvár 
hozzáadásával, a klasszikus 
sárgabaracktól az áfonyal-
ekvárig.

Az egyedi, kíméletes 
technológiával, friss gyü-
mölcsből készült lekvárok 
nem csak az édességekhez 
passzolnak, hanem a húsok 
remek kiegészítői is lehet-
nek, akár szósz formájában 
is. Az áfonyalekvár édes-sa-
vanykás íze a vadhúsokhoz 
és a rántott camamberthez 
is tökéletesen illik, míg a 
kisebb cukortartalmú szil-
valekvár a sertés- vagy csir-
kesültek kiegészítője lehet 
akár kéregként, akár tölte-
lékként is.

örvendi

Befőtt:

ÍZVARÁZS

Amíg be nem indul újra a gyümölcsszezon, a be-
főttek tökéletes forrásai lehetnek a vitaminoknak és a 
tápanyagoknak. Az új technológiáknak hála nem csu-
pán az ízük és az aromájuk marad intenzívebb, de akár 
cukormentes, energiacsökkentett változatban is átad-
hatják a friss gyümölcsök ízét.

Sok vitamint tartalmaznak a kedvelt téli ételek
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Stübli Vendéglő
Nagykovácsi

Karácsonyi menüsor

MEGNYITOTT AZ
EPER CUKRÁSZDA!
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Kedves Vendégeink!
Karácsonyra előrendelést felveszünk, 
a részletekért keressék fel üzletünket!

Cím: 
1028 Budapest, 
Galóca utca 24.

Tel: 06/30-715-2926

Halászlé halfilével

Töltött káposzta

Rántott harcsafilé

Egyéb megrendeléseikkel is bátran forduljanak hozzánk! 

A tavalyi „covidos” karácsonyt ritkán fogjuk a kedvencünk-
nek hívni, de próbáljuk meglátni benne a pozitívumot is – 
például, hogy még soha ennyi étterem nem ajánlotta fel, 
hogy főz helyettünk az ünnepre. Éljünk a lehetőséggel az idei 
karácsonykor is! Hagyjuk a sorbanállást a halasnál, és ren-
deljük házhoz a helyi éttermek ünnepi menüajánlatát. 
Kérhetünk igazi hagyományos karácsonyi menüt, mert ta-
lálhatunk a kínálatokban hidegtálakat, és töltött káposztát. 

S, ha szeretjük a jó minőségű hazai halakat, és szívesen 
eszünk karácsonykor is, akkor választhatunk filézett ponty 
és harcsa halászlét belsőséggel, vagy rántott pontyot ma-
jonézes krumplisalátával.

Így, ha karácsonyra rendelni akarjuk az ünnepi menüt, 
mindenképpen érdemes előre gondolkodni és felmérni, 
melyik étterem a legjobb választás! Íme néhány környék-
beli étterem választéka!

Rendeljük házhoz a karácsonyt!
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Grill Terrace, Parrilla, Steaks , Pizza, Burgers , Empanadas,
Cocktails, Good Wines, Chill Out, Good Vibes

1028 Budapest, Hidegkúti út 81.
+36 30 68 58 201  ·  info@barriobudapest.com  ·  barriobudapest.com  ·  @barriobudapest

BARRIO_AD_175x130.indd   1 2021. 11. 11.   15:23

Itt nálunk Székelyföldre talál 
az, aki rajong az erdélyi íze-
kért és kézműves sörökért.
Az étterem-söröző koncepciója 
hűen tükrözi márkánk filozófiá-
ját: csak természetes összetevő-
ket használunk (legyen szó sör-
ről vagy étekről); mindenben 
legyen egy kis székely szeretet; 
„üdít, táplál és felvidít”.  

A Tiltott Csíki Söröző Me-
chwart liget étel- és itallapján 
a már megszokott és közked-
velt minőségi sörök és pityó-
kacsipszek mellett egyedi, 
különleges ízekkel rendelkező 
ételkompozíciók kaptak he-
lyet. Vendégeink közelebbről is 
megismerkedhetnek a sörfőzés 
fortélyaival.

1024 BUDAPEST, 
KELETI KÁROLY UTCA 9. 

(MECHWART LIGET)
 

ASZTALFOGLALÁS, INFORMÁCIÓ: 
(+36 70) 679-7949

 
NYITVATARTÁS: 

HÉTFŐ-SZOMBAT – 11:30-00:00
VASÁRNAP – 11:30-22:00

TILTOTT CSÍKI SÖRÖZŐ

TILTOTT CSÍKI SÖRÖZŐ
MECHWART LIGET
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www.borbelypince.hu    

 Magyarország 
Legszebb Szőlőbirtoka 

2021 
díjat nyert  

A Borbély Családi 
Pincészet  

Középbirtok 
kategóriában! 

A Magyarország  
Legszebb Szőlőbirtoka díjat  

a Bor és Piac szaklap alapította  
2012.-ben.

www.borespiac.hu    

Szőlőskertek ölelésében várja a 
baráti társaságokat, nagycsaládo-
kat az egész éven át nyitva tartó 
Borbély Vendégház négy szobával, 
két igényesen felújított fürdőszo-
bával, valamint (egy légtérben) 
konyhával, étkezővel, tágas nap-
palival, ahol gyönyörű sötétzöld 
cserépkályha adja a meleget a 
hűvös napokon. A kertben lehet 
grillezni, bográcsozni, napágyban 

pihenni vagy a játszótéren időzni a 
gyermekes családoknak. A kerten 
túl a csendes, madárcsicsergős kör-
nyék várja a kirándulni, a strand 
pedig a fürdőzni vágyókat. Ven-
dégeiknek sok kedvezményekre 
jogosító Badacsony Kártyát adunk. 
Ősztől tavaszig tartó kedvezmé-
nyes hétvégi programajánlata-
inkat megtalálják honlapunkon! 
Várjuk Önöket!

BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET 
l 

8258 Badacsonytomaj,  
Káptalantóti út 19. 

Elérhetőségek: 
06-30-927-14-14 

info@borbelypince.hu 
www.borbelypince.hu

FEDEZZE FEL A SZABADSÁG ÉRZÉSÉT 
A BORBÉLY VENDÉGHÁZBAN!

A Press Air Kft. prémium sűrí-
tett levegő -és nitrogénszolgáltató 
központ nyerte el a közönségdíjat a 
2021-es Magyar Ipari Célgép Nagy-
díjon. A cég díjnyertes nitrogéngene-
rátorának köszönhetően a csavaros 

zárt dugóval ellátott borok esetében 
kizárt az oxidáció, így az átlagosnál 
hosszabb ideig őrzik meg a minősé-
güket. A magyar szakértők által ki-
fejlesztett termék ráadásul könnyen 
szállítható és üzembe helyezhető.

A csavaros zárt dugó egyre in-
kább szorítja ki a parafadugót a piac-
ról, előbbihez pedig viszonylag köny-
nyedén tartozékul lehet illeszteni a 
nitrogénszolgáltató berendezéseket. 
Előbb a bort kell a tárolóba helyezni, 
majd a tetejére néhány köbcenti nit-
rogént, és ezt követően kerül rá a ku-
pak. A nitrogénre azért van szükség, 
hogy a borhoz ne férjen hozzá a le-
vegő és ne tudjon oxidálódni, hiszen 
az minőségromlással jár. Ezzel a mód-
szerrel hosszú időre meg lehet őrizni 
a borok aromáját. A rendszer biztosít-
ja továbbá a felhasználó berendezé-
sek minőségi sűrített levegővel törté-
nő ellátását és nem utolsósorban az 
energiahatékony üzemeltetést. Mos-
tanáig az volt a bevett szokás, hogy 
a hordókat azonnal utántöltötték 
annak érdekében, hogy ne kerüljön 
bele oxigén. Szintén elterjedt megol-
dás volt eddig, hogy úszófedelet he-
lyeztek a nem hordó alakú tárolókba. 
A magyar innovációval viszont mos-
tantól jóval egyszerűbb dolga lesz 
majd a borászoknak, hogy a bor ne 
tudjon oxidálódni.

D.L.

Magyar innováció segít 
megtartani a borok minőségét
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Vulkánok, borok, ízélmények: 
ez várja a Badacsonyba érkezőket 
egész évben, hiszen a borvidék min-
den évszakban kínál valami egyedit és 
megismételhetetlent. Bár karakterét 
meghatározza a Balaton, hangulata 
ennél jóval összetettebb, hiszen ben-
ne van a szőlők zamata, a vulkanikus 
talaj ásványossága, a helyi ízek mély-
sége, és az itt élők vendégszeretete, 
közvetlen kedvessége. Mindezt átél-
heti, aki ott lesz a 2022. május végéig 
összesen 22 helyszínt felölelő rendez-
vénysorozat valamelyik állomásán. 

A Borbarangolás mára mondhat-
ni hagyománnyá vált a borvidéken. 
Arra invitálja a borkedvelőket, hogy 
télen is keressék fel a pincészeteket, 
fedezzék fel a badacsonyi borok va-
rázslatos világát, kóstoljanak bele a tél 
ízeibe, túrázzanak a dűlők érintésével.

A borvacsorákon hamisítatlan 
helyi ízek és környékbeli alapanya-
gokból készült ínycsiklandó me-
nüsorok várják a vendégeket, akik a 
program során megismerkedhet-
nek a borok készítőjével és csa-
ládjával, helyi termékeket kóstol-
hatnak, és bejárhatják a pincét is 
a gazda vezetésével. 

Azok számára pedig, akik lemarad-
tak a kiszemelt dátumról, a borvacso-
rát követő héten vendégváró ajánlat-
tal kedveskedik a pincészet. 

A Borbarangolás állomásairól és 
programjairól a szervező Badacsonyi 
Céh Turisztikai Egyesület weboldalán, 
a badacsony.com oldalon tájéko-
zódhatnak az érdeklődők, a részvé-
telhez előzetes bejelentkezés szüksé-
ges közvetlenül a helyszíneknél. 

Enni jó, badacsonyi borokat kóstol-
ni nagyon jó, és valljuk be: utazni is jó! 
De még jobb, ha ezt a hármat együtt 
tesszük. Minderre a Badacsony régió-
ban egész évben lehetőség nyílik! Ha 
teljes élményre vágyunk, a jóízű bor-

vacsora után töltsük a hétvégét a ré-
gióban, pihenjünk meg a környék igé-
nyes szálláshelyein, kapcsolódjunk ki 
a változatos programok valamelyikén! 

Aktuális ajánlatokért érdemes 
követni a Badacsony Régió turisz-
tikai weboldalát, a badacsony.
com-ot, vagy az eseménysorozat 
facebook oldalát: Borbarangolás 
Badacsonyban, ahol rendszeresen 
közzé teszik a Borbarangolás soron 
következő állomásának kínálatát is. 

BORBARANGOLÁSSAL INDUL A TÉLI SZEZON

A BADACSONYI BORVIDÉKEN
A Badacsony különleges arcát mutatja ilyenkor, a dűlőkön és a pincék ódon 

falai között egészen új élmény várja az utazót. Most izgalmas ízutazás keretében 
leshetnek be az érdeklődők a borászok világába a Borbarangolás rendezvényso-
rozaton, ahol a borvacsorák alkalmával maga a borász és családja is bemutatko-
zik, és mesél életükről, hétköznapjaikról. 
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A városmajori parkban található, 
nyugalmat árasztó századfordu-
lós postaépület és a parkba nyúló 
csodás télikert remek választás lehet 
egy romantikus vacsorához, egy 
hétvégi ebédhez a családdal vagy egy 
jó hangulatú céges rendezvényhez. 

Garantáltan maradandó élményt 
nyújt az első látogatás, de érdemes 
többször visszatérni, ugyanis az étlap 
állandó szereplői -  mint a húsleves 
velőscsonttal vagy rántott mangalica-
karaj – szezonálisan megújuló táblás 
ajánlatokkal egészülnek ki. Hétköznap 
változatos ebédmenüvel, ünnepi idő-
szakokban klasszikus fogásokkal várják 

a vendégeiket, nagyobb létszámú 
rendezvények esetén pedig speciális 
catering szolgáltatást nyújtanak ét-
termükben vagy akár külső helyszínen.

A vírus elleni védekezésre különösen 
odafigyelnek, a felszolgálók maszkot 
viselnek, és ugyanez igaz a konyha 
teljes személyzetére is. A Fiókában 
még arra is külön figyelmet fordítanak, 
hogy minden vendég elé egyszer 
használatos, újrahasznosított papírból 
készült étel-, és itallap kerüljön, az 
evőeszközöket pedig minden reggel 
külön-külön csomagolják, hogy sem-
mivel ne érintkezzenek addig, amíg a 
vendég elé nem kerülnek.

BUDÁN A FIÓKA SZERETETTEL VÁR!
Meghitt vacsora családi körben, 
fesztelen borozás a barátokkal 
vagy zártkörű céges rendezvény?

A Fióka a hét minden napján várja azokat, 
akik szeretnének biztonságos és hangulatos  

környezetben kikapcsolódni.

FIÓKA 
asztalfoglalás 

+36-1-426-5555 
1122 Bp. Városmajor u. 75.

Ha szilveszter, akkor pezsgő! 
De miért pont pezsgővel szokás koccintani újévkor? 

Mi köze a habzó italnak az újévi szokásokhoz?

Szilveszter és újév napjához rengeteg hagyomány köthe-
tő. A régi mondások szerint olyan lesz az év, amilyen az újév. 
A hagyományok szerint szilveszterkor éjfél elteltével csakis 
gazdagságot hozó italt szabad fogyasztani, mert akkor az 
újévben nem kell hiányt szenvednünk semmiben, bőség és 
fényűzés vár ránk.

A pezsgő története
Évszázadokkal ezelőtt a pezsgőt csupán az elitebb ré-

tegek köreiben volt szokás fogyasztani, ugyanis luxus ital-
ként tartották számon. Elsőként az 1600-as években ké-
szítettek pezsgőt, „megalkotása” Dom Perignon francia 
szerzetes nevéhez fűződik. A kis mennyiségben készített 
üvegbe zárt aranyat horribilis áron értékesítették, ame-
lyet csupán a tehetősebb rétegek tudtak megvásárolni. 
Így vált a pezsgő a felsőbb rétegek kedvenc habzó italává.  
Az 1850-as években indult meg a nagyipari pezsgőgyártás, 
mely az árak csökkenését eredményezte. Az árcsökkenés el-
lenére a pezsgőt napjainkban is luxus italként tartjuk számon.

Igyunk pezsgőt, na de miből?
Pezsgőzéshez egy tulipán formájú pezsgőspohár a legal-

kalmasabb, mert az a pereménél összegyűjti az illatokat. 

Hogyan kóstoljunk pezsgőt?
Egy szép, üde pezsgő kóstolásakor minél apróbbak és sű-

rűbbek a pohár aljáról felfelé induló gyöngysorok, annál ele-
gánsabb, értékesebb az italunk. A gyöngyözésnek amúgy a 
szájban is van szerepe, ugyanis az a jó, ha visszafogott bizser-
gést érzünk a szánkban. 

Hogyan illik pezsgővel koccintani?
Az etikett szerint illik egymás szemébe nézni koccintás 

közben. Ha nagyobb asztaltársaságban vagyunk, nem szüksé-
ges mindenkinek mindenkivel koccintani, elég, ha megemel-
jük egymás felé a poharainkat, a szemkontaktus azonban 
ebben az esetben is elengedhetetlen. A poharakat óvatosan 
üssük össze, inkább a pohár közepe tájékán és ne a szélén. S 
a hölgyek pohara mindig magasabban koccan, mint az uraké.

Pezsgőnek jégen a helye?
Jégen igen, fagyasztóban nem. A pezsgők zamata 6-8 °C-

on érvényesül leginkább. Fogyasztás előtt, célszerű legalább 
egy nappal behűteni a pezsgőt és lassan lehűteni.

Meddig érdemes a pezsgőt tárolni?
Egy tartályban erjesztett pezsgőben vagy proseccóban 

épp a frissesség az érték, a palackos érlelésű tételek pedig 
hosszú hónapokat pihentek már a hűs pincékben. Ezért a 
pezsgőket legjobb a készre kezelést követően egy éven belül 
elfogyasztani.

Milyen pezsgővel és hogyan koccintsunk szilveszterkor?
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Természet 
ihlette

ünnep

A válasz természetesen igen: ahogy a lakberendezésben, 
úgy az ünnepek közeledtével is vannak aktuális trendek, 
népszerű irányzatok. Ezekhez nem kötelező ragaszkodni, 
nyugodtan használhatjuk a tavalyi díszeket, de ha mégis sze-
retnénk pár új kiegészítőt az új trendből, ne habozzunk! 

A lezárásokkal és korlátozásokkal teli hónapokban szinte 
mindannyian a természetbe menekültünk. A megnyugtató, 
biztonságot sugárzó közeg pedig lassan bekúszott az ottho-
nunk falai közé is, és karácsonykor is uralkodó trenddé nőtte ki 
magát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden népszerű és 
divatos lesz idén, ami természetes alapanyagokból készül, 
vagy ami valamilyen formában megidézi az erdő hangula-
tát, formavilágát.

A tobozokkal, bogyókkal, tollakkal, levelekkel ékes de-
korációkkal biztosan nem lehet mellé nyúlni, ahogy a fából 
készült, vagy a különböző erdei állatfigurákkal díszített kie-
gészítőkkel sem. Ezzel összefüggésben idén még fontosab-
bá válnak a különböző textúrák: a kézműves hatású tárgyak 
enyhén egyenetlen, rusztikus felülete, és a természet kincsei, 
mint például a fakéreg érdessége vagy a moha puhasága min-
den érzékszervünket játékba hívja.

Idén is nagyon népszerű lesz a havas táj ihlette elegáns 
és egyszerű hófehér vagy áttetsző dekoráció. Ebbe a stílusba 
belefér egy kis csillogás is. 

Sokan úgy vélik, hogy bár az elmúlt hónapokban keve-
sebb időt tölthettünk szeretteinkkel, a kapcsolataink mégis 
megerősödtek, a ritka személyes találkozások még értéke-
sebbé, megbecsültebbé váltak. A családi értékek fontossága 
épp a szeretet ünnepének alkalmával a legerősebb. Ha tehát 
vannak otthon régről örökölt díszeink, eszünkbe ne jusson el-
rejteni őket a karácsonyfa hátsó oldalára, ahol nem látja senki! 
Ezeket a kincseket egészítsük ki tradicionális hangulatú díszek-
kel: válasszunk bátran akár rénszarvasos, mikulásos, hóem-
beres, angyalkás kiegészítőket, egyszerű, piros gömböket…

Ha bizonytalanok vagyunk, vegyük minimálisra a dekort, 
és csak pár feltűnő helyre helyezzünk díszeket: a bejárati ajtóra, 
komód tetejére, étkezőasztal, ablakba. Domináljanak inkább a 
hangulatfények, mécsesek, ezekből sosem lehet túl sok.

 A természetet középpontba helyező felfogás elengedhe-
tetlen része a környezettudatosságnak. Ezért karácsonykor se 
feledkezzünk meg arról, hogy próbáljuk csökkenteni a hul-
ladék mennyiségét, törekedjünk a minőségi darabokra.

A karácsonyi készülődés az év egyik legjobban várt időszaka, amikor még azok is belevágnak 
az otthonszépítésbe, akik általában kevesebb időt, energiát áldoznak erre. De hogyan lesz igazán szép 

és harmonikus a dekoráció? Vannak trendek az ünnepek alatt is, amelyeket érdemes követni? 

43
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Kedves Olvasónk! Örömmel értesítjük, hogy 

megújult weboldalunk! 
www.kilatomagazin.hu

Mostantól régi, újabb és már naponta bővülő legfrissebb minőségi tartalmainkból, híreinkből, cikkeinkből, 
hirdetéseinkből is válogathat weboldalunkon, amely  

 
új, friss, modern, jól áttekinthető, számítógépen és mobilon is böngészhető. 

 
Időszaki nyomtatott magazinunk mellett keresse rendszeresen weboldalunkon az Önt érdeklő fontos, 

érdekes, hasznos, naprakész információkat, családi programokat, kultúreseményeket, életmód-, wellness- és 
szépségtippeket, tanácsokat, illetve híreket, aktualitásokat! 

 
Látogassa meg a Kilátó Magazin megújult online portálját Ön és családtagjai is, 

és legyenek visszatérő vendégeink! 
 

Ha pedig értesülni szeretne a legfrissebb tudnivalókról, akkor mindenképpen iratkozzon fel hírlevelünkre! 
 

Várjuk szeretettel! 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a Kilátó Magazin csapata!

Ránk fér: egy nehéz, feszültségektől  

sem mentes időszak közepette közelednek  

a karácsonyi és szilveszteri ünnepek. 

 
Végre! Ez a közel két hét az év egy olyan időszaka, 

amikor a legtöbb család megpróbál valóban 

kikapcsolódni, pihenni, minőségi időt tölteni együtt, 

a szeretteivel. 

 
TOVÁBB>>

kilátó
Független lokálpatr

ióta magazin

kilátó
Független lokálpatrióta magazin
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Az elhelyezkedés a legfontosabb 
szempont a luxuslakások piacán, a 
tehetős vásárlók már célzottan, csak 
a számukra legideálisabb területeken 
keresnek drágább ingatlanokat. A ki-
választásnál az is szerepet játszik, hogy 
milyen szinten alakítható át adott eset-
ben a ház, növelhető-e igény szerint a 
fürdőszobák száma, van-e benne szauna 
vagy jakuzzi. A szakértő azt is elmondta: 
mivel az alsóbb osztályú ingatlanok árai 
is emelkednek, ez a felső kategória árait 
is tolja felfelé.

A koronavírus-járvány a luxuslakások 
piacát is átrajzolta. Mivelhogy az elmúlt 
másfél évet a kiszámíthatatlanság, a foly-
ton változó járványügyi szabályok és a 
home office jellemezte, a tehetősebbek 
olyan helyen lévő ingatlanok után kezd-
tek el érdeklődni, ahol akár heteket is szí-
vesen eltöltenének, ha az élet úgy hozza. 
S, a luxuslakások esetében az érdeklő-
dők már nem kötnek kompromisszumot 
az elhelyezkedés tekintetében.

A tehetősebbek mindenképp olyan 
területen szeretnének vásárolni, ami 
számukra valamilyen oknál fogva szim-

patikus vagy fontos. Ha valaki például 
egy budai hegyoldalon keres ingatlant, 
hiába van ugyanolyan paraméterekkel, 
pár kerülettel arrébb egy eladó luxus-
ház, ragaszkodik a kiszemelt lokációhoz.

Aki hosszútávon gondolkodik, an-
nak a felújítandó luxuslakás is megfele-
lő. Ha van egy teljesen jó állapotú, akár 
azonnal költözhető ingatlan, ahol vi-
szont nem elegendő például a fürdőszo-
bák száma, akkor azt nézik meg, hogy 

milyen szintű átalakításra van lehetőség. 
Általában az a fontos, hogy vagy mini-
mális változást igényeljen az ingatlan, 
vagy az alapjai tegyék lehetővé a vágyak 
megvalósítását.

A jó paraméterű lakások esetében 
a legjobb ajánlatra várnak az eladók, 
a vevők pedig kénytelenek és hajlan-
dók is anyagi kompromisszumot köt-
ni. Így a túlárazott luxusingatlanok is 
vevőre találnak.

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:

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

Így választanak luxusingatlanokat a magyarok
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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 

• 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.

Télen a külső hőmérséklet hatására a falak lehűlnek, miközben a fűtési 
szezon kezdetével a belső hőmérséklet megemelkedik. A hőhidas falrésze-
ken ez a lehető legjobb körülményeket teremti meg egy esetleges páraki-
csapódásnak, amely penészfoltok kialakulásához vezet. 

A közhiedelemben élő tévhittel szemben hiába töröljük vagy fújjuk le különböző vegy-
szerekkel a penészfoltokat, azzal nem szüntetjük meg a problémát, ugyanis a szabad 
szemmel láthatatlan penészspórák tovább élnek a levegőben. A rossz szellőzés és a 
túlságosan szigetelő műanyag nyílászárók csak rátesznek a problémára, ami nemcsak 
esztétikai jellegű probléma, de komoly egészségügyi gondok forrása is lehet. A penész-
gombák szálló spórái a levegőből belélegezve az arra érzékenyeknél irritációt, allergiát 
okoznak és az influenzához hasonló tüneteket okozhatnak. Az orrfolyás, tüsszögés, 
köhögés, éjszaki orrdugulás mellett pedig olyan komoly betegségek is kialakulhatnak, 
mint az asztma, a tüdő -és arcüreggyulladás, a légúti betegségek vagy a szív -és ér-
rendszert, a csontokat, az ízületeket, valamint a bőrt érintő problémák. Napjaink leg-
korszerűbb technológiai megoldása a klórnál is hatékonyabb ózonos penészmentesítés, 
amely káros vegyszerek használata nélkül pusztít el minden fertőzést vagy megbete-
gedést okozó mikroorganizmust. A fertőtleníteni kívánt légtérbe ipari ózongenerátor 
készülék segítségével magas koncentrációjú gáz kerül, aminek hatására a penészgom-
bák képtelenek tovább szaporodni és a szemmel látható penészes felületeken található 
spórák azonnal elpusztulnak. Ezután a penésztelepek már biztonságosan és könnyen 
lemoshatók, letisztíthatók. Az eljáráshoz nagyon fontos az ideális gáz koncentrációja. 
Így a megfelelő műszerezettség és a magas teljesítményű, légszállítású ózongenerátor 
alapvetően lényeges, mert csak így lehet egyenletes eloszlásban feltölteni ózonnal az 
adott teret, majd később visszaállítani a megfelelő oxigénszintet. Az ózonos penész-
mentesítés területtől függően 60-240 percet vesz igénybe. Miután a helyiséget sikerült 
megszabadítani a penészspóráktól, a tulajdonosnak kell gondoskodnia az óvintézkedé-
sekről annak érdekében, hogy a visszapenészesedés ne történhessen meg.  Javasolni 
szokták, hogy szerezzenek be páratartalommérőt, párátlanító készüléket, illetve egy 
minél nagyobb légkeverésű szobai ventillátort, melyek segítségével szinte tökéletesen 
be lehet állítani az ideális 50-55%-os páraszintet.

V.L.

Javítástól az új tetőig! Kőművesmunkát 
és szerkezetépítést is vállalunk!

Ács, bÁdogos, tetőfedő

www.tetoking.hu 
tel.: (30) 9242-690

ITT A PENÉSZEDÉS SZEZONJA
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Elindult a fűtésszezon!
Már az igazán hideg napokat éljük, így 

a fűtést be kellett indítani. A készülékek 
ellenőriztetése biztonsági kérdés, a 
sokszor nem túl esztétikus fűtőtestek 
szebbé tétele azonban már csak raj-
tunk és a kreativitásunkon múlik.

Bár egyre népszerűbb a padlófűtés és lé-
teznek már gyönyörű, modern dizájnradiátorok, a 
legtöbb háztartásban a fűtőtest csak egy megtűrt 
kötelező elem. Ha jól működnek, akkor csupán 
esztétikai kérdés, hogy kicsit szebbé, az ott-
honunkba jobban illővé tegyük őket. Alap-
vetően két választási lehetőségünk van: le-
festjük vagy eltakarjuk.

A gázkonvektorok esetén megvan az 
az előny, hogy a burkolata leszedhető, így a 
legjobb, ha egy erre szakosodott helyen szintereztetjük 
– azaz porszórással színre fújják, majd a festéket ráégetik 
a fémre, ami így biztosan hőálló, tartós és szép lesz. Ra-
diátorfestékkel is próbálkozhatunk, de csak a spray kisze-
reléssel érdemes, mert a lyukacsos részeken képtelenség 
szépen festeni ecsettel vagy hengerrel.

A konvektorhoz futó gázcsövek sokszor az egész la-
kást behálózzák. Általában a fallal egyező színűre vagy 
fehérre szokták festeni, hogy ne legyen túlságosan fel-
tűnő. Azonban az elrejtés úgysem lesz tökéletes, így pe-

dig miért ne indulhatnánk az ellenkező irányba? 
Emeljük ki a csöveket egy kontrasztos színnel! 

Ehhez használhatunk nyugodtan hagyomá-
nyos zománcfestéket, hiszen a csövek nem 
melegek.

A radiátorokat is megújíthatjuk festés-
sel, de mindenképp jó minőségű radiátorfestéket 

vagy hőálló zománcot vegyünk, mert komoly hőhatásnak 
lesz kitéve. Sokszor az is elég, ha szép hófehérre festünk 
egy régi, besárgult fűtőtestet, de persze elrugaszkod-
hatunk kicsit ettől, és választhatunk sötétebb, élénkebb 
vagy akár a fallal egyező színt. A festéshez célszerű be-
szerezni speciális ecsetet, hengert.

Abban az esetben, ha nagyon nem tudunk megbé-
kélni a radiátor látványával és mindenképp szeretnénk 
az enteriőrhöz, a bútorokhoz jobban illeszkedővé tenni, 
akkor van lehetőség a radiátor eltakarására. Azt azon-
ban tartsuk észben, hogy bármit is teszünk a radiátor elé, 
a hőleadása csökkenni fog, ez pedig a fűtésszámlán és 
a hőérzetünkön is megmutatkozik majd. Takarás esetén 
arra figyeljünk, hogy megfelelő távolságra 
legyenek az elemek a fűtőtesttől, egy-
részt a túlmelegedés elkerülése, más-
részt a megfelelő légáramlás biztosítá-
sa miatt - ez nagyjából 8-10 centit jelent 
minden oldalon. 

Építés 
alkohol nélkül

06703842651 
www.vizesfalszarazfal.hupont.hu

Vályogház felújítást, 
megsüllyedt, repedezett, salétromos, 

vizes épület kezelést, alapfal megerősítést, 
bontást, kőműves munkát, 

tetőfelújítást vállalunk!

Építkezzen velünk!
BL Épker Kft.
Több évtizedes építőipari ta-

pasztalatunk által cégünk szakszerű tanácsadással 
tudja ellátni a vásárkókat. Termékeket értékesítünk 
és megoldást kínálunk egyszerre, igény esetén a ki-
vitelezés folyamatában is szakszerű segítséget tudunk 
nyújtani.  Személyre szabott tanácsadásunkkal segítjük 
a vágyott végeredményhez, közvetlen gyártói kapcso-
latainkkal, ár-érték arányban a legjobbat biztosítjuk.  

Cégünk a klasszikus építőanyagok kiskeres-
kedelme mellett széles körben várja szárazépíté-
szeti-, és vízszigetelő anyagokkal, bevonati-, hő-, 
vízszigetelő-, és hangszigetelő-, illetve hidegbur-
kolási-rendszerekkel, továbbá alapozókkal, felü-
letképző és előkészítő anyagokkal. 

Kereskedésünkben a kéziszerszámok széles palettá-
jából válogathat; forgalmazunk festékeket és a festés-
hez, felújításhoz szükséges árucikkeket, kiegészítőket is. 
Üzletünkben a színskálák által több ezer színárnyalat 
bármelyikére bekerverjük a beltéri falfestékét, a hom-
lokzatfestékét, a zománc-, a lazúrfestékét és a vakolatát. 
A festéshez és felújításhoz szükséges szerszámokat és 
építőanyagokat már online is elérheti. Rendelje meg 
termékeit és mi házhoz visszük Önnek!

f

f

f
f
f



www.kilatomagazin.hu

48

ZÖLDÖVEZET

Egyre több a hulladék a 
szárazföldön és a tengerek-
ben, az állatok már a fóliák és 
a műanyag flakonok között 
úszkálnak. Az erdőkben, a 
kirándulóhelyeken látjuk az 
eldobott szemetet, amely 
többszáz év alatt sem bomlik 
le. A hatékony és környezet-
tudatos megoldásokra égető 
szükség van az ipari fóliázás 
terén is. 

Úgy tűnik, napjainkban 
Magyarországon egyre több 
a környezettudatos cégveze-
tő, akik a költséghatékony-
ság mellett arra is figyelnek, 
hogy csökkentsék az általuk 
termelt hulladék mennyisé-
gét. Ebben egy új, innovatív 
fejlesztés nyújt segítséget.

A  stretch  fólia közel 30 
évvel ezelőtti találmány. Hasz-
nálja az építőipar, az élelmi-
szeripar, a vegyipar - minden 
olyan cég, akik gyártanak va-

lamit, és ezeket raklapra is pa-
kolják. Ha szállítani kell A-ból 
B-be, akkor a raklapon lévő 
rakományt körbe kell tekerni, 
így nem borul szét. 20 éve áll 
forgalmazásban ez a hagyo-
mányos strech fólia.

De megérett a helyzet a 
változásra. Kellett egy olyan 
fajta, amivel segíthetünk a Föl-
dünknek. Így született meg a 
környezetbarát stretch fólia.

Az Ecofoil egy innovatív 
fejlesztés eredménye. Egy 
500 mm széles, újgenerációs, 
erős, ipari csomagolóanyag. 
Különleges kialakításának 
köszönhetően rásimul a rak-
lapokra, a sarkoknál is dupla 
védelmet nyújt, és akár téglát 
is lehet vele bevonni. Olyan 
technológiával készült, amit 
egy éve fejlesztettek ki Né-
metországban: a 10 mikron 
vastagságot 5 rétegből ra-
gasztják össze, ezért nagyon 

jól bírja a terhelést. De az 
erején és a gazdaságossá-
gán túl a legnagyobb előnye, 
hogy kíméli a környezetet. 

Sajnos még az Ecofoil 
sem olyan változat, amit, ha 
elásunk a kertben, lebomlik, 
és egy hét múlva nincs ott 
semmi. Ez is nagyon nehe-
zen tűnik el a természetből, 
többszáz év kell hozzá, hogy 
megsemmisüljön. Viszont az 

a fő előnye – a 30 éve hasz-
nálatban lévőkkel szemben 
–, hogy ebből sokkal, de sok-
kal kevesebb kell. Ha valaki a 
környezetbarát  stretch  fóliára 
vált, akkor 60%-kal kevesebb 
hulladék keletkezik. Egy átla-
gos cég éves fóliahasználata 
– a hagyományos típusból – 
5-6 tonna. Ezzel szemben az 
Ecofoil használata esetén csak 
2,4 tonna.

 -homolya-

125 TONNÁVAL 
KEVESEBB HULLADÉK 
KELETKEZIK
Három hónap alatt összesen 125 tonnával 
kevesebb hulladék került ki azokból a gyá-
rakból és üzemekből, amelyekben már a kör-
nyezetbarát Ecofoil stretch fóliát használják. 

A KÖRNYEZETBARÁT FÓLIÁNAK KÖSZÖNHETŐEN
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LÓERŐ 

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.
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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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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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A vadsípok vagy vadriasztók alapesetben olyan 
magas hangokat adnak ki, amelyeket az emberek nem 
hallanak, de az állatok igen. Ezek a hangok elriasztják 
a bokrok, fák között megbújó vadakat, így azok nem 
ugranak ki az autó elé.

Azonban a boltokban kapható vadsípok nem minden 
esetben felelnek meg a követelményeknek. Ezt a problé-
mát hidalta át egy új találmány, a Siren7, majd ennek fej-
lesztett változata, a Siren7MAX. Ezzel az újabb eszközzel 
nagyobb hatósugarat és magasabb decibeltartomány 
értek el, emellett olyan technikákat vetettek be a köny-
nyebb használatért, amikkel korábban még senki nem 
próbálkozott.

Ez az új eszköz nemcsak nevében nyújtja a 
maximális védelmet, hanem tudásban is.

A korábbi eszközt, azaz a Siren7-et néhány 
százalékban nem tudták beragasztani a hűtőrácsba, 
mert nem fért be, vagy nem akarták az autót kétoldalú 
ragasztószalaggal összeragasztani. Ezért az új eszköznél 
egy szokatlanul erős mágnes biztosítja, hogy a kocsik 
tetején lehessen azt rögzíteni sérülés és kockázatmen-
tesen. Így a vadriasztót akkor teszi fel az ember, ha szük-
sége van rá, akár egy szirénát. Ha valaki késő éjszaka az 
országútra téved, előveszi ezt az eszközt és kihelyezi az 
ablakon az autójára, ha pedig már nincs rá szükség, ak-
kor ugyanilyen könnyen leszedhető.

Új magyar találmány 
segít megelőzni 

A VADBALESETEKET
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Ha úgy döntünk, hogy szeret-
nénk etetni a kertbe, vagy épp a 
lakásunk erkélyére látogató ma-
darakat, akkor azt az első tartós 
fagyok beköszöntétől, a fa-
gyok megszűnéséig tegyük. 

Az olyan kistestű madarak, 
mint amilyen a kék cinege, a 
széncinege, a vörösbegy, a zöl-
dike, a csuszka, a tengelic, vagy 
éppen az erdei pinty, szívesen fo-
gyasztják a különféle magvakat. A leg-
egyszerűbb és egyben legolcsóbb megol-
dást, ha napraforgómagot adunk eleségként.

Természetesen választhatunk a kereskedelemben, 
piacokon is kapható magkeverék közül is, melyek álta-
lában napraforgó, búza, köles és kukorica keverékéből 
állna.

Számos etetőtípus létezik, a legegyszerűbb a talaje-
tető, mely lényegében csak a kert, levelektől megtisztított 
része, ahol a földre szórjuk az eleséget. Nem igényel külö-
nösebb beruházást, a tálcás etető sem, mely lehet például 
egysekély faláda, vagy egy műanyag virágalátét is. 

Egyedül az a fontos, hogy gondoskodjuk a vízelve-
zetésről, oly módon, hogy néhány mm átmérőjű lyukat 
fúrunk az etető aljára. Valamint lényeges, hogy megfele-
lően rögzítsük az etetőt.

Az ablak és ablakpárkány etetők, jó megoldást jelen-
tenek, azon madárbarátok számára is, akik nem rendel-
keznek kerttel. Kerttulajdonosok pedig gondolkodhat-
nak dúcetető kihelyezésében is, melynek előnye, hogy 
nagymennyiségű maggal is feltölthető.

Népszerű etetőtípus a függő ete-
tő, melyekből számos változat kap-

ható az üzletekben, de saját ma-
gunk is elkészíthetjük őket, akár 
egy műanyag palackból.

Népszerű eleség mind a ma-
dárbarátok, mind a madarak kö-
rében a cinkegolyó, melyen tollas 

barátaink az akrobaták ügyessé-
gével képesek egyensúlyozni evés 

közben.
A golyókat a fák, bokrok magasabb 

ágaira akasztva, nem csak a madarakat táplál-
juk, hanem lehetőségünk nyílik a kert tollas vendége-

inek megfigyelésére és fényképezésére is. A cinkegolyóhoz 
hasonlóan nagy energiatartalmú élelem a saját készítésű 
madárkalács is, mely marhafaggyúból, magokból és szo-
tyolából áll.

A rigók és a meggyvágók szívesen keresgélnek a ta-
lajon, számukra, almagerezdeket, almacsutkákat is szór-
hatunk a talajra. Az almagerezdekből a cserjék ágaira is 
szúrhatunk. A téli madáretetéssel kapcsolatban fontos 
megemlíteni, még egy szempontot, ez pedig a természe-
tes táplálékforrások kérdése.

Kenyérrel és kenyérmorzsával soha ne etessük őket, mert 
megsavanyodik a begyükben, és könnyen a pusztulásukat 
okozhatja. Romlott, penészes vagy sózott eleséget szintén 
ne adjunk a madaraknak, mert végzetes lehet rájuk nézve. 

S nagyon fontos: itassunk is, ne csak etessünk!
Az itatáshoz elég egy leselejtezett kerámia vagy 

műanyag cserépalátét, amit feltöltünk langyos vízzel.
- tarczali -

A téli madáretetés az egyik leggyakoribb, és 
egyben legegyszerűbben végezhető madárvé-

delmi tevékenység, amely során néhány egysze-
rű szabályt kell csak betartanunk ahhoz, hogy a 

madármegfigyelés örömével gazdagodhassunk. 

TÉLI MADÁRETETÉS:
Így etessük a madarakat!
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A nagyközönség már regisztrálhat arra az új vezetett sétára, amely Buda-
pest egyik legdinamikusabban fejlődő városnegyedét feltérképezve mutatja 
be a fenntartható fejlődés aspektusait és annak sokrétűségét. A változatos 
állomásokból álló városi sétaprogramot a Ringier Axel Springer Magyarország 
felkérésére állította össze a Sétaműhely szakmai csapata.

Érzékenyít, edukál, miközben kellemes kikapcsolódást nyújt – ezt tudja a Bolygóba-
rát Budapest fenntarthatósági séta, amely Újbuda pezsgő kulturális főutcáját, a 
Bartók Béla utat és környékét veszi célba. 

Az infotainment program nem csupán a környezetvédelemről szól: mi-
közben a mindennapokba jól beilleszthető „zöld” tippeket kínál, a fenntartható 
fejlődés számos területét, így többek között az esélyegyenlőséget, a fenntartható 
közösségeket, a tudatos fogyasztást is körül járja. Szó szerint.

A Ringier Axel Springer partnere a program megvalósításában az idén a tize-
dik születésnapját ünneplő Sétaműhely, amely elkötelezett a fenntartható és fele-
lősségteljes, a helyi értékeket középpontba állító turizmus mellett. A csapat az elsők 
között kezdett város sétákat szervezni Budapesten és nagy szerepe volt, az akkor még 
ismeretlen műfaj elterjedésében. Ma már több mint 50 különböző városi sétát, sza-
badtéri készségfejlesztő tréninget, iskolai tananyagkiegészítő programot kínálnak. 

A Bolygóbarát Budapest túra kicsiknek és nagyoknak is egyaránt mutat valami 
újat, hiszen szórakoztató, de informatív kulisszatitkokba vezeti be a résztvevőket. Já-
tékosan tanít a csomagolásmentes és kiváló minőségű hozzávalók kiválasztására, 
de megmutatja a divatvilágban érzékelhető apróbb változásokat is. A fenntartha-
tóság jegyében megismerkedhetünk magyar divat- és formatervezők alkotásai-
val, amik egyszerre praktikusak, dekoratívak és időtállók. 

Olyan úttörő technikákkal is találkozhatunk, mint például a textilipari hulladékok újra-
értelmezése, melynek során új távlatok nyílnak meg a korábbi gyapothulladék előtt, annak 
kedvező tulajdonságai miatt (hő- és hangszigetelés, tűzállóság és színtartósság). Hogy teljes 
legyen az élmény, szinte mindenhez hozzá lehet nyúlni, ami különösen fontos lehet a kisgyer-
mekes családoknak! Levezetésnek pedig Újbuda zöld oázisába érkezünk, ahol a komposztálás, 
a palántázás és a közösségi kert bemutatása mellett a főváros egy nyugodt kis szegletében le-

hetőségünk nyílik még a kikap-
csolódásra is.

ÚJ SÉTA INDULT KÖRNYEZETTUDATOS FŐVÁROSIAKNAK
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Cselekedj 

EGY ÉLHETŐBB BOLYGÓÉRT 

A sétákra 
a következő linken lehet regisztrálni:   

https://setamuhely.hu/seta/bolygobarat-budapest/
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