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A hagyományoknak megfelelően idén nyolcadik alkalom-
mal rendezték volna meg a debreceni Kortárs Enteri-
őr Kiállítást, melyet az elmúlt években a lakberendezés 

iránt érdeklődők szeretettel látogattak. Mivel ez a jeles ese-
mény most elmarad, ezzel együtt elmarad az új ötletek, friss 
információk megismerésének lehetősége is. Nem csodálkozha-
tunk rá a látványosan és kreatívan megtervezett enteriőrökre; 
nem beszélve arról, hogy így majd biztosan nem jöhetnek létre 
olyan fontos szakmai kapcsolatok, melyek általában az ilyen 
helyeken köttetnek. A kiállítás történetében az idei év tehát 
újabb mérföldkövet jelent – sajnos, ez most mínusz egy mérföl-
det. Mostani számunkban mintegy harminc oldalt szenteltünk 
a témának: az elmúlt hét évet összegző, képanyaggal gazdagon 
illusztrált összeállításunk talán valamennyire kárpótol bennün-
ket. A rendezvény alapvető célja a kezdetek óta, hogy profesz-
szionális színvonalon, lakáskultúránkhoz méltó módon elegáns 
talapzatot teremtsen a kelet-magyarországi lakberendezésnek, 

valamint bemutatkozási és értékesítési lehetőséget adjon a kereskedőknek. Az elmúlt évben magazi-
nunkkal mi is bekapcsolódtunk – saját standunkkal, élvezve az előkészületeket, majd az érdeklődő 
látogatók seregét. Nem titkolt tervünk, hogy egy olyan fórumot hozzunk létre a keleti régióban, ahol 
a szakma és a fogyasztó publikum találkozhat. Ezért természetesnek tartjuk, hogy a kiállítás résztvevői 
hangot kapjanak, és elmondhassák élményeiket a rendezvénnyel kapcsolatban. Mindemellett folytat-
juk állandó rovatainkat is.

Érdekes helyszínre értünk a feng shui világában, a keleti kultúrának köszönhetően végre személyiségünkre 
is átható figyelem összpontosul: ezúttal a guaszámok és a jellemvonások összefüggéseiről olvashatnak.
Evolúciós rovatunkkal eljutottunk a gyermekkor egyik nagyon izgalmas időszakába: az óvodáskorba; 
amikor már nem elegendő a kicsi birtokában lévő kiságy, pelenkázó és más hasznos dolgok, hiszen saját 
elképzelései vannak. Gondosan összeállított cikkünkből választ kaphatnak arra is, hogy mivel tudjuk 
befolyásolni és elősegíteni a gyermek személyiségének alakulását – a lakberendezés által. Természetesen 
ismét bemutatjuk a szakma néhány ismert-elismert személyiségét: most az Akantusz Lakberendezési 
Stúdió két tagját, Bárányné Szanitter Szonját és Nagyné Koch Noémit. Betekintést nyerhetünk általuk 
egy nemrég elkészült villa színes és valóban szépen kidolgozott tereibe, majd egy elnöki lakosztály egy 
levegővétellel elkészített territóriumát tolmácsoljuk kedves Olvasóinknak.

Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!

     
        Nyakó Judit
          főszerkesztő
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ELEGÁNS MILIÕ

Elegáns miliõBárányné Szanitter Szonja 
és Nagyné Koch Noémi
lakberendezõk
önmagukról

A stúdiómunka előnye, hogy néhány ember magával hozva a tudását, 
tapasztalatát, egyéniségének egyéb vetületeit, közösen alkot. Akkor működik 

jól a dolog, ha a munkatársak különböző oldalról közelítik meg ugyanazt a 
problémát, más-más szempontokat tartanak előtérben, miközben – ismerve a 
másik erősségeit – konstruktívan élvezik az együtt végzett munka folyamatát, s 
közösen tudnak gyönyörködni a végeredményben is.

Az Akantusz Lakberendezési Stúdióban ilyen munka folyik. A főcsapást ketten 
tapossuk: Bárányné Szanitter Szonja és jómagam, Nagyné Koch Noémi. 
Munkánkat segíti egy már-már jól „összeszokott” kivitelező csapat, akiket 
terveink kivitelezésénél szívesen ajánlunk. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk 
kiválónak tartott szakemberek véleményét kikérve, már a tervezési fázisnál 
mindig egyeztessünk; egy-egy újszerű megoldás lehetőségeit megvizsgálva a 
legmegfelelőbb anyagokkal dolgozzunk. Csapatmunka ez, már csak azért is, 
mert munkatársaink is folyamatosan beszámolnak nekünk a legújabb szakmai 
részletekről, s alig várjuk, hogy az izgalmas lehetőségeket együtt vessük be valahol. 
Persze nemcsak a szakmaiság áll a középpontban. Mivel többnyire családi fészkek 
megalkotásában veszünk részt, munkáink során újabb és újabb „tagot” veszünk 
fel a stúdióba: magát a Megrendelőt. Izgalmas történés ez, hiszen mindig teljesen 
más értékrend alapján kell átgondolni a feladatot: az Ő személyiségének hatással 
kell lennie ránk, hogy a Neki legmegfelelőbbet, az Ő álmaihoz legközelebbit 
tudjuk megalkotni. Miközben mindannyian tanulunk egymástól…

ELSÕ KÉZBÕL
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Amikor az építész a családi ház terveit pontosította a megrendelővel, a belső terek megalkotása kapcsán 
ajánlott bennünket: „Ehhez a lányok jobban értenek…” Megrendelőnk még az építész irodájában átnézve 
néhány korábbi tervünket döntött úgy, hogy időpontot egyeztet velünk. A találkozó létrejött – központi 
téma a stílus.

SZÖVEG: NAGYNÉ KOCH NOÉMI  FOTÓ: JUHOS NORBERT
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Próbáltuk az édesanyán keresztül megismerni a háromgyermekes család mindennapjait. Kiderült, hogy életük minden 
területe mellett a legfontosabb számukra az együtt töltött idő, s ennek a háznak egy igazán meleg családi fészekké 
kell válnia. A stílusról nem volt határozott elképzelésük: vonzódtak a klasszikus formákhoz, különösen a szecessziós 

vonalvezetés állt közel hozzájuk, de szerették a modern megoldásokat is, s keresték az anyagok újszerű használatát… Lassan 
alakult ki az összkép: időtálló formák, modern környezetben.

A földszint gyakorlatilag egy összenyitott tér, ahol a funkcióváltásokat csupán a burkolat kombinálásával, valamint a 
különböző álmennyezetekkel választottuk el. A klasszikusabb vonalú előtérből lépünk az általunk „hall”-nak nevezett 
központba, ahonnan egyszerre látjuk be a konyhát, lépcsőházat, de két lépéssel továbbhaladva már a nappaliban vagyunk. 
Tudjuk, semmiképpen sem hagyományos hall ez, hiszen nincsen elzárva építészetileg az intim helységektől, mégis úgy 
gondoltuk, a belépő számára ez egy fontos hely. Ezért a hidegburkolaton szőnyeggel jeleztük a rangját, és a kevés csillár 
közül az egyik ide került.
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A konyha itt valóban központi helyet kapott; a szigetre ültetett főzőlap mellől a ház asszonya szemmel tarthatja az 
egész földszintet, udvart, miközben a hétköznapi étkezések lebonyolításához sem kell sok lépést tennie. Az egyetlen 
helyiség a földszinten, amely stílusában a vidékies felé húz. A fal színe itt merészen zöld, melyet a függöny indái jól 
kihangsúlyoznak.
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A z étkező a ház egyik legszebb és legvédettebb sarkában helyezkedik el. Klasszikus bútora meglévő darab, a környező füg-
gönyök ölelésében méltó helyre került. A nappali – épített elemeivel – talán a legmodernebb egységgé vált a kommu-

nikációs terek között. Nehézséget jelentett a sok áttört falfelület mellett elhelyezni mindazt, amire egy nappaliban szükség 
lehet. A kandalló helyének meghatározásánál ragaszkodtunk ahhoz a szöghöz, amellyel a tömegpont, azaz a térbeállított 
kanapé felé néz. A szokatlanul mozgalmas szecessziós korlát hangsúlyossá teszi a lépcsőt. Egyszerű, de különleges megoldás, 
ahogyan a lépcsőház falszínét átvezettük az azonos színű, de világosabb tónusú emeleti társalgóba. Megrendelőnk lelkesedé-
se, alapossága meghozta az eredményt: különleges otthont teremtett családjának.

A szállodai szobák tervezése egy nagyon sajátos feladat. Személytelenebb, mint a magánházakban folyó 
munka, hiszen aki használni, élvezni fogja a luxust, az „fi ktív személy”. Nem tudjuk, milyen színeket 
kedvel, melyik a kedvenc formavilága, miféle szokások szerint tölti szabadidejét. Ugyanakkor kötetlenebb 
is, mert a megrendelő általában szabad kezet ad az alkotásban – ha megbízik a lakberendezőben, akkor 
tudja: az eredmény önmagáért beszél majd.

A debreceni szálloda elnöki lakosztályának kialakításánál is ilyen idillikus volt a helyzet. Egyetlen apró, zavaró tényező 
éktelenkedett csak a történetben: a rendkívül szoros határidő; a tervezésre és kivitelezésre csak néhány hét állt rendelkezésre, 
hiszen a lakosztályba már vendég jelentkezett. Az eredetileg irodaként használt alapterületet – a funkciók alapos meghatározása 
után – csaknem teljesen át kellett formálni: a főfalakon kívül szinte más nem is maradhatott a helyén. Lázas és intenzív 
munka folyt; bizony előfordult, hogy még a hajnali órákban is a világhálón böngészve, a szállodaüzemeltetési igazgatóval 
telefonon értekezve döntöttünk lényegi kérdésekben.

SZÁLLODATERVEZÉS - FUTÓLÉPÉSBEN
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SZÁLLODATERVEZÉS 
futólépésben
SZÖVEG: NAGYNÉ KOCH NOÉMI  FOTÓ: JUHOS NORBERT

12

Az ember ősidők óta épít, alkot és díszít. Tudatosan igényli a 
szépet és ezt az építészetben is kifejezi. A fi gyelő, érdeklődő 

tekintetet vonzza az épületek tömege, nagysága, szépsége és az 
abban rejtőző részletek, ornamentikák. A legnagyobb fi gyelem 
a köz- és elismert épületek, műemlékek felé irányul, de talán 
a legfontosabb mégis a közvetlen környezetünk: a lakásunk, a 
házunk, egyszóval az otthonunk.
Otthonunk díszítéséhez megfelelő eszköz a gipsz, mely mel-
lett széles körben használhatjuk a ma már nagymértékben 
elterjedt polisztirol, avagy hungarocell díszléceket, rozettákat, 
konzolokat, kvádereket, oszlopokat, íves díszítéseket. A mo-
dern alapanyag és technológia megjelenésével változott a stuk-
kó díszítés fogalma is. Az antik és későbbi korok stílusaiból 
alkalmazott formák mellett megjelentek a modern, letisztult 
ízlésnek is megfelelő díszítőelemek. A méret és a forma kivá-
lasztásában segítséget nyújthatnak nekünk a belsőépítészek és 
a lakberendezők, a kivitelezést pedig érdemes a mesteremberek 
szaktudására bízni. A díszléceket, rozettákat, párkányelemeket 
beszerezhetjük a legtöbb festékboltban, vagy az erre szakoso-
dott díszítőelem gyártóknál, forgalmazóknál. 

Keresi Ferenc
üzletvezető
Db. Domb u. 1. Tel.:06 52 419 453
Db. Burgundia 14. Tel.:06 52 316 536
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Bár a feladat egy hagyományos ízlésvilágot tükröző szobaegység létrehozásáról szólt, azért szerettük volna, ha a részletekben 
ott lapul a frissesség, az újszerűség. A kiegyensúlyozott, polgáribb korpuszbútorokat egy különleges tapétacsalád játékos 
variálásával tettük modernné, melyet a fényhatások csak erősítenek. Csakúgy, mint a tapétáknál, a lakástextilek között is 
szívesebben választunk egy-egy gazdagabb családot, minthogy egy motívumot vezessünk végig az enteriőrön. A nyílászá-
rók – igazodva a bútorokhoz – nemes anyaghasználatot kívántak, kilépve a megszokott kazetta-rend méretarányaiból, az 
újdonság erejével hatnak.
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A MINIMALISTA STÍLUS
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Az előző lapszámban bemutatott modern enteriőrök nagy sikert arattak Olvasóink körében. 
Visszajelzéseikben javasolják, hogy minden számban jelenjenek meg modern stílusú bútorok. Íme.

Először is tisztázzuk, hogy napjainkban milyen stílusokat is tartunk modernnek. A szó jelentése: újszerű, korszerű, 
divatos, a mai ízlésnek megfelelő. Modernnek számít a minimalista, a retro, az újbarokk és a high-tech stílus. Ezúttal 
a minimalista stílust járjuk körbe.

Az egyszerű elegancia a belsőépítészetben már évtizedek óta jelenlévő, folyamatos törekvés. Gondoljunk csak Le Corbusi-
er-re, aki a hivalkodó feleslegtől megszabadított belső terek híve volt. „A kevesebb több!” elvet vallotta. A stílus – nevéhez 
hűen – viszonylag kevés eszközzel, kevés tárggyal díszít, alapvetően kevés bútort használ egy-egy lakótér berendezéséhez. És 
maguk a bútorok is egyszerű formájúak, azaz: letisztult vonalvezetésűek. E stílus berendezési tárgyai rendkívül jó minőséget 
képviselnek – anyag és kivitelezés tekintetében egyaránt. Minimalista jellemző továbbá a maximális funkcionalizmus, a 
kényelem, a tökéletesség és elegancia.

Kihívást jelentett a vizesblokkok szűkös méreteihez igazítani a luxust, régi kedvencünk volt az a csempecsalád, amely nemes 
egyszerűségével rendkívül elegáns, egyszerre visszafogott, ugyanakkor díszesen öltöztet. Jó szolgálatot tesznek a fürdőszo-
bákban a padkák és fülkék, melyeket szintén hidegburkolattal fedtünk.

Amíg a kanapén üldögélve anekdotákat mesélünk a kivitelezés során fellépő nehézségek stopperrel mért megoldásairól, már 
mi magunk is nevetgélünk, s titokban arra gondolunk, milyen jó lenne itt eltölteni egy hétvégét!

ModErN 
ENtEriõröK
A MINIMALISTA STÍLUS
SZÖVEG: KISS VILMA  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Nem szabad azonban azt gondolni, hogy ezek a bútorok 
megfizethetetlenek. Bárki számára hozzáférhetőek, hiszen 

a gyártók törekednek arra, hogy a vásárlók megvegyék a ter-
mékeiket. A minimalizmus inkább háttér mindennapi életvi-
telünkhöz. A tárgyak és bútorok megfontolt kiválasztásával le-
hetséges olyan enteriőr kialakítása, amelyben örömünket leljük 
hétköznapi tevékenységünk során is. A minimalista tér mentes 
a hagyományos berendezés figyelemelterelő elemeitől. A belőle 
áradó nyugalom nagyon jó hatással lehet ránk, amikor hazaté-
rünk egy feszültséggel teli nap után. Tévedés, hogy ez a stílus a 
díszítések eltüntetéséről szól, hiszen inkább a tér lényegi minő-
ségének kihangsúlyozásáról van szó: az anyagok, színek, szerke-
zetek és formák magas szintű, tudatos kiválasztásáról. Szocioló-
giai felmérés szerint egy átlagos magyar háztartásban több mint 
ötvenezer tárgyat tartunk. 



MODERN ENTERIÕRÖK
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Felmerül a kérdés: szükségesek-e feltétlenül életvitelünkhöz a tárgyak ilyen mennyiségben? A válasz egyértelműnek tűnik: a 
figyelmet elterelő eszközöktől mentes, letisztultan egyszerű lakókörnyezet pihentető; nyugodt oázisként szolgál tévénézéshez, 
zenehallgatáshoz, internetezéshez, vagy a barátokkal való együttléthez. A mindennapos stressztől – amely óhatatlanul 
halmozódik és lerakódik életünkben – legalább egy rövid időre megszabadulhatunk, ha környezetünk egyensúlyt, harmóniát 
sugároz.
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Előző számunkban a karnisok fajtáival ismerked-
tünk meg. Most a függönyök fajtái között szeret-
ném elkalauzolni a kedves Olvasókat. Áttekintjük 
a  főbb típusokat, melyeket különböző stílusokhoz 
ajánlok.

Voile (voál): „selyem”- vagy „muszlin”-függönynek is szok-
ták nevezni. Lágy hullású, szép esésű, nagy színválasztékban 
kapható. Szépen mutatnak a hímzett és a szőtt minták is a 
voile anyagon; készítenek nyomott, színes, festett mintával 
díszített voilokat is. Az erősebb színeket csak dekorációnak 
ajánlom, mert a sötétebbek intenzíven árnyékolnak.

A karnishoz képest kétszeres, esetleg két és félszeres bőséggel 
ajánlom. Általában 300 cm-es méretben gyártják, de létezik 
belőle akár 450 cm-es is. Egy igazi, univerzális függöny – a 
klasszikus stílusoktól egészen a modern stílusokig – dísze 
lehet a lakásunknak.

Szablé: a voilnál sűrűbb szövésű függöny; nagyon szűkös a 
színválaszték, kevés fényt enged át, és a kilátást is akadályoz-
za. Ma már emiatt is kevésbé divatos.

Organza: nagyon vékony szövésű függöny; fényesebb és 
kevésbé fényes felületű típusokat is készítenek, hatalmas 
színválasztékkal. Erősebb színű anyagokat is nyugodtan 
választhatjuk, mert anyaga és szövése miatt nagyon sokat 
„világosodik” a karnisra fölhelyezve. Számos mintalehetőség 
adódik az organzáknál – ilyen például a hímzés, a „marás” 
és a szövés. Ma a legdivatosabb függönynek számít, inkább 
a modernebb stílusokhoz illeszkedik. A karnishoz képest két 
és félszeres és háromszoros bőséggel ajánlom. Általában 300 
cm-es méretben kapható.

Fél organza: az egyik legújabb függöny típus az organza 
és a voile függöny házasításából született. Jellemzője a rend-
kívül lágy hullás, általában kétszínű szálból készítik, ezért 
„hamvas” a fénye. Általában minta nélküli függöny, egyszí-
nű és színátmenetes változatban kapható, 300 cm-es méret-
ben. A karnishoz képest kétszeres, valamint két és félszeres 
bőséggel ajánlom

Csipke (jackard): kevés minta és színválaszték; egyre in-
kább eltűnő függönytípus a kötött mintavilága miatt.

Klöpli csipke: horgolt csipkefüggöny; alapanyaga a pa-
mut, fehér és ekrü színben gyártják. Csak klasszikus min-
tával készül, közepesen erősen árnyékol. Egyedi méretben 
is megrendelhető, klasszikus enteriőrök elengedhetetlen 
függönye. 

Naturális függönyök: természetes vagy természetesnek 
tűnő anyagok, melyek klasszikus szövési eljárással készülnek; 
például len szövés, zsákszövet stb. Nagy szín- és mintaválasz-
ték. Általában sűrűbb szövésű, emiatt erősebb árnyékoló ha-
tású. 140 cm széles, 300 cm-es méretben kapható. Vidékies 
és mediterrán stílusok szép kiegészítője lehet.

Kérdésekre szívesen válaszolok!

Piros István
lakberendező
06 30 278 71 46

FÜGGÖNY
KALAUZ
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Egy kiállítás 
margójára
„Kortárs Enteriőr Kiállítás – maga a cím csak felerészt magyar, az enteriőr, még fonetikusan írva is idegen, francia 
szó. Az immár nyolcadik éve tartó lankadatlan lelkesedésnek, kitartó munkának hála, a szakkiállítás hagyományt 
teremtett, és sikerült elérnie azt, amit gyakran a nyelvészeknek sem: megmagyarított, a mindennapi szóhasználat 
szerves részévé tett egy idegen szót. Ennél nagyobb dicséretet kiállítás aligha kaphat” – írta Berényi János, a Széplak 
főszerkesztője, egyik köszöntőjében.

A kezdetekkor még mi magunk, lakberendezők is kételkedtünk abban, vajon van-e létjogosultsága egy olyan 
vállalkozásnak, amely néhány tervező munkásságát a nagyközönség elé tárja; vajon számíthat-e érdeklődésre ez 
a Magyarországon még feltörekvőben lévő szakma. Az eltelt évek azonban minket igazoltak: a lakberendezés 
a mindennapi kultúra szerves részévé vált, s ma már nem csodabogárként tekintenek művelőire, hanem mind 
gyakrabban veszik igénybe a tervezők szakmai ismereteit, tapasztalatát, jó ízlését. Hazánk sajátos történelmi 
és gazdasági háttere miatt eddig csekély számú érdeklődőnek állt módjában megismerni a magas színvonalú 
környezet- és tárgykultúrát. A közelmúltban hirtelen ránk tört globális tömegkultúra ugyanakkor nem feltétlen 
a legértékesebb javait ontja ránk… A Kortárs Enteriőr Kiállítás célja elsősorban az, hogy miközben a megye 
tervezőinek, szakkereskedőinek, kivitelezőinek bemutatkozási lehetőséget nyújt, egyúttal kitekintést enged azokra 
az aktuális stílusirányzatokra is, amelyek általánosságban jellemzik a lakberendezést. Az enteriőrök fotóit nézegetve 
akár milánói, oslói, londoni bemutatókon is érezhetjük magunkat, hiszen az itt kiállított bútorok, textíliák, lámpák, 
kiegészítők Európa bármely jelentősebb lakberendezési üzletében megvásárolhatók.

A hagyományok fontosak, sőt nélkülözhetetlenek az egyén, a család, vagy akár a nagyobb közösségek számára is. 
Hídként kötik össze a jelent a múlttal, tovább mutatnak a jövő felé. Ha vannak hagyományaid, tudod, hogy ki 
vagy, honnan jöttél, merre tartasz. Nem tudjuk előre, miből lesz érték, melyet érdemes megőrizni és tovább adni, 
mi az, ami hagyománnyá válhat – mert érdemes rá, hogy azzá váljék. Ha egy úttörő kezdeményezésre a következő 
évben is éppen igény mutatkozik, és ha a sikere is egyre növekvőbb, akkor érdemes energiát, fáradtságot nem 
kímélve évről évre újra nekiveselkedni, és még magasabb színvonalat megcélozva megismételni azt – így születik 
egy hagyomány… A Kortárs Enteriőr Kiállítás az elmúlt hét esztendő alatt szinte észrevétlenül vált meghatározóvá 
hétköznapjainkban, a szeptember végi rendezvény kellemes színfoltot jelentett a város életében. A vendégkönyvek 
bejegyzései, az érdeklődő e-mailek, telefonok mind-mind azt üzenik számunkra, hogy nem múltak el nyomtalanul 
ezek az évek, és a harmonikus otthonok kialakításának igénye valóban a mindennapi kultúra szerves részévé vált.

Az elmúlt hét év alatt a rendezvény megújult, minden lehetséges módon, amit csak megengedtek a lehetőségeink. 
Újítottunk a tartalomban, a körfolyosók megnyitásával bővítettük a területet, a legfrissebb trendeket hoztuk el 
a látogatóknak, és a bemutatkozó lakberendezők számát is évről évre megnöveltük. Az eddig ismert formában 
és módon azonban már nem kínálkozik újabb lehetőség, hogy a megszokott színvonalat megtartva továbbra is 
ugyanezen keretek közt rendezzük meg a Kortárs Enteriőr Kiállítást. Hűséges, érdeklődő látogatóink és e ma-
gazin tisztelt Olvasói azonban idén sem maradnak remek lakberendezési ötletek, tippek nélkül: az elmúlt hét 
esztendő leglátványosabb, legötletesebb, legsikeresebb enteriőrjeit gyűjtöttük csokorba, és nyújtjuk át ezúton, sok 
szeretettel! A magazin mellékletének gyönyörű képei reményeink szerint szerezhetnek néhány kellemes, hasznos 
órát kedves Olvasóinknak, akik bizonyára szívesen látogatnak majd el az ezt követő, színvonalas Kortárs Enteriőr 
Kiállításokra is!

SZÖVEG: MAKSZINNÉ KOROSA ANITA  
FOTÓ: CZEGLÉDI ZSOLT, POLGÁRI SÁNDOR, BALOGH TIBOR és MAGÁNARCHÍVUM
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1. Kortárs Enteriõr Kiállítás 2000
„Ha megadatik számotokra a vágy, akkor megadatik hozzá az erő is, hogy beteljesítsétek!”
Erőre, ötletekre nagy szükség van, ha olyasmibe vág bele az ember, amiben úttörő. Ha lakberendezők szeretnék tudásuk, 
alkotókészségük legjavát megmutatni, a papír nem szabhat határt a szárnyaló fantáziának, de mindezt életszerű, ízig-vérig 
valóságos enteriőrökbe önteni már nem kis feladat. Odaadó segítőkre, szervezőkre, partnerekre, az ötletekkel maximálisan 
azonosuló szakembergárdára, rugalmas vállalkozókra és üzletvezetőkre van szükség ahhoz, hogy a papírra vetett álmok ha-
táridőre megvalósuljanak. Az első kiállításon még talán mindenki a szakmailag tökéletes, „vegytiszta” megoldásokat kereste, 
azonban még így is felismerhettük a lakberendezők sajátos stílusát, kézjegyét, hiszen mindegyikünk önmagát szerette volna 
megismertetni. És bármennyire is hihetetlennek tűnt eleinte, hogy három nap alatt megszülethessen mindaz, ami a hétköz-
napok során gyakran hetekig tartó lázas munka eredménye, a jó szervezésnek és a közös cél érdekében tett erőfeszítéseknek 
köszönhetően már a megnyitó perceiben friss virág állt a vázákban, és felgördült a függöny… S mivel a közönség hálás a 
látványért, máris felejthető a megfeszített munka, az álmatlan éjszakák, a sok-sok aggodalom. Alig várjuk, hogy kezdődjék 
a következő!

1.

2.

3.

4.

5.
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2. Kortárs Enteriõr Kiállítás 2001
Az első kiállítás sikerén felbuzdulva hatalmas lelkesedéssel kezdtünk hozzá a hagyományteremtéshez. De vajon lehet-e 
ugyanolyan sikereset alkotni másodszor is, mint legelső alkalommal? Hiszen magasra tettük a mércét, és a közönség is 
viszonyít: többet, jobbat vár tőlünk; ötleteket akar gyűjteni, hasznos ismeretekre szeretne szert tenni, amikor betér a 
kiállításra. Elővettük hát a vendégkönyvet, és gondosan átolvastuk a bejegyzéseket. Megtartottuk a sikeres, népszerű 
kezdeményezéseket, javítottunk a hibákon, megfogadtunk számos tanácsot a jövőre vonatkozóan. Mert jövője lesz a 
kezdeményezésnek – ebben mindannyian biztosak voltunk.
A tavalyi „vegytiszta” stílusok helyett mindenki merészebben tervezett: a modern enteriőrökben megjelent egy-egy antik 
darab, a cseresznyeszínű bútorok keveredtek a bükk vagy dió árnyalataival, az extravagáns a visszafogottan egyszerűvel. 
Sikernek könyveltük el, hogy további partnereket vontunk be a kiállítók sorába. Színesítettük a palettát azzal is, hogy 
újabb kolléganőt hívtunk meg résztvevőként, aki azóta állandó csapattaggá vált. Nehézségek persze mindig adódnak; 
nem volt ez másként most sem, de ha jól működő csapatként dolgozunk együtt, akkor kölcsönösen segíthetünk egymá-
son. Talán ebben rejlik egy sikeres rendezvény titka…

6.

7.

8.

9. 10.
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3. Kortárs Enteriõr 
Kiállítás 2002
A második kiállításunkat lezáró beszélgetés alkalmával 
önkéntelenül is szóba került: ki mivel készül jövőre? Nincs 
mese, ez már hagyomány: ha szeptember – akkor kiállítás, 
ha kiállítás – akkor új ötletek kellenek. A megújulás 
lehetősége, hogy bővítsük a teret, ha másként nem megy, 
„lakjuk be” a folyosót! A lépcső melletti területen három 
gyerekszobát rendeztünk be, egymástól teljesen különböző 
stílusban. Azonos hullámhosszon gondolkozva dolgoztunk 
mindvégig, ennek köszönhetően úgy alakultak a terveink, 
hogy mindegyikünk többfunkciós enteriőröket álmodott 
papírra. A színpadon egy komplett lakást mutattunk 
be, a nézőtéren legénylakást, lakókonyhát, minigarzont 
láthattak a nézelődők, mindezt sok-sok ötlettel és 
újdonsággal fűszerezve.  
Első alkalommal jelent meg a kiállításon a fürdőszoba 
berendezés, később bátran nyúltunk ehhez a témához is. 
A bemutatott enteriőrök tervezése során arra is ügyelnünk 
kellett, hogy ne csak egy szűk réteg számára kínáljunk 
alternatívákat, hanem ötleteink és terveink a laikusok 
számára is hasznosíthatók legyenek. A vendégkönyv 
bejegyzései arról tanúskodnak, hogy idén sem fáradoztunk 
hiába! 

12.
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4. Kortárs Enteriõr Kiállítás 2003
Három éven keresztül magam is aktív lakberendezőként vettem részt a Kortárs Enteriőr Kiállítás szervezésében és létreho-
zásában. Minden évben sok-sok fáradtsággal, munkával, szervezéssel teltek ezek a hetek, de amikor elbontottuk a falakat, és 
véget ért a rendezvény, titokban máris a következőt tervezgettük magunkban.
Ebben az évben úgy alakult, hogy nélkülem folyt a készülődés. Azt gondoltam, esténként kipihenhetem magam, olvasha-
tok, zenét hallgathatok kedvemre – csupa örömteli elfoglaltság… Aztán ahogy közeledett a szeptemberi megnyitó napja, 
azon kaptam magam, hogy hiányzik a fárasztó éjszakázás, a szervezés, a váratlan helyzetek; egyszóval: irigykedni kezdtem… 
Végül nem bírtam ki, hogy ne menjek körülnézni legalább. Hiányzott az összeszokott csapat, és nagyon jó érzés volt segí-
teni, ha bármilyen szerény mértékben is. A megnyitó napján én is büszke voltam a kolléganők sikerére, mert a negyedik 
is sikeres volt, ez vitathatatlan tény. Együtt bosszankodtam velük, amikor összetört egy csempe, módosult az eredeti terv, 
késett a kivitelező… Válaszoltam helyettük is a feltett kérdésekre (remélem, nem haragszanak érte), és izgatottan olvastam 
a látogatók vendégkönyvbe írt bejegyzéseit, remélve, hogy csupa kedves szót találok. Kis kárpótlás: az ajándéksorsoláson 
mellettem állt Fortuna, így aztán van emlékem bőven a negyedikről is!

25.
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5. Kortárs Enteriõr Kiállítás 2004
Az ötödik alkalommal már szinte rutinosan ültünk össze, ismét májusban, és törtük a fejünket azon, hogy miként tudnánk 
a hagyományaink megőrzése árán megújulni. „Győztes csapaton ne változtass!” – tartja a mondás; esetünkben valóban jó 
összeszokott és együttműködő gárda kovácsolódott össze. Az előzetes egyeztetéseken csak a szépre emlékeztünk, félszavak-
ból is megértettük már egymást a siker felett bábáskodó vásármenedzserrel, a paravánépítővel, az asztalossal, a villanysze-
relővel vagy a szállító munkással. A tematika ebben az évben különleges, korábban még nem érintett területeket mutatott 
be: megjelent terveink között a vízparti nyaraló berendezése, a férfi as szivarszoba – rexasztallal, a lazító hidromasszázs-kád 
pedig a hálószoba szerves részeként tűnt fel. Életre kelt a színpadon a feng shui, mint térrendezési elv, ahogy azt a minden-
napokban megvalósíthatjuk, és a látottak pikáns fűszereként egy kis délvidéki hangulatot, provanszi ízeket is csempésztünk 
a kínálatba. A körfolyosó berendezése komoly feladat volt: látványos, ötletdús fürdőszobák bemutatása „zsebkendőnyi” 
területeken… Talán mind közül a legnehezebb munka hárult az itt dolgozó kolléganőkre, de a végeredmény magáért 
beszélt: igazi kis ékszerdobozok készültek, elképesztően rövid idő alatt! Tartalmas és látványos kiállítással ünnepelhettük a 
jubileumi, ötödik évünket!

34.

35.

36. 37.
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6. Kortárs Enteriõr Kiállítás 2005
Ez az esztendő az igazi önmegvalósítás éve volt. Már az első egyeztetések alkalmával kiderült: mindenki dédelget magában 
olyan ötletet, gondolatot, amit évek óta érlel, és nagyon szeretne megvalósítani, de a körülmények eddig nem tették lehető-
vé. Ne várjunk hát tovább: eljött az önmegvalósítás ideje! Hálószoba fényterápiával? Izgalmas, szokatlan téma? Jöhet! Párizsi 
garzon, kilátással az Eiff el-toronyra; ki ne vágyna erre?  Lássuk hát! Vagány fi úszoba újságokkal tapétázva, az asztal mellett 
parkoló mopeddel? Merész! De hát ezek is mi vagyunk, és talán mások is fogékonnyá válnak a különleges megoldások 
elfogadására! Külön érdekesség, hogy alkalom nyílt az egyterű női lakást két gyökeresen különböző stílusban bemutatni, 
bár az ötlet egymástól függetlenül született meg, két lakberendező fejében. Valóban együtt gondolkodunk… A technikai 
kivitelezés során, már-már a fi zika határait feszegetve, íves falakat építettünk, búbos kemencét rakattunk a körfolyosón, még 
egy macska is melegedett a kemencepadkán! És hogy igazán áhítattal teljenek ezek a napok, kolléganőnk valódi karácsonyi 
hangulatot varázsolt a színpadra, csengőszóval, kandallóval, karácsonyfával. Ajándékot is kaptunk: elismerő szavakat a ven-
dégkönyvbe, és köszönetet a partnereinktől – hát megint sikerült!

51.

52. 53.

 54.  55.

 56.



45

HÉT ÉV NAPLÓJAKORTÁRS ENTERIÕR KIÁLLÍTÁS 2005

44

 57.

 58.

 59.

 60.



2006KORTÁRS ENTERIÕR KIÁLLÍTÁS 2005

46

KORTÁRS ENTERIÕR KIÁLLÍTÁS 2006

47

7. Kortárs Enteriõr Kiállítás 2006
A lakberendező hivatása ebben az évben már elnyerte létjogosultságát, a szakma felnőttkorba lépett, évről évre egyre több 
tehetséges kolléga tűnik ki munkájával. Megújulást, felfrissülést jelent egy hagyománnyá vált rendezvénynek, ha új arcok, 
egyéniségek, karakterek színesítik a palettát. Ebben az esztendőben három tervező kollégával bővítettük a csapatot, akik 
egy-egy enteriőr megvalósításával bizonyíthatták tehetségüket a közönség előtt. Megújult külsővel jelentkezett katalógu-
sunk is: színes fotók, látványrajzok segítik az eligazodást a tervezők és munkáik között. A hetedik évünk a nemzetköziség 
jegyében telt: látogatóink megismerhették a japán pihenőszobát, autentikus keleti bútorokat próbálhattak ki – vagy vásá-
rolhattak meg –, kedvük szerint. Bemutattuk az elegáns faburkolatokkal borított angol szalont, a franciásan extravagáns 
enteriőrt, a kelta formakultúra és fényjáték hangulatát; a déltengerek egzotikus világát pedig balinéz bútorok idézték a 
látogatók elé. De aki a hazai magyaros, vidékies stílusra vagy a polgári eleganciára esküszik, szintén kedvére csemegézhetett 
a látnivalók közt. A nyugalom szigetét különleges, egyedi hangulatú fürdőszoba varázsolta a kiállításra. Szinte hihetetlen, 
de a száznál is több bemutatott enteriőr ellenére még számtalan, megvalósításra váró ötlet rejtőzik a tervezők tarsolyában, 
és csak az újabb lehetőségre várunk, hogy Önök elé tárhassuk tudásunk és ötleteink legjavát – a jövőben is. Találkozzunk 
újra, a következő alkalommal!
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A kiállítássorozat lakberendezői köszönetet mondanak mindazoknak, akik támogatták és partnerei voltak a Kortárs 
Enteriőr Kiállításoknak. Köszönet a Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézetnek, mint rendezvényszervező cégnek, 
és Máté Lászlónak, aki mindenben segítette a lakberendezőket. Köszönet a színvonalas fotókért, Czeglédi Zsoltnak, Polgári 
Sándornak, Máthé Andrásnak  és Balogh Tibornak. A szorgos standépítő kezeknek, a Kiállítóknak. És végül, de nem 
utolsósorban köszönet annak a sok ezer látogatónak, aki évről évre megtisztelte a Kortárs Enteriőr Kiállításokat.

...és akik nélkül nem jöhetett volna létre:

A lakberendezõk
Bakonyiné Tóth Erika
Dávid Ildikó
Dr. Hagymásyné Varga Mária
Dr. Kőszeginé Földes Piroska
Dr. Molnárné Halász Erzsébet
Makszinné Korosa Anita

Mezősiné Szováti Mária
Nagy Yvette
Nyakó Judit
Szepesi Katalin
Versényi Anna

Egy kis segítség a kedves Olvasóinknak: a képeket megszámoztuk, hogy a lent felsorolt cégek termékeit könnyedén meg-
találhassák a Kortárs Enteriőr Kiállítás összefoglalójában.

Alca Linea Konyha- és Bútorkultúra: 
15,22,28,45,65,75
4032 Debrecen, Füredi út 18. Tel.: 52 536 
696, 52 536 697

Adagio Bútorszalon: 
4,5,6,11,12,13,17,19,44
4029 Debrecen, Csapó u. 65.
Tel.: 06 52 458 599
www.burocomfort.hu

Atrium Aqua:55,60,69,73,76
4028 Debrecen, Hadházi u. 9.
Tel.: 06 52 349 275

Cassandra Bútorszalon:53,69,81
4024 Debrecen, Batthyány u. 20. 
Tel.: 06 52 411 355 
 
Chris’ Dekor: 26,49,50,62,63,72
4030 Debrecen, Mikepércsi út 7/D
Tel.: 06 52 474 616
06 30 66 77 654

Faktum Kft: 21,34,36,42,43,55,60,63,71
Debrecen, Monostorpályi út 9.
Tel.: 06 52 413 235; 06 30 219 8896
www.faktumkft.hu

Feba Mofem: 48,80
4030 Debrecen,Szabó Kálmán u. 27.
Tel.: 06 52 447 812

Kujbusvill: 
7,8,14,21,34,36,47,48,60,64,76
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 9.
Tel.: 06 52 520 500

La Casa Modern Bútorok: 
51,54,59,68,75
4024 Debrecen, Piac u. 32. 
(Puskás Fotó udvarában)
Tel.: 52 315 888

Lizatext: 
14,21,34,47,48,60,63,64,69,71,72,76,77
4025 Debrecen, Szent A. u. 38. 
Tel.: 06 52 419 060 

Mobilion: 1,7,14,21,22,30,35,42,43,46,5
9,65,68,76,77
4025 Debrecen, Révész tér 2.
Tel.: 52 414 221; 06 30 349 1875 

Pataki Csillárház: 
37,39,51,52,56,66,74
4025 Debrecen, Miklós u. 15.
Tel.: 52 315 869

Portéka Fenyőbútor Áruház: 
27,52,66,74
Debrecen, Böszörményi út 23.
Tel.: 06 52 411 465

Profi vill No.1: 18,20,27,29,30,33,38,40,
41,45,46,54,55,65,75,77,80
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 4/a
Tel.: 52 534 136

Solidor Kft: 40,42,53
4029 Debrecen, Cegléd u. 11.
Tel.: 06 52 536 600; 06 30 748 2239

Stílus Konyhastúdió: 20,21,34,47,60,69
4025 Debrecen, Miklós u. 16.
Tel.: 52 532 363
www.stiluskonyha.hu

Tapétabarlang: 11,13,24,38,42,43,44,53,
54,55,58,66,68,74,78
Debrecen, Csapó u. 50.
Tel.: 06 52 429 770

Text-Top: 1,2,3,6,7,8,13,17,18,25,30,34,
36,45,46,54,58,59,65,69
Db. Domb u. 1. 
Tel.:06 52 419 453
Db. Burgundia 14. 
Tel.:06 52 316 536

Undefasa Fürdőszobaszalon: 33
Debrecen, Böszörményi út 182.
Tel.: 52 540 540

A partnerekről bővebben lásd a keretes hirdetések (53-55.oldal)

A partnerek
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Aki fi gyelemmel kísérte cikksorozatunkat, tudja, hogy a személyiségfej-
lődés egyik igen izgalmas szakaszához érkeztünk. A gyermek életének ezt 
az időszakát Erik Erikson a fantázia korának nevezte; szerinte ez az a kor, 
amikor „az vagyok, aminek el tudom képzelni magam”.

A képzelet és a fantázia beépülésének meghatározó időszaka az 
óvodáskor. Míg előző írásainkban a határok fontosságát emeltük 
ki, most a határtalan szárnyalás lehetőségének megteremtését 

tartjuk a legfontosabbnak – ezt a gyermek a játéktevékenységen 
keresztül tudja megvalósítani. Fantáziája által létrehoz magának egy 
világot, amelyben bármi lehetséges; ezt a világot a korábbi emlékei által 
kialakult szabályok szerint irányítja. Képes szerepjátékokra, melyekben 
minden szereplőnek megvan a maga helye és feladata; ki-ki a maga 
fantáziájának megfelelően vesz részt ezekben a játékokban. Ezért, míg 
az előző korszakban a gyermekek még csak egymás mellett játszottak, 
az óvodáskorban már képesek társaságban játszani.

Talán el kellene gondolkodni azon, kapnak-e az óvodások elég időt 
játékaik végigjátszására? Vajon nem válnak zavarttá a sokféle 
foglalkozás miatt? Biztos, hogy már az óvodás gyermek-
nek is iskolás tevékenységekkel kell foglalkozni? 
Biztos, hogy a fejlődésüket segíti, ha attól 
félnek, hogy valamiről lemaradnak, 
valamivel kevesebbek lesznek? 
Sok kisiskolás képtelen 
fi gyelemének összponto-
sítására, nem elég érett a 
munkára, az egy helyben 
ülésre; fi gyelme elkalando-
zik, máshol jár. Talán kevés 
volt számára a szabad játék 
és mozgás lehetősége, amit 
óvodáskorban kapott? 
Ha ezen elgondolkodunk, vi-
lágossá válik, hogy az óvodáskorú 
gyermek számára a játék lehetőségének 
megteremtése a legfontosabb, időben 
és térben egyaránt. A lakberendező ez 
utóbbiban tud sok segítséget nyújtani 
a szülőknek – és az óvodáknak is.
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Az óvodáskorban alakul ki a nemi identitás: a kisfi úk és a kislányok felfedezik testi különbségeiket, 
játékaikban a női és a férfi  szerepek különválnak. Fontos, hogy a tárgyak, a játékok lehetőséget adjanak 

erre, méretükkel, sokféleségükkel. A fantázia mindent felöltöztet, tehát nem fontos, hogy ezek a valóságot 
hűen tükrözzék, inkább szimbolikusak legyenek. Mivel az építőkocka, a lego, a kis ember- és állatfi gurák, 
az autók, vonatok, bábok, babák történetek szereplői lesznek, fontos, hogy legyenek kéznél. Legyen minél 
nagyobb játéktér, elegendő és praktikus tárolóhely a sok „kellék” számára. Ez azért ennyire lényeges, 
mert a játék befejezése után az önálló rendrakás, majd másnap egy új játék kezdete akkor lesz sikeres, ha 
mindennek megvan a maga helye. Az önállóságra való törekvés az élet minden területére jellemző: vonjuk 
be gyermekünket a korban hozzá illő tevékenységekbe!
Az óvodás gyermek rendkívül kreatív, szeret rajzolni, festeni, gyurmázni, kézműves foglalkozásokon részt 
venni; saját alkotásait szereti felhasználni játékai során – mintegy tükreként saját ügyességének. Ahol lehet, 
adjunk teret a lakáson belüli mozgásra, gyűrű, bordásfal, egyensúlyozásra alkalmas mozgásos játékok 
felszerelésével. A kert berendezésénél a biztonságos kültéri játékok széles választéka áll rendelkezésünkre. 
(Ne feledjük, hogy a szabadban végzett nagy mozgások később az iskolai teljesítményt fokozhatják, sokkal 
inkább, mint egy délutáni különóra!)
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A guaszámokhoz tartozó 
JELLEMVONÁSOK
SZÖVEG: DÁVID ILDIKÓ   FOTÓ: NAPoCS PiCtUrES

A gyermek a valóságból és a meséből meríti azokat az információit, melyeket játéka 
során feldolgoz és beépít. A mindennapi mesélés jelentősége most még inkább megnő: 

a gyermek egyre hosszabb meséket igényel. A mesében hosszú viszontagságok után a jó 
mindig elnyeri a jutalmát, a rossz a büntetését. Ehhez a főhősnek minden lépcsőfokon 
keresztül kell jutnia. A gyermek beleéli magát a történetbe, azonosul a mese szereplőivel, s 
végül el tudja dönteni, ki a jó és ki a rossz, mi a helyes és mi a helytelen. A videó, a DVD 
– bár a történetet elmondja a gyereknek – nem segít az értelmezésben, melyet a jelenlevő 
szülő viszont bármikor megtehet; megállva a mesélésben, időt adva a kérdezésre, vagy ha 
kell, az ismétlésre is. A szülő jelenléte biztonságot nyújt a gyermeknek. Fontos, hogy a 
közös mesélésnek legyen „szent helye” a gyermek szobájában. Biztosítsunk lehetőséget a 
diafi lm vetítésére és a bábozásra. Legyen könyvespolc, ahol a meséskönyvek sorakoznak, 
amikből esténként választani lehet. A könyv és az olvasás megszerettetése ekkor kezdődik.

Ha biztosítjuk óvodáskorú gyermekünk számára a játékban való kibontakozás lehetőségét, 
ha segítjük önállóságának fejlődésében, akkor kiegyensúlyozott, már tanulni vágyó és 
fi gyelni képes kisiskolást kísérhetünk majd az iskolai évnyitóra.
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Mint a keleti és nyugati asztrológiában a különböző jegyekhez, úgy a feng shuiban is köthető egy 
általános jellemrajz a guaszámokhoz. Ebből sok esetben magunkra ismerünk, de előfordul, hogy nem 
találjuk jellemzőnek az olvasottakat. A guaszám a kínai asztrológia szerint egy bölcs kiértékelése a 
személyiségünknek, mellyel megismerhetjük önmagunkat – és a körülöttünk élőkben rejlő tulajdonságok 
is láthatóvá válnak.

Nem véletlen, hogy a pontos asztrológiai elemzéshez szükséges a születési dátum (mégpedig percre pontosan!). Ha 
csak a hónap alapján kiszámított napjegyünket (pl.: rák, bika stb.) nézzük, nem kapunk teljes képet önmagunkról. 
Fontos a születés időpontjában a bolygók pillanatnyi helyzete és egymásra hatása, melyek egyes esetekben erőteljesen 

módosíthatják a napjegyre jellemző tulajdonságokat. Így van ez a feng shuiban is: a guaszám meghatározó, de más tényezők 
is befolyásolhatják; mint a karakterszám, az energetikai szám, a neveltetés mind-mind hatással van arra, hogyan reagálunk 
az eseményekre és viszonyulunk a világhoz. A különböző kultúrák asztrológiai elemzései és a számmisztika nem mondanak 
ellent egymásnak – inkább kiegészítik egymást, árnyaltabbá téve önmagunk megismerését. Az előző számban ismertettük, 
hogy a feng shui asztrológia hogyan számolja ki, hogy mely elemhez tartozunk, mi a guaszámunk, és az melyik trigramhoz 
kapcsolódik. Most azt vizsgáljuk meg, hogy a guaszámunk általánosságban milyen személyiséget takarhat.
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1-es víz elem – Kan trigram

Ennél a típusnál nagyfokú kettősséget tapasztalhatunk. Ahogy léteznek 
erőteljes, gyors áramlású hegyi folyók, vízesések, valamint lassú, mély, csendes 
tavak és óceánok; úgy a víz elemű emberek lehetnek hatalmas energiával 
rendelkező, mozgékony, kitartó, keményen dolgozó személyiségek, vagy 
csendes, visszahúzódó, elkényelmesedő, merev beállítottságúak is. Egy 
emberen belül is tapasztalható az ellentmondásosság. Kívülről érzékelhető 
rajtuk, hogy milyen őserő rejlik bennük. Azonban, ha nincs semmi, ami 
inspirálná őket, akkor a tettrekészség helyett gyengeséget és tehetetlenséget 
tapasztalunk részükről. Mély lelkivilágúak, érzékenyek, nagy az empátiás 
készségük, szeretettel, megértéssel fordulnak mások felé, és fontos számukra az 
érzelmi biztonság. Ennek ellenére nagy bennük az önállóságra, függetlenségre 
való vágy is, mely olyan erős lehet, hogy idős korukra elszigetelődnek, 
magányosan élnek. Humoruk jó, jellemző rájuk a kalandvágy és a kíváncsiság, 
kutató, felfedező természetűek. Alkalmazkodó, megfontolt, töprengő, 
fi lozofi kus, intuitív alkatúak. A 9 Csillag Ki asztrológiában a legfejlettebb 
gondolkodásúak és talán a legintenzívebbek, legspirituálisabbak is. Jellemző 
rájuk az erős szexuális vonzerő, szenvedélyesek, de hűségessé válnak, ha 
elkötelezték magukat. Sok művész, kutató, diplomata kerül ki közülük. A 
vízelemű embereknek vigyázniuk kell a keringési rendszer mellett a vesére, a 
hólyagra és a nemi szervekre. Tanácsos kerülni a szélsőséges életmódot és a 
hideget. Fontos számukra a nyugodt, mély alvás. Harmonikus párkapcsolatot 
a víz, a fém és a fa elemhez tartozó emberekkel alakíthat ki – amennyiben a 
horoszkóp is megerősíti ezt.

2-es föld elem – Kun trigram

Nőies beállítottságú emberekről van szó, akikben dominánsak az anyai 
vonások, gondoskodó, védelmező hajlamúak, melyek nem csak a családban, 
hanem nagyobb közösségben is megnyilvánulnak. Fontos nekik a valahová 
tartozás. Erős bennük a segíteni akarás, az emberek szolgálata tölti ki az életüket. 
Energiával, erővel táplálják környezetüket, családjukat, munkatársaikat, 
barátaikat. Nem született vezetők, a háttérben nagyon megbízhatóan, 
kitartóan, csendesen végzik el feladatukat. Fogékonyak mások iránt, de a 
közösség összetartozását, a másokról való gondoskodást annyira túlzásba 
vihetik, hogy elfelejtkeznek saját életükről, teljesen kimerülhetnek, és nehezen 
állnak újra talpra. Ebben segíthet nekik a természet, a földdel való kapcsolat, 
a kertészkedés, a kirándulás, az erdei séták. Ha nincs miért tenniük, elveszítik 
életük célját, és negatív tulajdonságok lesznek rájuk jellemzőek. Elégedetlen, 
zsörtölődő, mindenbe belekötő, kicsinyes, a részletekben elvesző emberré 
válhatnak. Fontos számukra a hűség, a harmónia és a stabilitás, nem szeretik 
a változatosságot. Tárgyilagos és józan gondolkodásúak, a törvényt mindig 
betartják. Az ilyen elemű szülöttek ritkán lesznek bűnözők. A föld elem a lép, 
a hasnyálmirigy és a gyomor funkcióit ellenőrzi. Ezért tartózkodniuk kell a 
szénhidrátoktól, édességektől és a sok húsevéstől. Fontos a rendszeres étkezés 
és harmonikus életvezetés. Immunrendszerük nem túl erős, ezért óvniuk kell 
magukat az időjárás szélsőségeitől. Kiegyensúlyozott párkapcsolatot a föld, a 
tűz és a fém eleműekkel tudnak kialakítani. 

3-as fa elem – Csen trigram

A trigram jelentése: vihar vagy mennydörgés, mely a hirtelen, lobbanékony, meglepetésszerű tulajdonságokat sejteti. 
Ezek az emberek erőt sugároznak, sármosak, tele vannak energiával, hatékony tetterővel, szeretik a mozgalmas életet. A 
változásokat jól viselik, a nehézségeket megoldják, és edzettebbé válnak tőle. Vonzódnak az új dolgokhoz, mindig a fejlődés 
útját tartják szem előtt, szeretnek mindenben az élen járni, sokan már fi atalon sikereket érnek el. Jellemző rájuk a gyorsaság, 
mind mozgásukban, mind gondolkodásukban, és elvárják környezetüktől is, hogy lépést tartsanak velük. Ha nem sikerül, 
tűrik egy darabig, majd kitörnek. Gyorsaságuk miatt hátrány, hogy sokszor meggondolatlanul döntenek, így sok hibát 
vétenek. Nem mindig elég kitartóak ahhoz, hogy elképzeléseiket véghezvigyék, a részletek megvalósítását másokra hagyják, 
vagy feladják. Gyakran szókimondóak és humorosak, de nem veszik észre, hogy másokat megbántanak, ezért sokan nem 
kedvelik őket. Magabiztos, optimista, becsületes jellem. Szeretik a kihívásokat, de ha nem tudnak mindig új sikereket 
elérni, csalódhatnak; keserű, befelé forduló emberré válhatnak. A fa elem a máj és epehólyag működését befolyásolja, ezek a 
legveszélyeztetettebb szervek, ezért lefekvés előtt három-négy órával már ne egyenek. Fontos a testmozgás, az aktív pihenés 
a stressz ellen, melyek az idegrendszert veszélyeztetik. Párkapcsolatban a fa, a víz vagy a tűz eleműekkel tudnak jól kijönni.

Ennél a típusnál nagyfokú kettősséget tapasztalhatunk. Ahogy léteznek 
erőteljes, gyors áramlású hegyi folyók, vízesések, valamint lassú, mély, csendes 
tavak és óceánok; úgy a víz elemű emberek lehetnek hatalmas energiával 
rendelkező, mozgékony, kitartó, keményen dolgozó személyiségek, vagy 
csendes, visszahúzódó, elkényelmesedő, merev beállítottságúak is. Egy 
emberen belül is tapasztalható az ellentmondásosság. Kívülről érzékelhető 
rajtuk, hogy milyen őserő rejlik bennük. Azonban, ha nincs semmi, ami 
inspirálná őket, akkor a tettrekészség helyett gyengeséget és tehetetlenséget 
tapasztalunk részükről. Mély lelkivilágúak, érzékenyek, nagy az empátiás 
készségük, szeretettel, megértéssel fordulnak mások felé, és fontos számukra az 
érzelmi biztonság. Ennek ellenére nagy bennük az önállóságra, függetlenségre 
való vágy is, mely olyan erős lehet, hogy idős korukra elszigetelődnek, 
magányosan élnek. Humoruk jó, jellemző rájuk a kalandvágy és a kíváncsiság, 
kutató, felfedező természetűek. Alkalmazkodó, megfontolt, töprengő, 
fi lozofi kus, intuitív alkatúak. A 9 Csillag Ki asztrológiában a legfejlettebb 
gondolkodásúak és talán a legintenzívebbek, legspirituálisabbak is. Jellemző 
rájuk az erős szexuális vonzerő, szenvedélyesek, de hűségessé válnak, ha 
elkötelezték magukat. Sok művész, kutató, diplomata kerül ki közülük. A 
vízelemű embereknek vigyázniuk kell a keringési rendszer mellett a vesére, a 
hólyagra és a nemi szervekre. Tanácsos kerülni a szélsőséges életmódot és a 
hideget. Fontos számukra a nyugodt, mély alvás. Harmonikus párkapcsolatot 
a víz, a fém és a fa elemhez tartozó emberekkel alakíthat ki – amennyiben a 

Nőies beállítottságú emberekről van szó, akikben dominánsak az anyai 
vonások, gondoskodó, védelmező hajlamúak, melyek nem csak a családban, 
hanem nagyobb közösségben is megnyilvánulnak. Fontos nekik a valahová 
tartozás. Erős bennük a segíteni akarás, az emberek szolgálata tölti ki az életüket. 
Energiával, erővel táplálják környezetüket, családjukat, munkatársaikat, 
barátaikat. Nem született vezetők, a háttérben nagyon megbízhatóan, 
kitartóan, csendesen végzik el feladatukat. Fogékonyak mások iránt, de a 
közösség összetartozását, a másokról való gondoskodást annyira túlzásba 
vihetik, hogy elfelejtkeznek saját életükről, teljesen kimerülhetnek, és nehezen 
állnak újra talpra. Ebben segíthet nekik a természet, a földdel való kapcsolat, 
a kertészkedés, a kirándulás, az erdei séták. Ha nincs miért tenniük, elveszítik 
életük célját, és negatív tulajdonságok lesznek rájuk jellemzőek. Elégedetlen, 
zsörtölődő, mindenbe belekötő, kicsinyes, a részletekben elvesző emberré 
válhatnak. Fontos számukra a hűség, a harmónia és a stabilitás, nem szeretik 
a változatosságot. Tárgyilagos és józan gondolkodásúak, a törvényt mindig 
betartják. Az ilyen elemű szülöttek ritkán lesznek bűnözők. A föld elem a lép, 
a hasnyálmirigy és a gyomor funkcióit ellenőrzi. Ezért tartózkodniuk kell a 
szénhidrátoktól, édességektől és a sok húsevéstől. Fontos a rendszeres étkezés 
és harmonikus életvezetés. Immunrendszerük nem túl erős, ezért óvniuk kell 
magukat az időjárás szélsőségeitől. Kiegyensúlyozott párkapcsolatot a föld, a 

A trigram jelentése: vihar vagy mennydörgés, mely a hirtelen, lobbanékony, meglepetésszerű tulajdonságokat sejteti. 
Ezek az emberek erőt sugároznak, sármosak, tele vannak energiával, hatékony tetterővel, szeretik a mozgalmas életet. A 
változásokat jól viselik, a nehézségeket megoldják, és edzettebbé válnak tőle. Vonzódnak az új dolgokhoz, mindig a fejlődés 
útját tartják szem előtt, szeretnek mindenben az élen járni, sokan már fi atalon sikereket érnek el. Jellemző rájuk a gyorsaság, 
mind mozgásukban, mind gondolkodásukban, és elvárják környezetüktől is, hogy lépést tartsanak velük. Ha nem sikerül, 
tűrik egy darabig, majd kitörnek. Gyorsaságuk miatt hátrány, hogy sokszor meggondolatlanul döntenek, így sok hibát 
vétenek. Nem mindig elég kitartóak ahhoz, hogy elképzeléseiket véghezvigyék, a részletek megvalósítását másokra hagyják, 
vagy feladják. Gyakran szókimondóak és humorosak, de nem veszik észre, hogy másokat megbántanak, ezért sokan nem 
kedvelik őket. Magabiztos, optimista, becsületes jellem. Szeretik a kihívásokat, de ha nem tudnak mindig új sikereket 
elérni, csalódhatnak; keserű, befelé forduló emberré válhatnak. A fa elem a máj és epehólyag működését befolyásolja, ezek a 
legveszélyeztetettebb szervek, ezért lefekvés előtt három-négy órával már ne egyenek. Fontos a testmozgás, az aktív pihenés 
a stressz ellen, melyek az idegrendszert veszélyeztetik. Párkapcsolatban a fa, a víz vagy a tűz eleműekkel tudnak jól kijönni.

FENG SHUI TANODA

3-as fa elem – Csen trigram3-as fa elem – Csen trigram3-as fa elem – Csen trigram3-as fa elem – Csen trigram
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Ha körbenézünk hazánkban, sokféle ország, kontinens és nép stílusával találkozunk. Vannak japán minimalista 
belvárosi lakások, olasz pizzériák, mediterrán családi fészkek, kínai kifőzdék, indiai éttermek – és még sorolhatnánk. 
Belső terük kialakításakor, a mintául vett ország vagy stílus meghatározó jegyeit kívánják alapul venni, ami azért 

nehéz, mert mi Magyarországon vagyunk, a sushi pedig japánban; ahogy nálunk banánfa sem nő a ház oldalában, s nem 
alszunk a földön, csupán egy darab gyékényen. De ilyenkor jobb, ha eszünkbe jut, hogy van nekünk is országunk, sőt mi 
több: sokféle stílusjegyünk is! Hímzésmintáink, vályogházaink; parasztmuskátlink, fehérre meszelt falaink; rengeteg fajta, 
hazánkra jellemző kerámiánk. Igazán szép a tradicionális magyaros stílus, de ha nem szeretnénk az egész házat falusias 
vagy polgári módon felöltöztetni, remekül megférnek a stílusra jellemző dekorációk, a mai korszerű enteriőrökben is! Ha 
összhangban tudjuk tartani az újonnan vett bútorokat a nagypapa által festett tulipános ládával, nagyszerű és barátságos 
hatást érhetünk el. Talán nincs is kifejezetten magyar stílus, hiszen egészen másképp fest itthon egy falusi és polgári ház; de 
mindenképpen vannak olyan eszközök, melyekkel országunkhoz közelebb álló enteriőrt varázsolhatunk saját otthonunkban. 
Ha felmegyünk hétvégén nagyanyáink sötét padlására, egész biztosan rengeteg kincset találunk, melyeken ők ma már jóízűt 
kacagnak, de nekünk rendkívül jól mutatna lakásunkban – legyen az egy törött cserépkancsó, vagy egy régi szőttes, esetleg 
egyéb fából faragott használati eszköz, például egy szekérkerék, vagy éppen egy nem régen leselejtezett mokettakaró. Falun 
tipikus a piros muskátli a fehérre meszelt tornácon, olajzöldre festett kerítéssel szegélyezve, mely hangulatos képével sugallja 
a stílus mibenlétét. A belső terekre a paraszt barokk, valamint az egyszerűbb nyers fenyőfa bútorok a jellemzőek. Például 
egy ilyen padon remekül mutat az erdélyi kirándulásból hozott csergetakaró…

                     

A magyar kor 
SZELLEME
SZÖVEG és RAJZ: SZEPESI BOGLÁRKA

4-es fa elem – Szun trigram

Szimbóluma a szél, mely a csendes szellőtől a tomboló hurrikánig mindent magába foglal. Ezért az ilyen emberek 
hasonlatosak a 3-as fához: időnként szelídek, majd hirtelen lobbanékonnyá válnak – hangulatemberek. Gyakorlatiasabbak, 
megbízhatóbbak és kitartóbbak, mint a 3-as típusúak, mindemellett sokkal lassabbak és kényelmesebbek is. Ebből kifolyólag 
nem változtatnak munkahelyet, lakhelyet, társat, nem kimozdíthatóak helyzetükből, annak ellenére, hogy ők is kíváncsiak 
és fogékonyak az újdonságokra. Szociális érzékenységük fejlett, ezért jól alkalmazkodnak, de erősebb személyiség mellett 
befolyásolhatóvá válhatnak; külső hatásra véleményüket, céljaikat megváltoztatják, csalók áldozatául eshetnek, és káros 
szenvedélyek rabjai is lehetnek. Érzékenységüknek köszönhetően fogékonyak a művészetek iránt, valamint karizmatikus 
személyiségek, vezetők válhatnak belőlük. Egyenes, becsületes emberek, akik későn érnek. Mint a 3-as fának, nekik is 
védeniük kell a májat és az epehólyagot. Ne egyenek tevékenység közben, ha nem éhesek, és kerüljék a hideg ételeket. 
Érzékenyek a zajokra, ezért forgalmas utcába ne költözzenek. Előnyükre válik a meditációs és relaxációs technikák elsajátítása. 
A 4-es elemekkel szintén a fa, a víz és a tűz elemű emberek alkalmasak hosszú távú, harmonikus kapcsolatra.
A következő számban a hiányzó típusokról olvashatnak: az 5-ös földtől a 9-es tűz elemű karakterig.
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A szobákban a hímzett textil a módi, általában fehér, nem túlságosan redőzött vászonfüggönyök takarják el a kisebb, osztott 
ablakokat. Egy apró kis kalocsai hímzés remekül mutat egy a bejárati ajtó melletti lerakó asztalon, a napi levélkupac 

alatt. Legrégebbi a matyóhímzés, amely gyakran szerepel ágyneműk szegésén, kispárnákon; meghatározó színe a piros, 
mely különböző korszakokban más-más színnel volt kiegészítve. A kalotaszegi hímzés mindig csak egyszínű, mintázata 
egyszerűbb, gyakran rózsa, körte, alma, tulipán. A fehér falakon felakasztva remekül mutatnak a különböző mázolatlan, 
fekete tányérok, vagy mázasan készített korsók, zománcos cserépedények és más különböző fazekas kerámiák, amelyek a 
ház meghatározó dekorációi lehetnek. Ha hiányolunk még valamiféle kiegészítőt melegséges otthonunkból, de még nem 
tudjuk, mi is az valójában, akkor bátran látogassunk ki egy régiségvásárba, ahol kényünk-kedvünk szerint válogathatunk a 
szebbnél szebb antik tárgyak közül. 

Találhat itt az ember jóformán mindent: monogramos, kézzel szőtt vászontörülközőt, néhány egyedi csipkét, porcelán 
tárgyakat, szőtteseket; és ezerféle egyéb ajándékkal lephetjük meg magunkat egy ilyen körút alatt. Ha már rengeteg apró és 
fölösleges tárggyal térünk haza, és nem fér ki a polcokra minden, váltogathatjuk őket: míg az első csoport szerepel, addig a 
második egy tulipános ládában vagy egy szuszékban pihenhet a szezon végéig, a nappaliban. Így, hogy jobban számba vettük 
sajátos belső térrendezésünket, és számos egyedi használati, illetve dekorációs értékeinket, talán mégis kijelenthetjük: van 
még magyaros stílus, és bár szabályai nincsenek, hisz’ tájegységenként változik, de akkor is létezik.
A város szívében sétálgatva, kiéhezve egy kis magyar stílusra, megpillantható Debrecen kisebb terein is néhány piroskockás 
terítővel felöltöztetett asztal, melyről szálldogál a sült debreceni páros isteni illata, a piros-fehér parasztmuskátlik között 
barátságosan duruzsoló vidám társaság pedig – számomra – hűen tükrözi a magyar kor szellemét…
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KREATÍV LAKÓTEREK 

Az OrientalDesign magazin meghirdeti „Kreatív lakóterek” című pályázatát azon családok részére, akik saját ötleteikkel, 
kreativitásukkal hozták létre otthonukat. Mostani összeállításunkban egy fi atal házaspár első lépéseit kaptuk lencsevégre. 
Birodalmuk kialakítását egymás tehetségére és fantáziájára alapozták, ami – szerintünk is – jól sikerült. Akik bíznak saját 
ötleteikben, és úgy gondolják, hogy a papírra vetett elképzeléseik meg is valósultak – és még nyerni is szeretnének –, 
várjuk szerkesztőségünbe az otthonukról készített fotósorozatot. 

A pályázaton a 2007. szeptember 1. és december 31. között beérkezett „Kreatív lakóterek” vesznek részt. A beérkezett 
pályázatokat egy lakberendezőkből álló szakmai zsűri fogja elbírálni. A nyertes otthon lehetőséget kap arra, hogy 
megjelenjen az OrientalDesign magazinban, és hazavihet egy 200 ezer forint értékű lakberendezési cikkekből álló 
ajándékcsomagot.

Ehhez nem kell mást tennie, csak látogasson el a www.orientaldesign.hu weboldalra, ahol megtalálja a pályázattal 
kapcsolatos további információkat, valamint letöltheti a jelentkezési lapot.

OrientalDesign
NYEREMÉNYJÁTÉK!
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BEMUTATKOZIK:  MÁTHÉ ANDRÁS
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1954. június 23-án született Debrecenben, gyermekkorát Hajdúhadházon töltötte.
A debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd fényképész iskolát végzett. 1972-től 1992-ig dolgozott 
a szakma minden területén a fényképész szolgáltatóiparban, elsősorban fotóriporterként és műszaki fotósként. 1992-
től szabadfoglalkozású. Tanár a debreceni tanítóképző főiskolán és a fényképész szakiskolán. A Magyar Fotóművészek 
Szövetségének 1985-től, a MAOE-nek 1986-tól tagja. 1987-tól a Csokonai Színház fotósa, 1995-ben a színházzal közösen 
“Fotó-art” díjat alapított.

A “Debrecen Kultúrájáért Alapítvány” ösztöndíját hat alkalommal nyerte el, 1993-ban a fotósok közül elsőként kapta 
meg az Alapítvány Díját. Debrecen első magán fotógalériájának a Multi Fotó Galériának a művészeti vezetője, ahol 1993 
óta több mint 80 kiállítást mutattak be, többségében fiatal alkotók premfotóiból. 2007 májusától a Debreceni Fotóklub 
vezetője.

Máthé András 
fotómûvész
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ALCA KONYHABÚTOR STÚDIÓ
Alca Linea Konyha- és Bútorkultúra
4032 Debrecen, Füredi út 18.
Tel.: 52 536 696, 52 536 697

ADAGIO BÚTORSZALON
4029 Debrecen, Csapó u. 65.
Tel.: 06 52 458 599
www.burocomfort.hu

ATRIUM AQUA KFT
4028 Debrecen, Hadházi u. 9.
Tel.: 06 52 349 275

CASSANDRA BÚTORSZALON 
4024 Debrecen, Batthyány u. 20. 
Tel.: 06 52 411 355 

CHRIS’ DEKOR
4030 Debrecen, Mikepércsi út 7/D
Tel.: 06 52 474 616
06 30 66 77 654

FAKTUM KFT
Debrecen, Monostorpályi út 9.
Tel.: 06 52 413 235; 06 30 219 8896
www.faktumkft.hu

FEBA MOFEM
4030 Debrecen,Szabó Kálmán u. 27.
Tel.: 06 52 447 812

KUJBUSVILL VILLAMOSSÁGI KERESKEDÕHÁZ KFT
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 9.
Tel.: 06 52 520 500

LA CASA MODERN BÚTOROK
4024 Debrecen, Piac u. 32. (Puskás Fotó udvarában)
Tel.: 52 315 888

LAMI ELEKTRONIKA
4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 10.
Tel.: 06 52 558 950; 06 30 9289 462

LIZATEXT  
4025 Debrecen, Szent A. u. 38. 
Tel.: 06 52 419 060 

MAX RÁDIÓ 
Debrecen, Fm106 
Tel.: 06 52 555 655

MOBILION BÚTOR ÉS LAKÁSTEXTIL
4025 Debrecen, Révész tér 2.
Tel.: 52 414 221; 06 30 349 1875 

PATAKI CSILLÁRHÁZ
4025 Debrecen, Miklós u. 15.
Tel.: 52 315 869

PORTÉKA FENYÕBÚTOR ÁRUHÁZ
Debrecen, Böszörményi út 23.
Tel.: 06 52 411 465

PROFIVILL NO1 KFT.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 4/a
Tel.: 52 534 136

SOLIDOR KFT
4029 Debrecen, Cegléd u. 11.
Tel.: 06 52 536 600; 06 30 748 2239
SIEMENS Márkabolt - www.siemens.hu
Sykora Konyhastúdió - www.sykora.hu
Küppersbusch Konyhatechnika - www.kuppersbusch.hu

STÍLUS KONYHASTÚDIÓ KFT.
4025 Debrecen, Miklós u. 16.
Tel.: 52 532 363
www.stiluskonyha.hu

TAPÉTABARLANG
Debrecen, Csapó u. 50.
Tel.: 06 52 429 770

TEXT-TOP
Db. Domb u. 1. Tel.:06 52 419 453
Db. Burgundia 14. Tel.:06 52 316 536

UNDEFASA FÜRDÕSZOBASZALON
Debrecen, Böszörményi út 182.
Tel.: 52 540 540

VIVAX BÚTORHÁZ
Debrecen, Hunyadi u. 8.
Tel.: 06 52 524 540




