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Az a szemlélet, amely lekicsinyli az érzelmek
hatalmát az emberi természetben, sajnálatosan szűk látókörű.
A gondolkodó fajtát jelentő Homo sapiens
elnevezés is félrevezető annak tükrében, ahogyan a tudomány napjainkban átértékeli az
érzelmek szerepét életünkben.
Tapasztalat, hogy döntéseink és cselekedeteink kialakításánál az érzelem legalább
annyit számít – ha nem többet –, mint a megfontolás. Aránytalanul magasztaltuk a tiszta racionális értéket, amit az IQ-val szokás
mérni, holott az értelem az eluralkodó érzelmek mellett nem rúg
labdába.
Szociobiológusok szerint az érzelmeink vezérelnek bennünket
olyan döntő próbáknál és feladatoknál, ahol az intellektus önmagában megbízhatatlan: veszélyhelyzetben, gyászban, párkeresésben, családalapításban. A szenvedély időnként legyűri a józan
észt –ezt már szinte mindannyian tapasztalhattuk. Akár tetszik,
akár nem, érintkezéseinket nemcsak racionális megfontolásaink
alakítják. Ha feltámadnak a szenvedélyek, megbillen az egyensúly:
fölénybe kerül az érzelmi elme, és a racionalitás talajt veszít.
Rotterdami Erasmus tizenhatodik századi humanista így írt értelem és érzelem örök feszültségéről:
„Mármost Jupiter mennyivel, de menyivel több szenvedélyt
adott, mint észt. Éppen azért, hogy az emberi élet ne legyen teljességgel szomorú, vigasztalan. Az észt a fej kis szögletébe száműzte,
a többi részét egészen átengedte a szenvedélynek!”
Egy nemzet számára a legfőbb reménység ifjúságának megfelelő nevelése. Az érzelmi nevelés fontossága vitathatatlan.
Az érzelmi nevelésben az iskolák szerepének növelése kívánatos,
hogy a felbomló családok mulasztásait a gyerekek szocializálásában ellensúlyozni tudja. A tanároknak tágabban kell értelmezniük
a hivatásukat. A bánásmód, amelyben a tanár az osztályt részesíti,
eleve egyfajta modell, lecke érzelmi kompetenciából, vagy annak
hiányából. A tanár és a diák közjátéka húsz-harminc másik tanuló
számára lecke az érzelmi nevelésből.
Az iskolát „gondoskodó közösségé” kell alakítani, ahol a tanulók
érzik, hogy becsülik őket, törődnek velük, s kötődhetnek társaikhoz, tanáraikhoz, iskolájukhoz. Az egészséges ifjúság felnevelése, a
sikeres jövőnemzedék záloga.
Az érzelmi intelligencia az a titokzatos faktor, ami a vizsgálatok
szerint a sikeres emberek kilencven százalékának
kának sajátja.
Sok sikert kívánva!
Dr.
Dr Huzik Veronika
főszerkesztő

52–54
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ÓNODI ESZTER
1991-1995 között az ELTE angol-magyar
szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát.
Közben 1994-ben felvételt nyert a Színházés Filmművészeti Főiskolára Zsámbéki Gábor
osztályába. Már harmadéves főiskolásként
megkapta első főszerepét a Katona József
Színházban (Shakespeare: Szeget szeggel) és
belekóstolt a forgatás világába is a Glamour
című filmben (amely 2000-ben a Filmszemlén fődíjat nyert).
1998 óta a Katona József Színház tagja, de
számos helyen vendégszerepel is.
25 évesen változtatott nevet – édesapja
után Kovács volt-, és vált édesanyja nevével Ónodi Eszterként elismert színésznővé.
Élettársa Keszég László színész-rendező, fiúk:
Zsigmond 2006-ban született.
A színház mellett számtalan filmben is
szinkronizál és szerepel. Főbb filmszerepei:
a Kalózok, Meseautó, Jadviga párnája, Állítsátok meg Terézanyut!, Valami Amerika, Pánik,
Aglaja.
2013-ban Monte-Carloban elnyerte az
Arany Nimfa díjat, legjobb női főszereplőként, az Aglaja című filmben nyújtott alakításáért.
Houdini (2014) – Cecilia Weiss.
A Swing (2014) című filmben dizőzt játszva nagy közönségsikert aratott.

Ónodi Eszter Jászai
Mari-díjas színésznő,
gyerekkorát Budapesten
töltötte. Nyolc éven át
tanult zongorázni.
1991-ben érettségizett
a budapesti Eötvös
József Gimnáziumban.

2015-ben került a mozikba Fekete Ibolya
(Chico, Bolse vita) új filmje, az Anyám és más
futóbolondok a családból, amiben a színésznő a címszereplő családanyát alakítja.
Nagyjából hatvan évet ölel át a történet, így
komoly kihívás volt.
Az Aranyélet 1., 2. évad TV-sorozat, 20152018. A sorozatban Jankát az agilis feleséget
és anyát alakítja. Szerinte karaktere megosztó, ugyanakkor „a mai magyar valóságra
ő reflektál leginkább”. Miklós Janka hazai filmgyártás egyik legjobb negatív karaktere
Ónodi Eszter alakításában.
Szeret a Katonában dolgozni, mert szerinte „félszavakból is megértik egymást a társulat tagjai, és nincsenek falak a nemzedékek,
vagy az ismert és kevésbé ismert színészek
között.” - nyilatkozta egy interjúban.
A 2017-es év díjakban, elismerésekben
gazdag volt Ónodi Eszter számára.
Magyar Filmdíj - a legjobb női mellékszereplő kategória – Halj már meg!
Televíziós Újságírók díja – a legjobb női
főszereplő.
Aranyélet 2. évad.
POSZT – legjobb női alakítás: Nóra – karácsony Helmeréknél (Katona József Színház)
Színikritikusok díja – a legjobb női alakítás:
Nóra - karácsony Helmeréknél.
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2018-ban több televíziósorozatan is játszik, így a Bogaras
szülők Enikő nénije, a Korhatáros szerelem 2. évadában és a
Valami Amerika 3 mozifilmben.
Ónodi Eszter színművésznő ízig-vérig nő, aki egy könnyed
kerékpáros szettben és egy csodálatos estélyiben is magára
vonzza a tekinteteket. November 3-án a Millenáris Parkban
egy látványos Celeni kreációban lépett a tizedik, jubileumi
születésnapját ünneplő Marie Claire Fashion Days kifutójára,
ahol már visszatérő vendégnek számít.
„Ha kicsit visszagondolok az elmúlt tíz évemre, nagyon sok
minden történt velem és szerencsére büszkeségekből sem volt
hiány. Természetesen a fiamra vagyok a legbüszkébb, aki februárban már 13 éves lesz és egy igazi csoda az életemben. Ha a
karrieremre gondolok, az egyik legmeghatározóbb momentum
számomra az Aranyélet sikere, melynek premier gáláján szintén
egy gyönyörű Celeni darabban jelentem meg. Álmomban sem
gondoltam volna még akkor, hogy három év alatt ilyen magas
szintre jutunk, és ennyi embernek tudunk örömet okozni a sorozattal. A másik nagy szerelmem a színház világa, immáron 20 éve
vagyok a Katona József Színház állandó társulati tagja, melyből
az utolsó két év rendkívül meghatározó számomra. Három éve
kaptam a Nóra című előadás címszerepét, ami igazi sikerszéria
lett. Mindemellett büszke vagyok arra, hogy 43 évesen lefutottam
a félmaratont, aktív, sportos életet élek, ha csak tehetem, mindenhová kerékpárral járok. Ma már 45 éves vagyok és szerencsére
még mindig igényt tartanak rám női magazinok címlapján és
divatesemények kifutóján. Épp ezért még nagyobb öröm most
számomra, hogy visszatérhettem a tíz éves Marie Claire Fashion
Days kifutójára és együtt ünnepelhettem a többiekkel a jubileumi születésnapot. Remélem, hogy majd a huszadik évfordulón
is gondolnak rám szenior kategóriában.” – emlékezik vissza
mosolyogva Ónodi Eszter.
Cselényi Eszter márkája, a Celeni az évek alatt szinte összeforrt Ónodi Eszterrel, hiszen nincs olyan kiemelkedő esemény
a színésznő életében, amikor ne Eszter outfitjeiben jelenne
meg a vörös szőnyegen.
„A legújabb tavaszi-nyári kollekciómat egy kicsit rendhagyó,
egyedi inspiráció mentén alkottuk meg. A sporttörténelmi 6:3
ihletett meg minket, így egy sportos kollekció készült, melyet kicsit
összekevertünk az `50-es, `60-as évek hollywoodi, nőies elemeivel.
Visszamentünk abba a korba, amikor a meccs volt és az ottani
eleganciát, utcaképet próbáltuk megjeleníteni a ruháinkon. Az
outfiteket saját minta és egy logó fonja össze, melyben szerepel a
6:3 felirat is. Egy picit játszadoztunk ezzel a két számmal.” – mesél
az új tavaszi-nyári kollekcióról Csellényi Eszter.
„Ónodi Esztert nagyra becsülöm és hálás vagyok neki a sok
éven át tartó közös munkáért, hiszen bárkit választhatna, ő mégis
hűséges a Celeni márkához. Eszter teljesen megtestesíti a Celeni
nőt, ugyanis édesanya, aki a karrierjében is kiemelkedő sikereket
ér el. Mivel állandóan rohan, így legalább a ruhaválasztás terhét
szeretnénk levenni a válláról. A Marie Claire Fashion Days kifutójára is egy látványos, nőies ruhában gondolkodtunk, ami hangsúlyozza Eszter derekát. Mivel magas, nem volt nehéz választani,
sok hozzá passzoló darab volt a kollekciónkban, egy a lényeg, a
szerelem első látásra.” – teszi hozzá mosolyogva Cselényi Eszter.
Just Creative
Fotó: Dombóvári Judit
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KULCS A SIKERHEZ
A Stier Pincészet egy kis családi kézben
lévő vállalkozás hazánk lemeghatározóbb
vörösbortermő vidékén, Villányban. Habár
a pincészet az „átlag fogyasztók” körében
talán kevésbéismert, szakmai berkekben egyre
többen figyelnek fel a borászatban zajló
A pincészet néhány éve lépett a megújulás útjára,
amikor nem csak egy technológiaifejlesztés vette kezdetét, de új borász érkezett a családi vállalkozáshoz.
Lőrincz Norbert, akia Szekszárdi borvidéken a Fritz
Pincészet fő borászaként már megmutatta tehetségét, most„új terepen”, Villányban szeretné letenni a
névjegyét. Norbert elmondta, hogy aborkészítéshez
való hozzáállása semmit nem változott, a szőlészetben
és borászatban zajlómunkát mindig alázattal, maximális odafigyeléssel látja el. A borász a nagy potenciállal bíró,gyümölcsös vörösborok készítésében látja a lehetőséget a
borvidék kiváló adottságaitkihasználva. Hozzátette, hogy a Stier
családdal való közvetlen napi kapcsolat sokat segít ahatékony munkavégzésben, a feladatok megoszlása is kimondottan optimális. A
szigorúanborászati szakmai kérdésekben a borász dönt, Stier István a vállalkozás tulajdonosa astratégiai és pénzügyi kérdésekben
határoz. A Villányi borvidék speciális adottságai –magas hőösszeg,
déli lejtők, hosszú vegetációs időszak– a testes, telt, komolybeltartalommal bíró borok készítését teszik lehetővé. Előnyös, hogy Norbert
amúgy is ezt astílust képviseli.
„Megpróbálom ezeket a kiváló adottságokat úgy kiaknázni, hogy a
borok hűen tükrözzék azáltalam előnyben részesített markáns stílust.
Úgy érzem, ez szerencsésen egybevág a Stiercsalád elképzeléseivel és a
borvidékre hagyományosan jellemző robosztus műfajjal,legálabb is a
vörösborok terén.” – árulta el a borász.
A pincészet eredményes szereplései a borversenyeken visszaigazolják, hogy bizony ez egyjó irány. „Alig van néhány olyan borunk
prémium kategóriában, ami ne érdemelt volna kilegalább egy
arany minősítést valamely országosan is elismert borversenyen.”
Árulta elbüszkén István, a vállalkozás tulajdonosa.
A 100 legjobb magyar bor kiemelkedő helyezései mellett,
Magyarország legmagasabbpontszámú vörös újbora a 2017-es
Stier Portugieser, de ez a bor érdemelte ki a Szakmai Elit2018-as év
top vörös csúcsbora kitüntetést is. Látható tehát, hogy a classicus
kategóriábanelkészített borok sem vallanak szégyent a szakmai
megmérettetéseken. Meg kell jegyezni,hogy mind a 2017-es mind a
2018-as évjárat kiemelkedőek szőlőtermesztés és borkészítésszempontjából. Villány rétegzett, mélyebb arcát és könnyed, mosolygós
oldalát ismegmutathatta, megmutathatja ezekben az években.
„2018-ból már három vibráló, üde rosénk is piacra került. Kétségkívül
a közönség nagykedvence a Merlot rosé, ami egy igazi gyümölcskosár,
a Pinot noir mindig egy játékosabbvonal, de én szívem szerint a Kékfrankosban hiszek, ha rosé-készítésről van szó. Izgalmas,elegáns, stabil és hosszú távon megtartja frissességét. Elégedett vagyok a 2018-as

szakmai munkára. A 100 legjobb magyar
bor listáján a vörösborok élén a 2011-es
Stier Merlot áll, de a toplistánszerepelnek a
Stier Cabernet franc 2012 és a Stier Villányi
Cuvée 2012 borok is. Mostbemutatjuk,
mi áll a borok sikerének hátterében.
évjáratúSauvignon blanc-unkkal is, igazán fajtajelleges,
zöld-csalános, könnyű fehérbor. Avendégeink is nagyon
szeretik, sok pozitív visszajelzés érkezik róla. Nem hiába,
ma a piaconszerintem a legpopulárisabb fehérbor.” –
mondta Norbert.
A család rendszeresen tart úgynevezett „belső mustrákat”, ahol a borásszal együtt kóstoljákvégig a készülő
vagy már elkészült borokat és véleményezik őket. A
siker kulcsa valójában aborász fegyelmezett szakmai
munkáján túl a hatékony belső kommunikáció, valamint
a Stiercsalád maximális elköteleződése a minőségi borkészítés iránt.
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SIKERES ÉLETPÁLYA

HAPPY BIRTHDAY,
Születésnapi beszélgetés a 71 éves író-humoristával,
életről, családról, munkáról, sikerekről, irodalomról,
boldogságról, szeretetről és az elmúlásról.
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– Ha valakire, hát rád igaz: korosodsz, de
nem öregszel. A „Hogy csinálod?” jó kérdés
lenne, de lehet ezt „hogy csinálni?”
– Hadd kérdezzek vissza: mért van az, hogy
csak 90-100 évesektől kérdezik meg: mi a
hosszú élet titka?
– Gondolom, mert ők már tudnak „valamit”.
– Szerencsések. Mázlisták. Valahogy összejött. Nem éltek háborús időben, vagy ha
igen, megúszták. Nem ütköztek autóval
frontálisan, nem vettek jegyet a Titanicra,
nem ültek az Ikertornyoknak irányított
repülőgépen, elkerülte őket a rák, nem
őket nézte ki magának a bostoni fojtogató, vagy nem nyeltek félre narancsgerezdet. Százévesen meg majd azt fogják
mondani: a hosszú élet titka a sajtfogyasztás és rozskenyér.
– Te is mázlista vagy?
– Közéjük is tartozom. Csak két példa: kis
srácként Tempfli doktor bácsi hozott viszsza egy vérfertőzésből, rozsdás korcsolya
sebesített meg, másnap föl kellett vágnia a dagadt bokámat, hetekig kezelte
gézszalagokkal. Ha ekkor meghalok, ma
nem lehetnék az interjúalanyod. Az ötvenedik születésnapomon, november
12-én, pontban reggel nyolckor (ekkor
születtem) a falépcsővel együtt zuhan-

NAGY BANDÓ ANDRÁS

NAGY BANDÓ!
–
–

–
–

–
–

tam le a padlásajtónktól, talpra, nem
mérhető sebességgel. Egy kis lábfejbeli
csontrepedéssel megúsztam, holott volt
még bennem egy-két sípcsont, törékeny medencecsont, meg egy füzérnyi
gerinccsigolya is. Halálközeli pillanat volt,
egyúttal az újjászületési dátumom.
És a pacemakerbeültetés?
Az veszélytelen volt?
Veszélytelen csak az, ha moziba vagy
színházba ültetnek be. Akkor is mázlim
volt. Műtét közben állt le a szívem nyolc
másodpercre, Simor és Melczer tanár urak
azt mondták, ezer szerencsém, hogy ez a
műtőasztalon történt, „elcsípték”.
Hányban volt ez?
2002. július 18-án. Ez is „második” születésnap. A bulvár nyomomban volt, egyik
lap meg is írta, hogy Bandónak 8 percre
leállt a szíve. Bravó! Annyi idő alatt háromszor meg lehet halni. Egy „haszna” volt a
pletykalapok cikkeinek: rengetegen hívtak SMS-eztek, Xantus Barbaráéra mindig
jó szívvel emlékezem. Azt írta, most legalább megtudtad, mennyien szeretnek.
Hát igen. Ha nem maradok életben, is
kiderül, de nem tudtam volna meg.
Meddig bírja egy ilyen pacemaker?
Az első uszkve 8 évig bírta, azóta a második üzemel. Minap voltam kontrollon,

még 3 és fél éve van hátra. Aztán csere,
és ha az is kibír 10-15 évet, akkor a negyediket úgy kilencvenévesen kapom meg.
Az ötödikkel versenyezni fogok: ki bírja
tovább?
– Kétlem, hogy ha ilyen optimista vagy,
mindent a mázlira bíznál. Biztosan
teszel is az egészségedért. Szóval
mi az egészséges élet titka?
– Az egyik, hogy „halál komolyan” veszem,
hogy csak egyszer élhetek. Gyerekkoromtól kezdve sportosan élek. Most volt egy
kis döccenő ebben: a baloldali rotáror

mandzsettám teniszezés közben elszakadt, úgy döntöttem, abbahagyom. Ezt
próbálom gyaloglással és kocogással
pótolni.
– - A mozgáson kívül mit tudsz még tenni?
– Kora reggel egy Herbalife shake, négy
óra múlva a „csemegék”, a tinktúrák: propolisz, citromfű, borsmenta, fekete dió,
galagonya és fehér fagyöngy. Ezeken
kívül: szezámmagpehely, egy kanál virágpor, ugyanennyi tökmagolaj, 1 Herbalife
multivitamin-tabletta, 1 rosttabletta, 1
linekapszula. Saját készítésű ginkgobiSIKERES NŐK • 2018/november
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–
–

–
–

–
–

loba-levél, fügefalevél és citromfűtea,
mézzel. Laza kapucsínót iszom, nyírfacukorral. Sosem cigiztem, bort is csak baráti
összejöveteleken vagy családi ünnepeken
kortyolok. Nehéz „magyaros” ételek már
csak bográcsos bulikban kerülnek elém,
itthon ízes és könnyebb étkeket teszünk
az asztalunkra.
Követni is nehéz, gondolom,
betartani sem könnyű.
Évek óta oda kell figyelnem a „napirendemre”, mára már minden automatizmussá vált. Reggel és este szívgyógyszerek, napközben a „szokásosak”, lefekvés
előtt szemcsepp, zöld hályogra hajlamos
a szemem, kell.
Gondolom, nem csak ezek
töltik ki a napjaidat.
Család és munka, van, hogy fordítva, és
néha elcsúsznak az arányok. Kislányommal,
Gvendolinnal festünk, ez családi program is,
Rita is ecsetet ragad, kész meditációs időszak. Ők tollaslabdáznak, immár edzésre is
viszi Rita, az iskolai feladatokra is figyelnek,
én „rajzórákat” tartok, öltöztetős babáknak
ruhákat tervezünk, télen különféle hófigurákat szobrászkodunk, nyáron a fölfújható
medencében itthon is „strandolunk”, de
szállodákban is medencézünk, idén ismét
kétszer nyaraltunk a Balaton mellett, szóval
kimozdulunk néha.
És akkor a munka.
Igen, ami a hobbim is, ezért örömforrás. Az
írás a billentyűzethez köt, nem betegen, de
„lázasan” dolgozom.

12
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NAGY BANDÓ ANDRÁS

–
–

–

–

Mindig van megírnivalóm, ez rettentő
időigényes elfoglaltság. És a penzumom
mellé még Gvendolin naplója is, melyet
évek óta írok. Nem csupán az aranyköpéseit, ez annál több: esetek, események, történések elemzése, előbb-utóbb könyvért
kiált, már a formáját is kitaláltam, csak neki
kell kezdenem.
Új könyvek?
Tavasszal jött ki a „Hát kik ezek?” című kötetem, melybe az elmúlt évek közéleti írásait
raktuk egybe, a Wesley Kiadó gondozásában jelent meg, de mint minden kötetem, ez is megkapható a www.bando.hu
webáruházunkban. Kiadtam egy közelmúltban elhunyt naiv költő, Bakonyvári
János Dénes verseit, címe: „A hazaszeretetről”. Ezzel az özvegyét segítjük.
Két köteted kapott igazán nagy figyelmet
az elmúlt években: az „Arankakor” című
regény, és „A kis herceg visszatért” című
tündérmeséd, gyerekeknek és felnőtteknek.
Az „Arankakor” egy veretes családtörténet
az ötvenes évekből, általam fölolvasott, 9
órás hangoskönyvvel kiegészítve. Méltó
társa lett a Sosemvolt Toscanának és a Míg
meg nem haltak című regénynek. (Érdekesség: a 14. kiadást összevontam, és egy
kötetben olvasható a Sosemvolt és a Vár
rád Toscana.) Az én „kis hercegem”-ről azt
írta Jolsvai András kritikus: aki még nem
olvasta „A kis herceget”, ezzel kezdje, aki
pedig olvasta, az haladéktalanul olvassa
el utána. Örömöm, hogy kész a japán fordítása, a fordítóm kiadókkal tárgyal, remélem, eredménnyel.

– Ismét egy jónak mondható, mégis
szokványkérdés: min dolgozol?
– Pár hete fejeztem be a „Cirkusz” című
könyvemet, mely prózában mesél a cirkusz történetéről, és egy-egy versben
mutatom be a cirkuszművészeket. Ezzel
párhuzamosan írtam meg az „Ezt nem
hiszem!” című ifjúsági könyvemet, mely-

ben Nyurga Jancsi mesés történetei lesznek majd olvashatók. Ő az én kis Háry
Jánosom, vagy ha tetszik, Münchausen
báróm. Közben szaporodnak a haikuk,
ezernél is több várja, hogy kötetbe szerkesszem őket. Írtam pár tucat gyerekeknek szóló verset is, épp csak kötetbe kéne
válogatnom.

SIKERES NŐK • 2018/november
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– Megint csak ott vagyunk, mint az
előbbi receptsorodnál: követni is nehéz.
Mindez, hogy fér bele az idődbe?
– Ha írok, hallatlanul aktív vagyok, néha
éjfél után szállok ki a székemből, de van,
hogy hajnalban úgy ébredek, hogy van
egy jó ötletem, és mire a reggelit és az
uzsonnákat készítem Gvendolinnak, már
egész jól áll az anyag. Nemrég, szeptember elején belevágtam három fölvázolt
színműbe, napi 14-15 órát is írtam, és most
a csiszolgatásuknál tartok. Szeretném, ha
a városomban, Pécsett lenne mindegyik
ősbemutatója. Ha sikert hoznak, bátorko-

dom folytatni, három újabb vázlatom vár
rám.
– Akárhogy számolgatok, nem értem,
hogy fér bele ennyi minden az idődbe?
– Úgy, hogy a „nem fontos”, a „fölösleges”
és az értéket és örömöt nem adó dolgokat
elkerülöm. Például a rajzolgatás örömforrás. Semmi haszna nincs, tehát meditációs
hatása van. Ez az én aktív meditációm.
Egy érdekesség: áprilisban kaptam egy
fölkérést Szegedről, ahol mindenki tudja,
hogy 1963-ban karikaturistaként kezdtem
a pályámat: állítsam ki „a karikatúráimat”,
a város sétáló utcáján, a Kárász utcán, hat

–
–

–
–

–
–
–
–
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paraván áll rendelkezésemre. Mondtam,
évek óta nem rajzoltam effélét, nincsenek
újak. Aztán úgy döntöttem: lesznek! És
három héten át rajzoltam, másfélszáz rajz
készült el. Gvendolin mellém ült, másolta,
amiket rajzoltam, így a végén közös kiállítás mellett döntöttünk. Bélyegalbum
lett a címe. Nagy bélyegekkel én, kicsikkel Gvendolin. Akkora sikere volt, annyian
nézték meg, hogy egy hónap helyett két
hónapig hagyták kint. Ez az anyag most
itthon várja, hogy másutt is láthatóvá válhasson. Kilincselnék, de kinél? Aki akar,
megtalál. Azt is tervezem, folytatom ezt a
szép munkát, és naponta kiteszek egy rajzomat a Facebook oldalamra. Szerintem
idő múltán már várni fogják.
Ennyi munka mellett hogy marad időd
a másik hobbidra, az olvasásra?
Tévéműsorújságom nincs, egyre kevesebb alkalommal kapcsolom be az íróasztalomon álló kis tévét, van, hogy
amolyan „mellesleg-tévézést” engedek
meg magamnak, ha a monitor előtt ülök,
de minden megmaradt órámat olvasással töltök. Mielőtt elmegyek, szeretném
magamévá tenni a könyvtáram javát.
Aminek fölöttébb örülök: Rita gyakran
versel Gvendolinnal, régen is dalolt és
mesélt neki, ő pedig a jó példát követi,
olvas, ágyban, néha zseblámpával, máskor mellém telepedve, sőt, minap azon
nevettünk, hogy az autózást is végigolvasta, és amikor hazaértünk, ráállt
a rollerére, kezében a könyvvel, és úgy
gurult hátra, a bejárati ajtóig. Boldogok
lennénk, ha a könyvek iránti vonzalma,
a vers és a próza szeretete örökre beleivódna.
Mit kérnél születésnapodra, ha egy jó
tündér teljesíthetné három kívánságodat?
Először, másodszor és harmadszor:
egészséges, hosszú és széles életet, ép
aggyal, szellemi aktivitással, munkakedvvel és használható ötletekkel, egészséget a szeretteimnek, apró örömöket az
életünkben, és hogy maradjanak meg a
barátaink, mert nélkülük sivárabb lenne
az életünk. Ja, és egy ráadás: minden nap
friss kenyér kerülhessen az asztalunkra.
Rendben, én meg megpróbálok
szerezni egy ilyen jó tündért!
Szólj, ha megvan!
Oké. És boldog születésnapot! Isten éltessen!
Köszönöm!
- Szerk.Fotó: Nagy Bandó András albumából
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A TUDÁS ÁTADÁSA
A Sikeres Nők lapja gyakran teszi fel az
örök kérdést „Család és/vagy karrier?”.
Kokas Katalin életútja erre egyértelmű
választ ad. A háromgyerekes Liszt Ferencdíjas hegedű- és brácsaművész életében
művészi- és zenepedagógusi pályája
mellett a család egyenrangú szerepet
tölt be. Saját bevallása szerint legtöbbet
gyermekitől tanul önmagáról és a világról.

Hegedülni ötévesen kezdett dr. Gyánó Béláné és Papp
György osztályaiban. 11 évesen
felvételt nyert a Liszt Ferenc
Zeneakadémia előkészítő tagozatára, ahol Halász Ferenc, majd
Kovács Dénes volt a mentora. 16
évesen teljes ösztöndíjjal került
a Torontói Konzervatóriumba,
Fenyves Loránd osztályába.
Kanadai tanulmányai után
diplomájáig a Budapesti Zeneakadémián Perényi Eszter
növendéke volt.
2004 óta docens a Liszt Ferenc
Zeneakadémián. 2006 óra vendégprofesszor az USA-ban.
Szólistaként és kamaramuzsikusként gyakori ven-dégszereplője
Európa, Afrika és Amerika számos
koncerttermének. Számos díj tulajdonosa. A Kaposvári Nemzetközi
Kamarazenei Fesztivál létrehozója (2010). Férje Kelemen Barnabás,
Kossuth-díjas hegedűművész. Három gyermekük Hanna, Gáspár és
Olga.

Díjak, kitüntetések:
–
–
–
–
–
–
–
–
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Koncz János Hegedűverseny – első díj
1994 Usti Nad Orlice Nemzetközi Hegedűverseny (CZ) – első díj
1996 „Concerto Competition” Toronto (CAN) – első díj
1997 Bartók verseny Semmering (A) – első díj
1998 Martinu-verseny Semmering (A) – első díj
1999 Nemzetközi Flesch Károly Hegedűverseny – első díj
2002 Nemzetközi Szigeti József Hegedűverseny – első díj
2010 Liszt-díj
SIKERES NŐK • 2018/november

KOKAS
KATALIN
2018. július 23-29. között harmadik alkalommal rendezték meg
a Fesztiválakadémiát a Liszt Ferenc Zeneakadémián. Köztudottan
ennek közvetlen előfutára volt 2010-ben debütált Kaposfeszt, amelyet 2015-ig szerveztek öt alkalommal férjével, Kelemen Barnabással
közösen.
Változás, hogy bővült az addigi fesztivál az egyetemisták kurzusával, nemzetközi hegedűsversennyel, amatőrök kurzusával, pedagógiai akkreditált továbbképzéssel.
Fontos üzenete a fesztiválnak a megszerzett tudás átadása, továbbörökítése.
„A kamarazenélés, a kurzusok és a matinékoncertek, mint három rendezvény egységesült az idén Versek és vonzások címet viselő Fesztiválakadémián.” – nyilatkozta a művésznő.
-Szerk-
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SZAKMAI
SZÁL
18

SIKERES NŐK • 2018/november

UHRIK TEODÓRA ÉS KAMARÁS IVÁN

Uhrik Teodóra Budapesten született 1943ban. Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar
táncművész, balettpedagógus, egyetemi
tanár. A Pécsi Balett alapítója volt 1960-ban,
1989-ig táncolt, 1978-2008 között a Pécsi
Művészeti Szakközépiskola tánctagozatán
tanít, 1991-től a táncművészeti tagozat vezetője. A PTE Testnevelési Intézetnek tanszékvezetője, vele indult el az egyetemen a
modern táncpedagógus képzés. 1972-ben
született fia: Kamarás Iván, 1982-ben Lovas
Pállal közös gyermekük, Anna.
2017. október másodikától a Pécsi Balett
ügyvezető igazgatója.
Aki belekóstol a balett csodálatos művészetébe, hamar rájöhet, miért érdemes csinálni, rendületlenül „Egy fantasztikus áramlat.
Amikor az ember a testét tökéletesen tudja
uralni, szerintem ez egy mindenek feletti tudás,
egy hihetetlen uralom. Sok benne a szépség és
a lehetőség. Csodálatos az a folyamat, ahogy
az ember legyőzi a testét, egyre jobban fel
tudja emelni a lábát, és közben valamit kifejez ezzel, együtt a zenével, a harmóniában,

egy közösségben, úgy, hogy ennek van valami
mondani valója”. – beszélt hivatásáról.
Most korábbi Sikeres Nők interjúit felidézve fiával, Kamarás Ivánnal való az
anya-fiú érzelmi kapcsolaton túlmutató
„szakmai szálról” beszélnek mindketten.
– Milyen viselni a „vaskoronát”? Szeptember
közepén a XII. Nemzetközi Tánctalálkozón
tartott mesterkurzust. Most mi a „sláger” a
meghívott együtteseknél? Mit tapasztalt?
– Egy önálló struktúrában működő együttes
szakmai munkája mögött nagyon sok háttérfeladat van. Az előadások stábjának megszervezése, az adminisztráció, marketing…
sok-sok hétköznapi feladat. A táncos magas
színvonalú művészi teljesítményének ez
a talpazata. Összefoglalva ezért tűztem a
koronához a „vas” jelzőt. A Tánctalálkozón
zajló események, előadások azt igazolják,
hogy a táncművészet folyamatosan pulzál
és újul, egyre inkább fordul a színházi forma
felé. Technikailag egy szintézis jellemző, a
műfaji határok átlépése.
SIKERES NŐK • 2018/november
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– Hogy látja a Pécsi Balett Társulat helyét a
hazai, illetve a nemzetközi „balett-trendben”?
– A legutóbbi bemutatóink, a Diamonds
és a Rómeó és Júlia nemzetközi és hazai
szinten egyaránt kiemelkedőek. Ezt bizonyítják a pozitív szakmai kritikák és az
előadások nézettsége. Táncművészeink
kitűnő karaktert-formáló előadóművészek, magas színvonalú tánctechnikai
tudásuk mellett.
– Köztudott Önről, hogy pihenésképpen
szívesen olvas. Mi van épp most az
asztalán, vagy éjjeliszekrényén?
– Jelen pozícióm nagyon leköt, ezért az
olvasás most szórakozást jelent számomra.
Skandináv krimik sorakoznak most a polcomon.
– Mit jelent a pogányi ház?
Netán kertészkedik is?
– Kikapcsolódás, gondtalan pihenés, különösebb tevékenységek nélkül.
– Mindkét gyermeke sokat van távol, Iván
Los Angelesben tölti az év egy részét. Mi a
közeljövő legnagyobb kihívása az Ön számára?
– Azt hiszem, több kihívást nem kívánok
magamnak. A múlt héten fejeztem be
egy forgatást, az is csodálatos kihívás volt.
– Család és karrier viszonyáról mit gondol?
– A család és a karrier nehezen egyeztethető, valamelyik mindig hátrányt szenved. Saját döntés a választás.
– Mit üzen a Sikeres Nők Olvasóinak?
– Tartsanak ki! Nem könnyű sikeresnek
lenni. A sikernek is van ára.
Kamarás Iván szó szerint az egész életét
a színházban töltötte, igaz kisgyermekként
még csak az öltözőből hallgathatta végig
az előadásokat. „Iván születése után két
hónappal már dolgoztam, a gyerekvigyázásra
viszont nem volt megoldásom, ezért bent az
öltözőben kellett tologatni. Nagyon sokat volt
a színházban, abban a közegben nőtt fel, színházi barátok közt. Világéletében színész akart
lenni.
Iván számára nélkülözhetetlenek édesanyja kritikái. Nagyon érzékeny és nagyon
fontos kapcsolat ez. „Az anya-fiú érzelmi
kapcsolat létfontossága mellett rendkívül fontos számomra a szakmai szál. Az a szakmai
becsület, hozzáállás, precizitás, melyet édesanyám munkáiban képvisel követendő példaként áll előttem.”.
Már általános iskolásként is amatőr színjátszókörbe járt, ezután az úttörőház színjátszókör következett, majd a Fegyveres erők
klubjában Moravetz Levente stúdiójában
20
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tanult. Gimnazistaként játszhatott a pécsi
Kamaraszínházban, A három sárkány című
Hunyady Sándor darabban. A Színház- és
Filmművészeti Főiskolán 1995-ben végzett
Kapás Dezső és Horvai István osztályában.
Két évig a Budapesti Kamaraszínház majd,
1997-2009 között a Vígszínház tagja.
A Ruszt József által rendezett William
Shakespeare: Othello című darabban Othello-alakításával elnyerte 1996-ban a Színikritikusok Díját. A Vígszínházban számos

klasszikus főszerep mellett –pl. Bűn és Bűnhődés-, alakíthatta Dés László: A dzsungel
könyve Sír Kánját Hegedűs D. Géza rendezésében és Alföldi Róbert: A Phaedra-story előadásának Hippolütoszát is.
Színházi rendezőként is bemutatkozott
Csajkovszkij: Anyegin című operájának keresztmetszetét rendezte meg Keszthelyen.
2009-től szabadúszó.
2015 decemberében a Játékkészítő című
zenés akciómese Keptén kapitánya a kalóz-

UHRIK TEODÓRA ÉS KAMARÁS IVÁN

vezér kifejezetten személyére írt karakter.
Első filmszerepe a Nagy Károlyról szóló
háromrészes óriásprodukció Kis Pipinje.
A 1990-es évek végén fedezte fel a hazai
filmgyártás, A miniszter félrelép és az Európa
expressz volt az első két sikerfilmje. Filmszerepekben 2013-ra túl is lépe a színpadi
szerepei számát, bár utóbbi is igen jelentős.
Ebben az évben körülbelül tíz filmben szerepelt, hazai, és külföldi filmekben egyaránt.

Korosztályának egyik legfoglalkoztatottabb
színésze, 2018 nyarán az Aranyéletben, a
Korhatáros szerelemben és a Game Over Club
című filmben is forgatott, utóbbi 2019 januárban kerül a majd mozikba, Kamarás Iván,
Szabó Győző, Földes Eszter, Thuróczy Szabolcs
és Reviczky Gábor főszereplésével.
„Színésznek készültem, de a zene is vonzott. Zenélni kezdtem egy iskolai zenekarban,
közben jártam a színjátszókörbe, de nem volt
kérdés, hogy a Színművészetire jelentkezem.
A zene a mai napig része az életemnek, a Vígszínházban sok zenés darabban játszottam, A
Volt öt évünk című zenés előadásunk, Malek
Andreával a Müpában ment évekig, az Idegenek az éjszakában című szving-dzsessz koncertünkkel, amellyel a Budapesti Nyári Fesztiválon
debütáltunk, akkora siker, hogy bejártuk vele
az egész országot. Most újabb zenei anyaggal készülök, amely novemberben debütál
az Orfeumban, és a ‘20-’60-as évek lüktető,
magyar (nem csak film) zenéi szólalnak meg,
a Meseautótól, a Jamaikai trombitáson át, a
Kicsit Szomorkás a hangulatomtól, a Villa Negráig. Csodás zenészek kísérnek, nagyon várom
a bemutatót, amelyről hamarosan már többet

is elárulok a közösségi oldalamon. Félig-meddig a színházban nőttem, fel, hároméves
koromtól jelen voltam próbákon, hurcoltak
ide-oda, öltözőkben, kulisszákban ténferegtem – korán megfertőzött a színházi élet. Egy
percig sem volt kérdés, milyen jövő felé visz az
utam, amikor színész lettem, úgy mentem a
színháza, mintha hazajárnék. Szüleim biztos
szakmai hátteret adtak véleményformálásukkal, kritikai érzékükkel, a hihetetlen művészei
vénájukkal. Nagyon odafigyeltek rám, talán
kicsit túlzásba is vitték a gondoskodást.
Anyámmal rendszeresen beszélgettünk arról, miféle bölcsességet ad a kor, milyen irányba
változik az ember. A régen nagy jelentőséggel
bíró problémák elhalványulnak, relativizálódnak, újabbak jönnek a helyükre. Ahogy a korban megyek előre, úgy érzem, színesebb az
életem, a személyiségem is sokat gazdagodott.
Bár lehet, hogy csak homályba vesznek az
emlékek (kaján mosoly). A gyermeki lelkesedésem, a pozitivizmusom viszont megvan és arra
törekszem, hogy meg is maradjon.” – mesélt
az indíttatásról és folytatásról Iván.
-Szerk.Fotósok: Császár Bálint, Kaunitz Tamás.
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AKKOR ÉS MOST

A NAGY
VISSZATÉRÉS
A 21. évfolyamában járó
Sikeres Nők méltán elmondhat
magáról érettséget, sikeres
múltat, és számos nagyszerű
mélyinterjút olyan emberekkel,
akikre Olvasóink mindig
kíváncsiak. AKKOR ÉS MOST
című rovatunkban visszatérünk
időben is legkedvesebb interjúalanyainkhoz, szembesítjük őket
sok évvel ezelőtti énükkel, és
kíváncsian várjuk válaszaikat a
jelenkorukat firtató kérdéseinkre.

BARTA SYLVIA
AKKOR (2000)
– Mesélj gyerekkorodról.
– Ózdon éltünk egészen három éves
koromig, majd átköltöztünk Százhalombattára, mert az édesapám megnyert egy
pályázatot, amely jobban fizető állással és
hozzá egy új lakáslehetőséggel járt.
– Mi érdekelt a legjobban gyerekként?
– A játék, minden, ami addig ismeretlen
volt számomra, és a másokkal való versenyzés, de a szüleinktől is sokat tanultunk, főleg a sportágak és a művészetek
területén.
– Ezek szerint van testvéred?
– Egy négy évvel idősebb bátyám. Mindkettőnket megtanítottak, amire csak lehetett: úszni, evezni, síelni, vitorlázni, de
ugyanígy zenélni, szépen beszélni, jól
tanulni. Az apukám fiatal korában tornász
volt, szeretett sportolni, ezért együtt rengeteget kirándultunk. Csodáltuk és imádtuk a természetet, a jó levegőt, az állatokat,
növényeket és a mozgást. Sokszor a karácsonyt, szilvesztert a hegyekben töltöttük: síeltünk, pihentünk, szórakoztunk.
Nyáron mindig a Balatonnál vitorláztunk,
néha még versenyezni is elmentünk.
– Úgy tudom, szenvedélyes motoros vagy.
– Tavasztól őszig igen! Ezt is a papám szeretette meg velem. Még kicsi voltam,
amikor megengedte, hogy előre üljek,
a tankra. A százhalombattai kiserőben
gyakran motorozott velem, majd amikor
nagyobb lettem, hosszabb lett a lábam,
de még akkor sem ért le rendesen a földre,
megengedte, hogy egyedül kipróbáljam.
Ez úgy történt, hogy hatalmas Simsonra
ráültem, fogták el ne dőljön, beindították,
én pedig elindultam. Köröztem, motoroztam, minden simán ment mindaddig,
amíg úton voltam. A megállás hasonlóan
nézett ki, mit az elindulás: amikor szóltam,
hogy befejeztem, figyeltek rám a megállás pillanatában megtartottak, hogy el ne
dőljek.
– Hány éves korodig úsztál?
– Középiskolásként hagytam csak abba,
akkor jöttem rá, hogy már olimpiai bajnok
sosem leszek, így más célokat kerestem.
Kiskoromban természettudós vagy tévébemondó szeretem volna lenni, mégis
divattervezőnek készültem nyolcadik
után.
– És ruhaipari középiskolában érettségiztél?
– Igen, itt Budapesten. A szüleimtől kaptam tíz éves korom körül egy játékvarró-

–
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–
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gépet, amin a babaruhák után néha még
magamnak is kreáltam egy-két ruhadarabot. Érettségi után azonban nem vettek fel a Könnyűipari Műszaki Főiskolára,
elmentem tehát dolgozni egy reklámügynökséghez. Nagyon tetszett, hogy én
intézhettem mindent, önállóan szervezkedhettem, és néhány hónap múlva úgy
éreztem, alapítanom kell egy saját céget,
magam kell csinálnom ugyanezt. Így is
volt. Egyre többet kerestem, egyre jobban
ment a munka. Tehát kényszervállalkozó
lettem.
Hogyan csöppentél bele a média világába?
A ’80-as évek végén minden nagyon
érdekelt. Jártam rendezvényekre, szinte
válogatás nélkül. Egy ilyen eseményen
ismerkedtem meg egy társasággal, akik
arról tájékoztattak, hogy a városban működő televízió műsorvezetőket keres, és
azt javasolták, próbáljam meg, hátha sikerül. Nagyon tetszett az ötlet, el is mentem,
tárgyaltam a főszerkesztővel, Jován Lászlóval, aki felajánlotta, hogy akár a jövő héttől
mehetek és dolgozhatok náluk. Onnantól
kezdve egy két és fél órás magazinműsor
iránytója lettem. Nagyon megszerettem
a televíziózást. Jován László pedig a mentorommá vált, s bár már nem dolgozunk
együtt, mégis őszinte és építőjellegű kritikáért gyakran felkeresem.
Mikor kerültél a Nap Tv-be?
Akkor már jó ideje dolgoztam a Százhalombattai Városi Televíziónál, ami egy
jól működő alkotóműhely volt, hiszen
élő bejelentkezéseket is tudtunk készíteni, külső helyszínekről, a társaság közvetítőkocsija segítségével, de sajnos a

–
–

–
–

lelkesedés csak a számlák kifizetéséig
tartott. Egy ismerősöm keresztül jutottam el Gyárfás Tamáshoz, aki a bemutatkozó beszélgetés után felajánlotta, hogy
legyek náluk szerkesztő-riporter. Nagyon
sok érdekes anyagot készítettünk a Napnyugta című produkció számára. Később
műsorvezetőként is bemutatkozhattam,
napi rendszerességgel már képernyőn is
voltam.
Nem lehetett egyszerű két
különböző városban dolgozni.
Sokszor húsz órán át voltam talpon egy
nap, de nem bántam, mert nagyon szerettem. Sokat utaztam, és most is azt
mondom, megérte, mert mindenhol
mást tanultam és nagyon sok embert
megismerhettem. Aztán eljött az az idő,
amikor úgy éreztem már nem tudok
tovább fejlődni. Elmentem hát rádiózni.
Esztergomba jelentkeztem műsorvezetőnek, ahol gyorsan önállósítottam magam,
ez azt jelenti, hogy megtanultam a potmétereket és az adást bonyolító számítógépet kezelni. Nagyon élveztem. Aztán,
néhány hónap után átmentem egy
balatoni rádióba, nyáron ugyanis Tihanynál töltöm a szabadidőm nagy részét.
Ráadásul kevesebb időt kellett utazással
töltenem így jelentkeztem és fel is vettek.
A TV2 indulásáig tehát a Radio Jamnél
dolgoztam, mint műsorvezető.
A TV2 hívott, vagy válogatáson vettél részt?
Mindenki, aki abban az időben valamelyik
médiában tevékenykedet, tudott arról,
hogy indul két új kereskedelmi csatorna,
és mi, fiatalok kerestük az új kihívásokat,
lehetőségeket.
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A kollégáimmal együtt pályáztunk, kaptam is visszajelzést, de
még sem így kerültem a TV2-höz időjárás-jelentőnek.
Akkor hogyan?
Már említettem, hogy imádok vitorlázni, versenyezni, így amikor a balatoni rádióban dolgoztam, mindig külön odafigyeltem
a vitorlások tájékoztatására. Tudtam, hogy mikor fontos bemondani a széljelentést, mire kell nekik a legjobban ügyelni. Ezért
rendszeresen hallgattam. Amikor az egyik vitorlás barátommal
beszélgettem, ő szólt, hogy időjárás-jelentőket keresnek az egyik
új kereskedelmi televízióba. Kérdezte érdekel e engem, hiszen ha
rádiózom és tévézem, biztos van már kellő tapasztalatom. Gondoltam, megpróbálhatom, bár nem akarok én időjárás-jelentő
lenni, hiszen komoly, több órás műsorokat irányítok. Ő mindenesetre biztosított, tehát elmentem. A válogatáson rengeteg szűrőn kellett átesni. Egy hosszú, gépelt szöveg alapján mondtuk el
a várható időjárást. Nagyon nehéz feladatnak tűnt. Alig értettem
a meteorológusok nyelvén írt jelentést, de kiemeltem a lényeget,
és saját szavaimmal előadtam mi várható holnap. Több mint száz
embert néztek és hallgattak végig a válogatáson, olyanokat is,
akik meteorológiát tanultak vagy már végzett meteorológusok.
A végén azonban én győztem.
Az öltözködési stílusoddal kitűnsz a többiek közül!
A TV2 különös gondot fordít arra, hogy műsorvezetőiből a maximumot hozza ki, ezzel egy külön csapat foglalkozik. Egyébként én
a magánéletemben is nőiesen szeretek öltözködni, mindig hangsúlyt fektetek arra, hogy csinos legyek.
Hogyan élted át a hirtelen jött népszerűséget?
Nagyon érdekes, mert először direkt úgy mentem az utcán, hogy
figyeltem, megismernek e az emberek. Aztán nagyon furcsán
éreztem magam, amikor rádöbbentem, tényleg sokan megbámulnak, rámöszönnek. Sőt, zavart is egy időben ez a felismerés.
Most, két és félév után, megtanultam kezelni a népszerűséget.
Napközben elég sok szabadidőd van ugye?
Igen, és ennek nagyon örülök. Ez is hozzátartozik a szabadsághoz. Régebben rengeteget dolgoztam, most azonban végre van
időm a családomra, barátira és magamra. Így a szenvedélyeimre
is: télen, hacsak lehet síelek, ha az idő engedi kerékpározok, vitorlázok, imádok úszni, és ha a pénztárcán is engedi, búvárkodom,
de a nagy szerelem még mindig a motorozás!
Úgy érzem az önállóság lételemed. Nem akarsz soha férjhez menni?
Mint ahogy én is rendes családban nőttem fel, szeretnék egyszer
családot alapítani, gyermekeket szülni, de most még a munkám
tölti ki az életem.
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MOST (2018)
Barta Sylvia, a TV2 első női időjósa visszatért a csatornához.
A ’90-es évek egyik legnépszerűbb képernyőse nem is gondolt
már arra, hogy valaha is tévézni fog, hiszen 2004 óta nem látható a
képernyőn, aerobikedző és zumbaoktatóként dolgozott. Két lányát,
a 14 éves Zsófiát és a 11 éves Dorkát neveli. Nemrégiben viszont a
TV2 felkérésére lányai biztatásával elvállalta a feladatot. A sok éves
tapasztalatának köszönhetően nem okoz gondot a feladat. Reisz
András kollégája sokat segíti a felkészülésben.
– Izgult-e a visszatérésnél az első adás alkalmából?
– Igen nagyon izgultam! Jobban, mint a 21 évvel ezelőtti első adást
megelőzően, mert nekem is váratlan volt a visszatérésem! Nem
24
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gondoltam korábban, hogy valaha még képernyősként televíziózni fogok.
Mi volt az Ön számára a legszembeötlőbb változás a
csatornánál, ahol az első női időjárás-jelentő volt?
Meglepett, hogy milyen kutyabarát munkahely lett a TV2 székháza. Sokan ugyanis a kutyájukkal jönnek dolgozni! Sok aranyos
kutyus és jókedvű gazdája dolgozik itt! Nekem is van egy csodálatos Golden Retrieverem, akit Ladynek hívnak, és mindig keresem
azokat a helyeket – étterem, bevásárló központ – ahová őt is vihetem! Annak pedig külön örülök, hogy reggel a Mokkában Ladyt is
szívesen látják!
Nézői szemmel szembeötlőbb, hogy Ön szinte nem változott.
Ugyanolyan dinamikus és fiatal. Mi tesz ennek érdekében?
Külön ennek érdekében semmit sem teszek! Nem járok rendszeresen szépségszalonokba, kozmetikai kezelésekre. A férjem szerelme, a gyerekeim szeretete, a sok mozgás, sport, tánc, barátok, a
kutyám, a természetben való séták, jókedv, az alkotás és az aktív
életmód tart karban! Nincs is időm megöregedni! A gyermekeim
szépségében és a családi harmóniában szeretek gyönyörködni!
Mit üzen a Sikeres Nők Olvasóinak?
Sose foglalkozzanak a személyi igazolványba vésett születési
dátummal, hiszen az csak egy adat! Gyerekszülés után is, harmincon túl is, negyvenen túl pedig pláne, hogy van ÉLET! Ismerjék és
szeressék magukat, ne riadjanak vissza a nehézségektől, a kihívásokat pedig kifejezetten keressék! Ja, és ne másokra, hanem saját
magukra akarjanak hasonlítani!
-Szerk.Fotó: TV2
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ÁDÁMMAL KEZDŐDÖTT,
AKÁR A BIBLIÁBAN…
SZIRTES ÁDÁMTÓL - PÁLMAI ANNÁIG
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SZIRTES ÁGI - PÁLMAI ANNA
sek voltunk, írtam egy indulót is: „Futballista
a nevünk, győzelemre törünk. Szép otthonunkért győzelemre törünk. Küzdelem, küzdelem,
rajta fiúk, rajta fiúk, miénk lesz a győzelem.”
Ádám a régi indulót újra elénekelte lelkesen, harsány hangon, mint egykor a Kukli-hegyen.
Szirtes Ádámnak volt egy olyan futball-produkciója, amelyet még a világsztár
Pelé sem tudott soha megcsinálni.
1951-ben a kispesti focipályán a Színészek-Újságírók mérkőzésen látta, hogy a
kapus jóval távolabb állt kint a kapujából.
Ádám félpályáról kapura rúgta a labdát,
amely behullott a tollforgatók hálójába.

Ágival folytatódott…

A Talpalatnyi föld című korszakalkotó
film felejthetetlen, legendás főhősével Góz
Jóskával, -alias – Szirtes Ádámmal, négy évtizeddel ezelőtt, 1977–ben találkoztam utoljára, az akkor már országos hírű, népszerű,
magas művészi díjakkal kitüntetett színésszel.
Érdekes módon nem a színészi pályájának
sikeres film és színdarabjairól beszélgettünk,
hanem teljesen másról. A közelgő 1978-as
Argentínában rendezésre kerülő futball-világbajnokságról.
Ádámról tudtam, nemcsak a film-felvevőgépek előtt játszott szívesen, hanem a
zöld gyepen is. A Színészválogatottban
több, mint ötvenszer szerepelt jobbszélsőként és jobbösszekötőként.
Az Árpád fejedelem úti lakásában egy
üveg házi készítésű vörösborral koccintgatva dumáltunk a fociról. Azért egy-két
dolgot feljegyezgettem. A régi jegyzetfüzetemből néhány kuriózum, ami talán a
lányának Áginak, de különösen unokájának,
Annának is új, meglepő információ lehet.
„Mezítlábas falusi suttyó gyerekként, olyan
úri sportot űztem, mint a tenisz, csak egy
kicsit másképpen. A teniszlabdát kerítésléccel próbáltuk minél messzebbre elütni. Télen
a bakancsomra fadarbra kötött dróttal korcsolyát csináltam. Sparhertkarikákból pedig
gurító versenyt rendeztünk a társaimmal, de a
foci volt az igazi kedvenc. Első futballcipőmet
nagyanyám csízmája szárából Zemen suszter
készítette. A tápiósági Kukli-hegyen volt egy sík
terület ott jelöltünk ki egy futballpályát. Lelke-

Szirtes Ádám nemcsak a színészi pályafutására és focimúltjára volt büszke, talán a
legjobban, apja mesterségét folytató gyönyörű, tehetséges lányára Szirtes Ágira.
Ő biztatott arra, hogy írjak az ő Ágikájáról is. Szót fogadtam, a focibeszélgetésünket követően 1977 őszén a kor
legnépszerűbb fiataloknak szóló lapjában
az Ifjúsági Magazinban interjúvoltam meg
Ágit, a Színművészeti Főiskola hallgatóját,

aki Kolozsvári Grandpierre Endre: Csillagszemű regényéből készült film főszerepét
játszotta.
Élete első interjúján az alábbi tíz kérdést
tettem fel neki:
– 1. Harmadikos főiskolásként kapta meg
a főszerepeket. Mi ennek a története?
– Markos Miklós a film rendezője új arcot
keresett a Csillagszemű főszerepére Anyicskára. Jó néhány jelölt közül a próbafelvételen rám esett a választása.
– 2. Első jelentkezésre felvették a főiskolára.
Mi lett volna, ha mégsem sikerül?
– Biztos, hogy nem nyugodtam volna bele.
Gyermekkorom óta tudatosan készültem
erre a pályára..
– 3. Mit szólt az édesapja a pályaválasztásához?
– Más színész szülőkkel ellentétben nagyon
örült.
– 4. Mesélt magának a színészi indulásáról?
– Sokszor. Tudom, hogy mezítlábas parasztgyerekként került fel a főiskolára. Sokszor
elnézem magunkat, huszonéves fiatalokat, olyanok vagyunk, mintha legalábbis
ötven éve a pályán lennénk. Apám meg
olyan lelkes, energikus, mint amilyennek
nekünk kellene lenni.
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– 5. Édesapjával volt már közös fellépésük?
– Érdekes módon 11 éves koromban. A koppányi Aga testamentumban, a sebesült apámat nekem kellett ápolnom.
– 6. A főiskolán milyen szerepkörre készítették fel?
– Sajnos a külalakom miatt naivának. Pedig igazán nem vagyok
rózsaszínlelkű. Bőven vannak bennem haragoszöld színek is…
– 7. Nem fél, hogy beskatulyázzák?
– Igyekszem bizonyítani, hogy sokszínű vagyok.
– 8. Mi a véleménye a szépségről?
– A színésznőnél nem a szépség a legfontosabb. Sokkal inkább,
hogy varázslatos egyéniség és intelligens legyen. Ha ehhez még
szép is, az külön szerencse. Magamat inkább érdekesnek, mint
szépnek tartom.
– 9. Kértek már magától autogramot?
– Pár éve apámmal voltunk együtt. Tőle kértek, aztán nyilván udvariasságból, tőlem is kértek.
– 10. Hogyan érzi: szerencsés csillagzat alatt született?
– Méghozzá csodálatos csillagzat alatt.

És akkor jön Anna…
Sokan talán nem is tudják, hogy Pálmai Anna a Katona József
Színház szupercsínos tagja, kolléganője Szirtes Ági Kossuth-díjas színésznőnek, aki nem mellesleg az édesanyja. Édesapja pedig Pálmai
Zoltán ismert rockdobos.
Talán nem rossz poén, ha napjainkban ugyanazt a tíz kérdést
teszem fel Annának is melyet negyven évvel ezelőtt pályakezdő
édesanyjának Szirtes Áginak.
1. Tizenöt éves kamaszlány voltam, amikor Sas Tamás filmjében, a
Rosszfiúkban Bodó Viktor szerelmét játszottam.
2. Elsőre nem vettek fel, akkor úgy gondoltam a lovassportban
folytatom, de azért megpróbáltam másodszor is jelentkezni,
akkor sikerült.
3. Édesapám drukkolt, hogy felvegyenek a Színművészeti Egyetemre, boldog volt, amikor bekerültem. Beleszülettem ebbe a
szakmába. Óvodásként többször voltam a mostani színházamban.
4. Nem kellett nekem mesélni róla. Számomra mindig valóság volt
a színházi légkör.
5. Édesapám rockzenész, ha lenne rá lehetőség szívesen kipróbálnám magam abban a műfajban is.
6. A Színművészetin szerencsés helyzetben voltam. Máté Gábor
pedagógiájának köszönhetően minden szerepkörben megfordultam, még olyanban is, ami nagyon távol állt tőlem.
7. Féltem a beskatulyázástól. Nem szerettem volna a józan, paraszti
eszű, cserfes, tűzről pattant lányok sorozatát játszani, de szerencsére nem történt ilyen. Sokszínű szerepeket játszhattam, többek között. A Kaukázusi krétakörben Grusét, A kétfejű fenevadban
egy zsidó lányt, Nordostban egy csecsen terrorista nőt.
8. Lenyűgöz valakinek a tökéletes szépsége. Tetszenek a porcelán
baba szépségek is, de igazán, ami közel áll hozzám, a tökéletlen
szépség a maga bonyolult lelki tartalmával.
9. Szegeden a Tévedések vígjátéka darab után a művészbejárónál
rajongók vártak az autogramos füzetükkel…
10. Igen! Igen! Szerencsés csillagzat alatt születtem, mert azt csinálhatom, ami a szenvedélyem. Ezért rendkívül hálás vagyok a sorsnak.
Kemény György
Fotók: Nánási Pál
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MEGVILÁGOSODOTT
KAPCSOLATOK

„Ha már megvilágosodottnak érzed
magad, akkor menj és tölts el egy hetet
a szüleiddel!” – javasolja Eckhart Tolle a
közelmúltban megjelent Megvilágosodott
kapcsolatok című MP3-as CD-jén. Angolul
és magyarul is hallható rajta (4 órányi terjedelemben) a remekbe sikeredett előadása.
(Nyelvgyakorlásnak is kitűnő.)
Tolle minden előadása szenzációs, de ez
közülük is kiemelkedik. Humoros mondataival –megszámoltam – 91-szer nevetteti
meg hallgatóságát! Ám ami ennél sokkal
fontosabb:
rendkívül hasznos, praktikus tanácsokat
ad emberi kapcsolataink jobbá tételéhez,
sorra véve valamennyi kapcsolatfajtát. Részlet az előadásából:
„A kérdés mindig az, hogy a kapcsolatok harmonikunikusan és szépen
működnek,
vagy konfliktusoktól terhesek.
És ez attól függ,
hogy van-e tér a
kapcsolatodban.
Ez minden kapcso-latra igaz. A kérdés
és
az, hogy van-e tér?
ér?
Mit jelent itt a tér?
Nem abban az értelemben használom a térr
özti
szót, hogy emberekk kközti
távolság. Az egy másikk
aspektus. Belső térre gondolok. Khalil Gibran
Próféta című könyvében szó esik a kapcsolatbeli távolságról, de nem erre gondolok. De
történetesen ez is igaz. Így hangzik a könyvbeli
mondat: »Legyen tér a kapcsolataitokban!«
Ami azt jelenti: ne csüngjetek folyton egymáson. Időnként menj saját utadra, aztán jöjjetek
újra össze. Ez is igaz. De amiről itt beszélek, az
a belső tér a kapcsolatokban.”

Talán nem mindenki tudja, de a felmérések szerint a bolygón a legnagyobb
hatású spirituális tanító manapság Eckhart
Tolle. Megvilágosodása történetét A most
hatalma című könyvében írja le, de tanítását
sokak szerint legérthetőbben és legszórakoztatóbban az Új föld című művében adja
át. (Mindkettő hangoskönyv formában is
hozzáférhető.)
2004 áprilisában hallottam először élőben előadni. Lenyűgözött, hogy a legbonyolultabb összefüggéseseket is mindenki
számára érthetően magyarázta el, ami a
zsenik jellemzője. Humora pedig egyszerűen csodálatos. Finom, ízléses és igazán
szellemes.
Az előadását követő napon
meginte
meginterjúvolhattam, s többek kö
közt megkérdeztem
tőle, h
hogyan összegezné
tanítás
tanítását egy olyan embernek, aaki még semmit sem
hallo
hallott róla. Így felelt:
„R
„Rámutatnék
egy
nag
na
g
nagyon
egyszerű tényre,
am
m senki sem vonhat
amit
ké
kétségbe, és aminek az
eelfogadása nem hit
kkérdése. Ez pedig az,
hogy az életedben
kiz
ki
kizárólag a jelen pillanatt lé
na
léte
tezik. Rám
létezik.
Rámutatnék arra az egyszer
sz
erű tény
yre, hogy a múl
szerű
tényre,
múlt és a jövő valójában
l
k legfeljebb
l f l bb gondolatformaként. És
nem létezik,
ezt meg kell magyarázni az illetőnek, hogy ő jöjjön rá az állítás kulcsfontosságú igazságtartalmára, s ne csak egy újabb fogalomként kezelje
azt. Nem elég azt mondani, hogy: »Csak a jelen
pillanat van, a múlt és a jövő nincs.« Mert akkor
azt felelheti: »Hát igen, ez tulajdonképpen igaz.«
Nem, ennél többre van szükség. Mélyebben kell
megértenie, hogy semmi sem történhet, hogy
semmit sem lehet megtapasztalni, érezni, látni,
gondolni, érzékelni, ami nem a jelen pillanatban
van. A lét – vagy élet – és a most szétválaszthatatlan. Ha éppen valami múltbeli eseményre
emlékszel vissza, azt is csak a jelenben teheted

Eckhart Tolle

meg. Az emléknyom aktiválásához a most
erejére van szükséged. És amikor a jövőre gondolsz, akkor is a most ereje kell ahhoz, hogy azt
a gondolatfolyamatot aktiválni tudd. S a jövő
sohasem érkezik el. Ugyanis semminek sincs léte
– egzisztenciája –, ami nem most van! Amikor a
jövő elérkezik, az a most. Tehát kulcsfontosságú
tény, hogy az életedben mindig is csak a mosttal
rendelkezel. A most az életed alapja, annak központi magja, ami elválaszthatatlan magától az
élettől.
Tehát olyan ember esetén, akinek teljesen új
a dolog, egyszerűen ráirányítanám a figyelmét
a jelen pillanatra, és megkérdezném: »Látod-e
már, hogy a jelen pillanat abszolút elsődleges
az életben?« Ezt követően pedig megkérdezném: »Milyen a viszonyod a jelen pillanattal?
Vizsgáld meg! Úgy élsz-e« – és a következő
megfogalmazás nagyon hasznos, mert egyeseket azonnal fölébreszt –, »mintha a jelen pillanat mindig egy legyőzendő akadály lenne?«
Ez azt jelenti, hogy az életet akadállyá változtatod, és azt mondod: »Túl kell jutnom rajta!«
Ez fölnyithatja az illető szemét, és így szólhat:
»Hoppá! Valóban!« És ezzel elindul a változás.
Gyakran ennyi elegendő ahhoz, hogy a változás megkezdődjön.”
Echart Tolle minden, magyarul megjelent
kiadványa kapható két budapesti üzletünkben (Mammut 1. és Fiumei út 4.) és a webáruházunkban (agykontroll.hu), de telefonon is
megrendelhető az 1/488-0118 számon.
dr. Domján László
agykontroll.hu
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Mindjárt találkozásunk
elején bizonyította
Kósa Erika, hogy nem
véletlenül híres magas
érzelmi intelligenciájáról.
Feszengve ülök le mellé
interjút készíteni, ő egyből
észreveszi zavaromat,
óvatosan rákérdez az
okára. Elmondom neki,
hogy útközben felszaladt
középen egy szem a
harisnyanadrágomon,
kínosan érzem magam
miatta. Mire fölpattan,
íróasztala fiókjából elővesz
egy csomag új harisnyát, és
átadja, hogy a mosdóban
kicserélhessem. Immár
megnyugodva fogok
bele a beszélgetésbe.

– Mozgalmat indított, hogy felhívja a
figyelmet az érzelmi intelligenciára,
konferenciákon előadást tart a témáról és
az akadémiáján is hangsúlyos az EQ-képzés.
Miért fontos Önnek ez a misszió?
– Pedagógusként nyolc évig kicsikkel
foglalkoztam, aztán az üzleti világban a
munkatársaimmal. Észrevettem, hogy
azok az emberek boldogulnak igazán,
akik jól alakítják kapcsolataikat, hatékonyan kommunikálnak, ehhez az érzelmek
intelligens kezelése szükséges. Üzleti sikereimet leginkább az érzelmi intelligenciának köszönhetem. Pályám elején nem
is sejtettem, hogy létezik EQ, mégis, személyiségfejlesztésnek nevezve, tudatosan
építettem ezt a képességet a kollégáimban. Az EQ-nak még a szele sem érkezett
meg húsz éve Magyarországra, miközben
az USA-ban bő harminc éves tudomány.
Amikor megvásároltam az első könyveimet a témában – például Daniel Goleman
munkáját – lapozgatás közben rájöttem, hogy jó úton jártam; visszaköszöntek saját tapasztalataim. Mivel az üzleti
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AZ ÉRZELMI
INTELLIGENCIA
SZEXI
–

–

–
–

sikerem titka a hatékony emberi kapcsolatokon alapszik, azt gondolom, az érzelmi
intelligencia fejlesztésével bárki hasonló
eredmények elérésére lehet képes – ezért
elindítottam az EQ SEXY mozgalmat.
Internetes oldalán látni egy jéghegy
ábráját, melynek körülbelül tíz százaléka
tengerszint feletti, ez az emberi értelem, a
vízszint alatti kilencven pedig az érzelem.
Sigmund Freud mondta, hogy az emberi
elme olyan, mint a jéghegy. Tengerszint
felett a tudatos dolgok vannak, alatta
pedig a tudattalanok, vagyis fönt a ráció,
lent az emóció. Az érzelmi intelligencia
mint tudomány visszavezethető idáig,
nem az elmúlt harminc évben született.
Az emberiség több millió éve létezik,
mégis olyan formában, ahogy mi élünk,
csak körülbelül kétszázezer éve. Érzelmi
világunkat évmilliók óta hordozzuk
magunkban, miközben a beszéd csupán ötvenezer éves. Nem véletlen, hogy
előbb tódul elő belőlünk az érzelem, mint
az értelem.
Mi mindent adhat nekünk az EQ?
Ha felismerjük érzelmeinket, artikulálhatjuk, mit érzünk éppen, ki tudjuk találni,
milyen szükségletből keletkeztek. Általános alapszükséglet, hogy boldogok
legyünk és szeretetben éljünk. Ha valaki
elvált, ez a szükséglet nem elégül ki, deficitje keletkezik. Ha találkozik egy boldog
emberrel, akkor a hiány miatt megjelenhet benne az irigység vagy féltékenység,
melyek normális emberi érzések. Az nem
normális, ha ezért nem kedveli a másikat,
nem barátkozik vele, bünteti, szélsőséges esetben, a főnökeként nem ad neki
feladatot – ez a szükségletét nem fogja
kielégíteni, tehát boldogabb sem lesz

tőle. Ha tudatosan figyelünk igényeinkre,
és nem hagyjuk, hogy a negatív érzések
magukkal ragadjanak, akkor észreveszszük, hogy improduktív cselekedetekkel
alapszükségletünk nem elégül ki. Minden érzelmet meg kell élni, a jót és roszszat egyaránt. Ugyanakkor, ha gyorsan
felismerjük az adott érzelmet, az energiáinkat megfelelő helyre terelhetjük,

KÓSA ERIKA

–
–

–
–

hatékonyabb megoldást találva a hiányérzet megszüntetésére. Érzelmeink intelligens kezelésével jobban tudjuk alakítani
mind interperszonális, mind saját kapcsolatainkat. Erősen egymásra utalt világban
élünk; nem tudjuk megvenni a kenyeret a
pék nélkül, nem tudjuk az autónkat megtankolni a benzinkutas nélkül stb. A technológia egyre sarkall, hogy helyettesítsük
a kommunikációt és az offline világot.
Randikon divatosak a rövidített szavak,
kifejezések, lebutított kommunikációval beszélnek egymással az alkalmazottak, akár úgy is, hogy egyikőjük az egyik
szobában ül, másikuk a másikban. Nem
valószínű, hogy mindez az ideális emberi
kapcsolatok irányába mutat. A technológia az evolúció része, nélkülözhetetlen,
hogy az emberiség fejlődjék, mégis, a
„csúcstechnológia” az ember maga. A
21. század legfontosabb képessége az
érzelmi intelligencia.
Miért lényeges fejleszteni
emocionális képességeinket?
Gondolhatjuk, hogy mindent tudunk az
érzelmi intelligenciáról, nem érdemes
foglalkozni vele. Ha kitöltesz egy EQ-tesztet, jó eséllyel remek eredményt kapsz,
mert vagy annyira intelligens, hogy tudod
a jó választ. De nem a megfelelő válaszokra vagyunk kíváncsiak, hanem arra,
hogy mit tennél egy konkrét helyzetben.
Az érzelmi intelligencia szubjektív, lehet
mérni, csak nehéz. És miután folyamatosan fejleszthető, két-három év múlva
akár más eredményt is kaphatsz. A skála
az egészen magas érzelmi intelligenciától
az érzelmi analfabétáig terjed, ez utóbbi
betegségként kezelendő pszichológiai
probléma. Aki nem érti a saját érzelmeit,
az másokét sem képes felismerni. Az EQ-t
már a tudatos fogantatás első pillanatától kezdve érdemes fejleszteni, hogy a
gyermek könnyebben illeszkedjen be a
társadalomba, zökkenőmentesen szocializációdjon, jól tudjon alkalmazkodni,
toleráns és elfogadó legyen – vagyis
harmonikusan élhessen. A Kezdj el tenni!
programsorozatunk felhívja a figyelmet,
hogy foglalkozzunk az EQ-val. Oktató
napunk egy-egy érzelmet vizsgál, számos
aspektusból.
Van úgymond „kedvenc” érzelme?
Érdekesnek találom a félelem témakörét, egyébként erről is volt már tematikus
napunk. Feszített húrként élünk, meg kell
találnunk az egyensúlyi állapotot, amivel

kompenzálhatunk, ellazulhatunk és levezethetjük a feszültséget. Én futni szoktam,
a bölcsek szerint jó a kiabálás, rúgás és
harapás. A harapás az evéssel függ össze,
egyfajta kompenzációként működik a
stresszel szemben, a rúgás megjelenhet a
sportban (pl. futball), a kiabálásban pedig
benne van az ének és zene is. Nem baj,
ha kiabálunk. Persze nem káromkodásra
gondolok, hiába mondják, hogy az is jó a
düh csillapítására, az a tehetetlenség jele,
hatékonyabb eszközökkel kell védenünk
magunkat. Inkább zenéljünk, táncoljunk,
de feltétlenül sokat mozogjunk. Mindenki
találja meg a teste számára legjobb karbantartó sportágat!

– Közkeletű felfogás, hogy a nők életében
nagyobb szerepet játszanak az érzelmek.
Ön szerint a hölgyek intelligensebbek
emocionálisan, mint a férfiak?
– Az érzelmek világa nem női terület,
hanem emberi, itt nincs helye a nemek
közötti megkülönböztetésnek. A férfiakban ugyanúgy megvannak az alapérzelmek, mint a nőkben, más kérdés, hogy a
cselekedeteikben hogyan nyilvánul meg:
amíg a nő kirobbanóbb, kommunikációjában talán érzelemdúsabb, addig a
férfi – főleg, ha rosszul érzi magát – lehet
magába forduló, kommunikációja pedig
visszafogottabb. Évmilliók szokásain
alapszanak a különböző reakciók, ezért
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tűnhet úgy, hogy az érzelmi intelligencia
inkább a nőkkel kapcsolatos. A napokban
volt mozgalmunk első születésnapja, és
örömmel töltött el, hogy ötven százalékban férfiakból állt a közönség. Lassan felismeri a közvélemény, hogy ezen a téren
nincs szó megkülönböztetésről a két nem
között.
– Óvónőből lett sikeres üzletasszony, a
leggazdagabb magyar nők közt tartják
számon, de ma már inkább a tanítás,
tudásátadás érdekli, megalapította a
nevével fémjelzett akadémiát. Milyen
különlegességeit emelné ki az intézménynek?
– Az Akadémiát az adás szándékával hoztuk létre kollégáimmal, hogy továbbadjuk
a stafétát a fiataloknak. Boldogan mondhatom, hogy a karrierem beteljesült, és
megtehetném, hogy nyugdíjba megyek,
pihenek, nevelem a két unokámat, segítek a családban, mégis néhány évet még
szeretnék arra szánni, hogy a tudásomat,
az „érzékemet”, amit képviseltem az üzleti
életben, átadjam. A fiatalok képzését
emelném ki, speciális módon támogatjuk
őket: csináltunk számukra egy mentorházat, ahol nem kötjük össze a mentoráltat a
mentorral, hanem platformot biztosítunk,
hogy két-három hetente megismerhessenek egy-egy szaktekintélyt a pénzügyi-,
gazdasági-, művész- és tudományos
világból, akik kiselőadásokon adják át
tudásuk esszenciáját. Most például Benkő
Vilmos, a Speak Akadémia vezetője lesz a
vendégelőadó; self brandingről, a nyilvános beszédről tart előadást. Az este arról
szól, hogy a fiatalok jobban megismerhetik az előadó által képviselt területet és
feltehetik kérdéseiket a többórás interaktív beszélgetés során. A témában fejlődni
akaró mentoráltunk akár meg is keresheti
az előadót személyre szóló tanácsért.
Sok példánk van, hogy startup cégek ifjú
vezetőit mentoráljuk, segítünk nekik a
kapcsolatépítésben, nem utolsó sorban
az egymással való jó viszony ápolásában.
A felsőfokú intézményekben szakmát
tanulnak, megismernek embereket, de
utána, a munkahelyen kevés a találkozási
platform, ahol szélesebb spektrumban
ismerkedhetnének – Akadémiánk egyfajta meeting point-ként is működik. Száznegyven fiatal felkarolását tűztük ki célul
a tizennyolc és harmincöt éves közötti
korosztályból, jelenleg nyolcvan diákunk
van. Nagy segítség lehet, hogy az Akadémia valamennyi rendezvényén – akár
32

SIKERES NŐK • 2018/november

–

–

–

–

a Kezdj el tenni! programsorozatban is –
díjmentesen részt vehetnek, ahogy az is,
hogy bizonyos vállalkozásokat az Akadémia anyagilag támogat. Nagyon fontos a
jövő generációjába invesztálni, ők viszik
tovább társadalmunkat, nem mindegy, milyen példákat, értékeket kapnak
kapaszkodóként.
Mennyiben és hogyan kap szerepet az EQ
tanítása a Kósa Erika Akadémián? Milyen
újdonságokra lehet számítani a képzésben?
Az Akadémia szakmai gárdája az érzelmi
intelligencia tanításának keretében főleg
a vállalkozói réteggel foglalkozik. Van
kommunikációs- és referensképzésünk,
cégekhez is járunk oktatni, prezentációkat
tartani. Minimum hat, maximum tizenöt
fős csoportokban dolgozunk, interaktív
módon. Tizenöt kompetenciát vizsgálunk a többnyire egynapos programokon,
mely során teljes ellátást biztosítunk.
Coaching-termeinkben az utánkövetés
is megvalósulhat. Újdonságként a senior
képzést említeném. Sajnos nem élünk
örökké, tudatosan kell készülni az élet
végére. Egy ideig hajlamosak vagyunk
erről megfeledkezni, holott már aktív
korunkban, az ötvenes éveink elején
hasznos volna elkezdeni előkészületeket
tenni, hogy nyugdíjasan is minél értékesebbnek, tettre készebbnek, fizikálisan
és mentálisan is egészségesnek érezhessük magunkat. Ráadásul hazánkban még
nem a megfelelő mértékben épült ki ez
a képzési terület, ami ösztönöz minket,
hogy minél előbb megvalósítsuk idevágó
terveinket.
Apropó motiváció: honnan meríti
az energiát és inspirációt arra, hogy
útmutatással segítsen másoknak?
Ma is képzést tartottam egy vállalatnál az
érzelmi intelligencia hatalmáról, és tele
energiával távoztam onnan. Feltöltenek
az odaadóan, értőn figyelő hallgatók, akik
nemcsak meghallgatnak, bármikor be is
kapcsolódnak, beszélgetéssé alakítva az
előadást. Harminc év alatt megtanultam
észrevenni, ha „veszik az adást” – nagyon
motivál, mikor tapasztalom! A munkámon
túl a családom tölti ki az életem. Amíg az
üzleti életben dolgoztam, nyolcvan-húsz
százalékban osztottam meg magam,
őrülten építettem a karrierem, most ez az
arány fifty-fifty, ideális a számomra. Mindig szerencsésen váltottam; jött egy hullám, észrevettem, felültem rá. (Egyébként
mondhatjuk, hogy a kínálkozó lehetőség

felismerésének képessége szintén összefügghet az érzelmi intelligenciánkkal.) Ne
a mának élj, hanem a mában! A holnapot
nem ismerjük, a tegnapra már nincs hatásunk. A tapasztalatok visznek előre, ám
mindig az aznapot kell maximálisan megélnünk; itt és most azt, hogy egymással
beszélgetünk. Azt mondtam az előadás
végén a hallgatóságnak, hogy menjenek
haza, és gyönyörködjenek az őszi falevelekben. Sokszor nem is vesszük észre,
hogyan álltunk be a garázsba, egyszerűen otthon találjuk magunkat, az agyunk
máshol járt, nem a vezetésen. Rengeteg
dolgot csinálunk párhuzamosan, nem
csoda, hogy felületes döntéseket hozunk
– hibázunk, ha nem koncentrálunk. Persze nem könnyű megszervezni, hogy
mindenre jusson idő, mérlegelni kell, mit
és kit helyezzünk előtérbe – mintha a 21.
században élni is meg kellene tanítani az
embereket. Tisztában kell lennünk, mit
üzen a testünk, milyen gondolatok járnak
a fejünkben, hogy a megfelelő időben a
megfelelő döntéseket hozzuk. Ne nyomjuk el magunkban az érzéseket, ismerjük
föl azokat! Mindenkinek ketyeg az óra,
használjuk ki a jelent. Megélni a pillanatot
– szerintem ez jelenti a boldogságot.
Kiss Annamária
Fotók: Körtvélyesi Dominika
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A TEÁZÁSRÓL
Az ősz beköszöntével a hidegebb időjárás
a levegőben elszaporodó kártékony
mikroorganizmusok próbára teszik
szervezetünket. Gyakorivá válnak a kisebb
meghűlések, a köhögéses légúti panaszok,
a felfázások - különösen a rövid szoknyás
divatot követő hölgyek körében.

Nem kell azonban azonnal a tabletták után nyúlnunk, mind
megelőzésképpen, mind kúraszerűen, a már kialakult problémák
enyhítésére a jól bevált gyógynövényteákhoz fordulhatunk. Számos gyógytea ismert, amely túl azon, hogy gyógyít, kellemes
érzettel, jó ízhatással tölti el fogyasztóit. Most induló sorozatunk
első fejezetében a két legelterjedtebb gyógynövény teaforrázattal
ismerkedünk.

A kamilla
A legősibb gyógynövényeink egyike, gyulladáscsökkentő hatása
a népi gyógyászatban megerősítést nyert mind külsődleges, mind
belső felhasználás esetén. A kamillavirágból készült tea segít az
álmatlanság, a szorongás, a pánikbetegség, az izombántalmak,
a sebek, az égési sérülések, az ekcéma és más bőrproblémák, az
emésztési zavarok, a megfázás, illetve a menstruációs görcsök enyhítésében. Elmulasztja a lázat és a torokfájdalmat. Főzetét inhalálásra és borogatásra használják.
Nyugtatószerként elalvás előtt érdemes meginni egy csésze
kamillateát, és az elalvás, álom zavartalan lesz. A kozmetikában is
előszeretettel alkalmazzák.

A levendula
A növény illóolaját becsempészve mindennapjainkba enyhíti a
stresszt, mérsékli az ideges eredetű fejfájást.
Teaként az álmatlanság, idegesség, migrén és emésztési zavarok
esetén különösen ajánlott. Jótékony hatása nem marad el, de napi
két-három bögrénél ne fogyasszunk többet, mert ennél nagyobb
mennyiség irritálhatja a gyomrunkat. A levendula tea kiváló gyógyír
a különféle légúti fertőzések esetében is: így például használhatjuk torokgyulladás, nátha vagy influenzás panaszok kezelésekor. a
köhögés, az asztma és a mandulagyulladás tüneteit is csillapítja. A
levendula főzete segít a húgyúti betegségek kezelésében is. Többek között csökkenti a húgyhólyaggyulladás tüneteit, segít a szervezet méregtelenítésében.
34
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A teafogyasztás önmagában is egészséges. Gyógynövények hozzáadásával azonban a kellemes közérzet fokozásán túl, az egészségmegőrzés is sokat nyom a latban.
Következő számunkban, a csipkebogyó és bormenta gyógyteákról olvashatnak.

SIKERES SPORTOLÓ

MILÁK KRISTÓF

magát 2017-ben.
Az indianapolisi ifjúsági úszó-világbajnokságon összesen négy aranyérmet szerzett. Selmeci Attila, a magyar
úszósport egyik legnagyobb ígéretének
edzője elmondta, a cél egyértelműen
Tokió. A Netánjában rendezett junior
úszó-Európa-bajnokság 200 méteres pillangó fináléját junior-világcsúccsal nyerte.
A 100 méteres pillangóúszásban 50 méter
pillangón is ezüstérmes volt.. A magyar
váltók tagjaként két aranyat egy ezüstérmet szerzett.

Legfrissebb eredmények:

Milák Kristóf Budapesten született,
Tárnokon élt.
Hátúszónak indult, de edzője született
pillangósnak gondolja. A 2000-es születésű
óvodás kora óta úszik. „Szüleimnek köszönhetek mindent, sokat támogattak. Édesanyám
nagyjából harminc éve ápolóként dolgozik
a Kékgolyó utcai Országos Onkológiai Intézetben, édesapám vagyonőr. Sok áldozatot
hoztak értem. Tárnokon nincs uszoda, Érden is
csak 2013 óta, ezért kezdetben naponta kétszer
ingázott velem Tárnok és Százhalombatta
között, hogy edzésre járhassak. Hajnalban és
délután is vitt.”
Kezdetben Egerszegi Klára, Krisztina nővére, illetve Plagányi Zsolt foglalkozott vele,
négy éve pedig Selmeci Attilával dolgozik.
Az edző úgy tudja, a fiú a kezdetektől fogva
az úszásért rajongott, nem csábította más
sport, és bár először úgy tűnt, a hát lesz,
az ő úszásneme, végül pillangón bizonyult
egyre jobbnak. „Kiválóak a testi adottságai,
ráadásul olyan delfinlába van, amilyennek
csak születni lehet.” –jellemezte az edző.
Ez önmagában persze nem elég ahhoz,
hogy valakiből jó úszó legyen, a keménymunkát sem lehet megspórolni, és fontos,
hogy a hozzáállás is megfelelő legyen. Kristóf
esetében nincs panasz, az első komoly
eredmények mégis viszonylag későn jöttek
nála. A Tbiliszben rendezett Európa Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon (EYOF) negyedik lett
100 pillangón, de botrányos körülmények

között. 2017-ben a budapesti világbajnokságon 100 méter pillangón az előfutamban elért 51,23-as ideje junior világrekordot
jelentett, az elődöntőben 50,77-es idővel
a saját junior világrekordját megdöntve,
új országos rekordot is elért. A döntőben
50,62-es idővel ezüstérmes lett, újabb
országos rekorddal és junior világrekorddal.
Milák Kristóf óriási klasszissá nőtte ki

A 2018-as Eb-n 1:52,79-es idővel Európa-bajnok lett, majd Buenos Airesben
rendezett ifjúsági olimpián a 200 és a 400
méteres gyorsúszás fináléjában aranyérmet
szerzett, 100 méteres pillangóúszásban
ezüstérmes lett.
Lapzártakor érkezett a hír, hogy Milák
Kristóf háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok
Európa-bajnok világbajnoki ezüstérmes
úszó a Budapesti Honvéd SE-ben folytatja
pályafutását.
-Szerk.-
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JAJ, DE SZÉP KÉK SZEME
VAN MAGÁNAK…
De szépen, elegánsan, hitelesen, szerelmesen tudta ezt a nótát énekelni Jávor Pál
a magyar filmek legendáshírű szívrablója a
„Szerelem nem szégyen” című filmben, anno
vagy nyolc évtizeddel ezelőtt, Tolnay Klárinak,
akinek, míg szerelme énekelt, csak úgy csillogtak a szemei, amelyek mellesleg nem is
voltak kékek…
De fekete–fehér filmek idején miért ne
hitték volna el ezt a vallomást a lányok,
asszonyok, akik rajongtak a snájdig „jávorpaliért,” rózsaszín hálószobájukban róla álmodtak.
Minden hölgy úgy érezte a szemük színétől függetlenül ez a dal nekik is szól.

Miért éppen ez a régi dal jutott eszébe a
sorok írójának?
Mert riportalanyomnak, nevezetesen
Fodor Annamáriának különlegesen szép kék
szemei vannak.
Ha netán lírai költő lennék, a szépséges
kék szemeiről verselnék, ha meg jó hangú
trubadúr, az erkélye alatt pár szál cigánnyal
húzatnám - mint ahogy Jávortól láttam a
filmben - a régi romantikus dalt.
Mivel sem költő, sem jó hangú énekes
nem vagyok mellőzöm ezt a máris kútba
esett elképzelésemet.
Teszem ezt annál is inkább, mivel a szóban forgó színésznő viszonylag friss házas,

egy ismert kenubajnok vette feleségül. Elsősorban az ő posztja gyönyörködni a szép
asszony kék szemeiben, amely Annamari
saját bevallása szerint nem mindig ilyen
világítóan kék, ha sír, akkor zöld, télen meg
halványszürke…

Mi félszavakból is megértjük
egymást
Szilágyi György író-költő-életművész „Hanyas vagy?” híres monológjának egyik mondatát vettem kölcsön ezúttal tőle.
Megállapodtunk a színésznővel, hogy kérdést egyet sem teszek fel neki.
Csak egy-egy szót.

Fotó: Kállai Tóth Anett
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FODOR ANNAMÁRIA
Amelyek színészi pályafutásának fontos,
jellegzetes szavai.
Vajon ennyiből is megértjük egymást?
Nos, az alábbiakból kiderül!

A-TÓL–Z-IG
ANCSA
Sokan hívnak így. Nevem Annamária két
nagymamám nevéből örököltem.

ÁTRIUM
Vendégként a Chicagóban játszom az
Átriumban, Alföldi Róbert rendezésében.
Igazi vagány hely, ahol csodás emberekkel
hozott össze a sors.

BAJUSZ
A Kortalan Kortárs színházi sorozat, harmadik éve megy. Készült rólam egy fotósorozat, amelyen Chaplin és Frida is voltam.

CSELÉDEK

Fotó: Berczeli Brigitta

GYÖNGYÖK
Vannak régi gyöngyös díszeim a lakásomban, még a lámpákon is.

HUMOR

Ez volt az első Bábszínházi rendezésem.
Felnőtt előadás. A báb nem korosztály kérdése.

DÍJAK

Szeretem a jófajta humort, ami nekem is
van. Jó vele élni. Főként, ha engedélyem is
van arra, hogy szárnyalhassak.

ISMERTSÉG

Tizennégy évesen a diákolimpián szertornában aranyérmet szereztem. Az Új színházi tagságom alatt a társulat szavazta meg
részemre a Paulay Ede-díjat.

ÉKSZER
Szeretem, akár giccsesek is lehetnek.
Sokféle ékszerem van, mind jelentenek számomra valamit.

FÜGE
Csokis füge saját készítésű lekváros, menynyei.

Zavarban vagyok tőle, ha másról szól,
akkor is.

JÁRÓ ZSUZSA
Meg Herczeg Adrienn. Két év óta játsszuk a
„Kortalan Kortárs-színházi sorozat” története
epizódjait különböző helyeken. Legközelebb november 30-án a Mozsár kávézóban.

KERÉKPÁR
Alapkellék az életemhez, nagyon szeretem. Volt két fehér biciklim, sajnos ellopták.
Vettem egy újat. Hóban, sárban, esőben
mindig boldoggá tesz, ha bicajozhatok.
Nagy szabadság érzés.

LÁBNYOM
Mindenhol ott van. Egy emlék, ahol
járunk. Néha fáj, néha bekeretezem őket és
kirakom a szobám falára.

MOLNÁR PIROSKA
Csodás kolléganőm, együtt játszom vele
a Munkaügyek sorozatban. Jó tőle kérdezni.
Hasonlít a nagymamámra.

NÉVROKOKON
Fotó: Pejko Gergő

Fodor Tamással a Színművészeti Egyetem
elvégzése után együtt dolgoztunk.

OSCAR
A Thália Színházban játszottam benne, de
már nem.

PÁRKAPCSOLAT
Ebben élek. Különleges történet. Világbajnok kenus volt, ma edző.

RÖGTÖNZÉS
Néha félelmetes, de megtanulható is.
A „Beugró” című tévés játék erről szólt, jó volt
kipróbálni.

SZERELEM
Határtalan! Nagyon sok plátói szerelmem
volt. Bárkibe képes vagyok beleszeretni, akinek olyan kisugárzása, zsenialítása van, ami
megigéz. Persze, nem szerelemmel. Ez csak
a férjemre vonatkozik.

TIMI
Nagy ajándék volt! A Munkaügyekben
Timiként hat évadon át szárnyalhattam.

ÚSZÁS
Imádom a tengert, az úszást, de az úszás
új formáját, amelyet ettől az évtől választottam (szabadúszást) különösen izgalmasnak
tűnik.

VÁGYAK
Mindig vannak vágyaim és remélem, mindig lesznek is…
Zárszóként a cikk írója még hozzáteszi:
Kívánom, hogy azok a vágyak beteljesüljenek!
Kemény György
SIKERES NŐK • 2018/november
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MÁDAI VIVIEN:

„A kisfiam a legnagyobb csoda
az életemben”

Mádai Vivien
műsorvezetőként kaotikus
életet él, ruhatára azonban,
mintegy ellenpólusként
letisztult, minimalista
darabokból áll. Stílusából
ízelítőt adott november
3-án, ugyanis kifutóra
állt a tíz éves Marie Claire
Fashion Days szakmai
estjén egy kivételes
NUBU look-ban.
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MÁDAI VIVIEN

„Az elmúlt tíz évben rengeteg minden történt velem,
talán kijelenthetem, hogy gyökeresen megváltozott az
életem, de ennek így kellett lennie. Egy pillanatig nem
kell azon gondolkodnom, hogy kire vagy mire vagyok a
legbüszkébb az elmúlt tíz évemből: a kisfiamra, Zénóra,
aki már négy éve az életünk része és a legnagyobb
csoda számunkra. Mindig is szerettem volna édesanya
lenni és az, hogy ez az álmom valóra vált, a legjobb
dolog a világon. Idén még egy nagy álmom teljesült,
ugyanis a tíz éves Marie Claire Fashion Days-en én is
kifutóra léphettem a kedvenc magyar márkám, a NUBU
színeiben.” – emlékezik vissza Mádai Vivien az elmúlt
tíz évére.
Vivien igazi Nubu-rajongó, ruhatárának jelentős
részét a márka darabjai alkotják.
„Nagyon örülök, hogy most ebben a formában is
lehetőségem nyílt együtt dolgozni a NUBU-val, ugyanis
régóta nagy szerelem fűz a márkához, Garam Jucival
pedig jó barátságban vagyunk. Amikor csak tudom,
támogatom a magyar divatot és fontosnak tartom,
hogy felhívjuk a figyelmet a hazai, tehetséges tervezőinkre. Mivel alapvetően nagyon kaotikus az életem, a
hétköznapokban a minimalista, letisztult vonalvezetésű
ruhákat kedvelem, ami a NUBU ismérve. Ugyan használ

színeket, de nem viszi túlzásba, azok az árnyalatok jelennek meg a márka kollekcióiban, amik hozzám is közel
állnak: a monokróm színek és a bézs.” – mesélt stílusáról a műsorvezető.
Míg a NUBU az előző években a NUDE by NUBU
fiataloknak szóló almárkáját ismertette meg a közönséggel, addig idén a NUBU fő vonala jelent meg a
2019-es tavaszi-nyári kollekció darabjain a Marie Claire Fashion Days kifutóján.
„A kollekciónk két részből tevődik össze, az egyik egy
sportosabb vonalat képvisel, sportruházatként is hordható darabokból áll, míg a másikat a japán minimalizmus jellemzi.
A két stílust mégis összefűzi egy gondolat, a zen állapot. A zen filozófiából inspirálódtunk, melynek egyik
üzenete, hogy törődj a testeddel. Ezt a gondolatiságot
a jógán keresztül próbáltuk megeleveníteni, erre reflektál a sportuházat is. A kollekció másik része, a japán
minimalizmus az aszimmetriában, kompozíciókban,
a letisztultságban nyert teret, egyfajta vizuális beteljesítéssel értük el a zent. Ehhez kapcsolódik még egy hozzáadott felvetés, miszerint a zen olyan állapot, amikor
jól vagy és ha ezeket a ruhákat viseljük, akkor jól fogjuk
érezni magunkat.
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Mindig a harmóniára törekszünk, ami
nem csak minket jellemez, hanem a kollekciónkat is.” – mutatta be a 2019-es
tavaszi-nyári kollekció legfőbb jellemzőit
Kovács Adél, a NUBU egyik tervezője.
„Mádai Vivient nagyon régóta ismerem,
jó barátságban vagyunk. Örülök, hogy ő
vezette fel a legújabb kollekciónkat a Marie
Claire Fashion Days kifutóján, hiszen szereti
és viseli is a márka darabjait. A NUBU leginkább az ő korosztályának szól, annak ellenére,
hogy többnyire kortalan ruhákat készítünk,
az egészen fiatalostól haladunk az idősebb
korosztály felé, akik érettségükkel kitűnő viselői a NUBU-nak. Vivien a köztes korosztályt,
a 20-as éveik végén járó, tündöklő nőt képviseli, általa is szeretnénk még több korabeli
nőt megismertetni a NUBU életérzéssel. Mivel
minden ruhánk jól áll neki, nem volt nehéz
dolgunk megtalálni számára a tökéletes kifutós darabot.” – teszi hozzá Garam Juci.
Just Creative
Fotó: Dombóvári Judit
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ARANYCIPŐS ÖRÖMTÁNC
Ha Aranycipő, akkor világhírű focisták
neve ugrik be mindenkinek, akik játékukkal kiérdemelték a futballjáték legrangosabb egyéni trófeáját.
Nem véletlenül!
Ezúttal egy másfajta Aranycipőről lesz
szó, amely nem a focistákkal kapcsolatos,
hanem a budai várnegyedben lévő Vizivárosi Klubban működő „Aranycipő” szenior
örömtáncosokról.
Hát ez meg mi lehet? – kérdezheti, aki
sosem hallott erről.
Nos, elmondjuk.
Valamikor a hetvenes évek vége felé egy
Ilse Tutt nevű német tánctanár hölgy „találta
fel” a szenior örömtáncot.
Az ötletet tulajdonképpen az anyósától
kapta, aki azt javasolta a menyének, hogy az
idős emberek részére is jó lenne kitalálni egy
nekik való táncos programot.
Micsoda dolog, hogy a fiataloknak ott
vannak a diszkók, tánciskolák, bulik, rockkoncertek, szigeti rendezvények, az idősebbeknek meg semmi. Pedig nekik is van igényük koruknak megfelelő kikapcsolódásra.
Tutt asszony tuti jónak találta anyósa
ötletét, így született meg a szóban forgó
új táncforma. Olyan koreográfiát talált ki,
amelyben nem voltak hirtelen mozdulatok,
ugrások, pörgések, hanem olyan elemeket,
amelyek 60-70-80-as korosztálynak sem
jelentettek gondok.

A szenior örömtorna Németországban
hamar népszerű lett, amelyet később átvettek a környező országok, majd eljutott Skandináviába, sőt még Brazíliába is.
Jó pár évvel ezelőtt kis hazánkba is
„begyűrűzött” ez táncrend, amely máris
nagy népszerűségnek örvend. Több ilyen
klub működik sikeresen az országban.
Maradjunk ez esetben a már említett
„Aranycipőnél”.
Fiatal, csínos hölgy Füleki Réka diplomás
tánctanár (mellesleg angol, német és külföldieket magyar nyelvre oktató tanár is)

oktatja az örömtáncot az örök fiatal hatvanasoknak, hetveneseknek, akik láthatóan
felszabadultan, fiatalos örömmel végzik a
bemelegítőgyakorlatokat majd lépkednek a
zene ütemére.
– Mi a szenior örömtáncban az öröm?
– Nem fontos, hogy valaki jó táncos legyen,
akár botlábú is jöhetne, bár ilyennel még
nem találkoztam, nem kell, hogy partnerrel jöjjön valaki, itt mindenki talál magának társat, de lehet egyénileg és körben
is táncolni. Ez a tánc kíméletesen mozgatja az izmokat, ízületeket, kitárja a lelket,
növeli az önbizalmat, közösségi élményt
nyújt, örömet ad - összegezi Réka a lényeget.
– A szenior örömtáncban ki tudja miért,
lényegesen több hölgy vesz részt, mint férfiak.
– Pedig sajnálhatják az „öregurak”, akik
távol maradnak, mert a sok csinos, kedves
hölgy között akár úgy érezhetnék magukat, mint a török basa a háremében…, de
igazán akkor lesznek népszerűek, ha aktivizálják magukat és a táncos rendezvényeken nem hagyják petrezselymet árulni
a hölgyeket, hanem felkérik őket tangóra
vagy egy francia keringőre…
Szöveg és fotó: Borbély Eszter
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SIKER A GASZTRONÓMIÁBAN
A különleges „Arany Péntek”
után szombaton október 13-án
a hangulatos Kürtős Kalanddal
folytatódott a 6. Kürtőskalács
Fesztivál a Gesztenyés-kertben.
A főnyereményt a Mákvirág
fantázianévre keresztelt,
újragondolt szilvás-mákos
kürtőskalács-desszertcsoda
nyerte el. Kígyózó sorokban,
napsütésben és színes
kísérőprogramokban idén
sem volt hiány.

SZILVÁS-MÁKOS KÜRTŐSKALÁCS-DESSZERTCSODA

NYERTE A KÜRTŐS KALANDOT
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„Csodálatos nyári melegben nyitotta meg
kapuit október 12.-én a 6. Kürtőskalács Fesztivál a Gesztenyés-kertben. Idén újabb három
kürtőskalácsstanddal bővült a kínálatunk,
immáron 27 helyen fogyaszthattak mindenféle formájú, méretű és ízű erdélyi finomságot
az édesszájú látogatók. Az idei évben érkeztek
Székelyföldről, Farkaslakáról és Hévízről is kürtőskalács-készítők. Idén még több ingyenes
programmal készültünk, a „Csináld magad!”
sátor mellett társasjáték- és sakksátor, óriáskifestő, mesefoglalkozások szórakoztatták a
legkisebbeket, míg a nagyobbak esténként
fergeteges koncerteken kapcsolódhattak ki.” –
kezdi András Tünde, a 6. Kürtőskalács Fesztivál megálmodója.
A Kürtőskalács Fesztivál idei szenzációja
a hagyományokhoz hűen most is a Kürtős
Kaland volt, melyen ezúttal Papp Gergő vezetésével a legjobb kürtőskalács-sütő céget is
megválasztották. Az esemény különlegessége az Édes Mackó Kürtőskalács Cukrászda
kreatív desszertjeiből inspirálódott, ugyanis
a versenyző csapatok feladata az volt, hogy
gondoljanak újra egy hagyományos magyar
édességet. Összesen 23 csapat sütött több
mint 100 kürtőskalácsot, melynek egy részét
a József Attila Gyermekotthon lakóinak ajánlották fel.
„Nagyon tetszett, hogy rendkívül színes
csapatok jöttek össze, akik között voltak profi,
összeszokott párosok és amatőr, gyermekes
családok is, ami megadta az egész sava-borsát. A „SÜT a CÉG” felhívásra nagyon kretív
cégérek és ötletes pályaművek születtek, mindenki szabadjára engedte a fantáziáját, a

kalácsok isteniek lettek, a különleges töltelékek
pedig megspékelték az erdélyi csodát. Született Kürtős Dobos, Somlói galuska újragondolt
kürtőskalács köntösben, valamint egy Mákvirág névre keresztelt szilvás-mákos csoda, ami
mindenkit elvarázsolt, a szilva kitűnően paszszolt a ropogós, faszénen sült kürtőskalácshoz.
A győztes csapat desszertje felkerül majd egy
hónapra az Édes Mackó Kürtőskalács-cukrászda étlapjára is, így bárki megkóstolhatja a
csodadesszertet. A Kürtős Kaland remek hangulatban, játékos versengéssel telt, összehozva
kicsiket és nagyokat.” – mesél a 6. Kürtőskalács Fesztivál legnagyobb attrakciójáról a
házigazda, Papp Gergő „Pimasz Úr”.
A 6. Kürtőskalács Fesztiválon a hagyomá-

nyos kürtőskalácsok és a közkedvelt ínyencségek mellett az Édes Mackó finomságait:
a Madárlátta Kürtőst, a Kürtős Gubát és a
Kürtőst Grízt is megkóstolhatták a látogatók
és természetesen glutén- és laktózmentes,
valamint fitneszkürtőskalács is készült a
megannyi ízű, nagyságú és formavilágú kürtőskalács mellett.
„Az édességeken túl újra megnyitotta kapuit
a Faszénen sült ételek udvara, valamint a
tavaly sikeresen debütált „Relax Sziget” is ismét
nagy népszerűségnek örvendett. Az elmúlt
évek sikerszériája után reméltük, hogy idén is
sokan kilátogatnak a Gesztenyés-kertbe, szerencsére nagyon bevált ez a helyszínünk és az
idő is kedvezett nekünk. Az idei évben próbáltuk még szellősebbé, nyitottabbá tenni a fesztivált, több ingyenes programmal igyekeztünk
lekötni a gyerekek figyelmét a sorban állások
között. A kisszínpad kínálatát idén bővítettük,
nagyon sokan érkeztek a Fölszállott a páva
gála műsorára és az ottani koncertek is sok
érdeklődőt vonzottak.” - meséli mosolyogva
Tünde.
„Az Édes Mackó Kürtőskalács Cukrászda
igazi üde színfolt volt és a glutén- és laktózérzékenyekre is gondoltunk. Úgy látjuk, hogy
évről évre egyre nagyobb az érdeklődés, idén
körülbelül 40 ezer ember látogatott ki a fesztiválra a 3 nap alatt. Vasárnap délelőtt például
már kígyózó sorokban álltak a látogatók a
friss kürtőskalácsra várva. Jövőre szeretnénk
még tovább bővíteni a kürtőskalács-készítők
számát.” – teszi hozzá Bálint Gáspár, a Vitéz
Kürtős ügyvezetője.
Just Creative
Fotó: Schumy Csaba
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FOKVÁROS (CAPE TOWN) FÖLDRAJZI FEKVÉSE MIATT
A VILÁG EGYIK LEGSZEBB TELEPÜLÉSE, A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG ELSŐSZÁMÚ TURISTA CÉLPONTJA.
SOKAN A „FEHÉREK FÖLDJÉNEK” IS NEVEZIK PEDIG A
LAKOSSÁG ZÖME SZÍNES, ÉS A FEHÉREK SZÁMA FÉL
MILLIÓVAL KEVESEBB.
GAZDASÁGI JELENLÉTÜK VISZONT ANNÁL MARKÁNSABB. A HELY URBÁNUS KULTÚRÁJA SAJÁTOS ELEGYE
A TERMÉSZETKÖZELI FEKETE TÖRZSI HAGYOMÁNYOKNAK, A KARIB-SZIGETEK NYÜZSGŐ ÉLETFORMÁJÁNAK, EURÓPA ÉS AMERIKA LEBILINCSELŐ MODERNSÉGÉNEK.
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1487-et írunk, Bartholomeo Diaz II. János
portugál király megbízásából felfedezi Afrika
legdélibb csücskét. Tomboló vizek, szeszélyes
szelek, és kiszámíthatatlan hajózási viszonyok
fogadták a kapitányt, aki el is nevezte a helyet
Cabo Tormentoso-nak, azaz Vihar-foknak. Az
uralkodó azonban elégedetlen volt az elnevezéssel, túlságosan komornak, és baljóslatúnak
tartotta, ezért átkeresztelte a Jóreménységfokának abban bízva, hogy ez majd meghozza
a szerencsét India meghódításához, és a kereskedelmi útvonalak kiépítéséhez. Több mint tíz
évet kellett várni arra, hogy ez a remény beteljesüljön. Vasco de Gama-t az ifjú nemest, aki
először megkerülte ﬂottájával a Jóreménységfokát, hősként ünnepelte a nemzet. A sziklacsoport-nyúlvány természeti szépsége ma
is delejes erejű. Sokan egyenesen spirituális
csomópontnak tartják az Indiai- és az Atlanti óceán találkozása miatt. Tudományos bizonyítékot erre nem találtak, az azonban bizton állítható, hogy a világon itt a legkevésbé
szennyezett az óceán vize. Nem véletlen, hogy
ez a pont a bálnák és a delﬁnek egyik kedvenc
élőhelye, és ha türelmesek vagyunk mi is találkozhatunk velük a megﬁgyelőállomások távcsövén keresztül.

Fokvárost egy holland gyarmati hivatalnok
alapította, azzal a céllal, hogy élelmiszer és
nyersanyag utánpótlást biztosítson az Európából induló Kelet-afrikai, és ázsiai hajózási útvonalhoz. A város összetétele is ennek megfelelően alakult, igazi etnikai olvasztótégely lett, ahol
a holland telepesek mellett a világ minden tájáról érkeztek a pionírok.
A 16. században a francia hugenották hozták
magukkal a szőlőgazdálkodás tudományát, és
ennek köszönheti ma az ország a kiváló Délafrikai borok hírét, melyet minden utazónak
meg kell kóstolnia ottjártakor. Külön érdekesség, hogy Fokváros mellett is van Tokai borvidék. Számos utazási iroda szervez pincelátogatásokat, de magunk is elindulhatunk, a gazdák
szívesen látják a hívatlanul betérő látogatót is.
Fekete Afrika „fehér félszigete” ma már a turistaforgalomnak köszönheti bevételét. Zegzugos, szűk, holland, és brit stílusú utcái visszarepítik az utazót a felfedezők korába. Leghíresebb
bevásárló utcája a Long Street. A korábban
prostituáltaknak fenntartott vigalmi negyed
jóval konszolidáltabb arcát mutatja. A bordélyok helyét átvették a régiségboltok, és az éttermek, hangulata pedig leginkább a bohém New
Orleansra emlékeztet.
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Fokvárosban elmaradhatatlan program
a Tábla-hegyre való túrázás. A valódi neve
ugyanis Asztal-hegység lenne helyesen. Elnevezése onnan ered, hogy amikor egy portugál
hajós megpillantotta, így kiáltott fel: „Tabao do
cabo!” – „Ez olyan, mint egy asztal!”.
A hajós valóban jól jellemezte a hegyet,
mely szinte függőlegesen emelkedik Fokváros
fölé, mintegy 1082 méter magasságig. Teteje
pedig nem más, mint egy lapos fennsík. Úgy
tartják, hogy amikor a szél a hófehér felhőket a hegy tetejére fújja, az Istenek terítenek
maguknak asztalt. A hegy tetejére kétféleképp
juthatunk fel, egyrészt felvonó segítségével,
másrészt gyalogszerrel, mintegy 4-5 óra alatt.
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A város szélétől délre találhatjuk a lélegzetelállító, paradicsomi ihletésű homokos tengerpartokat és szabadstrandokat. Ne feledjük
azonban, hogy milyen közel van hozzánk a déli
sarkkör. A víz itt csontig hatolóan hideg, ezért
inkább a motoros vízi sportok a népszerűek,
fürdőzésre pedig a keleti partokat használják.
Sajnos szót kell ejteni a város sötétebbik oldaláról, ahol még mindig megoldatlan probléma
az AIDS terjedése és az írástudatlanság. A külvárosi bódéváros közbiztonsága nem túl jó, ezért
egyedül ne nagyon sétáljunk a sikátorokban.
Netalántán mégis ellenállhatatlan vágyat érzünk
arra, hogy képet kapjunk a nyomornegyedekről
is, érdemes vezetőt fogadnunk, aki elkalauzol
bennünket a roppant szegénységben.

Az Apartheid (faji elkülönítésen alapuló)
rendszer egyik emléke a Robben Island, vagyis a börtönsziget, ahová alig egy órás hajóút
során juthatunk el. Ide zárták el a politikai foglyokat, többek közt leghíresebb lakóját, Nelson
Mandelát is. Ma a szigetet és a Seals Island-et
a fókák, a pingvinek és a madarak vették birtokukba.
Ahol pedig fókák élnek, ott egészen biztosan
felbukkan olykor-olykor egy cápa is.
Fontos tudni, hogy bár az ország gyémántjairól híres, csak olyan drágakövet lehet kihozni az országból, mely rendelkezik a megfelelő
hivatalos papírokkal. Amennyiben ezek beszerzését elmulasszuk, úgy a repülőtéren el fogják
kobozni újdonsült kincseinket.
Ez a páratlan vonzerejű város a modern civilizáció és a mélyszegénység minden átmenet
nélküli találkozóhelye. Az itt élők viszont nem
irigylik a messzi honból érkező utazót, hiszen
nekik csak szűkre szabott hetek adatnak meg
a paradicsomi szépség élvezetére. Ezért nem is
csoda, hogy aki egyszer Fokvárosban jár, mindig visszavágyik Dél-Afrikába…
H. H. Éva
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CSONGRÁDI KATA

„NINCS MIT TENNI: RÉSZEMRŐL ENNYI!”
A frissen elkészült klipjéről
beszélgettünk Katával
Nincs mit tenni: részemről ennyi!
– Mi ihlette a dalodat?
„Kata, nem is gondolnád, mennyire aktuális nálam a dalod, mert halálosan kimerültem.
Nagyon sokan igénybe vesznek, kérnek, szipolyozzák erőimet, éppen ezért írom, hogy igaza van a
dalodnak: Nincs mit tenni, részemről ennyi...”
„Sajnos, éppen jókor jött az új dalod, mert
egy szakítás után vagyok, amit képtelen voltam feldolgozni… de ez a dal segített! Köszönöm.”
Ilyen és ehhez hasonló visszajelzéseket
kapok az új dalommal kapcsolatban, amelyik a YouTube-on látható és aminek az a
bemondása, hogy: „Nincs mit tenni: részemről
ennyi”
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Bevallom, nagyon örülök, hogy sikerült
megfogalmaznom azt, amit sokan és sokszor
érzünk: hogy besokalltunk, hogy elegünk lett
abból az életcsapdából, amibe valaki vagy
valami miatt bele kényszerültünk, és amiből
a lelkünk mélyén szabadulni vágyunk.
– Mi a tanácsod az új utakat keresőknek?
– Lehet, hogy az a baj, hogy néha a végtelenségig tűrünk? Lehet, hogy félelemből
vagy kényelemből esik nehezünkre véget
vetni egy megszokott, de rosszul bevált
helyzetnek? Vagy lehet, hogy be sem
merjük magunknak vallani, hogy megfeneklett egy kapcsolat?
Ódzkodunk a bizonytalanságtól, rettegünk az ismeretlentől és inkább gyötörjük
magunkat és a másikat. A szívünk mélyén
érezzük, hogy a Sors tovább lépésre sar-

kall bennünket, mégis maradunk. Gyakran
annyira belebetegszünk ebbe hezitálásba,
hogy azután már csak szikével lehet orvosolni a problémát, vagy már azzal sem.
Tudom, hogy nagyon nehéz egy huszárvágással szakítani a múlt árnyaival, mégis
meg kell tennünk, ha nem akarjuk, hogy
elevenen felfaljon minket.
Talán ebben a merész döntésben segíthet egy kicsit ez az új dal, ami szándékom
szerint a problémás élethelyzetek elengedésének vidáman megfogalmazott zenés
verziója.
– Mit üzent a Sikeres Nők lapja Olvasóinak?
– Jókedvet és boldogságot kívánok mindenkinek szeretettel!
Részemről ennyi!
Csongrádi Kata

IMMUNERŐSÍTÉS
Már novemberben járunk, lassacskán
bekúszik a hideg az ablakokon és a
szervezetünknek át kell kapcsolnia téli
üzemmódba. Megkönnyíthetjük az átállást,
ha rásegítünk egy kis immunerősítő
étrenddel és vitaminpótlással. Mielőtt
nekikezdenénk az immunerősítésnek,
gondoljuk át táplálkozási szokásainkat.
Fogyasszunk sok zöldséget, mert a növényi nyomelemek súlyos
betegségek megelőzésében segíthetnek, mint a rák, a szívbetegségek vagy az asztma. Ne feledkezzünk meg a változatosságról
sem, mert bár hatásos a zöldségek- és gyümölcsök fogyasztása és
szervezetünk turbózására, mégis a napi táplálkozás kiegészítőjeként
kell fogyasztanunk őket. A gabonafélékből, magvakból, húsokból
is fogyasszunk elegendő mennyiséget, hogy csontjaink erősek,
sejtjeink egészségesek legyenek. Nagyon fontos a mértéktartás.
Amennyiben személyre szóló diétát vagy nagyobb egészségkúrát
szeretnénk elkezdeni, feltétlen beszéljük meg az orvosunkkal.

Mi az a tíz étel, amit egy immunerősítő
kúra során mindenképp érdemes pluszban
fogyasztanunk?

tos étkezésre. Ne idegenkedjünk a biocsírák fogyasztásától sem!
Immunerősítő- és gyógyteákkal, egészségmegőrző, vitamin készítményekkel további löketet adhatunk a szervezetünknek, hogy
zökkenőmentesen átvészelhesse a hideg, téli hónapokat. Sokféle
zöldség- és gyümölcslé kapható a boltokban, akár biováltozatban
avagy már több helyen frissen préselve is. Az időhiányban szenvedő, rohanó életmódot folytatók számára fogyasztásuk ideális
megoldást jelenthet; csak le kell emelni a polcról azt, amelyik ízlésünk és pénztárcánk szerint a leginkább megfelelő.
(T)-Együnk az egészségünkért!
Kiss Zsuzsanna

1. Szeder: a különféle vitaminokban gazdag szeder vírusölő, baktériumölő és rákmegelőző tulajdonságokkal bír.
2. Alma: az almában található jóféleségek elősegítik a véralvadást,
ionizálnak, reaktiválják a gyomor hasznos baktériumait, csökkentik a
koleszterinszintet. Nem hiába: napi egy alma a doktort távol tartja!
3. A kivi: lebontja a felesleges nátriumot a szervezetünkből (amit például a túl sós étrenddel juttattunk be), valamint elősegíti az emésztést.
4. Narancs: C-vitamint, kalciumot, káliumot, béta-karotint és folsavat
is tartalmaz. Megtisztítja a szervezetet, elősegíti a gyomormozgást.
5. Banán: alvássegítő, idegnyugtató hatású, gombaölő, csökkenti
a koleszterinszintet, segít eltávolítani a toxikus fémeket a szervezetből. Fogyasztása mértékletesen történjen, mert hosszú távú energiaforrást biztosít.
6. Brokkoli: nagyon sok vitamint, folsavat, foszfort vasat tartalmaz. Remek antioxidáns, antibiotikus hatású, serkenti a májműködést, tehát tisztító hatású is.
7. Sárgarépa: méregtelenítésre, veseműködés serkentésére, májés emésztőrendszeri tápanyagnak kiváló.
8. Káposzta: nyersen fogyasztva méregteleníti a gyomrot, egyébként segíti az emésztést, erősíti az immunrendszert. Kitűnő antioxidáns.
9. A cékla: tisztít, vérképző és méregtelenítő is. Fogyaszthatjuk
nyersen, savanyúságban is, vagy levesnek főzve. Vastartalma miatt a
hölgyeknek különösen ajánlott.
10. Paradicsom: kiválóan hidratál, lúgosít, gyógyítja a májgyulladást és rákmegelőző.
A hidegebb idő beálltával fokozottabban figyeljünk a változaSIKERES NŐK • 2018/november
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SIKERES ZENEKAR

ÍGY KEREK AZ ALMA
Az egyedi stílusú
etno zenét játszó
együttes sikerének kulcsa
„gyermeki”
őszintesége.

1996 nyarán alakult meg az akkor még
négytagú Alma Együttes. 1997-ben Alma címmel megjelent első nagylemezük 16 dallal.

Emellett több zenés színházi és irodalmi
produkcióban is részt vettek. Kezdetben
csak felnőtteknek játszottak később egy
megkeresés kapcsán kezdtek el gyerekeknek zenélni. A nagy sikernek köszönhetően
egy idő után gyerekzenekarrá váltak.
2004 őszén megjelent második CD-jük
„Téli alma, nyári alma” címmel. „Kerekalma
mesék” című mesekönyvüket a „Téli alma,
nyári alma” című CD dalszövegeire készült.
2005 decemberétől minden hónap első
vasárnapján a Művészetek Palotájában családias hangulatú klubban találkoznak közönségükkel.
2006-ban megjelentették „BIO” című CD-t,
majd egy év múlva megjelent a zenekar
első maxi albuma – MAXIKUKAC címmel.

Következő év végén JÁTSSZUNK EGYÜTT!
című lemezüket FONOGRAM díjra jelölték.
A zenekar második maxi lemeze a MINNIMAX MAXI az ökoriadó mozgalmat népszerűsíti.
Az Alma első koncert DVD-je, MARS A
BULIBA!
A Bartos Erika által írt mesekönyv a BALATON 13 vadonatúj Alma dalt tartalmaz CD-n,
majd a Bogyó és Babóca mesék következnek
DVD-n és rajzfilmben.
2011-ben megjelent az ARANYALMA kottáskönyv.
2013 végén debütált a Pesti Magyar
Színházban az Almaszósz című első zenés
gyerekdarabuk, amely elvarázsolt unoka
kalandjait eleveníti meg.

Bűvös mesetorna DVD+mesekönyv Béres
Alexandrával közös munka eredménye.
CSINKOFÁK című lemez különlegessége,
hogy a rajta szereplő dalok mindegyikéhez
klip is készült. Ezen szerepel például a Kicsik
és durvák, a Happy tenisz és a Vitamin dal is.
2018-ban HORTOBÁGY nagylemezük
jelent meg.
2018 az átalakulás éve a zenekar életében.
Az eddigi 5 fős csapatot 2018 augusztusától
az alapító/frontember és zeneszerző, Buda
Gábor vezetésével egy új, 4 fős felállás váltotta fel. A zenekar teljesen megújult hangzással, műsorral és sok meglepetéssel várja
közönségét, művelődési házakban, óvodákban, iskolákban, fesztiválokon, más rendezvényeken.
– 22 éve alapítottad az Alma Zenekart,
amely azóta a gyerekzene meghatározó,
piacvezető együttesévé nőtte ki magát.
Mesélj nekem egy picit a kezdetekről! Az
elejétől tudatosan haladtál a cél felé?
– Jaj, dehogy is. Egyszerűen csak szerettem a zenét, rajongtam az irodalomért,
a költészetért. Adta magát, hogy verseket zenésítsek meg. A gimnáziumban
hasonló érdeklődésű barátaimmal alapítottam meg a zenekart. Akkor még nem
gyerekeknek zenéltünk. Egyszerű hobbizenekarnak indult, soha nem gondoltam
volna, hogy valaha is ebből fogok élni.
– A gyorsan jövő sikerek segítettek ennek
a döntésnek a meghozatalában?
– Magam is meglepődtem, hogy milyen
hamar érkeztek a pozitív visszajelzések.
Talán a megalakulásunk 2. évében megnyertük a szegedi Százszorszép Fesztivál
szakmai díját. Szakmai oldalról rengeteg
dicséret érkezett, igaz, embertelen menynyiségű munkát beletettünk a fiúkkal.
Gyakorlatilag minden nap próbáltunk, és
már itt kialakult az „Alma hangzás”, azaz a
brácsa-gitár-furulya hármas. Az ős-Alma
unikális tulajdonsága volt a nagyon erős
vokális hangzás. Mind a négyen énekeltünk, és ezt igyekeztünk maximálisan kihasználni, rengeteg többszólamú
dalunk volt.
– Gondolom sorra érkeztek a
koncert felkérések is?
– Sajnos ez nem egészen volt így. Emlékszem nyakamba vettem a várost, és
demókazettákkal házaltam óvodáról óvodára, művelődési házról művelődési házig.
Egy ideig tudtunk párhuzamosan zenélni
felnőtteknek és gyerekeknek, de egyre
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több lett a kínos keveredés, aztán mikor
egy borízű, komoly irodalmi estünkön
megjelentek a gyerekes anyukák a csemetékkel, egyértelművé vált, hogy döntenünk kell, és mi a gyerekeket választottuk.
Nem hiányoznak ezek a
felnőtteknek szóló estek?
Terveim között szerepel pár kedvenc felnőtt dalunk újragondolása és megosztása.
Ugorjunk a jelenbe! Az a bizonyos általad
kitalált „Alma hangzás” maradt?
Részben. Mivel a jelenlegi zenésztársaimnak csodálatos hangjuk van, így végre
valahára újra több szólamban tudunk
énekelni. A vokális hangzás tehát viszszatért, a hangszerelés azonban véleményem szerint modernebb, feszesebb,
izgalmasabb lett, mint az elején. Meg kell,
hogy mondjam, rég élveztem ennyire a
muzsikálást, mint az utóbbi időben.
Ha szabad egy személyes megjegyzést, ez a
koncertjeiteken is átjön. Egészen elképesztő
energiákat mozgósítotok a színpadon.
Úgy szoktam mondani, hogy ha nem
úgy jövünk le a színpadról, mint aki lezuhanyozott, akkor félmunkát végeztünk
(nevet).
Mikor készültem erre az interjúra, és anyagot
gyűjtöttem rólatok, hallottam egy érdekes
történetet rólad, kíváncsi vagyok, igaz-e?
Állítólag egy vidéki helyszínen a szervezők
elszúrták a fellépés promótálását, és egy
nappal a szerződésben lekötött időpont
utáni napra hirdették meg a koncertet, így
a megszokott teltház helyett, alig lézengett

–
–

–

–
–

–
–

ott pár gyerek. Mikor kiderült a tévedés
a helyszínen, kifizettek benneteket és
elnézést kértek. Állítólag Te a véletlenül a
helyszínen lévő néhány gyereknek leadtál
egy teljes nagykoncertet azzal a felkiáltással,
hogy ha már kifizettek minket és itt a
közönségünk, akkor bulizunk! Igaz ez?
Igen, de ezt Neked ki mesélte?
Egy szervezővel beszéltem, aki akkor még
roadként dolgozott. Szóval öt gyereknek
is megtartottátok a koncertet?
Igen. Tudom, sokaknak ez hihetetlen, de
engem tényleg a színpad tölt fel energiával. Azok az impulzusok, amelyek a gyerekekből áradnak tartanak ilyen fiatalon.
Mondanál pár szót a zenésztársaidról?
Berkesi Alex elképesztő virtuozitással játszik a 7 húros basszusgitárján. Emellett
csodaszép hangja van, jelenleg a Honvéd Férfikarban is énekel. Ez nem rossz
referencia. Ránki Andrist a Magyar Tudományos Akadémiától, a Zeneművészeti
Intézetből „raboltuk” el. Andris hihetetlenül pozitív személyiség, végtelenül
kiegyensúlyozott, hatalmas zenei és lexikális tudással. Ő billentyűzik és énekel,
méghozzá nem is akárhogy.
Terveztek mostanában új albumot?
Régóta szeretném megzenésíteni Kiss-Péterffy Márti csodálatos verseit, melyeket a
Bicebóca albumhoz írt. Márti szerintem a
kortárs költészet egyik legnagyobb alakja,
szóval fel kell kötnöm a gatyát. Ez egy
tematikus album lenne, amely a beteg,
sérült és fogyatékkal élő gyerekekről szól,
mint ahogy a címe is sugallja.

Alma Együttes és DJ Dominique új közös dala,
a „Kackac kukacot”
Az új videoklipről így mesélt az együttes vezetője. A klip jól illeszkedik azon dalok
sorába, melyeknek célja a gyerekek és a társadalom érzékenyítése a beteg, fogyatékkal
élő, vagy egyszerűen csak nehezebb sorban élő tagjaival szemben.
A Down Egyesület felkérésére megírt „Mutasd meg” című dalunkat ezúttal a „Kackac
kukac” követi, mellyel szeretnénk azt elérni, hogy a különböző gyógykezelések hatására
megkopaszodó gyerkőcöket a többiek ne csúfolják, ne közösítsék ki. A kopasz kukac erősíti az egymás iránti elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök feloldásához, csatornát nyit a beteg és egészséges gyerekek között, a gyermekek és a felnőttek társadalma
között, mindezt a gyerekek boldogságra való alapvető képességére építve. Rámutat arra,
hogy a betegség stigmájaként megjelenő kopaszság nemhogy elválaszt, hanem éppenséggel összeköt, kapcsolódást jelent többféle irányba.
Azonban ahhoz, hogy az üzenetünk „átmenjen”, alapvetően vidám klipre volt szükség,
és némi öniróniára – gondolunk itt arra, hogy az évek múlásával megkopaszodott zenészek is tudjanak mulatni magukon.
A klipben zenekarunk billentyűsét, Ránki Andrist gyerekek nyírták kopaszra, tették
mindezt meglehetős élvezettel.
SIKERES NŐK • 2018/november
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Ennek első szerzeménye a „Mutasd meg!”
című dalunk, amely a Down-szindrómás
gyerekeknek íródott. Szerénytelenség
nélkül állíthatom, hogy ez nagy siker lett,
országos szinten rengeteg feldolgozás
és flashmob született belőle. Ugyanakkor nem valószínű, hogy ez az album
fizikai formában is megjelenik, ennek
egyszerűen financiális okai vannak. A YouTube-csatornánkra biztos, hogy feltöltjük,
akit érdekel, iratkozzon fel!/nevet/.
– Ehhez a vonalhoz tartozik a „Kackac kukac”
is? Ez a dal a leukémiás gyerekekről szól?
– A „Kackac kukac” nem a leukémiás, daganatos gyerekről szól, noha szerepelnek a
klipben beteg gyerkőcök is.
54
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A „Kackac kukacot” egy kifejezetten vidám dallá és klipé írtuk. A klipben egyegy momentum erejéig jelennek meg a
beteg gyerekek, ami lehetővé teszi annak
egyszerű, nem túlmagyarázott fölmutatását, hogy ilyen is van, mert ilyen az élet,
de így is lehet boldog gyermeknek lenni.
Azért is fontos ez, mert a köztudatban
mindig a tragédia kontextusában jelennek meg ezek a gyerekek. És ez valószínűleg sajnos visszahat rájuk. Hát itt nem, itt
együtt mulatunk, bulizunk, jól érezzük
magunkat!
– DJ Dominique hogy került a dalba?
– Attila szerintem egy példakép. Elképesztő
mennyiségű jótékonysági rendezvényen

lép fel, segít, ahol tud. Nem tudunk olyan
jótékonysági fellépést elvállalni, ahol ne
találkoznánk vele. Mikor megkerestük a
közreműködés ötletével, elsőre igent mondott. Ő tényleg egy csodálatos ember.
Tervek a jövőre nézve?
– Szeretnék jó apa lenni /nevet/, szeretnék
az Almával még egy csomó izgalmas dolgot megcsinálni, jó lenne, ha a vlogunkat
még többen néznék, és Alex meséjével is
vannak terveink!
– Alex mesét írt?
– Igen, és szerintem zseniálisat, de ez már
tényleg a jövő zenéje…
Eck Katalin
Fotó: BudHa Photo
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Philip Yancey:
Hol van Isten, amikor fáj?

Csisztu Zsuzsa: Kisgyerek, kisgond.
Ez valamai vicc?

„Vajon Isten nyúl le
„Va
az égből, hogy csavarjon egy
e
kicsit a busz
ke
kerekén, és végignézze, ahogy átrobog
a kor
korláton? Vajon piros
ceruzával rajzolja elő a
torná
tornádó útját a térképen?”
A szenvedés, a fájdalom kikerülhetetlenség
sége számtalan kérdést
vett fel, melyekre a
szerző
rz őszintén, a hívő
embe
ember nehézségeivel
is szembenézve igyekszik feleletet adni. A
Biblia és a közvetlen
Bib
emberi
mbe tapasztalat bölcsességét, a tudomány
és a hit meglátásait egyaránt felhasználja, hogy beavasson a
földi élet árnyékos oldalának misztériumába, mindvégig a megrendülés
dü és a remény útjain vezetve az olvasót.

„Sose felejtem el. Zokogtam. Azt nem
mondta senki, hogy életemben először,
amikor tíz éve májusban, alig pár napos
anyaként, anyák napján ölbe vehettem
az újszülött fiamat, nekem épp már
nem lesz, akit felköszönthetek. A neheze,
persze csak ezután jött. Egy háromhetes
gyerekekkel a kezemben tudtam meg,
hogy Édesapám is menthetetlen...
Egy halál. Egy születés. És megint egy
halál. Mindez alig másfél év alatt. Így
vágtunk bele mi, vagyis a férjem, Dr.
Ketskés Norbert és én életünk legizgalmasabb, legnehezebb a szülővé válás
nevet viselő kalandregénybe, huszonegyedik századi módra... Mi is hibázunk, mert szülők vagyunk, de szeretettel tesszük mindezt. Gyertek velünk ezen az úton, elevenítsük fel együtt
az első tíz édes, olykor kesernyés, kacagós és sírós év történeteit!“
Az Alexandra gondozásában Csisztu Zsuzsa tollából november 13-án országos sajtóbemutatóval megjelenő mű érzelmekkel,
izgalmakkal, kedves és őszinte, valós családi történeteken alapuló
novellák gyűjteményét kínálja az olvasóknak, amelyek bepillantást
engednek Zsuzsa életének ügyes-bajos, de ugyanakkor örömteli
pillanataiba.
Alexandra Kiadó
Ár: 3.699 Ft

3500 Ft
350

www.harmat.hu

Vámos Miklós:
Legközelebb majd sikerül
Eng
Engem
az emberek valamiféle
megbízható és jóindulatú nagybácsinak tekintenek (az okok egy részét
tud
tudni vélem. Úton-útfélen megállítanak
nak, s beszélgetést kezdeményeznek.
Sokan keresnek a neten, kérik, találkozzunk – élet-halál kérdése –, csak
én segíthetek. Néha nem sikerül elzárkó
kóznom. Aztán a kávéházban várnak,
s rrendre kiderül, hogy párkapcsolati
(válási,
válás szakítási) tanácsot kérnek.
Van aabban ráció, hogy tőlem: kétszer vváltam, továbbá jogi diplomával
rendelkezem, meg ugye a közismert
empátiám.
Emiatt fontolgattam egy ideje, hogy egy hozzám hasonló amatőr
Em
kapcsolatjavítóról írjak könyvet. Esetleg a figura legyen azonos a
Borgisz
gi című korai kisregényemben szereplő tizenkilenc éves Najn
Ivánnal.
nn Miféle felnőtt vált belőle? Egy központi alakot terveztem,
kettő lett belőle. A Borgisz kilenc hónap története, ez a könyv kilenc
évé. Ugyanakkor a kilenc fejezet Beethoven egy-egy szimfóniájának
szerkezetét, mondandóját, hangulatát, lendületét követi, amennyire
szerk
a nyelv
ye eszközei engedik. Voltaképp szimfonikus regény keletkezett,
zenés
nés próza. Végül örömpróza? Bárcsak.
Athenaeum Kiadó Kft.
Ár: 3999 Ft
At
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J. M. Coetzee: Jézus iskolái
Fordította: Szieberth Ádám
Jézus gyermekkora címmel 2014ben jelent meg magyarul a Nobel-díjas
dél-afrikai író, J. M. Coetzee új regényfolyamának első kötete, amelynek
folytatása a Jézus iskolái, de önmagában is teljes történet egy még mindig
aprócska, éppen csak iskoláskorú kisfiúról
és nevelőszüleiről. Davíd, Simón és Inés
egyaránt, mintha a semmiből hajóznának át az óceánon, egy emléktelen múltból érkeznek a befogadóállomás-szerűen
működő utópisztikus valóságba. Coetzee – műve címének erős utalásán túl
– rendkívül visszafogottan „játszik rá” a bibliai párhuzamokra, aprólékos vizsgálódása egy autisztikus akaratú és kategorizálhatatlan
képességű fiú hétköznapjaiban újra és újra, váratlanul szolgál kínzó
felismerésekkel. Davíd oly kibírhatatlan, hogy nyomasztó jelenléte
elől a menekülés vágya nevelőapjában már-már legyűri a szeretet
és gondoskodás ösztöneit – mégis ennek az ellenkezője történik:
a férfi kénytelen önmagában fölfedezni eddig nem ismert készségeket, föltenni eddig elhárított kérdéseket. Az olvasó szinte észre
sem veszi, hogy Coetzee, mint korábbi remekeiben mindig, az önkifejezés határairól, a művészet mibenlétéről, az erkölcs fogalmáról, az
emberi kapcsolatok esélyeiről beszél.
Athenaeum Kiadó
Ár: 3999 Ft
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Budapesti Karácsonyi
Vásár 2018. Budapesti
Adventi- és Karácsonyi
Vásár a Vörösmarty téren
Orgona koncert a Szent
István Bazilikában
1051 Budapest, Szent István tér 1
2018.01.02 – 2019.01.05
www.budapest.com/szabadido/
esemenyek/koncertek/
orgona_koncert_a_szent_
istvan_bazilikaban.hu.html

Leonardo és a
budapesti lovas, időszaki
tárlat a Szépművészeti
Múzeumban

Budapest, Vörösmarty tér
2018.11.09. - 2019.01.01.
www.programturizmus.hu/ajanlatbudapest-karacsony-vasar.html

Budapest, 2018.10.31. - 2019.01.06.
www.programturizmus.hu/
kategoria-muzeum.html

Decemberi Családi
Csopa Csodák
1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
2018.12.01 – 12.02.
www.budapest.com/szabadido/
esemenyek/gyerekprogramok/
decemberi_csaladi_csopa_
csodak.hu.html
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RUBEN BRANDT, A GYŰJTŐ
Miközben egy akció-thriller gyorsaságával robogunk, minduntalan előbukkan a
művészet rejtélye, gyógyító ereje és számtalan funkciója az esztétikai kérdésektől a
személyes alkotási motiváción át a manipulációig egyaránt.
A film kultikus helyszínekre vezet – New York,
Párizs, London, Róma, Tokió, Chicago, Firenze és
Szentpétervár városaiban a szereplőkkel együtt
beléphetünk a világ legnagyobb múzeumainak
termeibe és megcsodálhatjuk a legnagyobb
Botticelli, Warhol, Magritte, Hopper műveket
Milorad Krstić egyedi átdolgozásában. A rendező vallomása szerint mozija valahol Tarantino
és Greenaway között ér ki új és nyílt képalkotói
vizekre.
A filmben minden híres festmény, épület és
tárgy a rendező-látványtervező jóvoltából szokatlanul ismerős. Krstić a maga kép-és formaalkotó művészetével hommage-t állít ikonikus
művek, kameraállások, hangulatok és jelentéseik
átdolgozásával, amin keresztül újra reflektorfénybe helyezi a filmművészet, az építészet, a
dizájn és a képzőművészet ikonikus alkotóit.
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