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Egészség
A tudósok már hosszú ideje kongatják a vészharangot, hogy rettentő egészségtelenül élünk: nem
mozgunk eleget, tömjük magunkba az ártalmasabbnál ártalmasabb ételeket, amelyektől csak rakó-
dik ránk a sok háj, és lassan olyan kövérek leszünk, hogy már ha akarnánk, sem tudnánk eleget
mozogni. Így, ha sürgősen nem változtatunk ezen az önpusztító életvitelen, hát megnézhetjük
magunkat! És teljesen igazuk van.
Magam is azok közé tartozom, akik általában félévente megfogadják, hogy most aztán elég volt a
zabálásból, a fotelban a tévé előtt átnassolt estékből, és holnaptól igenis egészségesen fogok élni.
Sajnos egy bizonyos kor után, amikor a szervezet már jelzi, hogy nem ártana kímélő üzemmódban
folytatni, az ember rákényszerül arra, hogy végre komolyan is vegye az ilyen fogadalmakat. Meg
aztán az sem elhanyagolható szempont, hogy a szekrényből előszedett nyári cuccaimban úgy nézek
ki, mint egy elfuserált kötözött sonka.
Szóval minden okom megvolt rá, hogy új alapokra helyezzem az életvitelemet. Mindenekelőtt fájó
szívvel búcsút intettem a hentes polcain sorakozó szép kövér csülköknek, szalonnáknak, kolbászok-
nak, és a zöldséges, meg a baromfi bolt felé kormányoztam a bevásárló kocsit. Meg kellett barát-
koznom a gondolattal, hogy Darwin tévedett, és az embernek a nyulakkal van közös őse, hiszen
ellenkező esetben nem a saláta meg a répa kellene a fennmaradásához. Szóval ettem becsülettel a
rengeteg zöldséget, időnként egy-egy szelet párolt fehér hússal feldobva (Ez utóbbi élvezeti értéke
még a legrafináltabb fűszerezés mellett is legfeljebb a fűrészpor és a kohósalak elegyéhez mérhető.),
és folyamatosan szédelegtem az éhségtől, viszont rövid néhány hét alatt sikerült 13 dekát leadnom.
Ám épp, amikor már a csendes beletörődés időszakát éltem, és már csak ritkán álmodtam sóletről
füstölt tarjával, akkor beütött a krach! Az egyik reggeli tévéműsorban egy elhivatott fogyasztóvédő
adott hangot felháborodásának amiatt, hogy ezeket a „gyári” csirkéket tulajdonképpen nem hizlal-
ják, hanem különböző tápokkal csak felpumpálják, így amit mi baromfi néven megvásárolunk,
annak a nagy része víz, meg különböző vegyi anyagok. Mondjuk az nekem is gyanús volt, hogy bete-
szem a csirkét a sütőbe, és mire elkészül, már egy kolibrit veszek ki a tepsiből, de azt hittem, hogy
ez így természetes. Na, mindegy, gondoltam, de legalább a zöldségekben nem csalódik az ember!
Ám ebben is tévedtem, mivel a következő napok hírei már arról szóltak, hogy micsoda halálos kórt
terjeszt az uborka, aztán a saláta, a paradicsom, majd végül minden táplálékok legegészségesebbje,
a csíra!
Na, most akkor mi van? Mi lesz az én egészséges étrendemmel? És egyáltalán mi az, amit még meg-
ehetek anélkül, hogy halálos veszélybe sodornám magam? Osztottam, szoroztam, és rájöttem, hogy
egyetlen olyan emberi fogyasztásra alkalmas dolog létezik ezen a Földön, amelyet még nem fertőz-
tek meg a civilizáció káros hatásai: a Himalája jegébe ötezer évvel ezelőtt belefagyott sókristályok.
Azon, mondjuk, eléldegélhetnék pár évig, de aztán eszembe jutott, hogy a túlzott só fogyasztás
magas vérnyomást okoz, aminek viszont rengeteg szintén halálos mellékhatása van, és itt a kör
bezárult. Nincs tovább, vagy éhen halok, vagy az étel öl meg.
Nos, én az utóbbit választottam, elvégre, ha már itt a vég, legalább legyen vidám! Elővettem a mély-
hűtőből azt a másfél kiló oldalast, amit még a nagy diéta előtt felejtettem ott. Ezt én jó fokhagymá-
san, bő zsírban szoktam kisütni, és vastag szelet fehér kenyérrel, meg kovászos uborkával eszem
meg, úgy, hogy a pecsenyezsírt tunkolom, majd mindezt egy, esetleg több sörrel kísérem le a nyo-
maték kedvéért. A fentiek alapján ez, meg a többi hasonló fogás valószínűleg a halálomat okozza
majd az elkövetkező 20-30 évben, de vigasztal a tudat, hogy legalább tele hassal szállok sírba, és
azért az mégis csak más, nem?
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� Mivel barátságos vagy, gyakran poén-
kodsz, veled sokan jóban vannak. Most is,
miközben beszélgetünk a Madách Színház
tetőteraszán, a mellettünk jövő-menő embe-
rek egy-egy mosoly kíséretében köszönnek
neked. Ebből kiindulva, azt gondolnám, hogy
gyakran mész társaságba, bulikba. Sok
ismerősöd, barátod van?
� „Boldogult ifjúkoromban (Tordy Géza
mutatott be mindig fiatal színészként, ami
akkor feszélyezett) az előadások után ott
maradtam a színházban, a büfében egy-két
pohár ital segítségével levezettük a feszültsé-
get. Ma már inkább hazamegyek, kicsit visz-
szahúzó lettem. Otthon egy jó könyv, egy film,
vagy akárcsak egy beszélgetés is ki tud kap-
csolni.
� Sok sérelem ért, ezért tartasz távolságot?
� Ez is benne van a pakliban, de inkább, egy-
re jobban megismerem és vállalom önmagam.
Amúgy is, a munkahelyeim, a színházak és a
főiskola megtanította „elfelejteni” a negatív
dolgokat. Azokkal a színésztársaimmal
vagyok szívesen együtt, akik hasonlóan gon-
dolkodnak, mint én.

legjobb barátom a feleségem,

igazán vele szeretek

beszélgetni, utazni,

és egyáltalán együtt lenni

– mondta Hajdu Steve a minap –

s ez a kijelentés egy nyolc éve tartó

házasságban igazán bensőséges

kapcsolatot jelez. Ezek után

egyáltalán nem meglepő,

hogy ő játsza az októberben

a Játékszínben bemutatásra kerülő

Neil Simon darab, Az utolsó

hősszerelmes főszerepét.
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� Ezért vagy inkább szabadúszó?
� Voltam társulati tag majd’ egy évtizedig, de
mivel nekem bevált, hogy én irányítom a
pályám, én döntöm el, hogy melyik felkérésre
mondok igent, így egyelőre vállalom a bizony-
talansággal járó szabadabb létet, hiszen a sza-
badúszás addig jó, amíg hívják az embert.
Jelenleg nincs olyan színház, ahová szívesen
mennék. Színész „kisiparosként” nincs érzel-
mi kötődésem, hiszen nem vagyok társulati
tag. Mindenhol szívesen játszom, ha jó szere-
pet kínálnak fel.
� Melyik előadásokra emlékszel szívesen
vissza?
� A Színművészeti után az Új Színházhoz
mentem. Ez akkor Székely Gábor (Ács János,
Novák Eszter) vezetésével egy frissen alakult
művészszínház volt. Imádtam, az igazgató
váltás miatt mentem el a Vígszínházhoz, ahol
nyolc évre lehorgonyoztam. Itt az első sikere-
met a Gyaloggalopp előadásban éltem meg
(Méhes László rendezte), 5 karaktert alakítot-
tam benne. Eddig számomra a legfontosabb
szerep a Kövekkel a zsebében előadáshoz
fűződik (Hegedűs D. Géza rendezte). A két-
személyes darabban Gyuriska János volt a
partnerem, ketten 15 karakter alakítottunk. A
Pesti Színházban közel százszor játszottuk.
Áldott pillanatokat élhettünk át, úgy álltak a
csillagok, hogy siker lett, sokszor állva tapsol-
tak a nézők. Ezzel irigyeket is szereztünk
magunknak, nekem fájt, ahogy ők viszonyul-
tak hozzánk. Ez volt az első csepp a pohár-
ban, ami ahhoz vezetet, hogy otthagytam a
Víget. A sikerrel, mivel mindketten, Gyuriska
és én is, szerények vagyunk, nem tudtunk iga-
zán élni, nagyképűnek kellett volna lennünk.
A Godot-ra várva című darabban ismét Gyu-
riska János volt a partnerem, ezt az előadást
is kedvelték a nézők, de valami vezetői döntés
miatt sajnos mégsem ezt vittük abban az
évben Pécsre, hanem a Pálinkás Jánossal
(kortárs szerző írta) mentünk, pedig körülbe-
lül tíz előadás után a nézők érdeklődésének
hiánya miatt le kellett venni a repertoárról.
Ebben is főszerepet játszottam, de attól még
nem értettem a döntés okát. Szerettem még

Vaknyugat-ot is, amit Gothár Péter rendezett
(Pesti Színház). A vígszínházas időszakban
hívtak a Játékszínbe, a Mezítláb a parkban
című Neil Simon darabba. Reviczky Gábor,
Balázsovits Edit voltak a partnereim. Ekkor
játszottam először Simon darabot, de azonnal
beleszerettem. Pont ennek a darabnak a pre-
mierje idején akarta a Vígszínház vezetése,
hogy a Cseresznyéskertbe ugorjak be, de
mivel erre más is tökéletesen alkalmas lett
volna a társulatból, betelt a pohár, s felmond-
tam. Azóta vagyok szabadúszó. Októberben
itt újabb Neil Simon bemutatóm lesz, Az utol-
só hősszerelmes. Hernádi Judittal, Gallusz
Nikivel, Györgyi Annával játszom, Szirtes
Tamás rendezi. De játszom a következő évad-
ban is a Madáchban a Spamelot-ot, amit szin-
tén nagyon szeretek.
� Sikeres vagy, a színházak mellett hetente a
televízióban is látunk. Vannak beteljesületlen
vágyaid, szerepálmaid?
� Szerepálmaim nincsenek, mert félő, hogy
még a végén megvalósulnak.
� És a nagy klasszikus szerepek, mint Ham-
let, Rómeó stb.?
� A Vígben kaptam drámai szerepeket is, de
nem éreztem jól magam bennük, nem illik
hozzám, olyan, mint az állatkertben a zsiráf,
hogy szép állat, de otthonra nem kéne. Az én
habitusomhoz az abszurd, a humor áll közel, s
nem is vágyom más területre. De, ha így bele-
gondolok, azért egy vágyam mégis teljesülhet-
ne, a lottó ötös jól jönne, akkor mostantól,
mint Mici mackó, nem csinálnék semmit…
� Csak nem elhagyni készülsz a pályát?
� Á, dehogy, élvezem a pozitív visszajelzése-
ket, ami a színházakban és a Heti hetes kap-
csán érnek, meg aztán más szakmában dol-
gozni kellene…
� Nem övezik a pályafutásodat nagy kudar-
cok. Tudatosan irányítod a karriered?
� Engem inkább sodor az élet. Már az óvodá-
ban sem tülekedtem semmiért. Azért lett
mozsár a jelem, mert már csak az maradt.
Édesanyám meg is szidott érte, hogy lehettem
volna egy kicsit élelmesebb, s akkor lehettem
volna napocska, vagy pöttyös labda, merthogy

DélUtán magazin_sztárinterjú DélUtán magazin_sztárinterjú
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a mozsarat most ő hogy fogja belehímezni a
ruháimba?
� Miért a Színművészetire felvételiztél, ha
bevallottan lusta vagy, a színész pálya meg
állandó tanulással jár?
� Néhány jó pedagógus keze alá kerültem, így
jó irányt vett az életem. Drámatagozatos gim-
náziumba mentem Debrecenbe, édesanyám
protekciójával (Kálói Molnár Péterrel jártam
egy iskolába). Színész is azért lettem, mert a
gimnáziumban a második évre kiderült, hogy
csak a színjátszókörös sikereim mentenek
meg, a jegyeim és a magaviseletem hagyott
kívánni valót maga után, s csak olyan iskolá-
ba van értelme felvételiznem, ahol a tehetség
a lényeg.
� A szüleid, hogy fogadták a döntésed?
� Támogattak mindenben, van egy tíz évvel
idősebb bátyám, s ő kitaposta az utat előttem.
Hozzá viszonyítottak, s akkor már nem is tűn-
tem fel olyan rossz színben. Édesanyám sze-
rette a színházat, édesapámnak meg remek
humora van. Ráadásul a Színművészeti jó
hatással volt rám, a gimnáziumi évek kudar-
cai után itt szinte szárnyaltam. Jó mesterek-
hez sodort a szerencse, hiszen Horvai István
és Kapás Dezső osztályába kerültem. Shell
Judit, Kamarás Iván, Anger Zsolt, Széles
Tamás, Fekete Ernő, Marozsán Erika, Gregor
Bernadett, Kéri Kitty, Ujvári Csaba voltak a
csoporttársaim. Még ma is minden évben a
költészet napján összejövünk, tartjuk a kap-
csolatot.
� Úgy tudom, hogy van saját társulatod,
milyen a Hajdu Steve-féle színház?
Ez csupán egy baráti csapat, kicsit kifordítva,
önmagunk elé tükröt tartva mutatjuk be az
emberi viszonyokat, érzelmeket. Szeretem, ha
a közönség visszajelzése rögtön elér hozzám, s
a vígjátékok, humoros dolgok ilyenek, hiszen
ezekben egy-egy poénon vagy nevet a közön-
ség, vagy nem. Ilyen egyszerű… Magyar Attila
és Szakács Tibor barátommal ennek szellemé-
ben két darabot hoztunk össze, s szerencsére
sikerünk van velük, mert már tíz éve műsoron
vannak. Most Budaörsön, a Játékszínben
játszszuk őket. Az egyik Csokonai Özvegy Kar-

nyónéjának, a másik pedig egy ismeretlen
középkori szerző Kocsonya Mihály házassága
című művének átdolgozása.
� A Karnyóné esetében értem a választáso-
tokat, hiszen Csokonai drámája fanyar
humorral átszőtt darab, de mi ez a Kocsonya
Mihály házassága? Én még nem hallottam
soha erről a műről.
� A kritikusainknak akartunk visszavágni,
azzal, hogy előkapartunk a múltból egy „vere-
tes” művet. Eredetileg csak egy egyoldalas szi-
nopszis volt, amit kibővítettünk, továbbgon-
doltunk. Fordított Kőműves Kelemenné tör-
ténetet faragtunk belőle. Én játszom Kocso-
nya Mihálynét, a férj pedig Magyar Attila épí-
tési vállalkozó, aki várat akar építeni, de az
első felsége olyan merev asszony volt, hogy a
mészben sem tudott feloldódni, ezért keres
egy hatalmas nőt feleségnek.
� Attilával régóta barátok vagytok. Hogy
oszlik meg a munka köztetek?
� Jól kiegészítjük egymást. Én ötletelek, de
mivel lusta vagyok, a megvalósítás Attilára
marad. Ő kitartóan utánajár, hogy mondjuk a
díszletfantázia, amit megálmodtam, hogyan
kivitelezhető.
� Kinek adsz a véleményére? A szüleid pél-
dául megnézik a premierjeidet?
� Régebben mindent megnéztek, amiben sze-
repeltem, büszkék voltak rám, de most már
más a helyzet. Édesapám 80 éves, Debrecen-
ben él, az egészsége nem engedi az utazáso-
kat, édesanyám már nem él. Viszont a felesé-
gem észrevételeit meghallgatom, sokan tanu-
lok belőlük, hiszen neki nincsen prekoncepci-
ója, mert nem ismeri a színészeket, a nyelvet
sem beszéli tökéletesen, hiszen Angliában
született, ezért elsősorban az energiákat
figyeli, hogy létrejön-e két ember között a
kontaktus, a „varázslat” a színpadon. Nekem,
mivel nem a verbalitás az elsődleges, hanem
az energiák áramlása, így borzasztóan fontos
az erre irányuló visszajelzés. De szerintem az
életben lényeges dolgok, például a szerelem is
ilyen, nem kell szavakba önteni, érezni kell.

Balogh Andrea
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Nemcsak az anyagcsere-zavarok következ-
tében kialakuló májfoltok, a hormonális
változások időszakában jelentkező öregségi
foltok, hanem a szeplők kialakulása is
komoly gondot okozhat, mivel a tavaszi-
nyári napfényben ezek a színegyenetlensé-
gek felerősödnek. A pigmentációt megaka-
dályozhatjuk a melanintermelés fékezésé-
vel, vagy a melanin aggregátumok szétbon-
tására irányuló képesség növelésével a bőr-
ben. Már régóta ismertek olyan természe-
tes, vagy természetazonos anyagok, ame-
lyek az időben elkezdett kora tavaszi bőr-
halványító kezelésekkel hatékonyan alkal-
mazhatóak.
A pigmentfolt-halványító kezelést egy
kozmetikai szalonban célszerű elkez-
deni. A kezelés során egy gyümölcs-
savas peeling hatékonyan eltávolítja
az elöregedett hámsejteket. Ilyen pél-
dául az AHA BIRS PELING. A ható-
idő elteltével lemosott és bázikus
gyógyvízzel áttörölt bőrre a kövirózsa
és halványító zeller tartalmú maszko-
kat használjuk, amelyek nagy meny-
nyiségű C-, E-, és B

3
-vitamint tartal-

maznak. A 20 perc alatt eredménye-
sen redukálják az aggregálódott pig-
menteket a kezelésre szoruló bőrfelü-
leten.
Ezt követően a pigmentációs zavar
további mérséklése érdekében java-
soljuk az eperfa, harungana halványí-
tó zeller, zöldtea, spárga és kövirózsa
kivonatát tartalmazó natúrkozmeti-
kai összetételű KÖVIRÓZSA KRÉM
és ZÖLD TEA HIDRATÁLÓ NAPPA-
LI ARCKRÉM (SPF 12) arckrémké-
met. A fényérzékeny bőrre kiválóak a
kövirózsa hatóanyagú krémek anti -
oxidánsokkal és multivitaminokkal
kiegészítve, amellyel otthon is rend-
szeresen folytatni kell a bőrápolást.
Azokon a területeken, ahol nagyobb
kiterjedésű pigmentációs zavar talál-
ható, a kora tavaszi időszakban cél-
szerű akár naponta kétszer is felvinni

a krémet. Jól hidratálja és táplálja arcbő-
rét, miközben a titándioxid, mint termé-
szetes fényvédő pigment az UV-sugárzás
okozta további károsodásoktól is megvé-
di. Természetes hatóanyagok rendszeres
alkalmazása mellett is 8-12 hét szükséges
ahhoz, hogy jelentős, szemmel látható hal-
ványító hatás jöjjön létre. A kozmetikusok
a kéthetente, havonta végzett peelingezést
követő bőrhalványításra és a méregtelení-
tés gyorsítására a tartós bőrfehérítés érde-
kében még a SÜTŐTÖK-MÁRIATÖVIS
MASZKOT használhatják, valamint egy, a
legérintettebb bőrterületekre ultrahanggal
bevihető  és otthon is rendszeresen alkal-
mazandó a NUTRIMAX-B halványító kon-

avasszal és nyáron az erős

UV-sugárzás új kihívás elé állítja

a téli időszakban elhalványodott bőrt.

A bőr melanociták által termelt

festékanyaga a melanin bizonyos

mértékben a káros UV-sugárzástól

igyekszik megvédeni a bőrt.

A melanociták fokozódó működése

és a melanin aggregálódása

színegyenetlenséget eredményezhet

az epidermisz alsóbb rétegében.

Ennek elkerülése érdekében kétféle

bőrápolási stratégiája is lehet

a tudatos vásárlóknak: gondoskod-

nak a pigmentációs zavarokra hajla-

mos bőr halványításáról és a fényvé-

delméről vagy biztosítják a fényvé-

delmet a környezeti hatásoknak

kitett bőrfelületen, például az inten-

zív napozás/szoláriumozás által

megnövekedett másodlagos bőröre-

gedési folyamatok, a leégési tünetek

megelőzése érdekében.

T

DélUtán magazin_egészség

Dr. Gyovai Viola
okl. biológus,

a MTA kandidátusa
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centrátum. A kézen lévő öregségi pigment-
foltok halványítására a Neroli-kukoricás
kézradír hetenkénti manikűrözés előtti
használata célszerű.
A pigmentfolt, májfolt halványító kúra idő-
tartama alatt, amelyet már kora tavasz-
szal megkezdezdhetünk, nem ajánlott a
szoláriumozás és még magas fényvédő
faktorú natúrkozmetikumokkal sem cél-
szerű az arc, vagy az érintett kézterület
napoztatása.
Általában kerülendő minden olyan
kémiai fényvédőket tartalmazó napozóké-
szítmény használata, amely paraffinolajat,
etoxilált emulgeátort (például Ceteareth-
20, Polysorbatum, vagy trietil-amin szár-
mazékokat is tartalmaz).
Az egyenletes barnulást elősegíthet-
jük gyógynövények kivonataival
amellett, hogy tápláljuk és védjük
bőrünket a leégési tünetek kifejlő-
désétől Erre lehetőséget ad a
NAPOZÁS UTÁNI SZOLI BAL-
ZSAM bőrápoló-tápláló krém.
Ajánljuk a magyar BIOLA bio-
kozmetikum termékcsaládból a
82 százalék tanúsított ökoló-
giai termelésből származó
növényi hatóanyagot tartalma-
zó SPF 10-es fényvédő faktorral
dermatológiailag tesztelten
hipoallergén ORVOSI SOM-
KÓRÓ FÉNYVÉDŐ KRÉMET,
továbbá az SPF 27-es fényvédő
faktorral tesztelt vízálló BÍBOR
KASVIRÁG FÉNYVÉDŐ TER-
MÉKET és az SPF50+ HOMOK-
TÖVIS FÉNYVÉDŐ KRÉMET.
A fényvédelmet biztosító természetes pig-
mentek, amelyek kis mértékű fedő (make-
up) hatást is gyakorolnak a bőrön, növé-
nyi olajok biztosítják annak ápolását.
Ez, a BIOKONTROLL Hungária Nonpro-
fit Kft. által ellenőrzött termék nagy sikert
aratott a BIOFACH/VIVANESS 2011-ben
Nürnbergben,  az ökológiai termékek ki -
állításán a BIOLA Naturkozmetikai Kft.

standjára látogató érdeklődők között.
Különlegesen érzékeny szemkörnyékre a
fény okozta fáradtságérzet és a mimikai
ráncok mérséklésére nagymennyiségű
antioxidánst tartalmazó NUTRIMAX
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓT a kozmetikusá-
tól kérhet, míg otthoni bőrápolásra a bio-
boltokban is kapható a BIO LIGETSZÉ-
PE-BÍBOR KASVIRÁG SZEMKÖRNYÉ-
KÁPOLÓ, amely az illóolajokra érzéke-
nyek részére is hatékony ránckisimító
bőrápolást biztosít.
Rendkívül fontos a nappali bőrápolás
során a gyakori tusolás és fürdőzés miatt a
bőr védősavköpenyének és utánzsírozásá-
nak, hidratálásának fokozott biztosítása.
Erre hatékonyan alkalmazható a GÖRÖG-

SZÉNA-BIRS REJUVENÁLÓ TES-
TÁPOLÓ, és a BIO HÁRS KÉZ- ÉS
TESTÁPOLÓ BALZSAM.

Sokaknak hasznos segítség
lehet a nyári lábbelik alkalma-
zása kor egy bőrpuhító, hidratáló
GYÓGYNÖVÉNYES LÁBÁPOLÓ
BALZSAM, amely a kirepedezés-
re hajlamos sarkak regeneráló-
dását és szépülését elősegítő
krém.
Az arc és dekoltázs nappali ápo-
lására zsíros bőr esetén a BIO
BÍBORKA ARCÁPOLÓ, míg
kevert bőrtípus esetén a bio spi-
rulina alga kivonatát tartalmazó
FITO HIDROGÉLT javasoljuk.
Érzékeny, érett, száraz bőr ápolá-
sára látványosan szép eredményt
ad az ORCHIDEA REJUVENÁLÓ
NAPPALI ARCKRÉM használata,

amely még kismértékű fényvédelmet is
biztosít a természetes fényvédő pigmen-
tek által.
Amennyiben feltétlenül szükséges a
kevert és érett száraz bőr éjszakai újra
struktúrálódását és védelmét biztosítani,
a könnyen felszívódó olajokat tartalmazó
GYÖNGYVIRÁG REJUVENÁLÓ ÉJSZA-
KAI ARCKRÉMET javasoljuk.
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Hogy kaphatjuk rajta magunkat, hogy füg-
gővé váltunk? 

Erős vágyakozást érzünk az adott inger iránt, meg-
vonási tünetek mutatkoznak elhagyásakor (fizikai –
remegés, verejtékezés, rossz közérzet… - és lelki –
feszültség, nyugtalanság, düh…), tolerancia lép fel:
mind nagyobb mennyiség vált ki hasonló komfort
érzetet, egyéb – társadalmilag elfogadott – öröm-
szerző források háttérbe szorulnak azáltal, hogy
több és több időt fordít az illető a kialakult függő-
ségre, akkor is ragaszkodik hozzá, ha számára is
valamelyest nyilvánvalóvá válnak káros következ-
ményei. 

Saját tapasztalataimat szeretném önökkel megosz-
tani. Ifjúsági mentálhygene ambulanciát vezet-
tem, amikor egy nagymama kétségbeesetten tele-
fonált. Sokat vívódott, mielőtt szakemberhez for-
dult, a helyzet a családján belül rohamosan rom-
lott, ezért döntött amellett, hogy mégis kér külső
segítséget.
Arról számolt be, hogy 13 éves unokája szinte reg-
geltől estig a számítógép előtt ült hétvégén. Az is
előfordult hétköznapokon, hogy lógott az iskolából,
csak, hogy benne maradhasson az aktuális játék-
helyzetben, vagy annyira az adott szituáció hatása
alá került, hogy elkésett az óráról. Az utóbbiak
miatt  osztályfőnöki intőt is kapott, mert az igazo-
latlan órái száma elérte a maximumot. Iskola után
első dolga  az volt, hogy otthon bekapcsolta a
gépét és ki sem szállt belőle késő estig.
A korábban jeles tanuló most épp, hogy nem
bukott meg. Csillagász akart lenni; évek óta ezt
mondogatta, jártak planetáriumba, bújta a szak-
könyveket, most pedig csak otthon ült és interne-
tezett.
A barátait is leépítette, arra hivatkozva, hogy
„dedósok, nem lehet velük semmi izgalmasat csi-
nálni”. Kicsi korától gyűjtött és féltve őrzött
bélyegalbumait eladta, az árából számítógépes
játékot vásárolt, amivel internetes hálózatban
játszhatott a haverokkal. A közös, stratégiai játékok
éjszakába nyúlóan zajlottak.
Amikor a szülők, olykor nagyszülők szóltak, hogy
vacsoraidő van, fürdés, majd alvás, a gyermek indu-
latosan és a korábban nem tapasztalt, durva stílus-

ban küldte el őket, és becsapta a szobája ajtaját.
Végül az apa zárolta a számítógépet, mert látta fia
fizikai leromlását (ritkán fürdött, állva, pár falatot
evett, sokat fogyott). Anyja megsajnálta és tálcán,
titkon vitt be neki ételt a szobába, hogy ne éhezzen.
A szülői korlátozás nagy veszekedésekhez, és a gyer-
mek részéről olyan mértékű dührohamokhoz veze-
tett, hogy az üvegezett ajtót jobbnak látták bedesz-
kázni, mint naponta üveget cserélni benne.
A gyermek nehezen szánta rá magát, de – szülői
ráhatásra – végül eljött hozzám. Átlagos megjelené-
sű, vékony, sápadt, hanyag tartású fiatal benyomá-
sát keltette. Idővel feloldódott. Velem szemben
udvarias volt. Érdeklődő, okos gyermeknek ismer-
tem meg.
Bevallotta, hogy „Egyetlen barátom a számítógép,
soha nem hagy cserben, ezért nem is tartok igényt
semmiféle segítségre, nem akarok megváltozni,
mert így érzem jól magamat! Szerintem a szüleim-
nek van szüksége pszichiáterre, mert nem tudnak
haladni a korral.”
Azt tapasztalom, hogy a boszorkányok kora leáldo-
zóban, illetve alakjukat, a modern társadalom igé-
nyeinek megfelelően, megváltoztatták: többen szá-
mítógép formájában jelennek meg, elvarázsolják a
magányos gyermekeket, felnőtteket.
A boszorkányok tudják – amit a rohanó világ millió
hatásával elárasztott embere elfelejtett, a jutalom a
kulcsinger, így boszorkányos trükkökkel „áljutal-
maznak”!
Az emberi agy, a gondolkozásunk a mérleg nyelve:
eldönthetjük, mennyi helyet adunk a virtuális tér-
nek, és mennyit a személyes kapcsolatok építésének. 
Legerősebb hatásként szüleink, nagyszüleink óta
mégis a hús-vér emberi kapcsolatok maradtak meg. 
A fent említett szülők gyermekük mögött álltak.
Megértették, hogy a tiltás csak olaj a tűzre! Egy év
terápia során együtt gondolkozva megtanulták,
hogy mennyire érdemes korlátozni a fiuk internet
használatát.
A serdülő az internetes jártasságán keresztül saját
képességeit, értékeit felhasználta arra, hogy új feje-
zetet nyisson életében: A csillagok távoli világából
leszállt a földre: most geológusnak készül –  egyete-
mista. Megtartott a virtuális haverokból párat, aki-
ből egyik igazi baráttá lépett elő és visszatért régi
barátai közül néhányukhoz.

Internet – áldás vagy átok?
mióta ember él a földön,

maga a függőség is sokrétű

– élettani, viselkedésben és gondol-

kozásban mutatkozó – változásokat

eredményez. Ezek hatására

a függőség kiváltotta tényező kerül

előtérbe a hétköznapi dolgokkal

szemben. Néha hitetlenül 

szemléljük, mi minden válthat ki

függőséget: a kémiai anyagokon

(drog, nikotin, koffein, alkohol stb.)

túl, a viselkedésben megmutatkozó

szélsőséges magatartások, mint pél-

dául a munkamánia, a kóros vásár-

lás, az internet túlzott használata,

a határtalan gyűjtőszenvedély, az

egészségesnek vélt szélsőséges

táplálkozási szokások, a túlzásba

vitt sportolás, az élettani igényeket

messze meghaladó sex, a társfüggő-

ség, az eszmék iránti fanatikus elköte-

leződés. A lista hosszú.

A
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Internetes pedofília 

A napokban az egyik közösségi oldalon – ugyan zárt
rendszerben – visszaköszönt pár, régen törölt leve-
lem. Ez az élményem elgondolkoztatott azon,
melyek a vélt és valós veszélyei az internetnek?
Mennyire biztonságos? Segít boldogulnunk, időt
spórolnunk e rohanó világban? Tudatosul-e ben-
nünk, hogy nem elég a felkínált, végtelen számú
információ közt szelektálni, mint tyúk a kender-
magban; épp oly hangsúlyos saját személyes zónánk
(adataink, fotóink, családról közzétett képek) védel-
me is!

A közelmúltban nagy port kavart egy rémtett, amit
az egyik legnagyobb közösségi portál segítségével
követtek el Nagy-Britanniában. Egy tizenhét esz-
tendős diáklányt a weboldalon keresztül lépre csalt
egy szexuális bűnöző, elrabolta, többször brutálisan
megerőszakolta, majd meggyilkolta. Az eset után
sorra szivárogtak ki a hírek hasonló tragédiákról,
amelyek közvetett vagy közvetlen módon, de inter-
netes pedofilokhoz köthetők. 
A közösségi oldalak világméretű térhódításával
nemcsak a kommunikáció formája, jellege alakult
át, de sajnos teret kaptak a szexuális bűnözök, így a
pedofilok is. Mi sem egyszerűbb, mint  egy vonzó
arc és álszemélyiség mögé bújva – ellenőrizhetet-
len, hogy valójában ki van a chat vagy profil másik
végén – meghódítani egy tapasztalatlan gyermeket,
majd pedig lépre csalni. A különböző közösségi por-
tálokra gyakran úgy rakják fel tízenévesek a fotói-
kat, hogy nem gondolják végig, azokon mennyit
mutatnak magukból, esetleg ezek a képek alkalma-
sint milyen hatást válthatnak ki másokból. A portá-
lokon fent lévő tinédzserek nagy
része nem érzi, hogy az a fotó,
amit ő viccesnek tart, vagy mond-
juk egy balatoni nyaraláson
készült fürdőruhás kép más sze-
mében erős szexuális töltettel bír. 
Az elmúlt hónapokban számos
szülő emelte fel a hangját az inter-
netes hálón csellengő fiatalok sze-
xuális kiszolgáltatottságát illető-
en, és értek is el eredményt,
hiszen a portál alapítója, Mark

Zuckerberg pánikgombot helyezett el a közösségi
oldalon. Ám sokak szerint ez még mindig kevés! 
Egy háromgyermekes édesapa, Schiroky Vilmos, is
felvette a harcot az interneten vadászó pedofilok
ellen. Csapatával a világon egyedülálló szoftvert fej-
lesztett ki, amely finomabb módszerekkel és precí-
zebben működik, mint az eddig létrehozott szűrők.
A program felismeri a szexuális tartalmú fényképe-
ket, így kívánja felvenni a harcot az internetes pedo-
fília ellen. Nemcsak a gyerekek chat-elését ellenőrzi
és tiltja le, ha abban valamilyen szexuális tartalmú
üzenetet küld vagy kap, hanem a képeket is meg-
vizsgálja. Mind a feltölteni kívánt, mint a megtekin-
tésre kiválasztott fotókat megnézi, s ha azon mezte-
lenség látható, nem engedi, hogy a kép a gyermek
szeme elé kerüljön. Ez az, amit eddig a világon még
sehol nem tudtak megalkotni, hogy a képeken lát-
ható tartalmat felismerje a számítógép, de láthat-
juk, hogy mégsem lehetetlen. A program e-mail-ben
figyelmeztetést küld a szülőnek, ha a csemetéje
képet akar feltölteni magáról az internetre. Fontos,
hogy segít megoldani azt, hogy a döntés lehetőségét
visszakapja a szülő, mert ugyan melyik anya vagy
apa hagyná, hogy a lánya vagy a fia meztelen képet
tegyen föl magáról egy oldalra? – tette fel a kérdést
a szoftverfejlesztő. 
Magyarországon immáron 530 iskolában fut a
rendszer, és nyolcezer otthoni felhasználója van, s
ezzel már harmincezer számítógépen fut a „pedofil-
szűrő” program. 

Dr. Lampérth Melitta 
pszichiáter szakorvos

E-mail: lamperthmelitta@gmail.com 
Tel.:+36/70450 8467 

Aki a Tisztel Olvasók
leveleire válaszol:

Skultéti-Szabó Katalin
klinikai szakpszichológus
E-mail:
skultetiszabo@yahoo.com
Tel.: +36/20 2241 225
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A Balaton sokunk számára

nosztalgikus hely, hiszen gyer-

mekkorunk családi nyaralásait és

a táborozásokat idézi fel ben-

nünk. A „magyar tengerhez” ma

is érdemes ellátogatni, hiszen a

csodás természeti adottságok

mellett, sok kulturális és gasztro-

nómia program vár bennünket.

Ezért aki megteheti, általában

először csak nyaralás céljából,

vásárol itt ingatlant, de aztán

megérinti a Balaton varázsa, és

egy életre a hatása alá kerül. Ez

történt házigazdáinkkal is.
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Vendéglátóink üzletemberek, így egy ingtalan
megvásárlásakor fontos szempont számukra, hogy
értékálló befektetésről legyen szó. Ezért vettek egy
közvetlen vízparti nyaralót a Balaton déli partján.
Az évek alatt felújították a házat, rendbe tették a
kertet. A kétszintes épület két család számára is
ideális nyaralóvá vált. Az enteriőröket az
igényeikhez igazodva rendezték be. Így nem csoda,
hogy az ingatlan annyira  a szívükhöz nőtt, hogy az
eladása eszükbe sem jut. Szinte egész nyáron itt
vannak, gyakran látják vendégül a barátaikat is.
Saját bevallásuk szerint, ha tehetnék, ha a
munkájuk nem szólítaná el őket innen, akkor egész
évben itt élnének.
A birtok legfőbb értéke az, hogy az egyik határa
maga a Balaton, a teleknek saját stégje van, ezért a
háziasszony  a ház kerti, tó felé eső részére hatalmas
nyílászzárókat szereltetett, ezáltal nemcsak a beltér
szinte minden szegletéből látható a „magyar
tenger”, de az helyiségek világosak, barátságosak.
Ezt a hatást a fehér falak csak fokozzák.
A földszint helyiségeit a vendégek használják. A
legfelső szinten laknak vendéglátóink. Az ente-
riőrök egymásból nyílnak, tolóajtóval szeparál-

hatóak el, így az alapterület szerint közepes méretű
beltér is tágas összhatású. Mivel nyaralóként
funkcionál a ház, így nincs is szükség nagyobb
szobákra, hiszen jó időben szinte mindig a hatalmas
kertben tartózkodnak.
A háziasszony jó érzékkel válogatta össze a beren-
dezési tárgyakat, amelyek egyszerre kényelmesek és
esztétikusak. A nappaliba, mivel itt gyűlnek össze a
lakók, az egyik sarokba étkezőasztal került
székekkel, a másik részbe pedig egy méretes ülőgar-
nitúra dohányzóasztallal. A négyzet alakú, két
oldalán üvegfalú hálószobában csak egy franciaágy
és beépítetett szekrény van. A gyerekszobába
emeletes ágy, íróasztal került, és hatalmas szek -
rények a játékoknak.
A kertre is jutott energiája: futtbalkapu, csúzda,
napozórész, a nap ellen védő, tetővel ellátott asztal
padokkal, székekkel várja a kikapcsolódni vágyókat. 
A többfunkciós épület és udvar a lakók minden
igyényét ki tudja szolgálni, ezáltal az itt töltött idő
igazi felüdülés az év három évszakában nagyváros-
ban élő vendéglátóinknak.

Balogh Andrea
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Az egész lakás hangulata
köszönhetően a belső-
építészeti megoldások-
nak, a színeknek,
burkolatoknak egyedi,
különleges

A hálószobában reggelente ez a látvány fogadja az ébredezőket
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A narancskoloritú ülőgarnitúra és a barna asztal a sötét-világos kont-
rasztja miatt felerősíti a fehér falak és a sok fény hatását

A fényárban úszó beltérben minden napszakban
más-más színárnyalatok fogadnak bennünket
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A háziasszony kiváló stílusérzékét dicséri a kerti fakapun
logó virág is. A növénykerítés magassága épp akkora, hogy
elzárja ugyan az ingatlant, de a kilátást a tóra nem gátolja

Vendéglátóink kedvenc helye a szinte a Balaton fölött
lebegő hintaágy

A saját játszótér és csúzda nemcsak a
gyermekek kedvence

A túlzott felmelegedéstől
a rolók védik meg

az enteriőröket
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A lakótér helyiségei a Balaton felé nyitnak. Festői a hatalmas abalakok miatt elénk táruló látvány

A szobák nyitottak, egymásból megközelíthetőek. Középen a gyerekszoba van. Tőle jobbra a szülői
háló, a fürdőszoba és a konyha található. Előre, a közösségi tér, a nappali került. Az üveg tolóajóknak
köszönhetően minden enteriőrből csodás a panoráma
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Az udvar minden kívánságot „teljesít”.
Aki napozni vágyik, választhatja a nyugágyakat,
a beszélgetések, étkezések ideális helye
a fedett terasz, ahová stílszerűen a környezetbe
illiően fából készült bútorok kerültek 

Az idilli kertben a kutyus is jól
érzi magát. Ha épp labdázni

szeretne, Scooby-Doo-t focipá-
lya várja, de ha pihenni támad

kedve, a selymes fűben akár
naphosszat sütkérezhet

Az otthon sminkjének 2011-es trendje egy
különleges divatshow keretében mutatko-
zott be a Vam Design Centerben, ahol min-
den a feje tetejére állt. Görög Zita is moso-
lyogva konferálta fel a Star Jamet Bársony
Bálinttal, akik két Ákos dal feldolgozást
adtak elő és aztán Kowalskyékat, akik két
LGT-szám mellett még egy Hungária sláger-
rel is meglepték a közönséget - természete-
sen a saját stílusukban. 
A rendhagyó zenei produkciókat fergeteges
tánckoreográfia kísérte, amely során idén is
a legújabb lakástrendek találkoztak a divat
világával, hiszen a Héra prémiumkategóriás
festékcsalád új színeit évről évre a divattren-
dek inspirálják. 
„Nagyon örültem, amikor megkerestek a
Trilaktól, hogy a segítségemmel mutassák
be három új divatszínűket. A Mályva misz-
tikum, a Zöld pikantéria és a Sárga bűvö-
let is nagyon tetszik, megmondom őszin-
tén, nem tudok választani közülük. A szí-
nek szerelmese vagyok, amellyel gyakran
meg is döbbentem az embereket. A háló-
szobánk sárga-rózsaszín, a gyerekek szo-
bája zöld-rózsaszín, a nappalinkban egy
fal zöld, a többi pedig sárga, az ebédlő
pedig úgynevezett Naplemente színben
pompázik. A vendégek néha megrökö-

nyödnek ezeken az összeállításokon, s a
hatáson, amelyet kihoztunk velük a falak-
ból. Tetőtérben lakunk, rengeteg a kis zeg-
zug, s a sötétebb részek egy jól megválasz-
tott festékkel bizony világosabbnak és
sokkal barátságosabbnak tűnnek! A lakás
ráadásul teljesen az egyéniségünket tük-
rözi, a használati tárgyaink és a ruhatá-
runk is hasonlóan áll össze. Egyszerűen
nem szeretjük a fekete-fehér holmikat, de
természetesen van ezekből is néhány a
szekrényben, hiszen bizonyos alkalmak
megkövetelik a viselésüket. Egész mások
azonban a színes-vidám hétköznapok, én
magam egyedül csak a narancsot nem
viselem szívesen, valamiért úgy érzem, az
nem igazán áll jól.” – mesélte az est mű -
sorvezetője, Görög Zita, aki szerint a Héra
Design divatos árnyalatait valóban a kifu-
tók világa ihlette.
A Design családon túl a Héra Prémium ter-
mékek több mint 2000 színe és több millió
színárnyalata nyújt olyan bőséges választé-
kot, melyben mindenki megtalálhatja a sze-
mélyiségéhez és otthonához illőt. Az otthon
sminkjeként is emlegetett Design márkacsa-
lád így igen széles választékban hozza be az
otthonokba a divatházak által meghatáro-
zott színtrendeket. A Padlizsánlila töretle-
nül tartja magát és emellett idén a föld szí-
nek térhódítása várható. Ugyanakkor a vib-
ráló, élénk koloritok visszafogottabb válto-
zatban jelennek meg. Az ezüst, arany és
gyöngyház kiváló kiegészítője lehet a trend-
színeknek 2010 után 2011-ben is. A kifejezet-
ten kis kiszerelésben is kínált Héra Design
termékek alkalmasak egyedi dekorációhoz,
egy-egy falfelület más színre festésére vagy
akár teljes szobák színezésére – csak a krea-
tivitás szabhat határt. Hiszen miért ne cse-
rélhetnénk le olykor lakásunk színét, ala-
kíthatnánk át egy-egy sarkát, ahogyan
ruhatárunkat is felfrissítjük a legdivato-
sabb darabokkal?
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Nemzeti Táncszínház 
– Színházterem
Budapest, I., Színház u. 1–3.

1. szerda, 10.30 és 15.00 óra
Csipkerózsika
Honvéd Táncszínház
2. csütörtök, 19.00 óra
A halál és a lányka / Kakas
Győri Balett
Beavató Táncszínházi
Program
K III/2. H I-II/2.
3. péntek, 19.00 óra
20 éves a Budapest
Táncszínház
Koreográfus-vallomások / Kék
rapszódia
4. szombat, 19.00 óra
Tánckalendárium
1960-1970
Bihari János Táncegyüttes,
Csillagszemű Együttes,
Erkel Ferenc Néptáncegyüttes,
Fáklya Táncegyüttes
5. vasárnap, 19.00 óra
Kalotaszeg
Élő Martin Archívum II.
Honvéd Táncszínház
(az előadást követően táncház)
8. szerda, 19.00 óra
Testek filozófiája
Szegedi Kortárs Balett
10. péntek, 19.00 óra
Barocco Rustico
A négy évszak
Duna Művészegyüttes
11. szombat, 19.00 óra
Variációk
Varidance – Vári Bertalan
Társulata

12. vasárnap, 19.00 óra
Tangó Pillanatok
Budai László és vendégei
(az előadást követően tánctaní-
tás – Milonga)

Művészetek Palotája
– Fesztiválszínház
Művészetek Palotája
Budapest, IX.,
Korom Marcell u. 1.

7. kedd, 19.00 óra
Queen-Balett
Győri Balett
8. szerda, 19.00 óra
Vizsgakoncert előzetes
Magyar Táncművészeti Főiskola

9. csütörtök, 15.00 óra
Bogármese
KFKI Kamarabalett
Madách Musical Tánciskola
11. szombat, 11.00 és 15.00 óra
Bihari Képeskönyv
2011
A Bihari János Táncegyüttes
és Művészeti Iskola évadzáró
előadása
14. kedd, 19.00 óra
Inferno
Szegedi Kortárs Balett
15. szerda, 19.00 óra
Naplegenda
Magyar Állami Népi Együttes
16. csütörtök, 19.00 óra
Carmina Burana
Szegedi Kortárs Balett

2011. nyár www.nemzetitancszinhaz.hu
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Táncestek
a Karmelita Udvarban
Budapest, I., Színház u. 1–3.

2011. július 26 – augusztus 19.

július 26. kedd,
és augusztus 3. szerda, 20.30 óra
Mezőség
Élő Martin Archívum
V. Honvéd Táncszínház
(az előadást követően
táncház)
július 27. szerda
és augusztus 16. kedd, 20.30 óra
Variációk
Varidance – Vári Bertalan
Társulata
(az előadást követően közös
tánc)
július 28. csütörtök, 20.30 óra
Kalotaszeg
Élő Martin Archívum II.
Honvéd Táncszínház
(az előadást követően
táncház)
július 29. péntek, augusztus 9.
kedd, 20.30 óra
BailAmor
Flamenco-Argentin tangó est
Lippai Andrea, Bánhidi Petra
és Josip Bartulovic
(az előadást követően
táncház)
augusztus 2. kedd
és 18. csütörtök, 20.30 óra
Bocs / Kék rapszódia
Budapest Táncszínház
augusztus 4. csütörtök
és 17. szerda, 20.30 óra
Tangó Pillanatok
koncert és show
Budai László és vendégei

(az előadást követően
tánctanítás – Milonga)
augusztus 5. péntek
és 11. csütörtök, 20.30 óra
Bolero
/Change Back
Pécsi Balett
augusztus 10. szerda
és 12. péntek, 20.30 óra
Magyar rapszódia
Magyar Állami Népi Együttes –
Hagyományok Háza

(az előadást követően
táncház)
augusztus 19. péntek, 20.30 óra
Step by Dance
X. Kortárs Nyári Tánctanfolyam
és Fesztivál Gálaest
Budapest Táncszínház

Rossz idő esetén előadása-
inkat a Színházteremben
tartjuk.

Tangó pillanatok
Fotó: Puskel Zsolt
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Mezőség
Fotó: Dusa Gábor



Meg ren de lő szel vény
Elő fi ze tem a DélUtán cí mű ma ga zint ......  pél dány ban:

ne gyed év re (3 alkalom) 900 Ft

fél év re (6 alkalom)1800 Ft

egy év re (10 alkalom) 3000 Ft

Meg ren de lő ne ve: 

Pon tos cí me: 
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A megrendelés összegét postai úton a szerkesztőség címére (1132 Budapest, Kresz Géza u.
17.) kérjük elküldeni vagy a 10404072-50485353-53491012-es számú bankszámla számra 
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„A csipkék királynője, a királynők csipkéje”
A 109 éves halasi csipke a 21. században

„A halasi csipkevarrás élő hagyománya 2010. szeptembere óta szerepel a
Magyar Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén és ezáltal hivatalosan
is a magyar kultúra védett szellemi örökségének része, továbbá a Magyar
Brands márkák előkelő listáján is szerepel. 
E kitüntető címek elnyerése ösztönzött bennünket arra, hogy a magyar kultu-

rális örökség eme remekművét hazánkban még aktívabban népszerűsítsük
olyan piacokon, mint például a turizmus vagy a hazai divat. Szeretnénk ennek a

világon egyedülálló iparművészeti alkotásnak nemcsak a szépségeire rámutatni,
hanem 21. századi küldetését meghatározni és a mindennapokban betöltött,

gazdag értékesítési lehetőségeit feltárni.” – vallja Kiliti Zsuzsanna, a Csip-
keház igazgatója.

A Halasi Csipke Közalapítvány hitvallásának tartja, hogy a csipkét
közelebb hozza a ma emberéhez, és szembesítse azzal, hogy a
csipke nem csupán letűnt korok „dísze”, nem egy múzeumban
kiállított „tárgy”, hanem jelene és jövője is van, sőt, életet
teremt maga körül, azaz a ma embere számára is elérhető érté-

ket képvisel.
Nem véletlen, hogy kiemelkedő művészi értékét jutalmazva 2004-

ben a Hungaricum Klub ötödik tagja lett és azóta is a hungaricum-pira-
mis csúcsán szerepelve  viszi Magyarország hírét szerte a világban.

Az Apacsok című film májusban jelent meg 2 lemezes DVD-kiadásban.

APACSOK
Színes, magyar film

Rendezte: Török Ferenc
Írta: Kovács Krisztina, Bereményi Géza
Producer: Angelusz Iván, Bálint András
Társproducer: Csóti József, Reich Péter, Poós András 
Fényképezte: Garas Dániel
Vágó: Barsi Béla

Szereplők: Csányi Sándor, Szervét Tibor, Schneider Zoltán, Csomós Mari, Wéber
Kata, Marjai Virág.

Az 1956-os események utáni passzív ellenállás különös módját választotta Hor-
váth Imre, aki legjobb barátjával indián törzset alapított a Duna-menti Zebe-
gényben. A népköztársaság által megtagadott nyugati civilizáció és apacs rezer-
vátumok világa iránti érdeklődésük,  és szokásaik, kultúrájuk gyakorlása azonban
hamar felhívta működésükre az állam figyelmét. A magyar apacsok furcsa szeán-
szairól, különös fegyvereiről és amerikai állampolgárokkal folytatott levelezéseik-
ről naplót vezettek a titkosrendőrök. A törzs két vezetőjét pedig folyamatos meg-
figyelés alatt tartották, míg egy napon elég bizonyíték gyűlt össze államellenes
tevékenységükről a kihallgatáshoz.
Élete első filmtervének szánja Horváth Imre unokája, Kishorváth ezt a nagyapja fel-
jegyzései alapján megírt történetet a hatvanas évek magyar apacsainak életéről. Ám
a támogatást elbíráló kuratóriumban van valaki, aki családja révén szintén érintett
a témában. Ő pedig egészen máshogy emlékszik vissza a hazai folyóparti indiánok
történetére, ezért Kishorváth mindent megtesz, hogy kiderítse az igazságot.



Nyerteseink

A nyeremények átvételének módjáról nyerteseinket levélben értesítjük.

Tavaszi rejtvé nyünk he lyes meg fej tését (Időtlen szépség, örök
érték) beküldő olvasóink közül Szalay Tamásné (Miskolc),
Papp Mónika (Szekszárd), Szalai Teréz Anna (Budapest) és
Sántha Miklósné (Budapest) értékes Herendi porcelán
utalványt nyert.
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Tavaszi előfizetői játékunk nyertesei: Kállai Oszkárné (Érd),
Lantosné Balczó Ilona (Budapest), Kiss Miklósné (Tatabánya)
és Zengő Béláné (Budapest) HUNGARY CARD PLUS kártyát
kapnak ajándékba.




