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INTERJÚ: ESZES ANDREA  FOTÓ: SÁROSI ZOLTÁN  ENTERIŐRSTYLIST: SZEGŐ ESZTER
STYLIST: HABERLAND-ISAI ANITA  SMINK: OLÁH ZSÓFIA  HAJ: LUKÁCS MÁTYÁS
HELYSZÍN: ZONE STUDIOS
KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST ÉS A KARÁCSONYI DEKORÁCIÓS KELLÉKEKET A CASA BUDAPEST FLOWER CSAPATÁNAK!
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ESZTER
Blúz Tomcsányi, 39 900 Ft
Nadrág Tomcsányi, 45 000 Ft

ANDRÁS
Ing Gant, 47 990 Ft
Nadrág Reserved, 9995 Ft
Öv Reserved, 3995 Ft

András 
gyerekkorában 
az egyik 
kistestvérével

Két különböző család hagyományai találkoznak adventkor. 
Nálatok hogyan alakult ez a kép? Mit tartottatok meg ebből, 
és mi változott?

S. TAKÁCS ANDRÁS: Két elég nagy családról van szó, Esz-

terék négyen vannak testvérek, mi öten, a fiunknak négy uno-

katestvére van, és az az igazság, hogy karácsonykor meg se 

próbáljuk összeboronálni a két családot. Inkább két kará-

csonyt tartunk, van egy Cseke-karácsony és egy Takács-kará-

csony. Így a hagyományokat sem kellett összehangolni, ha-

nem élhetnek tovább a maguk teljességében. 

CSEKE ESZTER: Nálunk apám és anyám is versengtek  

a konyháért, talán még össze is vesztek, hogy ki mit főz meg  

a dédnagymama receptjeiből, mindezt a három lánytestvér, 

köztük én fürkésztem. Jókat enni együtt – ez számunkra fon-

tos volt. A családunk Kolozsvárról származik, Nagybányára is 

jártam iskolába. Nyitott család a miénk, ez az ízvilágban is 

megnyilvánul, mert az erdélyi ízeket ötvöztük a magyarokkal, 

és mindig készek voltunk új dolgokat kipróbálni. 

Melyik étel került be az ünnepi menübe?
CS. E.: Az erdélyi töltött káposzta, de ne felejtsük el hozzá-

tenni, hogy ezt csomborral ízesítjük – mondja Eszter moso-

lyogva. Ez más, mint a hagyományos töltött káposzta, és abból 

a szempontból is, hogy két napig készül egy cserépedényben, 

nagyon alacsony hőfokon főzve.

Ezt te készíted?
CS. E.: Az édesapám csinálja az egész famíliának, isteni fi-

noman készíti, és ez tényleg időigényes. Ráadásul vegetáriá-

nus vagyok, édesapám pedig a kedvemért kétféle töltelékkel 

főzi a káposztát, nekem gombával. A bejglit én sütöm. Sajnos, 

az édesanyám már nincs velünk.

S.  T.  A.: Eszter bejglijében tészta szinte 

nincs is, olyan gazdag benne a töltelék…  

CS. E.: És természetesen rengeteg vaj 

van benne, nem sajnálom belőle a hozzá-

valókat. Ilyenkor belefér az időbe, hogy 

több időt szánjunk a sütésre-főzésre, egy 

évben kétszer sütök bejglit, húsvétkor és 

karácsonykor. Amikor megszületett a fiam, 

néhány hetes volt adventkor, és már da-

gasztottam a tésztát, pedig akkor talán ez 

még egy kicsit korai volt. 

András, te mire emlékszel a nagycsalá-
dos karácsonyokból?

S. T. A.: Leginkább arra, hogy el voltak rejtve az ajándékok, 

és nagyon izgalmasnak találtuk a testvéreimmel, hogy megta-

láljuk őket. Az őrületbe kergettük a szüleinket, néha már azzal 

fenyegettek, hogy ha kikutatjuk az ajándékot, akkor nem kap-

juk meg. Ezt az ígéretet persze sosem tartották be. Hat-hét 

éves lehettem, amikor a Mikulás segédje voltam, és láttam  

az öltözőben, ahogy beöltözik, így tudtam, hogy nem létezik. 

De ennél valahogy sokkal izgalmasabbnak találtam azt, hogy 

a kulisszák mögött lehetek, és tudom, amit a többi gyerek 

nem. Ez talán még a pályaválasztásomban is szerepet játszott, 

elvégre riporterként, dokumentumfilmesként nemegyszer  

a külvilág számára zárt ajtók mögé kell bejutni.

A két nagycsalád hogyan tud találkozni az ünnepkor?
S. T. A.: Eszter családjából többnyire 18-20 ember karácso-

nyozik együtt. De a 14 fős Takács családot sem könnyű egy 

asztalhoz leültetni, ráadásul egy-két unoka már kinőtte a ba-

baszéket, és saját helyet követel. Ezt az egyre nehezebb felada-

C S E K E  E S Z T E R  É S  S.  TA K Á C S  A N D R Á S

A KARÁCSONY
           A CSALÁDÉ
Az On the Spot két riportere tíz éve vált ismertté dokumentumfilm- 
sorozatával a televízióban. Ma már egy családot alkotnak kisfiuk-
kal. A világot együtt járják, természetes módon élik meg az életet. 
Eszter bejglit süt karácsonyra, nagy karácsonyfát állítanak, estén-
ként mesélnek a gyereküknek. Az otthonukból nem vágyódnak el, 
bármerre is járnak a világban, az ünnepre mindig hazatérnek.
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tot évről évre a szüleim vállalják magukra, egy hatalmas fa 

ebédlőasztalt ülünk körbe, amit édesanyám nagybátyja fara-

gott. De tavaly először mi láttuk vendégül a családot, és nagyon 

élveztük a házigazda szerepét.

CS. E.: Az én testvéreim és unokatestvéreim szétszóródtak Eu-

rópában, de mindig megszervezzük, hogy legalább karácsonykor 

együtt legyünk. Hol Németországban, hol Magyarországon talál-

kozunk, volt már karácsony Budapesten, Sárváron, legutóbb pe-

dig nálunk a Dunakanyarban jött össze a Cseke család.

Ez azt jelenti, hogy szakítottatok a budapesti léttel?
S. T. A.: Ahogy egyre több helyen jártunk a világban, úgy ke-

rültek le álmaink nagyvárosai a piedesztálról, New Yorktól Lon-

donig. Nagyon jó ezeken a helyeken tanulni és élni egy kicsit az 

ember húszas éveiben, de ma már, főleg családként, nem szere-

tünk túl sokáig maradni ezekben a folyton zúgó, szennyezett és 

méregdrága városokban, ahol mindenki állandóan csak rohan, 

és hajtja a pénzt. Ahogy egyre többet utaztunk, úgy vágytunk 

egyre jobban a természetbe.

CS. E.: A nagyváros kilökött magából. Szabadságot akartunk 

biztosítani a fiunknak is, és bár megtartottuk a budapesti bázi-

sunkat, az időnk háromnegyedét a Dunakanyarban töltjük, ami-

kor nem külföldön vagyunk éppen. A fiunk szabadon futkározhat 

a kertben, nyáron akár mezítláb is. Oviba is ide jár, nem kell reg-

gel rohanni, autóba ülni. Úgy gondoltuk, hogy ez az életmód  

a legnagyobb luxus, amit megadhatunk neki és magunknak.

S. T. A.: Szerettünk volna egy olyan otthont, ahonnan nem 

vágyódunk el, ezt pedig a természet közelében találtuk meg.

Biztosan szívesen készülődtök az adventi ünnepekre, ha a vi-
déki létet választottátok.

S. T. A.: Igen, itt is ünnepi díszben vannak az utcák, a főtér. 

Pár nappal előtte tudunk igazán ráhangolódni a karácsonyra, 

mert most is sok munkánk van, ezekben a hetekben fejezzük be 

életünk első egész estés, másfél órás dokumentumfilmjét, rá-

adásul nemzetközi tévétársaságokkal, mint az AMC Networks 

International vagy az ARTE. Egy olyan asszony a főszereplő, aki 

újszülöttként túlélte az auschwitzi koncentrációs tábort, a film 

pedig a traumaöröklésről szól.

CS. E.: Az On the Spot tízéves idén, erre is készültünk egy 

dokumentumfilmmel, amit most a Telekom Videotékában,  

a Spektrumon és a YouTube-csatornánkon lehet megnézni. 

Hét éve Etiópiában, egy füstös kis fakunyhóban lefilmeztük, 

ahogy megszületett az erbore törzs legfiatalabb tagja. Elké-

pesztő élmény volt ennek a történetnek a részesévé válni egy 

természeti törzsnél, ahol a kunyhóban ott voltak a család leg-

fiatalabb kecskéi és borjai is, úgyhogy kicsit tényleg olyan ér-

zés volt, mintha egy afrikai Betlehemben forgattunk volna. 

S. T. A.: A kislányt Eszterről nevezték el, mi pedig az édesapja 

kérésére megígértük, hogy majd finanszírozzuk a taníttatását. 

Ezért tértünk most vissza a törzshöz az Omo völgyébe, amit az 

emberiség bölcsőjének is neveznek...

Minden utazás inspiráló, nyitottabbá tesz. A tárgyak pedig  
elveszítik a jelentőségüket az élmények mellett. Vásároltok 
azért ajándékot?

S. T. A.: Igen, de jobb szeretünk élményt ajándékozni a má-

siknak. Azért gyakran előfordul, hogy a világ másik végéről ho-

zunk valamit.

CS. E.: A nővéremnek például tavaly Madagaszkárról hoztam 

vaníliát. Sajnos azért lett olyan drága ez a fűszer, mert a helyi 

oligarchák felvásárolták a földeket, majd korlátozták a terme-

lést, hogy felverjék a vanília árát.

Ahogy meséltétek, a gyereketek mindig veletek utazik. Hogy 
érzi magát?

CS. E.: Több mint 35 országban jártunk együtt Koreától Omá-

nig, és mindannyian nagyon élvezzük a közös utazásokat. A kö-

vetkező forgatásunk helyszínén például hetekig mezítláb ro-

hangálhat majd az Indiai-óceán partján a homokban. Innen re-

pülünk haza karácsonyra. 

S. T. A.: Az elmúlt években is mindig elkezdődött már az ad-

vent, mire hazaértünk. Egyszer alig pár nappal karácsony előtt 

estünk haza, akkor azt kértük ajándékba a családunktól, hogy 

segítsenek feldíszíteni a lakást, mire megérkezünk. Csodálatos 

volt így hazatérni.

Milyen karácsonyfátok lesz? 
CS. E.: Az óriás fenyőfát szeretjük…  

a kertünkben van egyébként két gyönyörű 

15 méteres fenyő, de ezeket már képtelen-

ség lenne feldíszíteni, pedig a minimális 

fényszennyezettség miatt különösen szé-

pen mutatna. Nagyon szeretünk a termé-

szetben lenni télen is, a házat nem díszít-

jük kívülről, benn apró fényekkel, mécse-

sekkel dekorálok.

Hogyan zajlik az ajándékozás a család-
ban?

S. T. A.: Nálunk évekig mindenki min-

denkinek adott valamit, és végigvártuk 

egyenként az ajándékok kibontását, ez 2,5 órán át tartott. Tavaly 

forradalom volt: húztunk, és mindenki egy-egy közös meglepe-

tést kapott a családtól, így 40 percre rövidült az ajándékozás.

CS. E.: Én nagyon szeretem a kézműves ajándékokat, finom 

lekvárt, chutney-t és egyéb gasztronómiai finomságokat, mert 

abban benne van a másiknak a munkája, a lelke.

A fiatokat mivel lepitek meg?
CS. E.: Apróságokkal, ahogy egymást is. A családtól annyi 

mindent kap a fiunk, hogy mi legfeljebb egy könyvet adunk ne-

ki... Most négyéves, és neki a tárgyak egyelőre nem olyan fonto-

sak. Nem szoktunk ácsingózni a játékboltok kirakata előtt. 

Egyetlenegyszer fordult elő, Addisz-Abebában, Etiópia fővárosá-

ban meglátott egy óriási markológépet a kirakatban, amire azt 

mondta, hogy „Mama, azt szeretném”, de mondtam neki, hogy 

ez most nem fog menni... Nincsenek kielégítetlen vágyai, és 

nem szeretnénk elhalmozni játékokkal.

Egymásra mennyire van időtök? 
S. T. A.: Én azért is szeretem a karácsonyt, mert ilyenkor két 

hétre leáll az élet, egyfajta digitális vákuum keletkezik, végre 

nem jönnek e-mailek, január első hetéig tényleg van időnk egy-

másra figyelni. Karácsonykor sosem hagyjuk ki a városi sétákat 

a családdal, hol a budai Várban, hol a Dunakanyarban.

CS. E.: Jövőre pedig talán Kolozsváron sétálhatunk majd, 

ahol azt a főtéri lakást szeretnénk kibérelni a családdal, ahol 

az apámék felnőttek, hogy 2020-ban ott ünnepeljük a kará-

csonyt. n

D I VAT

Eszter és  
a Mikulás

ESZTER
Ruha Katti Zoób, 149 700 Ft

ANDRÁS
Ing Reserved, 7990 Ft

Gyerekpulóver Benetton, 10 490 Ft
Gyereknadrág Reserved, 3995 Ft

HELYSZÍN
Zone Studios

Feldíszített karácsonyfa 
Casa Budapest Flower

Szarvasszobrok Casa Budapest Flower
Teríték, evőeszköz Butlers

Macaronok, kekszek Egy csipet torta
Mézeskalács csillagok  

Chouchou – Czakó Kert
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„Sosem hagyjuk ki a városi sétát karácsonykor  
                               a családdal, hol a budai Várban,  
               hol a Dunakanyarban.”

D I VAT

ESZTER
Ruha Katti Zoób, 162 900 Ft

ANDRÁS
Ing Reserved, 7995 Ft
Zakó Gant, 14 990 Ft
Nadrág Gant, 56 990 Ft

HELYSZÍN
Zone Studios

Teríték, evőeszköz, 
textilszalvéta Butlers
Kekszek Egy csipet torta

Feldíszített karácsonyfa Casa Budapest Flower
Zöld csokrok (asztalon) Casa Budapest Flower
Óriás koszorú (falon) Casa Budapest Flower
Farönk asztalka Casa Budapest Flower
Szarvasszobrok Casa Budapest Flower
Teríték, evőeszköz Butlers
Macaronok, kekszek Egy csipet torta
Mézeskalács csillagok Chouchou – Czakó Kert
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D I VAT

ESZTER
Blúz Katti Zoób, 25 000 Ft
Pulóver Benetton, 15 990 Ft
Nadrág Promod, 8995 Ft

ANDRÁS
Ing Reserved, 7995 Ft
Nadrág Gant, 56 990 Ft

Gyerekpulóver 
Benetton, 10 490 Ft

HELYSZÍN
Zone Studios

ANDRÁS 
Pulóver Reserved, 8995 Ft
Nadrág Reserved, 9995 Ft

Gyerekpulóver 
Benetton, 10 490 Ft

Feldíszített karácsonyfa 
Casa Budapest Flower

Szobrok, díszek Casa Budapest Flower
Nagy üvegváza és fedeles tárolók aranyszegéllyel Butlers

Sütisállvány Butlers
Macaronok 
Egy csipet torta
Mézeskalács csillagok 
Chouchou – Czakó Kert
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D I VAT

ESZTER
Ruha MAX&Co., 77 990 Ft
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D I VAT

Karácsonyfadíszek 
Casa Budapest 
Flower
Fényfüzérek Casa 
Budapest Flower

ESZTER
Ruha MAX&Co., 74 090 Ft

ANDRÁS
Pulóver Reserved, 12 995 Ft

HELYSZÍN
Zone Studios

„Gyakran a világ  
   másik végéről hozunk 
ajándékot.”


