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ezt ajánljuk

Van, aki még csak tervezi a gyermekvállalást, van, aki már kamasz fiát vagy 
lányát terelgeti. Egyik élethelyzet sem könnyû, mindkét szituáció próbára teheti 
a leendô és a már régóta szülôk türelmét. Többek között nekik szeretnénk most 
segíteni: a gyermekre vágyóknak egy igazán különleges programot, míg a tinédzsert 
nevelô szülôknek egy igen hasznos útikalauzt ajánlunk. 

Bauer Zsuzsa összeállítása

Engem láss!
Colin és Maria útja egy éjjel, a szakadó esôben 
ke resz tezi egymást. Olya nok, akár a tûz és a víz. 
A fiú meg annyi rossz dön tése, erô szakkal teli múlt
ja után ke  ményen küzd, hogy a he lyes úton ma
rad jon, a lány pedig le sem tért róla, hiszen ô ma
ga a megtes tesült jó zanság, mér tékletesség, és szinte 
csak a mun  kájának él. A viharos, váratlan találko
zás mind kettejük sorsát megpecsételi, és hamaro
san rá jönnek, hogy egész életükben másra sem 
vágytak, csak egymásra. 

Azonban bimbózó szerelmüket igen csak pró bára 
teszi, amikor fel bukkan valaki Maria múltjából. Fe
nyegetô üzenetei fenekestül felforgatják a két fiatal 
min dennapjait. Vajon ilyen nehéz idôkben is képe
sek meg ôrizni sze relmüket, vagy a bosszú lángjai el
emésztik a ket tejük között ki alakult köteléket?
Nicholas Sparks legújabb, mély érzelmekkel és bor
zongással teli regényének lapjain egy férfi és egy nô 
egymásra találásának lehetünk a tanúi, összefonó
dó sorsukban léptennyomon megmutatkozik a 
szeretet, a szerelem és az összetartás ereje. Maria és 
Colin pedig arra is ráébred: ahhoz, hogy a másik fél 
valódi énjét megismerjük, a szemünk helyett a szí
vünkkel kell látnunk. 
General Press Kiadó

OMEGA-UNIVERSAL, 
zenekartól az együttesig
Rengeteg sztorival és soha nem látott fotókkal tele
tûz delt hiánypótló könyv jelent meg a magyar rock 
hôskoráról. A szerzô Kovacsics „Öcsi” András, aki 
1962–86 kö zött össze sen négy zene kar ban ját szott, 
az Ome gának pedig alapítója és ve ze tôje volt. Kó
bor Já nos, Benkô László, Horváth Charlie, Kovács 
Ka ti, Végvári Ádám – talán a legnagyobb nevek 
azok kö zül, akikkel negyedszázados pályafutása so
rán együtt zenélt. A ki vá ló gitáros az Omegában 
kezdte pályafu tá  sát, Char lieval játszott együtt az 
Olym piában, majd a Syconorban Végvári Ádám, az 
Universalban pedig Kovács Kati zenésztársa volt. 
A könyv akár rocktörténeti lexikonnak is tekint
hetô, hiszen rengeteg személyes történet és több 
mint 300 egyedülálló fotó segítségével mutatja be a 
hazai rockzene hôskorát a hatvanas évektôl a nyolc
vanas évek közepéig.
„Egy nagyon izgalmas korban kezdtem zenei pálya
futásomat, egy olyan idô szakban, amikor a nyu gati 
vi lágon és fô leg Ame rikán vé gig söpört a hippi kor
szak és az ehhez kapcsolódó zenei forradalom. Ez a 
hullám Magyarországot is elérte, így született meg 
az egyik elsô hazai beatzenekarként 1962ben az 
Omega. A most megjelent könyvben négy zene
karban eltöltött huszonöt éves pályafutásomat fog
lalom össze” – mondja Kovacsics „Öcsi” András. 
Publio Kiadó

Kezelési útmutató
kamaszokhoz 
Kamaszgyerekkel egy fedél alatt élni embert pró báló 
feladat. Ám kö zös életünknek nem mu száj csa
tározásból állnia! Mi len ne, ha ki lépnénk a part
talan viták és ve sze ke dések ördögi körébôl, és va
lami egészen újat próbálnánk ki? A szer zôk nem a 
levegôbe beszélnek, mindketten viselkedésterapeu
ták és többgyermekes anyák. A könyv közérthetô 
stílusban, szemléletes, hétköznapi analógiák segít
ségével mutatja be, mi zajlik a kamaszodó gyermek 
szervezetében, milyen pszichés, agyi és hormonális 
változások tehetôk felelôssé labilis magatartásáért, 
és hogyan állíthatjuk saját szolgálatunkba ezeket a 
változásokat. Külön fejezet foglalkozik a függôség 
kialakulásával, természetével és jellemzô forrásai
val, illetve azzal, hogyan vehetjük észre az árulkodó 
jeleket. Szintén önálló fejezetet kaptak az interne
tes kommunikáció és a legújabb technológiai esz
közök elônyei és árnyoldalai. Ám a könyv nem csak 
gyermekünk megértéséhez ideális: a szülôgyermek 
viszony olyan kétoldalú kapcsolat, amelyben az 
egyenrangúságra érdemes törekedni, úgy azon
ban, hogy bármikor támaszt nyújthassunk gyerme
künknek. A szerzôk górcsô alá veszik, hogyan fej
leszthetjük szülôi képességeinket, empátiánkat, ho
gyan tehetünk szert nagyobb önuralomra, és mi
képp válhatunk követendô példává. 
Jaffa Kiadó
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Kutyás frizbishow
 2016. május 21. 10–17 óráig  

A DOG CHOW® Frisbee Kupa során különbözô 
ku tyás friz bis számokban mérhetik össze tudásu
kat a ver senyzôk. A ku tyás friz bit min den évben 
nagy ér   dek lôdés övezi, hiszen a ver senyzôk és a né
zôk szá  má ra egy aránt él vezetes, lát ványos sport ese
mény. Rá  adásul az egész na pos friz   bi bemu tatók 
mel  lett más ér dekes prog ramok is vár  ják a né zôket, 
ku tyabarátokat. A gye rekek szá mára arc festéssel és 
más szó  ra koz tató kéz  mûves fog  lalkozásokkal ké

szül nek a szer vezôk, így minden korosztály számá
ra nagyszerû hétvégi programnak ígérkezik a ku
tyás frizbi. A mûsor házigazdája Barabás Évi, akit 
valószínûleg ezúttal is elkísér majd hûséges, terrier 
keverék kutyája, Hugó.
Strázsa Kutyaiskola, Budapest, 
Népliget, Lechner Ödön sétány 1101.
A belépés ingyenes!

Tatai Patara, idén 
is újra vívják a csatát!
 2016. május 27–29.  

Legyünk részesei személyesen is a 16–17. század 
sorsdöntô eseményeinek, a magyar–török küz
del meknek, és ve gyünk részt a Európa legran
go sabb török kori történelmi fesztiválján. A ta tai 
vár és az Öregtó környezetében idén is megele
venedik az 1597. évi ostrom.
A várostrom a kor egyik különleges fegyverének, 
a Patara bevetésének elsô sikeres magyarországi 
kísérletét idézi meg. A korhû ruhák, haditech
nikai eszközök és csatajelenetek egyedülálló él
ményt garantálnak. Belemerülhetünk a 16–17. 
század életének mindennapjaiba, kipróbálhat
juk magunkat a korabeli mesterségekben vagy 
az akkori ételek készítésében. A kóstolók után 
borral, serbettel vagy hûs forrásvízzel olthatjuk 
szomjunkat. Múltidézô kiállítások, katonazene
ka ri fesztivál, lovasbemutatók, török kávékós
toltatás és gyönyörû hastáncosok várnak ben
nünket. Még a szigorúan ôrzött hárembe is be
pillantást nyerhetünk; a korhû vásári forgatag 
pedig mutatványosokkal, tûzzsonglôrökkel és 
a Nánai Sólymos Vitézek vidám, történelmi 
színielôadásaival varázsol el minket. A gyere
keket mindeközben Aprajafalvában kézmûves 
foglalkozások és népi játszótér várja. 
Tata, tatai vár és Öreg-tó

Gyermekáldás hete
2016. május 23–29.  

A harkányi gyógyvíz klinikailag igazolt egyik gyógy
hatása, hogy elô segíti a ter mészetes úton való fo
gan tatást. A statisztikák szerint ma Magyarorszá
gon minden hatodik párnál jelent a gyermekáldás 
problémát, így a programsorozat szervezôinek leg
fôbb öröme, hogy a tavalyi rendezvény hatására 
idén már két baba is megszülethetett.
Az egyhetes programsorozat olyan pároknak nyújt 
kikapcsolódási lehetôséget, akik eddig nem ismer

hették meg a gyermekáldás örömét. A párok 1 da
rab napi fürdôbelépô vásárlásával egy héten ke
resztül élvezhetik a fürdôzés élményeit, miközben 
egészségügyi, pszichológiai szakemberek, neves 
elôadók tartanak a számukra elôadásokat a Har
kányi Gyógyfürdôben, a Gyógyfürdôkórházban, a 
Kulturális és Sportközpontban, illetve néhány szál
lodában. Többek között dr. Bagdy Emôke klinikai 
szakpszichológus, pszichoterapeuta, Bíró László 
püs pök, dr. Sza bó László pro fesszor is fel keresi a 
ren  dezvényt. To  vábbá iga zán izgalmasnak ígérke
zik, hogy work shop keretében gyermekáldást segítô 
ételeket is készíthetnek a résztvevôk, részt vehetnek 
mûvészetterápián vagy a meddôség ellen kifejlesz
tett Avivatornán.
Az elôadások azoknak a pároknak ingyenesek, akik 
regisztrálnak a gyermekaldashete.hu honlapon, és 
megfizetik az egynapos fürdôbelépô árát, amiért az
tán egy héten keresztül tudnak bemenni a fürdôbe, 
és részt venni a programokon.
Harkányi Gyógyfürdô


