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Tartalom Kedves Olvasóink!
  Tisztelt Hölgyek és Urak!
Anyának lenni csak a nők kiváltsága. 

Olyan hivatás, amely életfogytig szól.

Májusi lapszámunk vezérfonala a 
NŐ ÉS ANYASÁG fogalma, amelybe 
számtalan kérdéskör tartozhat. Sokat 
beszélünk a nők munkaerőpiacon 
elfoglalt helyzetéről, a családi munka-
megosztásról, a nők és karrier viszo-
nyáról.

Nem lehet azonban egyik esetben 
sem elvonatkoztatni a nők biológiai 
meghatározottságából erő predesz-
tinációjától, amely minden további 
szempontot meghatároz.

Az anya és gyermek semmivel sem 
helyettesíthető biológiai kapcsolata az alapja minden ide tar-
tozó kérdésnek, amelyek ezáltal egyszersmind másodlagossá 
válnak.

Munka, vagy /és család, karrier vagy/ és gyermek? Számta-
lan esetben tesszük fel a kérdést, amelyre válaszul számtalan 
kutatási eredménnyel alátámasztott tanulmány született, de a 
konklúziót minden esetben mindenki önmaga kell, hogy levonja 
késztetése, vérmérséklete, családi és társadalmi helyzete szerint, 
valamint életpályája pillanatnyi állása, és állomása alapján.

Agatha Chrisite a rá jellemző éleslátással így fogalmazott: 
„Léteznek bizonyos ősi erők. Legtöbbjüket elpusztította a civilizá-
ció, de az anyaság mit sem változott az idők folyamán. Állatok, 
emberek e tekintetben egyformák. Az anya szeretete gyermeke 
iránt a világon semmivel sem hasonlítható össze. Nem ismer tör-
vényt, könyörületet, mindent merészel, és lelkiismeret-furdalás 
nélkül eltapossa azt, ami az útjába áll."

Mostani számunkban édesanyák mesélnek életük megha-
tározó élményéről gyermekük megszületéséről, és neveléséről. 
Írunk az anyává válás folyamatáról, szó esik a császármetszésről 
és természetes szülésről is.

Mindemellett szokásos rovatainkban sikeres pályakezdésről, 
színpadi sikerekről, közéleti szerepekről, és sikeres férfiakról is 
olvashatnak.

Sok sikert kívánva

Üdvözlettel:

 Dr. Huzik Veronika
 főszerkesztő 
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KÖKÉNYESSY ÁGI

SIKERES SZÍNÉSZNŐ



KÖKÉNYESSY ÁGIRA egy bizonyos
Margit-szigeti SZUR–on (Színészek-Újság-
írók vetélkedőn) figyeltem fel, a Madách 
Színház, huszonkét esztendős szupercsínos 
színésznőjére, aki az úszóversenyen meg-
nyerte az 50 méteres gyorsúszást. 

„Ki lehet ez a remekül úszó bombázó 
csaj? kérdeztem magamban. 

A sportközvetítő már mondta: … és 
Bencze Ica, biztosan nyerte ezt a gyorsúszó 
számot. 

Rögtön éreztem, hogy komoly baki tör-
tént. A két színésznőt összetéveszteni egy-
mással több volt, mint riporteri rövidlátás, 
hiszen sem arcban sem termetben nem 
hasonlítottak egymásra. 

Akkor határoztam el, hogy „fájdalomdíj-
ként” egyik újságban bemutatom a Madách 
Színház üdvöskéjét. 

Sőt nemcsak őt, az édesanyját, Dávid Ágit
– szintén színésznő – is meginterjúvoltam. 

A művészcsalád harmadik tagjával, Ági 
papájával, a televízió ismert rendezőjével 
Kökényessy Ferenccel személyesen nem talál-
koztam. 

Ági már másodéves főiskolásként is ját-
szott a Madáchban, a Páratlan párosba 
ugrott be sikeresen. Egy percig sem volt 
vitás, hogy ebben színházban folytatja 
pályafutását. Szerepeit nem sorolom fel, 
az interneten mindegyik benne van. Csu-
pán egy szerepét emelném ki A Macskákat, 
amelyben több figurát is játszott. 

Összesen ezerkétszáz Macskák előadás-
ban öltött macskajelmezt. 

Jaj cica! 

ÚJ SZEREPKÖRBEN,
AZ ÚJ SZÍNHÁZBAN…
Amióta nem találkoztam, Kökényessy Ági-

val (éppen három évtizede) sok víz folyt le 
nem csak a Dunán…

Az idő nem nagyon fogott a színésznőn, 
kissé asszonyosabb lett, de az alakját még 
a profi modellek is megirigyelhetnék. Anya 
szerepeiben is vonzó nő maradt. 

Hogyha netán nem ismertem volna fel 
rögtön, a hangja is elárulta volna. A tévék-
ben futó filmsorozatokból az egész ország 
jól ismeri ezt a kedves, finom, nőies, senkivel 
össze nem téveszthető „fülbemászó” han-
got. 

SZINKRONKIRÁLYNŐ
Különös ismertetőjele: a hangja

A királylány bajusza

Hangemberek; Esztergályos Cecíliával
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Hét év óta az Új Színház tagja, ahol a szí-
nészmunkáján túl új feladatokat is kapott, 
több darabot rendezhetett.

Színész vagy inkább rendező? 
Elsősorban színésznek érzi magát, de ren-

dezni is nagyon szeret. 

Joggal a Szinkronkirálynő jelző kijár a 
művésznőnek. 

Többek között olyan világsztároknak 
kölcsönzi a hangját, mint Jennifer Aniston 
és Resse Witherspoon. Így aztán logikusnak 
tűnik, hogy a világsztárok magyar hangja, 
hasonló kérdéseket kapjon, mint amilyene-
ket a hírességeknek tettek fel a külföldi kol-
légák, a Vouge magazinban.

MIKET KÉRDEZNEK ŐK
 – Legkedvesebb zenés, drámai 

és mesefigura szerepe?
 – A Macskák, amelyet minden szerepem 
közül a legtöbbször játszottam. A drá-
mai szerepek közül az Árva Bethlen Kata 
monodráma, ami jelenleg is műsoron 
van az Új Színházban. Sok mesefigurát 
játszottam és szinkronizáltam, közülük azt 
Ágacskát szerettem a legjobban.

– Melyik szerepével tudta leginkább 
azonosítani magát? 

– Árva Bethlen Katával, amely egy asszony 
teljes életét forgatta le.

– Melyik színész partnerével 
játszott a legszívesebben?

 – Bármelyik férfi kollégámmal.
 – Mitől fél a legjobban? 
 – Nem vagyok félős természetű. A betegsé-
geket szeretném elkerülni.

 – Min, vagy kin tud a legjobban nevetni?
 – Leginkább magamon.
 – Milyen állatot tart a lakásában?
 – A lakásban nem tartok állatot, a kertben 
van egy kutyám, Villám a labrador.

 – Ételspecialitása? 
 – A krémlevesekben nagyon jó vagyok. Na 
meg a sörös sült kacsám is finom.

 – Melyik házimunkát utálja a legjobban? 
 – A vasalást.
 – Hány kilót mer bevallani?
 – Ebben naprakész vagyok, minden nap 
ráállok a mérlegre. Az átlagsúlyom 52 kiló.

– Káros szenvedélye?
– Cigarettázom.
– Melyik városban volt először szerelmes?
– Budapesten, az I. kerületben…
– Legértékesebb tárgya, amit elvesztett? 
– Gyerekkoromban édesanyám kötötte kar-

digánt hagytam el játék közben.

Végül, ez már a Sikeres Nők újságírójának 
a kérdése:
– Mit szeretne elérni 2030-ig?
– Nehéz erre válaszolni, ki tudja, mit hoz a 

jövő. Mindenképpen sok jó előadásban 
szeretnék részt venni, színészként és ren-
dezőként is. 

Kemény György
Fotók: Új SzínházMásodik teríték; Kaszás Gézával
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ÉRDEKESSÉGEK, HASZNOS TUDNIVALÓK A BIDÉRÔL 
A “bidé” szó francia eredetű, a királyi családok 
használták, a pónik neveként. Ez a különös 
szófejtés a termék kezdeti formájára utal, 
mivel ezek a bidék egy emelvényen voltak, 
így használóik úgy ültek rajta szétterpesztett 
lábakkal, mintha egy lóra szálltak volna fel.
A bidé valódi története a francia bútor 
gyártók innovációjával kezdődött, mely 
a XVII. - XVIII. sz. fordulójára tehető. A 
feltaláló neve és a tényleges körülmények 
nem ismertek. Egyesek szerint a feltaláló 
nem más, mint Christophe Des Rosiers, a 
Francia Királyi családok bútorgyárosa. Az 
első feljegyzések a bidet vonatkozásában 
az 1710-es évből származnak. A 19. század 
folyamán az európaiak egy porcelán bidé 
változatot fejlesztettek ki az intim tisztálkodás 
elősegítésére.
A XVI. század vége felé Angliában feltalálták 
a vízöblítéses ürítő szerkezetet. I. Erzsébet 
királynő olyannyira használhatónak ítélte 
meg ezt, hogy saját kastélyába is szereltetett 
belőle.

A Viktória-korabeli vízvezeték-fejlesztéseknek 
köszönhetően a bidék kikerültek a 
hálószobából a fürdőszobába.
Magyarországon már 1914-ben létezett a fal 
mögé épített WC-tartály. Nagy választéka 
volt a különféle WC-knek, és akkoriban még 
törekedtek arra, hogy ne csak használati 
tárgy legyen, hanem egy szépen megformált 
műtárgy.
A bidé szintén ismert és használt szerkezet 
volt.
A világháborúkat követő újjáépítés során 
nem a minőség volt a cél, hanem a minél 
gyorsabb és egyszerűbb megoldások a wc 
használat terén.
A történethez kapcsolható hősi név a 
francia Le Blanc-é, aki eljárást eszelt ki a lúg 
vegyi úton történő előállítására. Nyomában 
fellendül a szappangyártás, fokozatosan 
olcsó tömegcikk lesz belőle.
A bidé története korunkban sem ért véget, 
elterjedőben van egyre több lakásban.

Mi is az a Toilette-Nett bidé funkciós WC-ülőke? 
Füredi Zoltánt, az INTEREX Kft. ügyvezetőjét kérdeztük

A Toilette-Nett bidé funkciós WC-ülőke egy teljes érté-
kű WC-ülőkébe integrált speciális csaptelep, mely segít-
ségével  kiválóan elvégezhető a WC használat utáni tisz-
tálkodás. 

Mi a titka a Toilette-Nett közel 20 éve tartó sikerének? 
Érthető módon, az emberek nagy része nincs megelégedve azzal, 

ha WC használat után csak WC-papírral tud tisztálkodni. Mivel azon-
ban sok lakásban még mindig nincs a folyó vízzel való intim tisztálko-
dást lehetővé tevő berendezés, ezért azt, csak nagy kényelmetlensé-
gek árán, például a fürdőkádban lehet megoldani. 

Akik tehát ragaszkodnak a tökéletes intim tisztasághoz és az ebből 
fakadó jó közérzethez a legjobb megoldás a Toilette-Nett! 

Miért jobb a Toilette-Nett, mint egy hagyományos bidé? 
Először is bidét nem mindenhova lehet telepíteni a helyigénye mi-

att. Panellakásokba például lehetetlen utólag bidét beépíteni. Ezen-
kívül a Toilette-Nett használata sokkal kényelmesebb is. A hagyomá-
nyos bidére át kell „költöznünk” és ott, a csésze fölött félig guggolva 
tudunk tisztálkodni, ami például az időseknek és a mozgásszervi be-
tegségekben szenvedőknek szinte lehetetlen. A Toilette-Nett haszná-
latakor viszont kényelmesen, ülve tudunk tisztálkodni. 

Mik a Toilette-Nett beépítésének feltételei? 
Midössze egy hideg- és egy melegvíz csatlakozás. A Toilette-

Nettnek nincs plusz helyigénye és nem szükséges elektromos csatla-
kozó telepítése sem.

Hol kapható a Toilette-Nett? 
Cégünk az elmúlt 20 évben stabil 

viszonteladói hálózatot épített ki. A 
hazai épületgépészeti szaküzletek és 
fürdőszoba szakkereskedések nagy 
részében kapható a Toilett-Nett.
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„ÁTHELYEZŐDTEK A HANGSÚLYOK,
DE EGY CSÖPPET SEM BÁNOM”
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Laky Zsuzsinak, a 2003-as 
Európa szépének élete igencsak 
átalakult amióta édesanya lett. 
Hogy mire tanították meg őt a 
lányai? Miként telnek a napjai 
családosként? Vagy mi az, amit 
útravalóul mindenképpen 
szeretne átadni a gyermekeinek? 
A még mindig gyönyörű Laky 
Zsuzsival beszélgettünk.

 – Nem most volt, egészen pontosan 8 
éve. Mit éreztél, amikor megtudtad, 
hogy édesanya leszel? 

 – Elképesztő boldog voltam, mert Gusztival 
nagyon terveztünk már családot. Bár az 
első 3 hónap nehéz volt, de élveztem az 
áldott állapot minden pillanatát.

 – Aztán rá 4 évre megszületett a 
kisebbik lányotok is, Lujzi. Miben 
változtatott meg téged az anyagág? 

 – Semmiben nem változtatott meg, 
hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy 
mindenben megerősített. Még jobban 
akarom csinálni, még jobban, mint előtte! 
Jobban akarok mindent… még nevelni is! 
Minden gyermek után úgy érzi az ember, 
hogy a következőnél már nem ronthatja 

el. Ezzel együtt persze mindig van, amin 
még lehet csiszolni. 

 – Hogyan telt egy napod akkor, és mi a 
menetrend most gyerekekkel, családosként? 

 – Családosként már nem rólad szól a 
menetrend, viszont igyekszel jól kiszol-
gálni mindent. Szerintem ugyanaz, mint 
bárki másnak és boldogan csinálom, mint 
bárki más.

 – Átrendeződtek a prioritások? 
 – Mindenképpen… Most már a család van 
a középpontban, de én ezt egy cseppet 
sem bánom.

 – Mire tanítottak meg téged a lányaid?
 – Jobbnak lenni saját magamnál, egész egy-
szerűen, mert az ember jobbat akar mutatni. 
Jobbat, mint ahogy neked valaha sikerült! 
Példával akarunk járni a gyerekeink előtt. 

 – Gusztin milyen változást vettél észre, 
mikor apuka lett? (A szerk. – Laky 
Zsuzsi férje, Dietz Gusztáv Brazil jiu-
jitsu Európa- és világbajnok.) Neki 
milyen a kapcsolata a gyerekekkel? 

 – Verekedni szeret azóta is – nevet – de vic-
celt félretéve, Gusztiból APUKA lett, csupa 
nagybetűvel. Tartottunk pedig kicsit, 
hogy mi lesz majd, ha gyerekeink lesznek, 
de felnőtt a feladathoz.

 – Úgy tudom, hiszel a sorsszerűségben… 
Úgy gondolod, hogy Luca és Lujzi nem 
véletlenül választott titeket szüleinek? 

 – Véletlenek nálunk már nincsenek, mi egy-
másra vagyunk utalva és ez jó. Sőt, soha 
nem volt még ilyen jó. 

 – Még elég kicsik a lányok, de ha egy 
mondatban kéne megfogalmaznod, mi lenne 
az, amit útravalóul adnál nekik az élethez? 

 –  Ez nagyon nehéz. Minden tévedésemet, 
hogy ők soha ne kövessenek el hibákat! Ha 
mégis, legyen számukra építő jellegű, és von-
ják le belőle a tanulságokat. Mindig segítse-
nek másoknak és legyenek őszinték…

Író: - Szerk.-
Fotó: Laky Zsuzsi és Szerdahelyi Rita
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NYÁRI
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 – Milyen volt várandósságod?
 – Tökéletes volt. Nem voltak rosszulléteim. 
Minden úgy ment, ahogy szerettem 
volna. Csodálatos volt, akár egész életem-
ben folyamatosan kismama lennék.

 – Hogy érzed magad kisgyermekes anyaként? 
Túl vagy-e az első fáradsági hullámon?

 – Igen. Az első három hónap, ami pokoli 
volt. Utána egy megkönnyebbülés jött. 
Most már azt érzem, hogy napról napra 
könnyebb annak ellenére, hogy Zétény 
már kúszik, mászik, pakol. Ezt jobban 
tudom kezelni. Amikor még pici volt, 
folyamatosan sírt nem tudtam miért sír és 
nem tudtam rajta segíteni.

„NINCS TUTI RECEPT”

Nyári Diána-t Olvasóink 
kérésére 2018 júniusában 

mutattuk be a Sikeres Nők 
lapjában mint első gyermekét 

váró ifjú kismamát.
Az azóta eltelt csaknem egy 

esztendő jelentősen átformálta 
a fiatal édesanya életét. Kisfia 
Zétény születése után – mint 
azt többször nyilatkozta – az 

első három hónap embert 
próbáló időszak volt ugyan, de 
mára már helyére zökkentek a 
dolgok, Zéti mosolya minden 

fáradságot megér.
S bár saját bevallása szerint a 
nevelésnek nincs tuti receptje, 

a boldogság erőt ad.
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 – Miben változtattad meg leginkább 
a szemléletmódodat az, hogy 
egy kisfiú édesanyja lettél?

 – Radikálisan nem. Amit tapasztaltam, 
hogy az édesanyák gyakran ítélkeznek a 
másik felett. Mindent rá akarnak erőltetni 
a másikra. Én úgy gondolom, hogy min-
denki más, más igényeink vannak. Nincs 
tuti recept.

 – Ki a segítséged a mindennapokban?
– A párom és az anyukám.

 – Köztudottan híve vagy a sportos 
életmódnak. Mennyiben tudsz 
visszatérni az edzőtermek világába?

 – Power Plate terembe járok. Ez egy 
rezgős mozgás, mely igen hatékony, 
szuper. Itt van a közelemben és heti 
háromszor járok, másfél órát. Egy pici, 
családias terem, ahová a picit, is le 
tudom vinni.

 – Milyen konyhát vezetsz otthon? 
Követsz-e valamilyen reformot?

 – Eddig is odafigyeltünk az egészséges táp-
lálkozásra. Nem vagyunk vegánok, nem 
követünk semmit. Én abszolút meg tudok 
lenni hús nélkül, a párom kevésbé. Azt gon-
dolom, hogy jó minőségű alapanyagokból 
készült ételeket kell fogyasztani. Kijárunk 
a piacra, mert ott a néniknél, bácsiknál jó 
minőségű zöldséget, gyümölcsöt lehet 
kapni. Zéténynél speciálisan odafigyelek, 
hogy semmilyen adalékanyag, színezékes 
ételeket ne adjak, gyümölcsleveket sem 
adok. Nekem nagyon nehézkesen indult 
be a szülés utáni súlyvesztés, annak elle-
nére, hogy járok edzeni. Most elkezdtem 
járni gasztroenterológushoz. Valami nem 
úgy működik a szervezetemben, ahogy 
kellene, úgyhogy most ennek járok utána.

– Zétény jó evő?
– Teljesen átlagos. Vannak napok, mikor job-

ban eszik és vannak mikor kevésbé, inkább 
a sós ételeket kedveli, nem édesszájú.

– Mikor várható visszatérésed? Mi a közeli 
és távoli terveid a színészi pályán?

– Színpadon már volt 1-2 előadásom, de még 
nagyon keveset; havi szinten 1-3 alkalommal. 
A sorozatban még fogalmam sincs, hogy 
alakul, ez még teljesen kérdőjeles. Ez egy 
más fajta, egy állandó munka. Oda, ha visz-
szamegyek, akkor Zéténynek mindenképpen 
bölcsödébe kell járni. Még csak 9 hónapos, 
úgyhogy erről még nem gondolkodom.  

– Karrier-család kérés?
– Olyan szempontból fontos, hogy csiná-

lom a dolgomat, műsort vezetek és ját-
szom, de a sorozatba még nem. 

– Utaltál a 2018 júniusi Sikeres Nőkben 
megjelent cikkben, hogy keresztanyád 
inspirált a színészi pályán. Sok olvasónk 
kérdezte, hogy ki volt a keresztanyád?

– Csak annyit, hogy Győrben színésznő.
– Mi ad erőt a hétköznapokban? Mi inspirál?
– Igazából az, hogy boldog és nyugodt 

életünk van. Érdemes felkelni és az ad 
erőt, hogy boldogok vagyunk.

– Tervezed-e a család bővítését?
– Igen mindenképpen szeretnénk tesót.
– Te is állatbarát vagy van kutya is a családban. 

Kutya-baba, hogy jön ki egymással?
– Phoebe és Zétény kapcsolata nem fel-

tétlenül zökkenőmentes, habár nagyon 
kedvelik egymást, de a kutyus sokszor 
fél a babától, a kiszámíthatatlan, hirtelen 
mozgásától, így van, hogy nem jól reagál 
Zétény közlekedésére. Ezen dolgoznunk 
kell, szakember segítségével.

-Szerk.-
Fotó: Wertán Botond Fotó: Csányi István
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Az anya és apa szerep valószínűleg a leg-
nagyobb felelősséggel jár, amit az ember 
vállalhat. Életre szóló, állandóan változó fel-
adatokat kínáló szerepkör ez, amit magától 
értetődőnek tekintünk, ugyanakkor sokszor 
küzdünk a szülői feladataink kapcsán elég-
telenségérzéssel – vajon elég jól csinálom, 
jó szülő vagyok? A szülők számára nincs 
külön iskola, az anyaságot nem tudjuk fel-
készítő tanfolyamokon, vagy könyvekből 
megtanulni.

Daniel Stern szerint anyává komoly belső 
munka által válhatunk. Az anyai működés-

mód nem a régebbi már meglevő működé-
sek egyszerű átállítódása a várandósság és 
a szülés által, hanem valami teljesen új lét-
rejötte a már meglevő gyerekkorból hozott 
élményekből, érzésekből, és a későbbiek-
ben formálódó tervekből, vágyakból, isme-
retekből.

A szülés szerepe
A szülés a nő életének kulcsélménye. 

Komoly segítőtársunk az anyává válás útján, 
erőt adó, a mindenhatóság érzését nyújtó 
élmény, de egyben mesterünk és tanítónk 

a fájdalom, a lemondás és az áldozatvállalás 
terén. Mégsem innen számítható egy anya 
születése, a valódi kezdetek nagyon régre 
nyúlhatnak vissza. Az anyává válás folyamat, 
nem egyetlen pillanat eredménye, amely ha 
a konkrétumok szintjén szemléljük egy kis-
lány megszületésével veszi kezdetét.

A szülői minta
Az anya és a kislánya között kialakuló 

kapcsolat, az újszülött kortól átélt anyai 
gondoskodás élménye adja az alapot az 
anyasághoz. Később a cseperedő kislány az 

AZ ANYÁVÁ VÁLÁS
FOLYAMATA
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anyját utánozva, vele azonosulva alakítja ki a 
női és anyai szerepeket. 

A gyerekkorban és a későbbiekben el-
lesett, látott egyéb női minták (nagymamák, 
nagynénik, szomszédasszonyok, tanárnők 
és vágyott ideálképek) kiegészítik, eseten-
ként helyesbítik a saját anyától átvett mintát.

Hogyha önmagunkon túlra is tekintünk, 
akkor a családjainkból hozott és átörökített 
ún. generációk közötti minták átadódása 
és a minket körülvevő gazdasági-társadal-
mi-kulturális közeg is befolyásolja az anya-
ságról alkotott képet, az ezzel kapcsolatos 
elvárásokat és hiedelmeket.

Minden nőben kialakul a fentiek hatá-
sára egy belső kép önmagára, mint anyára, 
a párjára mint apára, és a megszületendő 
gyermekükre vonatkoztatva. Ezt a belső 
képet gazdagítja, alakítja, módosítja a váran-
dósság a szülés, és a szülést követő egy évig 
kihúzódó gyermekágy (perinatális időszak), 
mint konkrét tapasztalat, szembesülési és 
felkészülési lehetőség. A születést követően 
igazodik a belső kép a külső valósághoz, a 
várandósság alatti fantáziák helyébe lép 
megszületett gyermekünk.

A várandósság és a szülés, 
mint személyiségérlelő 
események
A szülésig eljutva már igen régóta tartó 

komoly lelki munka zajlott és zajlik le. 
A várandósság és a szülés által sajátos 

élményeket élhet át egy nő, amelyek segítik 
– mintegy felkészítik – őt a gyermekágy és 
az első hónapok megpróbáltatásaira.

A szülés és a várandósság szembenézésre 
kényszerít-mit tudunk kezdeni a bizonyta-
lansággal, a félelmeinkkel, a fájdalommal, 
hogyan éljük át veszteségeinket, mennyire 

vagyunk képesek önátadásra, elengedésre, 
érdekeink képviseletére, felelősségünk 
megtartására.

A szülés során egyszerre kell megélnünk 
az elengedést, önátadást és a beavatkozá-
sok feletti döntés kapcsán az irányítás meg-
őrzését és a felelősségvállalást. A bizalom, 
hit és bátorság mellett az óvatosság, tájé-
kozottság, felelősségvállalás tulajdonságait 
bontakoztathatjuk ki magunkban, s ezen 
jellemzők a szülői ténykedésünk során is 
nélkülözhetetlenek maradnak.

S ami a szülés után jön....
A szülés során az anyává válást testi és 

hormonális változások is segítik: az oxitocin, 
amit „szerethormonnak” is neveznek, segít a 
babával való összehangolódást testi szinten 
is, a tejtermelés megindításával a szoptatás 
révén erősíti a szeretetkapcsolatot, az anyai 
érzések megjelenését.

A természet gondoskodott arról, hogy a 
babák megkaphassák azt a gondoskodást, 
ami jár nekik. Biológiailag programozva 
vagyunk a kötődés kialakítására. Az anya 

számára a baba jelenléte – az ő ún. kötődési 
viselkedése (sírás, mosolygás, hangadás, 
szemkontaktus, szopás, közelség keresése 
stb...) kiszolgáltatottsága, védtelensége az 
anyai gondoskodás megindulására sarkall.

A kötődés kialakulása szempontjából fon-
tos az első 24-36 órás időszak, az újszülött 
jelenléte, a vele való fizikai-testi kapcsolat, a 
szoptatás lehetősége. Azonban hasonlóan 
meghatározó állomás a kötődés létrejöt-
tében a szemkontaktus kialakulása anya és 
csecsemője között az első hónap végére, az 
első anyára irányuló tudatos mosolygás hat 
hetesen és az anyának szóló megkülönböz-
tetett érdeklődés, figyelem és az idegenek 
elutasítása félévesen. A kötődés kialakulása 
a méhen belül indul, a szüléskor megerősí-
tődik és a továbbiakban szilárdul meg.

Itt megint csak azt láthatjuk, hogy az 
anyává válás folyamatos, a gyermekünk-
kel való együttlét állandóan alakítja, erősíti, 
fejleszti szülőségünket, újra és újra lehető-
séget kapunk anyai érzéseink kibontakozta-
tására, a gyermek felneveléséhez szükséges 
képességek kialakítására.

Az anyává válás folyamatában a következő 
fontos lépés a gyermek ellátása, gondozása, 
nevelése során létrejövő tapasztalatok áté-
lése, a szülői kötelességekkel való szem-
besülés. A 24 órás szolgálat és készenlét 
új érzékeket és képességeket fejleszt ki a 
nőben, teherbírása, áldozatvállalása határai 
kitolódnak, ereje megsokszorozódik.

Ebben a fázisban az apa szerepe óriási. 
Érzelmi biztonságot ad a nő számára, elis-
merésével megerősíti anya szerepében, a 
terhek megosztásával hozzásegíti őt a pihe-
néshez, alváshoz. A környezet támogatása, 
a párból családdá válás, a saját élet feletti 
kontroll megtartásának érzése határozza 
meg azt, hogy egy nő mennyire képes 
önmagát kompetens anyának megélni. Az 
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apává, nagyszülővé válás az anyává válás 
kísérője, a formálódó anya szerep befolyá-
solja a párkapcsolatunk alakulását, saját 
anyánkkal és anyósunkkal való viszonyun-
kat.

A nők háromféle beállítódással viseltetnek a 
várandóssággal - anyasággal - kapcsolatban:
1. a babavárást, a szülést és a csecsemőkort 

borzalmas, nehezen elviselhető életsza-
kasznak élik meg és szenvednek tőle;

2. kibírhatónak, mások által is végigcsinált-

nak, tehát önmaguk számára is elviselhe-
tőnek tartják;

3. saját személyes fejlődésük, érésük, kibon-
takozásuk részeként élik meg, örömmel 
fogadják, a benne rejlő ambivalenciát 
megértéssel kezelik.

Anyának nem születünk, anyává válni 
hosszadalmas és komoly lelki munka, egész 
embert kívánó életfeladat. Egy gyerek szü-
letése nemcsak a szülővé vált emberpár 
mindennapi életét változtatja meg, hanem 

egymáshoz és szüleinkhez való kapcso-
latunkat, az egész élethez való hozzáállá-
sunkat. A kihívásokkal való szembenézés, 
a nehézségek és problémák felvállalása, 
az ambivalens érzések elviselése a szük-
ség szerint igénybe vett segítség a szülővé 
válást a személyiségünket érlelő, kiteljesítő 
és gazdagító élménnyé változtatja át.

Író: Ferenczi Beáta, 
Az Életpszichológia 

Tanácsadó Központ munkatársa

A cikk szerzője, Ferenczi Beáta pszi-
chológus, családterapeuta, dúla Deb-
recenben segít a hozzá fordulóknak. 
Budapesten a Perinatus Alapítvány 
munkatársai nyújtanak lélektani 
támogatást a családdá válás érzékeny 
időszakában, a fogantatás, várandós-
ság, szülés és születés, csecsemőkor 
és kisgyermekkor témáiban. További 
információ: www.perinatus.hu

Kedves Kismama!
A Magzatmentő Programban 50 

napig egy Tele-cardiotocográfiás 
(Tele-CTG) készüléket bocsátunk 
a rendelkezésedre a 32. terhességi 
héttől. A készülék segítségével ott-
honodban tudsz magzati pulzus, 
magzatmozgás és méhtevékenységi 
vizsgálatokat végezni (NST-CTG), 
majd a mérés eredményét a 
készülék automatikusan továb-
bítja orvosközpontunkba, ahol 
szülész-nőgyógyászaink kielem-
zik az eredményt. Egy mérés 20 
percet vesz igénybe, és önállóan 
is elvégezhető biztonságosan. 

Kielégítő mérés esetén sms-ben és 
e-mailben küldjük vissza az ered-
ményt, azonban ha bármi gondot 
észlelünk, azonnal értesítünk telefo-
non, akár pároddal, orvosoddal egye-
temben.
Látogass el honlapunkra további 
információért: 
www.magzatmento.hu
06 21 383 220
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Miközben a WHO 10-15 % 
körüli császározási arányt tart 
ideálisnak és elfogadhatónak, 
hazánkban 40%-ban, míg 
globálisan 21,1 %-ban születnek 
császármetszéssel a babák. 
A nemzetközi szervezet arra 
is rámutatott, hogy ha a fent 
ajánlottnál gyakrabban végzik 
a beavatkozást, az nem jár az 
anyai és gyermeki halálozási 
arányok jelentős csökkenésével.

A császármetszéssel kapcsolatos infor-
málódás hónapja azonban nem pusztán a 
magas császárarányokra való figyelemfelhí-
vásról szól, vagy arról, miért olyan alacsony a 
császár utáni hüvelyi szülések (VBAC) aránya, 
de egyben arra is rá kíván világítani, hogy az 
érintettek milyen bánásmódban részesül-
nek a beavatkozás során. Informálják-e az 
édesanyát arról, mi történik vele, babájával? 
Kapnak-e lehetőséget a kísérők, hogy végig 
a szülő nő mellett maradjanak? Támogat-
ják-e az anyát, hogy az újszülött megsza-
kítás nélkül vele lehessen? Kap-e érdemi 
segítséget minden érintett a posztoperatív 

időszakban (szoptatás, gyógytorna, pszi-
chés támasz)? Mert császármetszés esetén 
is minden anyát megilletnek az alapvető 
betegjogok, hogy kompetensek maradhas-
sanak a folyamat során, hogy minél kevésbé 
traumatizálódjanak a rendszerben (különö-
sen sürgősség, komplikáció esetén), ám a 
tapasztalatok sajnos nem ezt mutatják.

Rutin, de nagy hasi műtét
A császármetszés nagyszerű orvosi vív-

mány, melyre életmentő beavatkozásként 
gondolunk, de ma, amikor az egekbe szö-
kik a műtéti szülésbefejezések száma, nem 
lehet eleget beszélni a császármetszés 
valódi arcáról. „Bárki, még az is, aki a legtu-
datosabban készül a szövődménymentes 
hüvelyi szülésre, kerülhet olyan helyzetbe, 
hogy végül a szülést – akár az ő, akár szü-
letendő gyermeke egészsége érdeké-
ben – császármetszés útján kell befejezni.
A stressz forrása sokszor az ismeretlentől 
való félelem, így az, aki lelkiekben egy kicsit 
is felkészül a császármetszés lehetőségére, 
sokkal jobban fogja megélni azt.” – mondja 
dr. Prosszer Mária, szülész-nőgyógyász, a 
Császárvonal applikáció szakmai védnöke. 
Tapasztalatai szerint, ha őszintén felkészítik 
a leendő édesanyákat arra, hogy mi vár-
ható, könnyebb lesz túllendülniük az első 
néhány nehéz napon. „A császármetszés 

ugyan rutin, de ettől még nagy hasi műtét!” 
– figyelmeztet.

Felelős döntés 
kiegyensúlyozott tájékozódás 
után
Erre hívja fel a figyelmet Veisenberger Ele-

onóra dúla, perinatális szaktanácsadó jelölt, 
a Császárvonal szakértője is. „A szülésről 
való elképzeléseink sokszor tele vannak 
tévhitekkel, és nem biztos, hogy van mel-
lettünk olyasvalaki, aki segít tisztán látni.
A császármetszés ráadásul hatással van a 
pszichénkre, testünkre és környezetünkre, 
rövid és hosszú távon is.” – magyarázza, és 
minden várandós anyát arra biztat, ismer-
kedjen a császárral, a császár utáni hüvelyi 
szülés témakörével is. 

A testünket életreszólóan 
megbolygatja
Rákosi Dóra, gyógytornász, a Császárvo-

nal egyik ötletgazdája naponta szembesül 
azzal, hogy császár után mennyire kevés 
információjuk van az édesanyáknak, mi 
is történt velük, s hogy mit tudnak tenni a 
minél szövődménymentesebb gyógyulá-
sért, a műtéttel összefüggő panaszok (pl. 
trombózis, hasűri összenövések) megelő-
zéséért. „Tíz réteget vágnak át a hason, 
hogy a babát ki tudják emelni. Szülés után 
az anya annyi visszajelzést kap, hogy szép 
a sebe, vagy a hathetes kontrollon, hogy 
‘minden mehet’. Ez félrevezető lehet, és az 
is, ha azt látjuk, császár után hat héttel valaki 
már fut, edz. A várandósság alatt, a pocak 
növekedésével ugyanis megváltozik a test 
biomechanikája, és jön a műtét, mely után 
a testnek gyakran segítségre van szüksége, 
hogy testrészeink újra kapcsolódhassanak 
egymással, az idegrendszerrel. Mindez egy 
hormonálisan, idegrendszerileg zűrös idő-
szakban. Ezért minden császárral szült anyá-
nak végig kellene mennie egy regeneráló 
programon, hogy a mindennapos terhelé-
sekhez megerősödjön, s csak aztán vissza-
térni a korábbi mozgásokhoz.”

Ezt kívánják segíteni a már több mint 
5000 tagot számláló facebookos szakér-
tői csoporttal és a szakértők segítségével 
összeállított, ingyenes mobilapplikációval. 

VM Kommunikáció

SZÜLÉS ELŐTT:
A CSÁSZÁRMETSZÉSRŐL IS TÁJÉKOZÓDJUNK!
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Mennyi minden fér bele a 29 éves
Nagy Réka Zsófia életébe? Sorolni is 
fárasztó, de próbáljuk meg. 
Hat kontinens 70 ország, több százezer 
km levegőben, földön, vízen. 

 – Jól tudom, hogy több helyen életmódszerűen is éltél? 
 – Szerencsés vagyok, mert hamar alkalmazkodom az 
adott régió szokásaihoz. Felsorolás szerűen: 17 évesen 
Dél-Angliában fél évet jártam gimnáziumba, majd 
Helsinkiben ösztöndíjasként tanultam. Barcelonában 
a Ritz-Carlton Hotelben gyakornokoskodtam. Mala-
gában spanyol nyelviskolába jártam. 5 éve dolgozom 
a Google-nál, az első 2 évben a gyönyörű Wroclav-
ban, 3. éve pedig az Európai Központban Dublinban. 
2018 nyarán a méltán híres HEC Paris nyári egyete-
men töltöttem a szabadságom nagy részét. 

SIKERES
       PÁLYAKEZDÉS
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 – Hetven ország elég soknak tűnik, 
de a Föld több, mint 200 országát 
figyelembe véve még maradt 
felfedezni való. A kalandvágy hajt?
– Úton lenni jó. Minden út vezet vala-

hova. Elég körültekintően tervezem meg 
az utazásaimat. Nemcsak a szokásos 
turisztikai kirakat érdekel, de az ott élők 
minden napi élete, a gondjaik, örömeik, 
szokásaik. Utazásaimat igyekszem össze-
kötni önkéntes munkával. Pl. Srí Lankán 
ebédet osztottam a szegényeknek, majd 
Dél-Afrikába kisiskolásoknak mellékhelyi-
ség megépítésére gyűjtöttem az inter-
neten - személyesen is meggyőződtem, 
hogy ez mennyire hiányzott nekik. Egy-
szerre szomorú és felemelő volt, amikor a 
sziléziai Wroclawban gyermekkórházban 
műsorokat szerveztünk a kis betegeknek. 
A kihalástól veszélyeztetett teknősök 
mentése a Nyugat-afrikai Sal-szigetén 
semmihez sem hasonlítható élmény volt. 
Statisztikailag a több, mint 1100, segítsé-
gemmel megmentett kis teknősből más-
fél éli meg az öreg korát. Erről előadást 
is tartottam az UTAZÁS Kiállításon. Meg-
győződésem, hogy jó szolgálattal többet 
kapunk, mint adunk.

 – Úgy tudom, hogy a derékig érő hajadat 
is nemes célokra ajánlottad.

 – Igen a közelmúltban vágattam le és 
beteg kislánynak parókához használják 
fel. Azt gondolom, hogy sokféle képen 
tudunk segíteni a rászorulókon. 

 – Hogy utazol? Szereted a kényelmet? 
 – Voltam bakancsos, hátizsákos turista 
éppúgy, mint előadásra készülő „kis 
kosztümös”. Pl. Srí Lankán a fák koro-
nájára eszkábált kunyhóban aludtam 
a puszta padlón. Tanzániában a vad-
állatok közelében sátoroztunk. Meg-
tapasztalhattam a vadon törvényét: a 
szemem előtt tépett szét egy varacs-
kos disznót 2 oroszlán. A teknős men-
tésnél átlátszó sátorban töltöttük az 
éjszakát (már amikor nem dolgoztunk 
egész éjjel) a tengerparti homokban 
a fészekrakó keltető hely közelében. 
A Fülöp-szigeteken megbetegedtem. 
Az egyetlen orvosnak mondott öreg 
„gyógyító”-tól olyan gyógyszert kap-
tam, ami szerinte 50 éve mindenkinek 
segített. Lehet, hogy én voltam a kivé-
tel - még betegebb lettem. Több olyan 
szigeten is voltam, ahol kincs az édes 
víz - azóta sokkal jobban megbecsü-
löm az ivóvizet.

NAGY RÉKA ZSÓFIA



 – Látom, magadon viseled a Föld térképet.
 – Az utazások inspiráltak, hogy megálmodtam a Map 
Me Up dizájnt/márkát. Nagy örömömre a Világ térké-
pet többféleképpen megjelenítő pólók, pulóverek, 
vászon tornazsákok egyre népszerűbbek a környe-
zettudatos, utazni szerető fiatalok körében. Fontos 
szempont volt, hogy a többnyire organikus pamut-
ból készült kis szériás kollekció környezetbarát, visz-
szaforgatható legyen. Wear the World a szlogenem. 
Komolyan gondolom, hogy a Föld összes gondját 
felelősséggel kell viselni és tenni a jobbá tételéért.

 – Igaz, hogy elsősorban az jut rólad eszébe az 
ismerőseidnek, hogy mindig úton vagy, de hol 
van most a stabil otthonod, munkahelyed? 

 – Magyarország a hazám, de igyekszem otthont 
teremteni, ahol élek. Büszke vagyok, hogy 3. éve 
Dublinban a Google Európai Központjában dolgo-
zom. Munkám a Magyarországon jelenlévő válla-
latok és médiaügynökségek fejlődését és digitális 
előrehaladását segíteni.  

 – Látom a közösségi oldaladon,
hogy a TEDx-hez is közöd volt.

 – Wroclavi tartózkodásom idején dolgoztam a helyi 
TEDx szervezetnek, ami óriási élmény volt. Ennek 
keretében közszereplőknek, tudósoknak és ismert 
szakembereknek segítettünk teret adni, hogy a Világ 
jobbá tételéhez hozzájáruló, szigorúan párt, üzlet és 
vallásmentes újító, innovatív ötleteiket megoszthas-
sák. 

 – Szabad idődben (ha van ilyen) jut másra is időd?
 – Képzett sommelierként e tárgykörben minden 
érdekel. (A Magyar Sommelier Klub tagjaként részt 
vettem a 2018-as Év Sommelierje választáson. ) Van 
krupié kiképzésem és a Bols Akadémián is kaptam 
diplomát, de ezek csak hobbyk. A virágkötészet mel-
lett a bioszappan-készítés vagy az akvarellfestés jó 
kikapcsolódás. 1-1 érdekes sütő-, főző-, csokoládé és 
iparművész táskakészítő tanfolyamon is kipróbálom 
a kreativitásomat.

 – Sikeresnek érzed magad? 
 – A SIKER relatív fogalom. Kinek mi a mérce. Sikerként 
éltem meg, hogy a magyarországi diplomák meg-
szerzése után a világhírű Stanford University egy 
éves posztgraduális Project Management képzését is 
elvégeztem. Hogy a Google-ban dolgozhatok, hogy 
előadásokra hívnak, hogy a startup vállalkozásom-
ról, a Map Me Up márkámról több újságcikk jelent 
meg, hogy az önkéntes munkáimmal sikerül segí-
teni másokon. Sikerorientált vagyok, mint oly sokan. 
Senki sem szeret veszíteni, de tanulom azt is kezelni. 

A sokoldalú 29 éves Nagy Réka Zsófia példa arra, 
hogy széles érdeklődési körének, tenni akarásának 
köszönhetően mennyi minden belefér egy fiatal lány 
életébe. 

 - Szerk. - 
Fotó: magán archív
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 – Milyen volt várandóssága?
 – Nagyon szerencsés vagyok, mert végig 
remekül éreztem magam. Minden klasz-
szikus tünet elkerült, talán annyi, hogy 
estére már nagyon elfáradtam. Úgyhogy 
késői esti programok sorra elmaradtak. 
Amikor vártam Medoxot is sokat dol-
goztam, jöttem-mentem, szerintem a 
kisfiam már a pocakomban megszokta 
az életformánkat.

 – Hogy érzi magát kisgyermekes anyaként?
Túl van-e az első fáradsági hullámon?

 – Imádom a kisfiamat, minden nagyon klassz, 
kivéve néhány hete az éjszakákat. Medox 
nagyon hirtelen kezdett el kúszni, majd ülni, 
most meg már áll. Jönnek a fogacskái is, így 
az éjjelente most nagyrészt ébren vagyunk, 
de a mosolya és az, hogy ő van nekünk, 
minden kialvatlan percet megér.

 – Miben változtatta meg leginkább 
a szemléletmódját az, hogy 
egy kisfiú édesanyja?

 – Azzal, hogy édesanya lettem, az egész 
életem megváltozott, de az alapelveim, 

a személyiségem legfontosabb részei 
ugyanazok maradtak. A férjemmel, Csuti-
val azt valljuk, hogy nagyon fontos, hogy 
a fiunkat tisztelettudó, udvarias, munka-
szerető, becsületes embernek neveljük.

 – Ki a segítsége a mindennapokban?
 – Szerencsés vagyok, mert nagy a csalá-
dunk és mindenki boldogan jön Medire 
vigyázni. Logisztikából mesterdiplomám 
lehetne az elmúlt fél év után. Anyukám 
van velünk a legtöbbet, mert együtt is 
dolgozunk.

KULCSÁR EDINA
„Azzal, hogy édesanya lettem, az egész életem megváltozott”
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 – Milyen konyhát vezet otthon? Követ-e 
valamilyen táplálkozási reformot? Sportol?

 – Mindefélét nagyon szeretünk enni.
A magyaros, az olasz és az ázsiai ízeket 
is. Sajnos azonban pont a főzésre nem 
nagyon jut időm, azonban sokszor van 
házi koszt az asztalunkon, hála a nagyma-
máknak, dédmamának. Most még nem 
kezdtem el sportolni, de a közeljövőben 
abszolút tervben van ez is. Most megpró-
bálok figyelni az étkezésre. Ez hol sikerül, 
hol nem.

 – Medox jó evő?
 – Szerencsére igen. Fél éves koráig anyate-
jes baba volt, aztán kapott mellé egy kis 
tápszert. Most kezdtük el a hozzátáplálást, 
még a kísérletezés fázisában vagyunk, de 
eddig nagyon ügyesen veszi az akadályo-
kat és jóízűen falatozza a babapépeket.

 – Karrier-család kérést hogy látja?
 – Mindkettő nagyon fontos. Lehet min-
dent csinálni, csak ügyesen kell kitalálni 

hozzá a logisztikát és kell, hogy legyen 
egy fontossági sorrend. Nem tudnám 
úgy elképzelni a mindennapjaimat, 
hogy otthon vagyok és nincs más fel-
adatom. Én nem ilyen típus vagyok. 
Vannak, akiket teljesen feltölt az ott-
honi munka, azzal sincs természetesen 
semmi problémám, de én más sze-
mélyiség vagyok. Imádom a pörgést. 
Nagyon örülök, hogy saját vállalkozá-
saim vannak, így én tudom beosztani az 
időmet és csupa olyannal foglalkozom, 
ami érdekel, inspirál.

 – Mi ad erőt a hétköznapokban? Mi inspirálja?
 – Egyértelműen a családom ad erőt és 
ők is inspirálnak. Mindenben segítenek, 
támogatnak. Nagyon élvezem azt, hogy 
a közösségi platformokon közvetlenül 
érek el emberekhez, meghallgathatom a 
tanácsaikat, az érzéseiket és azt, hogy mit 
gondolnak a világról. Vannak természete-
sen trollok és kritikán aluli hozzászólok is 

az oldalamon, de szerencsére elenyésző 
számmal. Főkent kedves és elgondolkod-
tató kommenteket kapok.

 – Tervezi-e a család bővítését?
 – Igen, szeretnénk majd kistestvért Medox-
nak.

 – Ön is állatbarát, van macska is a családban. 
Cica-baba, hogy jön ki egymással?

 – Mikor hazahoztuk Medoxot a kórházból, 
eszünkbe sem jutott elvinni Joyt, a cicán-
kat máshová. Mindketten a családunk 
részei. Természetesen nagyon figyeltem, 
hogy a macska nehogy bántsa Medit, 
de szó sem volt soha ilyesmiről. A cica 
távolságtartóbb még, de Medi imádja őt. 
Figyeli, nézi, próbálja követni a cicát, aki 
még leginkább elfut előle. Joy azonban 
igazi kis házőrző, még álmában is figyeli 
a kisfiunkat, annyira védi. Nagyon cukik 
együtt!

-Szerk.-
Jakab Krisztina Photography
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nyére válik.) A nemzetköziség szellemében, fiatalon haza-
térve döntöttem úgy, hogy visszatérek az iskolapadba, és 
olyan területet választok, ahol az angol nyelv, a kulturális 
beágyazottságbeli különbségek ismerete kardinális. Óva-
tos optimizmussal előbb egy OKJ-s protokoll ügyintézői 
oklevelet szereztem, majd egy idegenvezetői képesítéssel 
lettem gazdagabb. Evés közben jön meg az étvágy – szokták 
mondani. Olyannyira megtetszett a diplomácia, a proto-
koll és a rendezvények világa, hogy munka mellett, azóta 
is folyamatosan tanulok: az elmúlt évtizedben szereztem 
négy egyetemi diplomát protokoll, nemzetközi tanulmá-
nyok és szakfordítói területen, jelenleg pedig a Pécsi Egész-
ségtudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója 
vagyok, ahol úttörő jelleggel, sportprotokoll és -diplomácia 
témában tervezem jövőre megvédeni a disszertációmat.

PROTOKOLL -
A különböző állam(köz)i, diplomáciai, 

katonai, vallási és sportrendezvények milyen 
szabályok szerint zajlanak? Kinek mi a feladata, 

felelőssége ebben az óraműpontossággal 
megszerkesztett gépezetben? A Nemzetközi 

Protokoll Szakemberek Szervezete elnökének 
segítségével, tanulságos történetek, váratlan 

helyzetek példáján keresztül bepillantást 
nyerhetünk a sokszor zárt ajtók mögött zajló, 

jelentőségteljes események kulisszái mögé.

Az élet minden területén, ám a nemzetközi kapcsolatok esetében 
kiváltképp alapvető fontossággal bír az emberi érintkezések szabály- és szo-
kásgyűjteményének, azaz a protokollnak az ismerete, illetve pontos alkalma-
zása. Egy pengeélen táncoló tárgyalás sikeres kimenetele, egy komolyabb 
nemzetközi konfliktus elkerülése éppúgy része annak a felelősségnek, 
amellyel a protokollszakember belevág az előtte álló feladatnak, mint a 
legkiválóbb csapat összeállítása annak végrehajtásához. 

Több profilú szakirányú végzettségeivel, az államigazgatásban szerzett, 
valamint több éves belföldi és külföldi vezetői, egy évtizedet meghaladó 
protokoll és nemzetközi rendezvényszervezési, illetve egyetemi oktatási 
tapasztalattal, értéknövelő szakmai publikációival Hossó Nikoletta szak-
mája megkérdőjelezhetetlen állócsillaga, vonatkozási pont, protokoláris 
szuperkatalizátor, aki rendületlen lelkesedéssel, munkabírással és alázat-
tal járul hozzá hazánk hírnevének öregbítéséhez, hivatása megbecsült és 
felhőtlen szárnyalásához. Kérem az igen tisztelt Olvasót, hogy foglaljon 
helyet, s engedje át magát ennek a rendhagyó utazásnak…

Evés közben jön meg az étvágy
– Milyen hozzáadott értékek tették a protokollhivatást szenvedélyévé?
– Kevesen tudják, hogy évekig óceánjáró luxushajókon dolgoztam, 25 

évesen 70 országban jártam, s multinacionális környezetben, heti hét 
napon, 16 órában dolgoztam. (Erre szokott felcsillani az értő HR-es kol-
légák szeme, hiszen aki hosszabb ideig hajón dolgozik, az megtapasz-
talja a felelőségteljes, magas színvonalú, ám kőkemény munkavégzést, 
megtanulja az alázatot, valamint természetes lesz számára az idegen 
kultúrák megértése és elfogadása, ami egy jövőbeni munkáltatónál elő- A 2018. évi birkózó-világbajnokságon (Fotó: Róth Tamás) 
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A biztonság elsődleges tényező
 – Információs társadalomban élünk; a világméretű változások 

gyakorisága már szinte követhetetlen. Hogyan érinti mindez 
a hagyományosan bebetonozott protokollt? Mutatkoznak-e 
sebességbeli eltérések annak vállfajai között?

 – Valóban, a globalizálódó világunkban folyamatos és nagymér-
tékű változásnak vagyunk kitéve. Aki leendő vagy gyakorló szak-
emberként nem ismeri ezt fel, és nem halad a korral, az lemarad a 
versenyben. Ezért is elengedhetetlen az alázat és az élethosszig tartó 
tanulás. Amikor a 2000-es évek elején először tanultam protokollt, 
még kevéssé volt ismert ez a fogalom. A diplomácia és a poli-
tika világa meglehetősen zárt volt. Ma viszont, a médián keresztül 
betekinthetünk az állami vezetők hivatalos világába, sokszor a pri-
vátszférájukba is; teljesen elfogadottá vált a digitális platformokon 
történő nyílt kommunikáció, legyen szó egy közjogi méltóság vagy 
egy nagykövetség nyilvános közösségi oldaláról. A protokollnak 
is követnie kell a társadalmi változásokat, ugyanakkor a nemzet-
közi szabályzók – gondolok itt elsősorban az 1961-es és 1963-as 
Bécsi Szerződésekre – követendők továbbra is a diplomáciában.
Ami változás észlelhető, az az adott nemzeti gyakorlatban jelenik 
meg; általánosságban elmondható, hogy minden egyszerűsö-
dött, gyakorlatiasabbá vált. Mondok néhány példát: a korábban 
nagy és látványos ceremóniával ötvözött, több napos állami 
látogatások időtartama egy napra redukálódott; a repülőtéri 
hivatalos fogadást felváltotta a Sándor-palota előtti katonai tisz-
teletadás; a nemzeti szimbólumok (pl. tárgyalás esetén asztali 
zászlók) alkalmazása is eltűnni látszik; a biztonság kérdése pedig 
elsődleges tényezővé vált. A katonai és vallásprotokoll területén 
igazán jelentős változások nem tapasztalhatók, a sportban pedig 
minden esetben a nemzetközi vagy európai sportági szakszövet-
ség kodifikált szabályzatai az iránymutatók.

A felelősség óriási
– Hiánypótló könyvei (Protokoll a diplomácia és a nemzetközi 

kapcsolatok hátterében, A nemzetközi kapcsolatok glosszáriuma) 
átfogó és kimerítő tudástárát képezik ennek az igen 
érzékeny területnek. Mennyi kutatómunkát és tapasztalatot 
foglalnak magukban? Milyen igényből születtek? Hogyan 
fogadta azokat a bizonyára kritikus szakmai közösség?

– Elsőnek lenni nem könnyű; könyvet, pláne szakkönyvet írni 
sem egyszerű – és itt nem a sok éves szakmai tapasztalatra 
és kutatómunkára gondolok, inkább a felelősségre. Az emlí-
tett könyvek, illetve a korábbi protokoll témájú munkáim – a 
Politika és protokoll, amely az első pápalátogatást dolgozza 
fel diplomáciai és protokollszervezési oldalról, vagy a Sport, 
protokoll, sportprotokoll, amely hazánkban az első és egyet-
len e területen – egyetemi tankönyvekké, kötelező szakiro-
dalommá váltak, tehát úgy gondolom, hogy mind a szakma, 
mind a tudományos szféra elismerte és alkalmazza a mai napig.
Az első munka – ez egyben diplomamunkám is volt – megírása tar-
tott a legtovább, ami később angol nyelven is megjelent Német-
országban Secrets of the First Papal Visit to Hungary címmel. Mint 
említettem, evés közben jön meg az étvágy – így jött sorra a többi is.
Minden írásom az elmúlt évtized alatt szerzett elméleti tudás, 
releváns államigazgatási és rendezvényszervezési tapasztalat, 
illetve átfogó nemzetközi kutatómunka együttes eredménye. A 
motiváció közös: sem a nemzetközi kapcsolatokat felölelő, aktua-
lizált angol-magyar glosszárium, sem a protokoll öt szakterületét 
egyetlen műben összefoglaló monográfia, sem a pápalátogatást 
vagy a sportprotokollt egyetemi szinten feldolgozó könyv nem 
létezett. A tanulmányaim során nekem is jól jött volna anno a 

- VARÁZSLAT

A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete
elnöksége karácsonyi évzáró állófogadásán (2018)
(Fotó: Kőhidai Szabolcs, Igazi Pillanatok) 

Protokoll előadás és dedikálás Hatvan városában
 (2018) (Fotó: Albert Péter) 
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naprakész szakirodalom. Személyes indít-
tatásból, felismerve a hiátust és a valós 
szakmai igényt, úgy döntöttem, meg-
írom őket. Egy könyv kb. 6 hónap és 1 
év közötti idő alatt készült el, ami nem 
számít hosszú időnek – igen, grafomán 
vagyok. A felelősség pedig – mint c. egye-
temi docens és szerző – óriási: a jelen/
jövő szakemberei az itt leírtakat tanulják 
és alkalmazzák a munkájuk során. Csuk-
lom is eleget a vizsgaidőszakok alatt…

Káoszból harmónia
– Az évszázadok során férfiak dominálta 

diplomáciát a hölgy nagykövetek és 
nemzetközi kapcsolatokra szakosodott 
szakemberek gyarapodásával egyre 
inkább áthatják a női energiák. 
Jelentkeznek-e kommunikáció, elvárások, 
együttműködési hajlandóság vagy más 
tekintetében különbségek a nemek 
között? Meglátása szerint birtokában 
van-e valamilyen különleges fűszernek 
egy női diplomata vagy protokollos?

 – Véleményem szerint – nemtől függet-
lenül – három szóban megragadható 
egy igazi diplomata vagy hiteles pro-
tokoll szakember kvintesszenciája: kel-
lem-jellem-szellem. Továbbmegyek: a mai 
elvárásoknak megfelelően egy proto-
koll szakember – továbbra is nemtől 
függetlenül – elsősorban képzett diplo-
mata. Képezni diplomatákat és protokoll 
szakembereket lehet és kell is; én is ezt 
teszem az egyetemi protokoll képzé-
sek során. Meglátásom szerint mindent 
megtanítani csupán tankönyvekből és 
a saját gyakorlati tapasztalat átadásából 
nem lehet. Mintegy 60%-ban elméletben 
tanulható a műfaj; a fennmaradó 30% 
szakmai és élettapasztalatot munka köz-
ben lehet csak megszerezni; s ott az a 
10%, amely vagy bennünk van, vagy nincs. 
Ez utóbbit lehet fűszernek, diplomáciai 
érzéknek, magunkkal hozott, szerzett 
vagy neveltetésünkből fakadó, szükséges 
plusznak nevezni, amely, mondjuk egy 
adott váratlan, kényes szituációban, a 

másodperc törtrésze alatt hozott döntés 
előtt – az elméleti felkészültség és a szak-
mai tapasztalat mellett – segít mindenki 
számára megnyugtató megoldást találni. 
Ahogy az ENSZ protokollfőnöke, Peter van 
Laere úr nemrégiben fogalmazott: „Egy 
protokollosnak képesnek kell lennie egy 
káosznak tűnő szituációból pillanatok alatt 
harmóniát teremtenie.” Ehhez kellenek a 
határozott férfienergiák mellett az empa-
tikus női energiák is. Ha megnézzük a 
hazai szaktárcákat, láthatjuk, hogy a proto-
kollban túlnyomó részt hölgyek dolgoznak, 
és hölgyek vezetik az adott területet.

Szívmelengető,
felemelő pillanatok

– Eddigi szakmai pályafutása 
vonatkozásában melyik eseményre, 
szituációra és/vagy találkozásra 
emlékezik vissza a legszívesebben?

– Sok ilyen van… II. Albert monacói herceg-
gel történő találkozásom a 2008-as öttu-
sa-világbajnokságon személyes élmény 

Az NPRSZ és a SZOFT első közös szakmai napján (2019) (Fotó: Kőhidai Szabolcs, Igazi Pillanatok) 
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volt, de említhetném Julio C. Maglione 
urat, a FINA elnökét, akivel a 2017. évi vizes 
világbajnokságokon, az eredményhir-
detések alkalmával gyakran találkoztam, 
és mindig nagy öleléssel fogadott. Szintén 
meleg szívvel gondolok vissza a nagy 
sikerű, 2016. évi Budapesti Víz Világtalál-
kozóra – amely idén ősszel ismét meg-
rendezésre kerül, és ezúton is jó munkát 
kívánok a szervezőknek –, valamint az azt 
követő fogadásra a Sándor-palotában, 
ahol köztársasági elnök úr személyesen 
mondott köszönetet mindenkinek. Fele-
melő pillanat volt.

Izgalmas akciójelenet
a belvárosban

– Milyen elképesztő, hihetetlen, humoros és/
vagy kellemetlen helyzetekkel szembesült 
munkája során? Valóban mindegyikre 
létezik optimális megoldás, vagy tudni kell 
elfogadni, hogy nincs mindenre ráhatásunk?

– Egy rendkívüli élményem a tavaly birkó-
zó-világbajnoksághoz fűződik, amikor a 
világ első számú sportvezetőjét, Thomas 
Bach NOB-elnököt szállítottuk rendőri 
felvezetéssel, hétköznap, csúcsidőben 
a reptéri kormányváróból. Mellettem 
delegációs konvoj vezetésében járat-
lan gépjárművezető; s nekem is az első 
delegációs kísérésem. Már a belvárosba 
értünk, amikor félúton, mobilon érkezett 

a kérés a mögöttünk haladó VIP-autóból, 
hogy változott az útvonal, nem a szál-
lodába, hanem egyenesen az arénába 
megyünk. Ez önmagában egy ritka szituá-
ció, pláne, hogy nem volt direkt kapcsolat 
az előttünk haladó rendőrmotorossal, aki 
az útvonalat biztosította. Azt is meg kel-
lett tapasztalnunk, hogy a volán mögött 
ülő civilek többsége még mindig nem 
tudja, mi a teendő, ha szirénát hall – egy 
piros lámpás kereszteződésnél majdnem 

ránk húzták a kormányt. Hála a kollégám 
higgadtságának (én ekkor kevéssé voltam 
nyugodt) minden rendben ment, percre 
pontosan érkeztünk az arénába. Elnök úr 
a liftben viccesen megjegyezte, hogy ez 
milyen izgalmas volt, ő ilyet még nem 
látott, és gratulál a magyar szervezőknek. 
Válaszoltam, hogy én sem, de mindent 
megteszünk, ez a dolgunk.

Relaxáció
Agatha Christie módra

 – A protokollszakma az állandó 
rendelkezésre állásról szól, egy valóságos 
perpetuum mobile. Mennyi levegőhöz 
és törődéshez jut a magánember Hossó 
Nikoletta? Hogyan tölti fel az erőteljesen 
igénybe vett energiaraktárait?

– Hiszek a természet re-energetizáló erejé-
ben. Egy fárasztó nap után, ha az időjárás 
engedi, kiülök a teraszomra, hallgatom a 
madárcsicsergést vagy tücskök ciripelé-
sét. …vagy zenével és tánccal vezetem 
le a feszültséget. …vagy elmegyek egy 
gyógyfürdőbe. …avagy bekapcsolom a 
laptopot, és krimit írok – az kikapcsol. …
és felhívom édesanyámat – az lelkileg 
mindig feltölt.

Protokoll-triumvirátus
– Véleménye szerint mi az a három 

elem, ami megkerülhetetlen és 
nélkülözhetetlen sikertörténetté 
teheti a protokollt a 21. században?

– Rugalmasság, precizitás, empátia.
Aigner Ivan

A Magyar Hollywood Tanács elnökével, Bokor Balázs nagykövet
úrral a 2019. évi Oscar díjátadó gála budapesti partiján (Fotó: Hajósi Miklós) 

Munka közben a FINA elnökével, Julio C. Maglione úrral,
a 2017. évi FINA vizes világbajnokságokon (Fotó: Szaka József) 
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Divat a retro!
A régi filmek Karády 
Katalinal, Jávor Pállal…
A régi slágerek: 
„Maga rég nem lesz a 
világon, mikor én még 
mindig imádom”…
A régi gólok, amiket 
Puskás Öcsi rúgott és 
Kocsis Sanyi fejelt az 
Aranycsapatban.
A régi tárgyak, a 
rézmozsár, a néprádió, 
szenes vasaló, a 
dédmama brosstűje …
és még sorolhatnánk.

A múlt század ’60–as éveinek végén 
a Magyar Televízió egy új rajzfilmmel 
örvendeztette meg a nézőket, amely 
pillanatok alatt az ovisoktól a nagyszü-
lőkig minden korosztály kedvence lett. 
A tévénézők alig várták az estéket, ami-
kor felcsendült a Mézga család ismert 
kezdő dala: „Mi a négy bolond, egy kicsi-
két elrepül, mint a szürke gond…”. 

Imádtuk Mézga Gézát a családfőt, 
Paulát a feleségét, és két gyermekü-
ket a tinilány Krisztát, aki az öccse sze-
rint „Kriszta tiszta gyagya, mert  üres az 
agya”, Kriszta viszont az öccsét minő-
sítette: „Bemutatom lüke Aladárt.”  Na 
meg Máris szomszéd a morgós öregúr, 
Hufnágel Pisti és a többiek…

A rajzfilm folytatta diadalútját a ’70-
es és a ’80–as években is. 

Mézgáék nemcsak hazánkban arat-
tak hatalmas sikert. 

A MEGELEVENEDETT
MÉZGA CSALÁD

Andrádi Zsanett
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A rajzfilmet megvásárolták a bolgárok, csehek, franciák 
hollandok, kubaiak, németek, olaszok is.

2004-ben még megismételte a tévé a népszerű soro-
zatot. Azóta 15 év telt el és kissé feledése mentek Mézga 
Gézáék.

A nosztalgia visszahozta a zseniális sorozatot.
Újra itt a Mézga család, de már nem rajzban, hanem tel-

jes valóságában.  
Mézgáék életre keltek.
A Mézga család zenés színdarabbal április közepe óta 

járja az országot. Már hónapokra előre megvan a hely-
szín, ahol láthatják majd őket. 

Eddigi fellépéseik maga volt a diadalmenet, mindenütt 
teltházas nézőtér fogadta híres Mézga családot.

Hazánkhoz hasonlóan a csehek és a szlovákok is szín-
padra állították a Mézga család történetét. Számunkra 
kissé furcsa átkereszteléssel: Gejza Miazga címmel. 

BEMUTATOM MÉZGA KRISZTÁT! 
Ugye, emlékszünk a rajzfilmből erre a bolondos, 

nyüzsgő, örökmozgó vörös hajú, szeplős, nyúlánk tini-
lányra, aki akkor pengette a gitárját, mikor Aladár tanult, 
haját újságpapírral csavarta be és volt egy macskája 
Maffia. 

Hogyan nézhet ki Kriszta élőben?  

Tanúsíthatom, pont ugyanúgy, mint a rajzfilmben.
Nem véletlen, hogy a színdarab producere a szereplők 

közül elsőnek éppen Mézga Kriszta hasonmását találta 
meg és elsőként szerződtette. Ez valóban telitalálat volt.

ANDRÁDI ZSANETT - alias Mézga Kriszta vörös hajú, kék 
szemű, - de nem szeplős - valószínűtlenül karcsú, kislá-
nyos alkatú  hölgy, aki a kora ellenére (38) teljesen hitele-
sen hozza a nála húsz évvel fiatalabb figurát. 

Meg is kérdem tőle:
 – Hogyha tükörbe néz, hány évesnek látja magát? 
 – Valamivel fiatalabbnak, mint amennyi vagyok, de 

Mézga Krisztaként a színpadon, képes vagyok vihogós, 
szeleburdi tinilánnyá változni.

Apropó tükör! 
Zsanett érdekes szerepe volt a tavaly bemutatott Hófe-

hérke című musicalban, ahol ő volt a "Tükör". 
Az a bizonyos, aki megmondta mindig mit lát, aki 

belenéz. Szép vagy szép vagy, szebb a Napnál, de nem 
szebb…

Zsanett korábbi változatos, sokszínű prózai és énekes 
színpadi szerepeit most nem sorolnám fel, csupán egyet 
említenék, a Vámpírok bálját, amelynek női főszereplője 
volt. A világot bejárt musical plakátján mai napig az ő 
fotója szerepel.
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Maradjunk a Mézga családnál, amelyet kislány korában 
is mindig megnézett. 

 – Furcsa módon a meséket sosem szerettem, féltem 
tőlük, félelmetesnek tartottam, mert mindegyikben 
voltak gonoszságok. Majd minden mese krimi eleme-
ket tartalmazott. Piroska és a farkasban, a farkas megeszi 
a nagymamát, a Hamupipőkében a gonosz mostoha 
kínozza a lányát, Jancsi és Juliska mesében is ott van 
a gonosz boszorkány. A Mézga családban az tetszett, 
hogy minden figura kedves volt, még a morcos, örök 
morgó Máris szomszéd is, aki a kedvencem.

 – Mi adja az aktualitását a színpadra írt Mézga családnak? 
 – Maga az a tény, hogy egy családot mutat be. Bármeny-
nyire furcsa, bolondos család, de elképzelhető, hogy a 
valóságban is léteznek hasonlóak. 

Andrádi Zsanett ezt az írást születés és névnapi aján-
déknak is felfoghatja, mivel a  róla  szóló cikkünk a májusi 
számunkban jelenik meg, amikor is Zsanett, május 27-én 
ünnepli a születés és 30-án a névnapját.  

 – Nos, a valóságban nem teljesen így van. Halmozottan 
hátrányos helyzetben vagyok e téren, mivel nővérem-

mel egy napon születtünk. Így a születésnap nem egye-
dül az enyém. Közösen tartjuk meg, de ez egy cseppet 
sem zavar, mert imádom a nővéremet. Mivel a névna-
pom csak három napnyira van a születésnapomtól, több-
nyire feledésbe megy. 

 – Legemlékezetesebb születésnapja?
 – Tavaly az Arénában játszottuk a Hófehérkét, amikor 

előadás végén elmondták a közönségnek, hogy a „Tük-
röt” alakító színésznőnek, ma van a születésnapja. Több 
ezer néző énekelte tiszteletemre, hogy Boldog születés-
napot! Felejthetetlen emlék volt. 

Úgy gondolom, ez az ünneplés megismételődhet. 
Debrecenben május 28-án, ugyanis a darab országos tur-
néja ott folytatódik.

Mézga Krisztát ünnepelheti ott hasonlóképpen a pub-
likum.

Kemény György 
Képek: 

Székely Péter fotózott, színházi
Seres Zsolt fotói portré
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Szmutkó Zsuzsanna egy kis szabolcsi faluban, Piricsén töltötte 
a gyerekkorát, ami alapvetően meghatározta a környezethez és 
az élővilághoz való viszonyát. Mindig is önfejű gyereknek tartotta 
magát, óriási volt az igazságérzete és ennek olykor-olykor hangot 
is adott. Ezért gyerekként nem volt ritka, hogy büntetésből ott 
marasztalták az általános iskolában egy kis plusz időtöltésre, amit 
általában olvasással vagy plusz leckeírással töltött, ami így vissza-
gondolva csak a javára vált. 

Középiskolai tanulmányait Nyíregyházán a Krúdy Gyula Gimná-
zium matematika tagozatán végezte és mellette nagyon meg-
szerette a földrajz és a biológia tantárgyakat is, amelyek később 
meghatározták az egyetemi tanulmányait és a későbbi hivatását is.

Egyetemre Debrecenbe járt, ahol földrajz tanárként és terület- és 
településfejlesztő geográfusként végzett továbbá posztgraduális 
képzés keretében környezetvédelmi ökológus lett. Az egyetemi 
évek nagyon meghatározóak voltak az életében, önálló lett, életre 
szóló barátságok születtek és örökre belé ivódott a természet sze-
retete.

Egyetem után egy hirtelen ötlettől vezérelve pályakezdőként, 
gyakornokként a Miniszterelnöki Hivatalban kezdett dolgozni. Kör-
nyezetvédelmi referensként az volt a feladata, hogy az akkori Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) által véleményezésre 
megküldött jogszabálytervezeteket szakmai szemmel értékelje és 
szükség esetén kiegészítse az észrevételeivel. Természetesen min-
den anyaghoz volt hozzáfűzni valója, s rövid időn belül a KvVM Stra-
tégiai Főosztályán folytatta a munkáját. Itt szembesült azzal, hogy a 
szakterületi tudása nem minden esetben elegendő egy-egy feladat 
megértéséhez és megoldásához, ezért munka mellett beiratkozott 
a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karára, ahol meg-
tanulta azokat a különböző jogi háttereket, amelyeket a munkája 
során alkalmaznia kellett.

A végzett munkája eredményeként szakmai tanácsadói kineve-
zést kapott, és áthelyezték a Miniszteri Titkárságra, ahol közvetlenül 
szervezhette a környezetvédelmi miniszter programjait és állította 
össze számára a felkészítő anyagokat. Szakmai fejlődése szempont-
jából nagyon szerencsés időszak volt, mert a kollégái nagy tudású 
és tapasztalt környezetvédelmi szakemberek voltak, akiktől öröm 

Piricsétől

HELSINKIIG

Gyerekként nagyon sokszor 
rácsodálkoztunk a világra, s ily módon a 

pillanatnyi érzelmi állapotunk befolyásolta 
a cselekedeteinket, döntéseinket. Szinte 

minden érdekelt bennünket és nem 
igazán tudtuk, ha majd felnövünk: 
mondhatni hetente változtattuk az 

elképzeléseinket az állatorvostól a jogászig.

A finn Parlamentben
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volt elsajátítani a szakma szépségeit. Kiváló munkáját 2006-ban a 
Környezetvédelmi Világnap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevél-
lel jutalmazták.

Munkájában mindig szerette a változatosságot, hisz a véleménye 
szerint a megfelelő információáramlás és a jó kommunikáció már 
fél siker. A második kislányának születése után, mikor visszatért dol-
gozni, egy másik szakterületről kapott felkérést és hazánk Európai 
Unióval kapcsolatos ügyekkel foglalkozó területére került. Ismét egy 
új környezet, új kihívás, amelyek csak tovább bővítették a szakmai 
ismereteit és munkakapcsolatait. 

A későbbiekben úgy hozta a sors, hogy átkerült a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumba, onnan pedig Finnországba külszolgálatra, a 
magyar nagykövetségre Helsinkibe. A feladatokhoz és a kihívások-
hoz való hozzáállását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2018-
ban misszióvezetői dicséretben részesült a munkájáért. 

Nagyon nagy változás volt ez mind az ő, s mind a gyermekei éle-
tében. Idézve szavait: „Nem mondom, hogy nem tartottam attól, hogy 
milyen lesz majd az új környezetben egy idegen országban, de szerencsére 
a gyerekek hamar beilleszkedtek és megtanultak finnül, mivel finn isko-
lába járnak. Aki élt már külföldön hosszabb ideig az tudja, hogy az érzés, 
hogy mi ott idegenek vagyunk, óhatatlanul megvan az emberben. Mi is 
így éreztük az elején, de ez hamar megváltozott. Itt szeretnék kitérni arra, 
hogy mit is adott nekünk eddig Finnország. Az északi embereket sokan 
zárkózottnak és nehezen barátkozóknak tartják, szerencsére mi éppen 
az ellenkezőjét tapasztaltuk. Nagyon érdeklődőek, és amint megtudták, 
hogy magyarok vagyunk, szinte mindenkinek volt valamilyen kapcsoló-
dási pontja Magyarországhoz, vagy már járt ott többször, vagy szeretne 
elmenni, vagy éppen rokonai élnek ott. Nagyon környezettudatosan 
élnek a finnek, és ez teljesen áthatja a mindennapjaikat. Nincs szemete-
lés, fölösleges környezetterhelés, a gyerekeket is erre oktatják, és a lehető 

A lányai, Lilla és Réka magyar szívvel Helsinkiben is

A finn-magyar barátság jegyében
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legtöbb időt töltik a természetben. Csodálatos a 
természeti környezet, és mi is igyekszünk minél 
többet látni és megtapasztalni ebből. Nagyon 
sok barátom járt már itt látogatóban nálunk, 
és mindig igyekszem elvinni mindenkit egy finn 
nemzeti parkba, ahol a szinte érintetlen termé-
szetben szívhatja magába az ember a csodála-
tosan tiszta levegőt.”

Környezetvédelmi ökológusként a fenn-
tartható fejlődést tartja a legnagyobb pri-
oritásnak és ennek az oktatásban betöltött 
szerepéről írja a doktori disszertációját. 
Mindezekhez nagyon sok hasznos gyakor-
lati példát talált Finnországban. Itt a tanulók 
nagyon sok időt töltenek a természetben, 
sőt van olyan iskola is, ahol az oktatás úgy 
zajlik, hogy egy hétig az iskolában vannak, 
egy hétig pedig az erdőben tanulnak a gye-
rekek, és ez nem függ az időjárástól sem, 
tehát télen is ez a rendszer van. A finnek azt 
mondják, hogy nincs rossz időjárás, csak 
megfelelően kell felöltözni. Az első itt töl-
tött évben nagyon féltette a gyerekeit, hogy 
majd sokat lesznek betegek, de az, hogy 
minden nap minimum 4-5 órát vannak sza-
bad levegőn, ha esik, ha fúj, csak a javukra 
vált. Örök optimistaként az itt tapasztalt 
pozitív dolgokat, szokásokat és életszemlé-
letet szeretné megtartani majd a hazatéré-
sük után is a mindennapi életükben.  

Minden emberben ott lakozik az egész-
séges karriervágy, amely megfelelő 
elszántsággal és kitartással párosulva külső 
segítség nélkül is megvalósítható. Az így 
elért eredményt természetesen bárki siker-
ként könyvelheti el magának. Vajon mit 
jelent Szmutkó Zsuzsanna számára a siker? 
„Ezt nehéz megfogalmazni egysíkúan. Ter-
mészetesen sikerként élem meg a munkám, 

legyen szó csak arról, hogy napi szinten meg-
oldom a rám váró feladatokat, vagy, hogy 
amit eltervezek előre hosszabb távon, azokat 
sikerül megvalósítanom. Nem szeretem a kifo-
gásokat és mindig a megoldásra törekszem. 
Ezt pontosan tudják a barátaim és a kollégáim 
is, és nekem az jelenti az igazi sikert, hogy bíz-
nak bennem és minden téren a segítségükre 
lehetek a legjobb tudásom szerint. Szerencsés 
vagyok, hogy ilyen csodálatos gyermekeim 
vannak, akik néha korukat meghazudtoló 
módon váltak nagyon sok dologban önál-
lóvá, és rendkívül nyitottak az őket körülvevő 
világra. A nyarakat minden évben Magyaror-
szágon töltik az iskolai szünetben, és ilyenkor 
a legjobban édesanyámnál szeretnek lenni 
vidéken, ahol kedvükre bogarászhatnak, sza-
ladgálhatnak szabadon mezítláb, és átélhe-
tik az igazi hamisítatlan falusi életérzést és a 
nagyszülői tanításokat.”

Szabadidejében sokat kirándul, vagy ha 
éppen várakoznia kell valamire, akkor álta-
lában olvas. Ezen kívül örök szerelem nála 
a kertészkedés és a növények, ott érzi jól 
magát, ahol sok növény veszi körül. A jelen-
legi munkájában elsősorban nem a kör-
nyezetvédelmi szaktudására van szükség, 
de törekszik minden lehetőséget megra-
gadni és terjeszteni a környezettudatosság 
és a fenntarthatóság eszméit. Gyermekeit 
is ebben a szellemben neveli, mert hiszi, 
hogy ha már gyerekként megértik, hogy 
miért is kell vigyáznunk a bolygónkra, 
akkor ezt felnőttként is prioritásként fogják 
kezelni.

Oláh Antal

Nuuksio Nemzeti Park

Szabadidejében
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Mészáros Márton újságírónak 
köszönhető, hogy kedvenc 
énekese, Tom Jones önéletrajza 
magyarul is a boltokba került.
A huszonéves alkotó fordít, 
újságot ír és szerkeszt, tavaly pedig 
fennállásának 10. évfordulójához 
ért az Arany Medál-díj, amelyet 
a kultúrabarátok kedvéért 
alapított. Mindeközben 
elkötelezett zene- és filmbarát. 

 – Május végén jelent meg Tom Jones walesi 
énekes A csúcson innen és túl című önéletrajza 
a Kossuth Kiadó gondozásában, amelyet 
Ön fordított magyarra. Hogyan válik 
kulturális újságíróból regényfordítóvá?

 – Úgy, hogy kulturális újságíró marad. Nem 
hiszek abban, hogy egy vagy két munka 
után az egyén az adott szakma gyakorló-
jának nevezheti magát, a fordítás pedig 
azért is problémás kifejezés az esetem-
ben, mert Tom Jones önéletrajzát csak 
elkezdtem fordítani. A bevezetővel együtt 
negyvenhárom fejezetre tagolt könyvből 
a bevezetőt és az első tizenhat fejezetet 

ültettem át Jones élőbeszédszerű, walesi 
színezetű angol eredetijéből, a hátralévő 
részek – engem is meglepve – már egy 
soron következő fordító munkái lettek. 
Ennél sokkalta izgalmasabbnak tartom, 
hogy a kötet az általam kitalált A sikeren 
innen és túl címmel jelent meg, szere-
pel benne egy-egy lábjegyzetem is, sőt, 
ha folytathattam volna a munkát, akár 
még egy utószót is megpróbáltam volna 
kikönyörögni Kocsis András Sándortól, a 
Kossuthot szívvel-lélekkel kormányzó 
igazgató úrtól. Egyébként én javasol-
tam a könyvet, az angol kiadás alapján

MINDIG IS NYÜZSGÖTT
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ajánlót írtam hozzá, a kiadó ezután vásá-
rolta meg a nemzetközi jogait. Mind-
ezt azért mondom büszkeséggel, mert 
korábban még nem volt ilyen munkám, 
eddig nem jelent meg fordításom, viszont 
ez személyes ügy volt: „A Hang” az egyik 
kedvenc előadóm, férfiképem. Kilencéve-
sen, Miskolcon, a Széchenyi úton lévő, 
azóta bezárt lemez- és cédékereskedés-
ben a nagymamám vásárolta meg nekem 
az első Tom Jones-cédémet, azóta amo-
lyan higgadt rajongó vagyok. Az elmúlt 
évek során nyolc különböző koncertjén 
jártam: hallottam a budapesti koncertek 
mellett Győrben, Veszprémben, valamint 
Ausztriában és Spanyolországban. Hosz-
szú évek óta hajkurászom, de egy ren-
des interjút még nem tudtam kipréselni 
az eléggé elutasító menedzsmentjéből. 
Nyilván, érthető, hiszen jelenleg egy mint-
egy negyvenállomásos – több kontinenst 
érintő – turnét csinál április vége óta. Min-
denesetre két éve sikerült spontán elcsíp-
nem…

 – Miként lehet véletlenül összefutni egy 
Grammy-díjas előadóval, aki már ötven 
éve is világsztár volt? Jól sejtem, hogy 
megírta a találkozásuk történetét?

 – 2017 nyarán a VeszprémFest sztárfel-
lépője volt, a hatezer ember előtt tar-
tott koncert után másnap, a fővárosi 
Ritz-Carlton Hotelből távozva csíptem 
el. Az autogramgyűjtő-császár barátom 
szólt nekem, hogy az „öreg” fél órán 
belül, a személyzeti bejáratán keresztül 
fogja elhagyni az épületet, ha szeret-
nék találkozni vele, akkor találkozzunk a 
Deák téren, a luxusszálloda főbejáratával 
szemben. Csak egy villáminterjút tudtam 
készíteni Sir Tommal, néhány bennfentes, 
nagyon rutinos „aláírásos” ott nyüzsgött, 
mellesleg a stábja is jelen volt, szó szerint 
betessékelték az autóba, amely a reptérre 
vitte, de névre szóló aláírást is kaptam a 
füzetembe. Amikor elmondtam neki, 
hogy kilencéves korom óta szeretem a 
zenéjét, egészséges humorával meglepe-
tést színlelve hátrahőkölt és valami olyas-
mit kérdezett, hogy: „Kilencéves korod 
óta? Hűha, az nem semmi!” És látszott 
rajta, hogy tényleg jelent neki valamit az 
ilyen emberi történet. 

 – Habár alapvetően irodalommal és 
filmművészettel foglalkozik, zenészekkel 
is készít interjúkat, albumkritikákat 
is ír. Tom Jones mellett kik azok az 
előadók, akikre igazán figyel?

 – Szerintem nagyon jó ízlésem van zenei 
téren is. Johnny Cash megkerülhetet-
len, megunhatatlan ikonom. A páratlan 
életművét lezáró, Rick Rubin produceri 
felügyelete mellett készített hat Ameri-
can-albuma, vagy az 1975-ös Destination 
Victoria Station nagy kedvencem. Oda 
vagyok Bob Dylanért is, örülök, hogy egy-
szer Antwerpenben és Bécsben is ott 
lehettem a koncertjén. A dzsessz szten-
derdeket feldolgozó legutóbbi munkája 
nem nyűgözött le, de a bootleg-széria 
legtöbb darabja, vagy a Blonde on Blonde 
teljesen magával ragad. Szeretem a külön-
leges, érdes hangokat: nagyon komoly 
érzelmek fűznek Tom Waits, Screamin’ Jay 
Hawkins, Marianne Faithfull, Little Richard, 
Rod Stewart zenéjéhez, de két csodálatos 
hangról, Shirley Bassey-ről és Loretta Lynn-
ről se feledkezzünk meg. Hogyha még 
Jerry Lee Lewist, Willie Nelsont, Chuck Berry-t 
és Frank Sinatrát is hozzácsapom a váloga-
táshoz, látszik, hogy rendkívül nagy skálán 
mozog a zenei preferenciám. 

 – Gimnazista korától publikál a nyomtatott 
sajtóban, évekig volt a Népszava kulturális 
újságíró, jelenleg szabadúszóként – 

többek között az Új Szó, a Képmás, a 168 
óra, az Új Ember, az Édes Anyanyelvünk 
hasábjain publikálva – tevékenykedik. 
Emlékszik az első újságírói pillanatára?

 – Konkrétan nem, de már gyerekként is 
sokat nyüzsögtem. A számítógépes őrü-
let, a videójáték soha sem foglalkozta-
tott, de arról is van egy történetem, hogy 
mennyire nem kötött le a csocsózás, 
amely az iskolai osztálytársaim fiú tag-
jait egy időben teljesen beszippantotta. 
Ellenben a könyvek, a történelem korán 
magával ragadott. Például a negyedik 
születésnapom úgy gondoltam, megér-
tem arra, hogy féltve vágyott ajándékot 
kérjek édesanyámtól: három piros bár-
sonypárnát. Azért, hogy a koronának, 
az országalmának és a jogarnak legyen 
helye a szobámban… Meséket sem iga-
zán lehetett nekem olvasni, madarakról 
szóló ismeretterjesztő könyveket, orni-
tológiai munkákat kértem felolvasásra. 
Ornitológus szerettem volna lenni, végül 
az újságírásnál ragadtam le. De mek-
kora élmény volt, hogy fiatal felnőttként 
Schmidt Egonnal, a Kossuth-díjas ornito-
lógussal, íróval készíthettem mélyinterjút 
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az egyik napilap számára, hiszen jószerivel 
a könyvein nőttem fel. Egyébként tavaly 
beléptem a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesületbe, tavaly kétnapos 
kezdő madarászképzésen is részt vettem a 
Zemplémben. Válaszolva a kérdésre: óvo-
dás koromban is „újságokat” gyártottam 
– ollóval és ragasztóval. A nagynénimmel, 
Mimivel közösen általam meghatározott 
tematika – sport, állatok, uralkodók, évsza-
kok és még egy tucat hasonló – szerint 
képeket vágtunk ki, azokat fehér A/4-es 
lapokra ragasztottuk, néha szöveget is 
diktáltam hozzájuk. Legalább száz ilyen 
összeragasztott-fűzött-tűzött, címmel ellá-
tott füzet készült. Tizenéves koromban 
Periodika címmel házi készítésű újságot 
szerkesztettem, interjút is készítettem 
bele. Idővel átmentem az internetre, a 
kulturális hírblogomat (Mészáros Márton 
blogja) öt éven keresztül készítettem.

 – Onnan mégis áttért a nyomtatott 
lapokhoz, miért?

 – Sokak számára meglepő, de ragaszko-
dom a nyomtatott formához. Szeretem a 
saját kezemmel levenni az újságos stand-
ról a lapokat, fizikailag elém helyezve 
elolvasni, megérinteni, lapozni. Számta-
lan sajtótermékre fizetek elő, ezeket el 
is teszem, némelyik lapszámnak hosszú 
idő elteltével is hasznát veszem. Az első 
nyomtatott cikkem a már akkor is lega-

lább ötven éve működő Filmvilágban, az 
egyetlen magyar filmművészeti folyóirat-
ban jelent meg. Nemrég kiderült: az évek 
során húsz különböző nyomtatott napi-, 
heti-, havilapban, folyóiratban jelentem 
meg; egyébként díjakat is kaptam. Mosta-
nában kerül ki a nyomdából a 2000-ben 
alapított Premier kulturális magazin legfris-
sebb lapszáma, amelynek előállításában 
már főszerkesztő-helyettesként működ-
hettem közre.

 – Ugyanakkor alapítója az Arany Medál-
díjnak, annak a kulturális közönségdíjnak, 
amelyet tíz éve adnak át. Miért 
alapított elismerést a legjobbnak talált 
színészeknek, íróknak, filmrendezőknek?

 – Szerettem volna, ha a közönség szinte 
megkötés nélkül választhatná ki az általa a 
legjobbnak gondolt színészt, színésznőt, 
rendezőt, írót, pályakezdő és életműdíjas 
alkotót. Szavazni az interneten, illetve a 
budapesti Bethlen Téri Színházban lehet, 
mintegy egy hónapig – utóbbi helyszínen 
tartjuk a díjátadó ceremóniát. December-
ben 10. alkalommal hirdettünk győztese-
ket, a 2018-as évi nyertesekkel immáron 
negyven felemelkedett az eddigi kitün-
tetettek száma. Közöttük van számtalan 
Kossuth-díjas és Nemzet Színésze cím-
mel elismert alkotó, például Törőcsik Mari, 
Bodrogi Gyula, Nádas Péter, Básti Juli, Kulka 
János, Bánsági és Piros Ildikó. Rengeteg 

munkám van benne, de abszolút meg-
éri. Tízezrek voksolnak, Budapest Erzsé-
betváros Önkormányzata ezúttal anyagi 
támogatással is segítette a munkámat.
A sajtófigyelem pedig hatalmas. 

 – Min dolgozik jelenleg? 
 – Kárpáti Tamás főszerkesztővel együtt szer-
vezem a mintegy százoldalas Premier őszi 
lapszámát, továbbá hat másik újságnak írok 
cikkeket. Mostanában többször írhatok ter-
jedelmes könyvkritikát, aminek nagyon örü-
lök. Exkluzív lehetőség, elvégre nem írhat 
mindenki recenziót, másrészről egyoldalú 
folyamat, mert egy folyóiratbeli szöveg azért 
nehezen kommentálható. Ugyanakkor úgy 
tartom, a kritikus mintaképző erővel is bír. 
Én, ha kritikát írok, nem függök senkitől, csak 
a saját értékrendszeremtől. Sajnos tele van-
nak a könyvesboltok a piac által generált, 
nem túl értékes könyvekkel, a könyvkiadók 
is elkezdtek kritikákat szervezni, ezek csak 
még jobban erősítik az egyébként is kiapad-
hatatlan alkotókedvemet. Hamarosan első 
ízben irodalmi folyóiratban láthatom viszont 
az novellámat, Wroclawban pedig filmes 
workshopon képviselhetem Magyarorszá-
got. Egyébként a pénzhez, amit megkere-
sek, hagyományosan viszonyulok: elköltöm. 
Szóval, két-három külföldi utazás nyáron is 
vár rám. 

Író: Novák Judit
Fotó: Kushal Mazumdar
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A szemszárazság gyakori probléma, mert 
életmódunk sok eleme elősegíti kialakulását. 
A száraz szem szindróma betegség, kezelése 
szemorvos feladata. Sokszor azonban még nem 
beszélhetünk száraz szem szindrómáról, szemünk 
kiszáradása környezeti tényezők következménye.

Ha valamilyen okból kevesebb könny termelődik, vagy valamiért 
fokozottabban párolog, kevés lesz a  könnyfilm mennyisége és kiala-
kul a szemszárazság érzése. Ez szúró, viszkető érzés, olyan, mintha 
por került volna a szembe. A kellemetlen érzés miatti szemdörzsölés 
tovább rontja a folyamatot, gyulladást okozhat. Megtévesztő lehet, 
de sokszor a fokozott könnyezés jelzi a szemszárazságot, ilyenkor a 
szem igyekszik minél jobban nedvesíteni a károsodott szemfelszínt.

Mikor alakulhat ki könnyen szemszárazság?
 – Több órás monitorhasználat. Ilyenkor a képernyőre tekintés 
közben nem pislogunk annyit, mint zavaró körülmények nélkül. 
Normálisan egy ember percenként tízszer pislog. A kevesebb pis-
logás szemszárazsághoz vezethet.

 – Sok tévézés, ugyanilyen hatású
 – Napi több óra autóvezetés  is igénybe veszi a szemet. A forgalom 
folytonos figyelése is csökkenti a pislogás számot.

 – Erős napsütés hatására, főleg napszemüveg nélkül.
 – Télen a fűtés, szél, por száríthatja a szemünket.
 – Az uszoda klóros vize is ilyen hatású, de sok embernél az irritáció 
kivörösödést is okoz.

 – Időseknél a szemhéj szélek száraz bőr miatti rosszabb záródása 
gyakori oka a jelenségnek. A szemhéjszélek gyulladása szintén 
szemszárazsághoz vezethet, akkor is, ha ennek nincsenek nagyon 
feltűnő tünetei.

A szemszárazságot tapasztalók többségénél a könnyfilm párol-
gása fokozott. Ennek egyik fő oka, a ritkább pislogás, ami miatt a 
könnyfilm külső, lipid rétege nem pótlódik folyamatosan, nem tudja 
gátolni a párolgást. A szemhéj spray-k csukott szemhéjra alkalmaz-
hatók, így használatuk azoknak is kényelmes, akik nem szeretnek, 
vagy nem tudnak cseppenteni. Amellett, hogy pótolják a könnyfil-
met, a szemhéj széleket is rugalmassá, hidratálttá teszik, ami jobb 
szemhéj szél záródást eredményez és megkönnyíti a természetes 
lipidek szemfelszínre jutását is. Mivel a lipid réteg visszaállításával 
gátolják a könny párolgását, ritkábban kell őket alkalmazni, mint a 
szemcseppek egy részét.

Az Optaridin szemhéjspray hialuronsavat, a- és e-vitamint vala-
mint antioxidánsokat tartalmaz. Attól függően, hogy mely tünetek 
állnak előtérben választható a száraz, fáradt szemre vagy a kivörösö-
dött, irritált szemre kifejlesztett változat.

SZÚR, ÉG, KÖNNYEZIK?  ELÉG A KÖNNYPÓTLÁS?



BÍRÓ ESZTER: IDŐRADÍR
Bíró Eszter énekesnő új, gyerekeknek 

szóló lemeze és könyve, az Időradír a 
Móra Kiadó gondozásában jelenik meg.

A könyvben található 15 dalos nagy-
lemezen a hazai zenei élet kiemelkedő 
művészei is vendégszerepelnek, többek 
között Horváth Charlie, Oláh Ibolya, Roh-
mann Ditta, Szalóki Ági és Szolnoki Péter. 
A kötetben a CD és a dalszövegek mel-
lett játékok, mese és meglepetésposzter is 
található!

Szerzők: Födő Sándor (zene), Bíró Eszter (koncepció, mese), Hegyi 
György, Marék Veronika, Varró Dániel és Weöres Sándor (dalszöve-
gek), Molnár Jacqueline (illusztráció).

A lemezt támogatta az NKA.
Bíró Eszter legújabb gyerekeknek szóló lemeze ismét játéko-

san oktat. Ezúttal a téma egy mesére íródik, amiben a pontos időt 
mutató óra darabokra hullik, ezért az időjárás, az évszakok, és a hét 
napjai összekuszálódnak. A könyvben meg kell találni a szerkezet 
darabjait, hogy helyreálljon az idő. Ehhez a gyerekek segítségére 
van szükség, hogy Eszterrel együtt kiderítsék, mikor van a tegnap, 
mikor a holnap, melyik hónapban jön a Mikulás, mit jeleznek az óra 
mutatói, mikor van farsang, mely évszakban fürdünk a Balatonban, 
melyik nap az első a héten. A könyv végére – sok, élőben megszó-
laló dal és interaktív játék segítségével – összeállnak az óra darabjai.

Ár: .4.499 Móra Kiadó

Révész Szilvia: A Hópárduc 
felesége - Életem Erőss Zsolttal

Sterczer Hilda Erőss Zsolt felesége, kétgyerekes édesanya, aki alig 
harmincévesen lett özvegy. A Hópárduc Alapítvány vezetője ma a 
terápiás mászásban ötvözi mindazt, amit pedagógusként, hegy-
mászóként és Zsolt feleségeként megtanult. Révész Szilvia interjú-
kötetében vele együtt járhatunk be magasságokat és mélységeket, 
miközben a Himalájáról, házasságról, hitkrízisről mesél.

Ára: 2990 Ft, 140 oldal www.harmat.hu 

Szeretném még elmondani: szerettem
Eszterhai Katalin újság-

író, szerkesztő, televíziós 
producer. 1987-ben férjével 
és lányaival együtt Olasz-
országba költöztek, majd 
két év római tartózkodás 
után Kanadában lelték meg 
új hazájukat. Idáig három 
kötete jelent meg az Ale-
xandra Kiadó gondozásá-
ban, 

Hogy miről is szól a köny-
vem? Hiszem, hogy semmi 
sem kell annyira az ember-
nek ezen a fölön, mint a sze-
retet. A szeretet, ami erőt ad, 
képes a keserűt édessé vará-
zsolni, a lelket patyolatfe-
hérre mosni, a jégpáncélba 
burkolt szívet átmelegíteni. 

Én nem tudhatom, hogy kinek mit jelent ez az érzés, de azt 
tudom, hogy nekem a legnagyobb kincs, amelyért érdemes volt 
megszületnem, bennem a szó hallatára millió féle érzés, millió fajta 
gondolat rohan át… hát erről mesélek, 

Ár: 3.999 Ft Alexandra Kiadó (A)

Vámos Miklós:  Az isten szerelmére
A Hogy volt portréi 2004-től íródtak, olyan írók-

ról és művészekről, akikkel szoros kapcsolatban 
álltam, némelyikükkel kifejezetten barátságban. 
Módosít ez a tény az élményen, ha a műveiket 
magamhoz veszem? Nehéz a válasz.

Az Írhatnám polgár-sorozat valamivel később 
kezdett fogalmazódni. Ennek hősei a huszadik 
század közepének íróóriásai, főleg a Nyugat köre. 
Zömükkel sajnos csak a műveik, életrajzaik, nap-
lóik, leveleik, s a róluk szóló szájhagyomány révén köthettem isme-
retséget. 2009-ben készült a legutolsó. A szövegek döntő többsége 
az Élet és Irodalomban jelent meg annak idején. Néhányat mind a 
két csokorból kihagytam, s picit átírtam valamennyit. Tíz-tizenöt év 
alatt változtam, s bármily hihetetlen, a hőseim is. A Hogy volthoz 
mellékeltem néhány dokumentatív fényképet. Az Írhatnám pol-
gárhoz nem tudtam, sajnos nincs közös fotóm például Kosztolányi 
Dezsővel vagy Karinthy Frigyessel.  Jelszavam: Olvasni arany. 

Az isten szerelmére
A drága Mándy Iván szavajárása a cím. Hanglejtését máig hallom. 

A Hogy volt szemérmetlen portréi (Örkény, Déry, Mándy, Kodály, 
Mészöly, Lázár, Janikovszky, Szabó stb.) olyan kulturális fáklyákról 
szólnak, akiket személyesen ismerhettem. Az Írhatnám polgár meg-
hatott, de (néhol túl) őszinte vallomásai viszont a huszadik század 
közepének legendás íróiról, most először kerülnek kötetbe. Szelle-
midézés tehát, néhány illetlen fotóval és kellő komolytalansággal.

Ár: 4499 Ft Athenaeum Kiadó
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Könyvtári program az OSZK-
ban: EMLÉKKÉPEK `89 

Budapest

2019.04.26. - 05.24. 

www.oszk.hu

Múzeumok Majálisa 
2019 Budapest, Magyar 

Nemzeti Múzeum 
Budapest

2019. május 18 - 19. 

www.mnm.hu

Gyulavári Kastélynapok 2019 
Gyula

2019. május 17 - 19. 

www.visitgyula.com

Óhegyi Bornap és 
Főzőfesztivál Péteri 2019 

Péteri

2019. május 18. 

www.borbaratkor.hu

Országos Csokoládé 
Fesztivál 2019 Szerencs 

Szerencs

2019. május 18. 

www.programturizmus.hu

Szeged Bábfesztivál 2019. 
Szegedi Bábos Találkozó 

Szeged

2019. május 20 - 24. 

www.koverbela.hu
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Megjelent a Trianon DVD + CD 
Háromlemezes, 

album formájában, 
emlékkönyvvel 
kiegészítve meg-
jelent bemutatott 
nagy sikerű Trianon 
című zenés törté-
nelmi játék, hangzó 
- és képi anyaga. A 
trianoni békediktá-
tum közelgő 100. 
évfordulója előtt a 
régóta várt album a 
teljes zenei anyagot, a 15 kamerás, látványos televíziós felvételt, 
valamint a korábbi "Itt élned, halnod kell" című előadások és a 
Trianon produkció háttéreseményeit összefoglaló werkfilmeket is 
tartalmazza. Az emlékkönyv több mint száz fotót, valamint Koltay 
Gábor rendezővel készült interjút is magában foglalja. 

Tartalom:
DVD1: A mű teljes anyaga (2018-as ősbemutató)
DVD2: Itt élned, halnod kell, Trianon - werkfilmek
CD: A teljes mű MP3 formátumban. 

Zene: Koltay Gergely, Kormorán Rendezte: Koltay Gábor
Kiadó: Esztrád Színház

A 2019. március 30-ai firenzei International Chocolate 
Awards díjátadón összesen 11 elismerést szerzett a manu-
faktúra. 

Hét már díjnyertes terméket ismert el a zsűri, amely kapcsán 
Mészáros Gábor, a chocoMe 
alapítója és tulajdonosa a követ-
kezőt nyilatkozta: “Ezekkel a cso-
koládékkal 3-4 vagy akár 5 évvel 
ezelőtt neveztünk és kaptunk 
díjakat. Úgy gondoltam, hogy 
ennyi idő elteltével ismét szük-
séges a megmérettetés a ver-
senyen, hogy bizonyíthassuk, a 
chocoMe minősége továbbra is 
kiemelkedő”.

A díjnyertes termékek:
Aranyérmesek:
chocoMe Raffinée – Tonkaba-

bos tejcsokoládéval és kakaó-
porral bevont Avola-i mandula

chocoMe Raffinée – Mada-
gaszkári vadborsos étcsoko-
ládéval és kakaóporral bevont 

mandula 
chocoMe Voilé – Étcsokoládéba mártott kandírozott gyömbér 
Ezüstérmesek:
chocoMe Raffinée – Fehércsokoládéval bevont liofilizált málna 
chocoMe Raffinée – Guérande sós szőkecsokoládéval bevont 

szicíliai mandula hántolt ostyával 
chocoMe Raffinée – Fahéjas tej-

csokoládéval bevont Piemonte-i 
mogyoró

chocoMe Raffinée – Szicíliai man-
dula Arabica kávéval ízesített étcso-
koládéval bevonva, kardamommal

chocoMe Petit 21 – Falatnyi étcso-
koládé lapocskák málna töltelékkel 

Bronzérmes:
chocoMe Raffinée – Sós-vanília-

poros, karamellás tejcsokoládéval 
bevont pekándió

A Legjobb recept és CRAFT-díj
chocoMe Raffinée Madagaszkári 

vadborsos étcsokoládéval és kakaó-
porral bevont mandula

LanceCom Kommunikáció

A CHOCOME MÁR HIVATALOSAN IS A VILÁG ELSŐ SZÁMÚ DRAZSÉMÁGUSA
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Született diplomata
 – Milyen mértékben vezette annak a ténye, 

hogy diplomata családból származik, s 
hogy ezáltal gyermekkorától fogva számos 
külföldi országban élt, a diplomácia útjára? 
Lakozott-e bármi más elképzelés a szívében?

 – Gyerekkoromban nagyon félénk kislány 
voltam, és nagyon megszenvedtem, 
amikor időről-időre más országba köl-
töztünk, új iskolába írattak, új barátokat 
kellett szereznem. Mindig én voltam az 
új kislány, a kívülálló; ám egyúttal nagyon 
kíváncsi is voltam, s – többek között – 
arra vágytam, hogy felfedezővé váljak. Az 
egyik karácsony alkalmával levelet írtam 
a háromkirályoknak (Spanyolországban 
ők hozzák a gyerekeknek az ajándékokat), 
amelyben – talán amolyan előérzetként 
– „felfedező távcsövet” kértem; ez a dip-
lomata édesapámat nagyon meghatotta.
Volt olyan korszakom is, amikor ejtőer-
nyős vagy éppen bikaviador szerettem 
volna lenni, ám azt hiszem, ez együtt jár 
a kalandvágyó lélekkel. A diplomatagye-
rek-létnek egy komoly előnye azért van: 
rengeteg nyelvet megtanul az ember, ami 
egy diplomata számára igen hasznos, s 
nem improvizálható ismeret.

Hitelesség és büszkeség
– A neveltetése és az életpályája révén 

egyaránt rendelkezik mindazon eszközzel, 
amely hitelessé teszi hazája külhonban 
való képviseletére. Melyik megbízatása él 
legélénkebben az emlékében, s miért?

– Néhány alkalommal, hivatalos látoga-
tásai némelyikén együtt utazhattam 
Őfelségével a királlyal, tanúja voltam, 
mennyire elismerik őt, és büszkeséggel 
töltött el, ahogyan országát képviselte. 
Nagyon megható volt számomra, ami-
kor egy ETA-terrortámadásban életét 
vesztett ecuadori áldozat holttestét 
kísértem, hogy hazájában helyezhes-
sék végső nyugalomra. Izgalmas volt a 
valladolidi Szobormúzeumból érkező, 

SPANYOL FELFEDEZŐ
ÉS NAGYKÖVET

A vér kötelez. A tudás nemesít. A nyelv kulcs a világhoz. Az alázat 
pedig erő, amely előre visz. Hogyan épít a diplomácia mestere 

hidakat, feloldva a súrlódást és a feszültséget a nemzetközi 
kapcsolatokban? Miben rejlik a női ész és szív hatalma a 

békés együttműködés megteremtésében? A Spanyol Királyság 
nagykövete, Anunciada Fernández de Córdova ősi titkok tudója, 

hiteles fényhordozó egy kihívásokkal teli környezetben…

A nagykövet másik szenvedélye: az írás (Fotó: Privát archívum) 
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egyedülálló műalkotásokat beilleszteni 
egy olyan kiállításba, amelyet a szlo-
vén Narodna galerijában szerveztem. 
Érdekes élményt jelentett részt venni 
a 22 ibéramerikai állam- és kormányfőt 
tömörítő Ibéramerikai Csúcstalálkozó-

kon, megismerni és spanyolul társalogni 
mindannyiójukkal. Ilyen és hasonló 
emlékek százait tudnám felsorolni dip-
lomáciai pályafutásom politikai, társa-
dalmi, gazdasági, tudományos vagy 
éppen kulturális vetületéből.

Királyi hagyomány
és felelősség

 – A királyi hagyomány mélyen gyökerezik 
a spanyolok lelkületében. Őfelsége a 
király irodájában való szolgálata alapján, 
véleménye szerint mely értékeket 
képvisel ez az erős történelmi kép?

 – A király a politikai viták felett áll. Azt 
hiszem, jó is az, ha van valaki, aki nem 
száll harcba a választásokon, valaki, 
aki Spanyolország egészét és egysé-
gét személyesíti meg. A királynak ter-
mészetesen – ahogyan ezt VI. Fülöp 
számos alkalommal hangoztatta 
– nap mint nap „ki kell érdemelnie” a 
koronát, olyan életvitellel, amellyel 
méltó módon rászolgál a spanyol nép 
tiszteletére.

Magyarország vonzásában
– Gyermekként a közelben élt, később 

pedig országa nagyköveteként szolgált 
Szlovéniában, így szinte karnyújtásnyira 
került Magyarországhoz. Milyen emlékei 
vannak az akkori időkből, illetve jelenlegi 
küldetése révén milyen új tapasztalatokat 
szerzett a magyarokkal kapcsolatban?

I. János Károly spanyol király és imádott édesapja társaságában (1994) (Fotó: Dalda) 

A megbízólevél átadás a Áder János köztársasági elnöknek
(2018.06.25.) (Fotó: KEH/KKM Protokoll) 
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 – Első budapesti utamra nagyon fiata-
lon került sor, úgy 1979 körül, amikor 
édesapám Prágában, az akkori Cseh-
szlovákiában volt spanyol nagykövet.
Sok évvel később, amikor Szlové-
niában szolgáltam nagykövetként, 
számos alkalommal, Ljubljanából érkez-
tem Budapestre. Kifejezetten élvez-
tem sétálni Budapest utcáin, beülni 
a fürdőkbe és az éttermekbe.
Most, hogy Spanyolország magyar-
országi nagyköveteként szolgálok, 
lehetőségem nyílik arra, hogy jobban 
alámerüljek abban az országban, ame-
lyet korábban már valamelyest ismer-
tem, hiszen magyarországi referensként 
dolgoztam a spanyol külügyminisztéri-
umban. Gyakran biciklizem Pesten, élve-
zem a fantasztikus kulturális, azon belül is 
a zenei kínálatot (nagy rajongója vagyok 
a Müpának, a Zeneakadémiának és a 
BMC-nek), járom az országot, kirándulok 
a Normafához, és örömmel fedezem fel 
a magyar konyhát és borokat a külön-

böző éttermekben, csárdákban. Nyitott 
szemmel és füllel járok, hogy minél többet 
megtudjak erről a csodálatos országról és 
népéről. Azt hiszem, ha megkérdezünk 
egy spanyolt, mit gondol a magyarokról, 
„kedves emberek”-nek nevezné őket. Osz-
tom ezt a véleményt, s személy szerint 
már fel is fedeztem a magyar lélek egy 
apró jellemvonását: ha valami egyszerű, 
miért ne bonyolíthatnánk?

Aktív szerepvállalás
 – Milyen célokat tűzött ki maga elé, 

amikor átadta megbízólevelét, s miket 
sikerült megvalósítania budapesti 
küldetése nem egészen egy éve során?

– Kétoldalú kapcsolataink minden téren 
intenzívebbek, mint amire számítottam: 
gazdaság, idegenforgalom, oktatás, kul-
túra… Keményen dolgozom, hogy eze-
ket tovább erősítsem. A spanyol nyelv 
iránti érdeklődés erőteljesen emelkedik, 
amit határozottan támogatunk. Rend-
szeresen teszek látogatást országszerte 
a magyar-spanyol két tannyelvű okta-
tást biztosító középiskolákban. Ismer-
kedem a kulturális intézményekkel az 
érdekes kulturális kínálat felfedezése 
érdekében. Hitvallásom, hogy a kul-
túra a legjobb híd két ország népe között.
Az idegenforgalom is szárnyal. Utazás-
szervezőknek, magyar üzletembereknek 
és kulturális intézmények igazgatóinak 
szerveztem találkozásokat a rezidencián. 
A gasztronómia és a borászat is nagy-
számú együttműködéssel bíró terület. 
Igyekszem az összes területet lefedni és 
a kétoldalú kapcsolataink lehető legtöbb 
szereplőjével megismerkedni. Magyaror-
szág és Spanyolország számos kérdésben 
együtt tud működni.

Őszinteség és kölcsönös 
tisztelet

– A spanyol külügyminiszter múlt szeptemberi, 
enyhe súrlódást okozó kijelentése miatt a 
magyar fél bekérette Önt a xenofób vádak 
tisztázása végett. A szigorúan bizalmas 
részletekbe való belemélyedés nélkül 
elmondaná, kérem, milyen (diplomáciai) 
megoldásokra hagyatkozhat a barátok 
és szövetségesek közötti szükségtelen 
feszültségek oldása érdekében egy 
efféle szerencsétlen helyzetben?!

Josep Borrell spanyol külügyminiszterrel a Halászbástyánál
(2018.12.17.) (Fotó: Privát archívum) 

Magyar Leventével, a KKM parlamenti államtitkárával, egy óriási paellát fogva
(2019.01.08.) (Fotó: Privát archívum) 



– A spanyol miniszter, egy madridi kere-
kasztal-beszélgetésen tett megjegyzése 
miatt kérettek be, amely során – ahogyan 
azt a miniszterhelyettes úrnak is elmond-
tam – a miniszterem kritikát fogalmazott 
meg, ám mindezt tiszteletteljes módon. 
Azt is hangsúlyoztam, hogy magyaror-
szági látogatására Szijjártó miniszter úr 
meghívására került sor. Borrell miniszter 
úr Orbán miniszterelnök úrral és Szijjártó 
miniszter úrral folytatott tárgyalásait az 
őszinteség és a kölcsönös tisztelet jelle-
mezte, és mindkét ország egyetért abban, 
hogy a látogatás nagyon sikeres volt.
Ami a miniszterhelyettes és köztem fenn-
álló kapcsolat minőségét illeti, csak rá 
kell nézni arra a képre, amelyen közösen 
fogunk egy paellát: egy kép többet mond 
ezer szónál.

Nőként a diplomáciában
– Mivel a női jogokat igen fontosnak tartja, 

milyen tapasztalatai vannak a diplomácia 
területén női nagykövetként? Milyen 
különbségeket fedez fel azon korszakhoz 
képest, amelyben édesapja volt diplomata?

– Az édesapám korszakához képest hatal-
mas előrelépés történt. Néhány napja 
megpillantottam néhány képet egy 1957. 
március 25-ei újságban (ekkor írták alá az 
EU elődjét megalapító Római Szerződést), 
amelyeken kizárólag férfiak szerepelnek, 
s amit manapság sokkolónak tartanánk. 
Többször találom magamat egyedüli 
nőként egyes megbeszéléséken, ám hála 

Istennek az ilyesmi egyre kevésbé gyakori.
Magyarországon a 85 nagykövetből 22-en 
vagyunk nők, és akadnak alkalmak, amikor 
női mivoltunk ajtókat nyit meg a magyar 
döntéshozókkal való, közös találkozások-
hoz. Ilyen például az a nagyon kellemes és 
érdekes ebéd, amelyet Szijjártó miniszter úr a 
hölgy nagykövetek számára szervez.

Színes egyéniség
– Választott hivatása mellett elismert, 

díjnyertes költő és író is egyben. Ez 
a mélyen gyökerező szenvedély és 
művészi hajlam milyen módon segíti 
abban, hogy szakmájában teljessé és 
jobbá váljon? Mely tényezők tették ilyen 
gazdagon színessé a személyiségét?

– Szükségem van arra, hogy kifejezzem 
magamat, és az írás erre a legmegfele-
lőbb eszköz. A diplomataélet velejárója 
az utazás, a különböző országokból 
származó, eltérő hagyományokkal ren-
delkező emberekkel való megismerke-
dés, ami rengeteg ihletet ad, ha tudjuk, 
miként tekintsünk a dolgokra; egy írónak 
csakúgy, mint egy festőnek saját látás-
móddal és hanggal kell rendelkeznie. A 
költészet leginkább abból áll, hogyan 
szemléljük a világot, mi az, ami meg-
ragadja a figyelmünket. Más és más 
országban élni sokszor nehéz, ám egyúttal 
gazdagítja és megnyitja az elménket. Erről 
beszélek az El vuelo de los días (A napok 
múlása) című kötetemben, amelyet egy 
olyan időszakban írtam, amikor a mun-

kám miatt sokat kellett utaznom, és az 
írás jelentette a kapcsot önmagam gyö-
kereihez. A költészet a filozófiát és a zenét 
egyesíti. Az ember túlléphet a szavakon, 
kifacsarhatja a bennük rejlő esszenciát 
annak érdekében, hogy pontosan kife-
jezhesse a legmélyebb érzéseit.
Színes egyéniség?! Köszönöm! Talán azért 
gondolja ezt, mert imádok táncolni!

Biztos támasz
– Magánemberként mi okoz örömöt? Mit tesz 

annak érdekében, hogy eme felelősségteljes, 
kihívásokkal teli helyzetben kellőképpen 
feltölthesse az energiaszintjét?

– A zene és a természet – minél 
idősebb leszek, annál inkább.
A család is, egyértelműen… Három cso-
dálatos gyermekem és két kicsi lányu-
nokám van. S a barátok… A barátságot 
az életem igen fontos értékének tartom. 
Nagyon hűséges barát vagyok, a bará-
taim pedig minduntalan erős támaszt 
nyújtottak a nehéz, s osztoztak a boldog 
pillanatokban.

Szívből jövő varázslat
– Ha hatalmában állna egyetlen dolgot 

megváltoztatni a világon, mi lenne az?
– A nők helyzetének előmozdítását és 

nagyobb társadalmi szerepvállalását. Biz-
tos vagyok, hogy ez a kulcsa egy keve-
sebb erőszakkal teli és igazságosabb világ 
megvalósításának.

AIGNER Ivan

Az írónő egy könyvfelolvasáson, a spanyolországi Getaféban
(2016.06.06) (Fotó: Pedro González / Fundación José Hierro) 

A nagykövet asszony az imádott családja körében
(Fotó: Privát archívum)
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Napsugár Anna Budapesten a Lánchíd 
közelében él, ő teremtette meg egyetlen 
siket énekesként Magyarországon a jel-
táncművészeti ágat, amiben szakvizsgát 
is tett. Hétköznapi munkájában iktató, sza-
badúszóként fotóriporter, önkéntesként: 
sportmasszőr, legnagyobb hobbija, ami 
az élete a jeltáncművészet az éneklés és 

vers-dalszövegírás. 2019. március 02-án a 
XXII. Szakmai Elit 2019 jótékonysági díjá-
tadón Szombathelyen, Anna SZAKMAI 
ELIT NŐI KIVÁLÓSÁGI DÍJ 2018 Aktuális 
díjazottja lett. Több játékfilmben statisztált 
már, 2017-ben a LIDL reklámban szerepelt. 
Megjelent verses könyve és saját zenei CD 
szerzeménye. 

A Kodály Zoltán 
Honoratus díjazott 
jelénekesnek megjelent 
saját könyve és CD-je.

MAGYAR JELTÁNCBAJNOK

Scharek János, aki a férjem és menedzserem
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SIKER A SZÍNPADON



Jelenleg a KRIZO kocka ékszer arca plus 
size modellként.

NAPSUGÁR ANNA SIKET 
JELTÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
MEGTEREMTŐJE
30 éve foglalkozik a gyógyterápiás jel-

tánccal, ami a dalokat: jelnyelv- a KONTAKT
TÁNC összeolvadásával, ritmikus zenei 

kotta eszközeivel táncol el mindenkinek.
Hallóideg-sorvadással született, édesapja 

lemezlovas-vendéglátós, édesanyja varrónő 
-hobbi táncos volt. Munkahelyi baleset után 
egy évig kerekesszékbe került, a család az 

orvosok segítségével, talpra állt majd újra 
táncolt, középfokú kommunikációs jelnyelvi 
vizsgát tett. Egy rendezvényen sorstársainak 
a dalokat, saját elgondolása szerint eltán-
colta - jelnyelvi szavakkal. 

Ez forduló pontja lett életének, mert látva 
hogy megértették a közvetített érzésvilá-
got, a zene színvilágát, elhatározta, hogy 
az életét erre teszi fel, ekkor született meg 
benne a jeltánc kifejezés is. A jeltánc segít 
lebontani a fogyatékossággal élő emberek 
és az egészséges társadalom közötti fala-
kat is. Olyan gyógyító hatású gyógyterápiás 
táncművészet, ami mindenkihez szól. Euró-
pában egyedüli szakvizsgázott, működési 
engedéllyel rendelkező jeltáncművész lett 
2005-ben.

Tanítványokat oktatott és elindította a jel-
táncművészet műfaját. Az eddigi fellépéseik 
azt bizonyítják, hogy a produkció mindenki 
számára élményt nyújt, a jeltánc által áta-
dott érzés és gondolatvilág segíthet a lélek 
erősítésében. Eladóművészek segítettek fej-
lődésében, az országban rendezvényeken 
jeltánccal kísérte őket: Csongrádi Kata, Mary 
Zsuzsi, Krizbai Teca, Pitti Katalin.

Eljutott a környező országokba és hazánk 
kisebb-nagyobb városába. A Ritmus táncs-
csapatok Országos Versenye felvette prog-
ramjába a jeltáncot 8 éve, mint színpadi 
látványtánc műfajt. 2018 decemberi döntő-
ről az Országos Arany Bajnoki Kupát hozhat-
ták el a Ritmus csapatok Tánc Versenyéről a 
Napsugár Anna Zenei jeltánc Társulatával, 
akiknek több mint 10 éve ingyen oktat, 
látás-hallás, mozgás- és értelmi sérülteknek, 
ruházza őket, saját és férje kis nyugdíjából, 
fizetéséből fellépteti őket. 20 éve tervezi 
saját ruha kollekcióját, amit édesanyja Éva 
varr meg. A Mozdulj! Közhasznú Egyesület-
től Hétköznapi Hősök díjat és az ÉFOÉSZ-tól 
SÁRGA MACSKA Díjat kapott sok éves Szín-
padi Jeltánc munkásságáért.

Napsugár Anna 2012-ben első díjat nyert 
a „Honoratus Kodály Zoltán – Kodály szel-
lemisége a Kárpát medencében” Nemze-
tiségi Összművészeti Fesztiválon a „Drága 
édesanyám” című dalával. Fotóművészként 
is számos díjat nyert, kiállították fotóit, a leg-
nagyobb elismerése a MUOSZ ÉLETMÓD 
SZAKOSZTÁLY Sajtódíja volt.

Férjhez ment és Napsugár Anna lett a 
neve, férje sokat segített neki, hogy tovább 
vigye a tánc szeretetét és tanítson külön-
böző hallás-, mozgás-, látás- és hallássérült 
fogyatékossággal élő sorstársakat, akik el 
akarták sajátítatni a Jeltáncművészetet.

A tanítványok ma már jeltáncolnak az 
országban ugyanúgy, ahogy Napsugár Anna 
és Társulatával járják az országot, ahova hív-
ják őket és szeretetre vágynak, mert magá-
nyosak és egy kis jeltáncra. 43 éves korára 
már több mint: 40 első díjat, kupákat hoz-
hatott el országos táncversenyről csapatá-
val és egyénileg is. Ezen a táncversenyen 
már saját dalára táncolhatta el saját meg-
álmodott jeltáncát egy igazi szeretettel teli 
a tíz fős társulattal, akik mai napig olyanok 
mintha gyermekei lennének

Szíj Melinda egykori csillag születik sztár-
jával közös klip született miután többször 
felléptek duóban Anna jeltáncolta Melinda 
gyönyörű megható előadását. Majd csodás 
hangú Melindához írt a Szerelemláz című 
dalt, ami nemcsak az ő szerelmük, hanem 
mindenkié lehet, aki valaha szerelembe esik. 

Pitti Katalin 5. éve énektanára amióta Csong-
rádi Katalin művésznő önálló estjén énekelni 
és jeltáncolni látta, azóta felajánlotta ének-
képzési fejlődését, azóta együtt is fellépnek. 
Megszületett két közös klipjük Anna verséből 
elsőként a „Soha ne mondd, hogy soha” című 
nagy sikerű dala, amit több fellépésen duóban 
énekelnek Pitti Katalinnal. Majd megszületett a 
Drága édesanyám közös klipjük.

Miller Zoltán színész énekes volt az első, 
majd később László Attila a Csillag születik 
győztese is elénekelte a „Soha ne mondd, 
hogy soha” dalt, amiből közös klip is szüle-
tett, amit Anna rendezett.

Kis példányban 2017–2018-ban Kiad-
ták a „Jelbe zárt világ” című verseskötetét, 
majd a „Soha ne mondd, hogy soha” címen 
első Zenei CD lemezét is, amit Kaszás Péter 
zeneszerző zeneszerelt. Álma könyvének 
újra nyomtatására nagyobb példányban 
szponzort találni. Először 18 éve lépett 
plus size modellként kifutóra, 8 éve a Moz-
dulj! Közhasznú egyesület rendezésében 
divatbemutatókon vesz részt fellépőként, 
szervezőként, számára nagyon nagy csoda, 
2018-ban KRIZO kocka nyaklánc projekt arca 
lett. Álmai között szerepel saját ruha kollek-
ciójából fogyatékossággal élő hétköznapi 
hősökkel és színészekkel divatbemutatót 
hozzon létre, a bevételét a divatbemutató-
nak jótékonysági célokra fordítaná.

Anna tele van reményteli álmokkal és ez 
a jelszava: SOHA NE MONDD, HOGY SOHA! 
mert mindig van remény valahol az út végén. 
És mindenre képes vagy, ami JÓT meg sze-
retnél tenni, csak sose add fel álmaidat!

- Szerk.-
A FOTÓT Kaszás Bence 
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