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Nyolcmillió
Hogy sok pénz-e vagy kevés nyolcmillió forint, az nézőpont kérdése. Özvegy Kovács Jánosné kis-
nyugdíjasnak például nagyjából tízévi jövedelme, ám vannak olyanok is szép számmal, akik akár
havonta ennyit költenek kedvenc hobbijukra, utazgatásra, értékes gyűjteményeik gyarapítására
és hasonlókra (jó esetben saját forrásból, kevésbé jó esetben a nagy közös kasszából finanszíroz-
va mindezt). Szóval nem mindegy, hogy kinek a zsebében vagy számláján virít az említett összeg.
Minden esetre a magyar fogyatékos labdarúgó válogatott számláján nem volt, és, mint megtud-
hattuk, nem is lesz ennyi pénz. Nem kaptak. Nem jutott nekik, pedig ők – ellentétben úgyneve-
zett ép társaikkal – kivívták a jogot a világbajnokságon való részvételre, ami utazással, szállással
együtt nyolcmillióba került volna. Mikor megkérdezték az illetékest, hogy ugyan honnan hiány-
zott volna ez, a világverő magyar labdarúgás összköltségvetését tekintve abszolút jelentéktelen
összeg, azt válaszolta, hogy olyan sokan kértek támogatást, hogy sajnos erre már nem jutott pénz.
Világos. Mint a prímás, meg a fiatal cimbalmos esetében: „járni jár, csak nem jut…”
Mondhatná most bárki, hogy nagy dolog! Egy fogyatékkal élő emberek számára rendezett sport-
esemény közvetítési jogáért nem vívnak élet-halál harcot a vezető TV-társaságok, szóval történ-
tek már súlyosabb tragédiák is kis hazánkban. De ez az egész történet annyira jellemző a mosta-
ni viszonyokra, annyira cseppben a tenger, hogy talán ezért tűnik még felháborítóbbnak. Mert itt
most nem annak a kéttucatnyi sérült embernek a csalódásáról van szó, akik azt hitték, hogy ők is
érnek valamit, hogy őket is elismerik, ha – a maguk behatárolt lehetőségeivel is – letesznek vala-
mit az asztalra. Ez az egész arról szól, hogy ma Magyarországon csak azok számítanak, akik az elit
ligában játszanak. Számukra nyitott minden ajtó, részükre nincs lehetetlen, van bőven tej, vaj,
lehet benne fürdeni. És ehhez nem kell mást tenniük, csak felhúzni a megfelelő színű mezt, és
ország-világ előtt minél hangosabban hirdetni, hogy ez minden idők legjobb csapata, amely hosz-
szú évekre előre bebiztosította magának a bajnoki címet. Hogy egy csomóan közülük tehetségte-
lenek, köpönyegforgatók, kisstílű haszonlesők? Nem számít, közénk tartoznak! Hogy valaki még
az életben nem látott közelről focipályát, hogy egy egyeneset nem tud belerúgni a labdába? Sebaj,
a mi csapatunkban van! Hihetetlen, hogy visszaköszön az ötvenes évek gyakorlata, amikor fél-
analfabéta segédmunkásokból, meg egykori zsellérekből lettek egyik napról a másikra gyárigaz-
gatók, miniszter helyettesek. Róluk mondták ott fönt, a pártközpontban, hogy „nem baj, ha nem
ért hozzá, de a mi kutyánk kölyke…”. Meg is lett az eredménye.
Szóval a mostani trend szerint, aki kis csapatban játszik, más színű mezben fut ki a pályára, és
még csak nem is elég rámenős, hogy valamiképpen érvényre juttassa a jogait, az ne számítson
semmi jóra, még akkor sem, ha jóval értékesebb, mint azok, akik a felsőbb osztályokban ugatják
a focit.
A magyar fogyatékos válogatott tagjai most itthonról figyelik, mi történik ott kint, a világbajnok-
ságon, ahol nekik megadatott volna életük nagy lehetősége. Nyolcmillió forinton múlt, egy har-
madik vonalbeli zimbabwei idegenlégiós évi fizetésén valamelyik magyar „elit” klubnál. Valószí-
nűleg nem értik a dolgot, de – noha fogyatékosok – a memóriájuk azért működik, úgy, hogy ha
majd egyszer megkeresik őket, és mézes-mázos szavakkal a szavazatukat kunyerálják azok, akik
most így semmibe vették őket, biztosan azt felelik majd: olyan sokan kérték, hogy önöknek saj-
nos nem jut…

Szabó Antal
főszerkesztő
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Címlap és cikk fotók: rtlklub.sajtoklub.tv/Bársony Bence, DélUtán magazin achívum

Styling: Frank Patrícia és Szekerák Ádám

Nem voltam rest, és összeszámoltam, hogy a DélUtán magazin eddig
megjelent 13 évfolyamában eddig közel száz ismert, népszerű ember
tisztelt meg bennünket azzal, hogy „Sztárinterjú” rovatunkban szere-
peljen. A szerkesztőségben azt terveztük, hogy a „régiek” közül újra
megkeressük azokat, akiknek ma is lehet mondanivalójuk, akiktől jó
szívvel érdeklődhetünk, hogy alakult a sorsuk, milyen az életük, meg
persze némi önzőségtől hajtva azokat, akikkel igencsak jól éreztük
magunkat munka közben. Ahogy válogattam a régi lapszámok között,
megpróbáltam felidézni a hírességekkel folytatott beszélgetéseket. Az
egyik ilyen számomra igazán emlékezetes találkozás mindenképpen az
volt, amikor Bajor Imrével hozott össze a jósorsom.Tudom, kevés eti-
kátlanabb dolog létezik, mint amikor egy újságíró a háta mögött „kibe-
széli” interjú alanyát, én most mégis ezt teszem. Igen „kibeszélem”
Bajor Imrét, mert beszélgetni már nem tudok vele. Mindössze kétszer
volt alkalmam személyesen is találkozni vele, még a legjobb szándékkal
sem mondhatnám, hogy akár közeli ismerősök is lettünk volna, mégis,
amikor értesültem a halálhíréről, valami mérhetetlen szomorúságot,
tehetetlen dühöt éreztem. Olyat, mint amit akkor érez az ember, ami-
kor egy jóbarátját veszíti el.
A helyszín a Moulin Rouge volt (hol máshol is találkozhattunk vol-
na…?), az egész egy szokványos címlapfotózás-interjú projektnek
indult. Megjött Hajas László, aki a „művész úr” frizuráját lőtte be a
fotózáshoz. Nem tudom elképzelni, hogy a mulató fennállása óta elő-
fordult volna, hogy az előtér átalakult fodrász szalonná, de ez akkor
 – épp Bajor miatt – teljesen magától értetődőnek tűnt. Szóval Hajas
csattogtatta az ollóját, Imre kortyolta a whiskyjét, mi meg, a stáb, ész-
re sem vettük, hogy szép csendben átalakultunk egy kedélyes asztaltár-
sasággá, akik remekül szórakoznak. Az a kis ember ott középen vitte a
szót, mi meg nem igazán szólaltunk meg, mert egyrészt a röhögéstől
képtelenek voltunk rá, másrészt nem igazán tudtuk volna „űberelni”
azokat a sztorikat, amelyek dőltek belőle. Aztán félre ültünk „interjúz-
ni”, és megismerhettem egy egészen más Bajor Imrét is: egy bölcs, a
világ dolgairól meglepően tájékozott, érzelmekkel teli embert. Mert ez
is ő volt, csak a közönség nem igazán ismerte a „komoly Bajort”.
Két dolog volt szent számára: a családja és a hivatása. Azt csak sejteni
tudom, mit érezhet most a felesége, hogy dolgozzák fel magukban hiá-
nyát a gyerekei, de hogy mit veszített a film, a színház, a kabaré, azt
már saját magam is tapasztalom, és ez így lesz még nagyon sokáig. Azt
mondta, hogy egyetlen dolog van, ami előtt fenntartások nélkül képes
leborulni: az a tehetség, hogy az igazán nagy játékosoknak ő boldogan
megköti a cipőfűzőjét. Azt már csak én teszem hozzá, hogy milyen
irdatlan hosszú azoknak a sora, akik az ő cipőfűzőjét kötözgethették
volna.
Elment a Kicsi Huszár, az örökké vidám, szeretni való bohém.
Nagyon fog hiányozni.

Szabó Antal
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Korunkban túlságosan előtérbe
került a külső megjelenés,
az előnyös külalakért sokan szinte
bármit megtennének, s ennek
sokszor káros következményei
vannak, mint például a kóros
soványság, az indokolatlan
plasztikai beavatkozások sora.
De lehet az egészségünk
megőrzésével is az alakunkat
formálni. Cikksorozatunkban
ehhez ad számunkra hasznos
tanácsokat szakértőnk, Katus Attila
személyi edző, életmód tanácsadó,
többszörös aerobik világ-és Európa-
bajnok.

� Az emberek többségét a különböző betegségek
sarkallják arra, hogy változtassanak az életmód-
jukon, megszabaduljanak a felesleges kilóktól, s
beiktassák a napirendjükbe a rendszeres mozgást.
De érdemes lenne megelőzni a bajokat, nem is
beszélve arról, hogy jobban nézünk ki, ha figyelünk
arra, hogy hogyan étkezünk, s karbantartjuk, fej-
lesztjük az izmainkat.
� A mozgás minden korosztály számára nélkülöz-
hetetlen. Gyermekkorban akár megalapozhatjuk a
hosszú, súlyos betegségektől mentes öregkort is.
Még a legelőnytelenebb testalkatot is lehet olyan
módon formálni, hogy a végeredmény esztétikus
külső legyen. Viszont tisztában kell lennünk azzal,
hogy csodák nincsenek, csak a kitartó munka hoz
tartós eredményt. Ráadásul fontos az önismeretün-

ket fejleszteni, hogy ne legyenek értelmetlen, nor-
mális eszközökkel elérhetetlen vágyaink. Ahhoz
hogy a szimmetria létrejöjjön, az alak alapadottsá-
gait csiszolhatjuk. Például a nagyobb alsótesthez
megerősíthetjük a felsőtestet, így harmonikusabb
lesz az összhatás. Én például a személyi edzéseken
igyekszem lebeszélni a hozzám forduló nőket arról,
hogy elveszítsék a nőiességüket, mondjuk, ameny-
nyiben nem olyan alkat típussal rendelkeznek, koc-
kahasat akarjanak, vagy túl erős felsőtestet. Inkább
a farizom, comb, kéz erősítését javaslom, s persze
mértékkel a hasfalat is. A helyes testtartást nagyon
fontosnak tartom, erre külön hangsúlyt fektetek az
óráimon, hiszen  az összegörnyedés nemcsak „elta-
karja a nőiességet”, de gerinc-és derékfájdalmakat
is okoz.
� Vannak olyan izomcsoportok (tricepsz, belső
combizom stb.), amelyekre külön figyelmet kell
fordítani, mert azok is megtorpanhatnak, ha nem

látják a változást, akik már egy ideje elszántan
küzdenek a túlsúly ellen, próbálják a zsírszöveteik
mennyiségét csökkenteni, s az izmaikat fejleszteni.
� Három különböző szövetről beszélhetünk, ezek
alakítására háromféle megoldás létezik. A csontot
veszi körbe az izom és utána következik a zsírszö-
vet, de a zsír az izom közé is be tud ékelődni. Az
izomzatot csak erősítő gyakorlatokkal tudjuk for-
málni. A kardió erre kevés. A zsírszövetet kalória-
égetéssel úgy csökkenthetjük, ha többet haszná-
lunk fel, mint amennyit beviszünk. Mivel az izom-
nak van eredése-tapadása, így ha szeretnénk látvá-
nyosan kinézni, akkor az izmot mindenképpen
tónusba kell hozni. Ezt erősítő gyakorlatokkal tud-
juk megoldani. A kettő mehet együtt, tehát a zsír-

szövetek csökkentése és az izomzat növelése tör-
ténhet egyszerre. Problémát okoz, hogyha valaki
jelentősen túlsúlyos, akkor nem biztos, hogy elő-
ször látszik a zsír alatt az izom növekedése, de ez
csak a kezdetekre igaz, így türelmesnek lennünk,
hiszen a zsír ugyan könnyebb, mint az izom, s a
kilókban lehet, hogy nem látjuk még a változást, de
azért a háttérben már elindultak a kedvező folya-
matok. Szakavatott szemnek az alakváltozás azért
ekkor is kitűnik, ez látszik például a testtartáson. A
kiló ezért becsapós lehet, így a centi biztosabb,
hiszen a súlyunk és a néha a körkerületünk is lehet
ugyanaz, de mégis az alak más lesz.
� Az edzéseiden melyek a leggyakoribb kérések?
� A combközelítő izom állapota zavarja a nőket, de

AAllaakkffoorrmmáállááss
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Ezzel a gyakorlattal elsősorban a testtartásunkat javíthatjuk

A tricepsz kondicionálására a leghatéko-
nyabb módszer, ha egész testünkkel
ránehezedünk

Hason fekve, felső testünk felemelésével
szintén a testtartásunkat formálhatjuk

Ebben a pozícióban az alul lévő lábunk
emelgetésével megdolgoztathatjuk a
combtávolító izmokat



problémát okoz a tricepsz, a derék, a csípő, a comb
és a fenék is. No, és persze a narancsbőrre is sokan
panaszkodnak. De egyénfüggő, hogy az órákon
kinél mire kell a hangsúlyt helyezni. A rossz test-
tartás javításához meg kell erősíteni a hátizmokat.
De a nőknél a farizmok fejlesztése sem hagyható ki,
ráadásul ez az izomcsoport könnyen formálható. A
vádli már nehezebben alakítható, ott csak jóval
kitartóbb munkával érhetünk el eredményeket. A
nők alsóteste erős, a súlypontjuk is lejjebb van,
ezért pédául jobban másznak, mint az átlag férfiak.
A tricepsz a támaszkodásos helyzeteknél aktív, így
erre fókuszáljunk. Ez azért fontos, mert normál

élethelyzeteinkben ezt az izmot nem nagyon akti-
vizáljuk, ezért is alakulhat ki az „integető izom”. Az
öregedéssel csökken az izomzatunk és nő a zsír
mennyisége, így ha meg akarjuk úszni a cellulit
kialakulását, növekedését, akkor ügyelnünk kell a
táplálkozásra, válasszunk tartósítószer-mentes
élelmiszereket és kozmetikumokat, így elkerülhet-
jük a túlzott méreganyag felhalmozódást a szerve-
zetünkben. Persze a folyadékbevitelről se feledkez-
zünk meg, hiszen a víz nemcsak az életben mara-
dáshoz, de a hidratáláshoz is szükséges. A hatal-
mas has zsírszázalék probléma, ha nem elég erős a
hasizom, akkor a nagy mennyiségben elfogyasztott
étel és ital kinyomja a hasfalat, mert az izom nem
tartja vissza. A zsír passzív szövet, utazik az embe-
ri testben. Tároló funkciót tölt be, energiát méreg-
anyagot raktároz el, emiatt célszerű időszakonként
méregteleníteni. De ezt sem szabad túlzásba vinni,
mivel ez is egyénfüggő, így mielőtt belevágunk egy
kúrába, forduljunk szakemberhez.
� A narancsbőr főleg a nőknél okoz gondot. Mi
ennek az oka?
� A férfiaknál is megjelenik a kötőszöveti gyenge-
ség. De valóban ez elsősorban a nőkre jellemző
probléma. Ez önismereti kérdés is, hiszen a nőknél
nem véletlenül számolunk plusz öt zsírszázalékkal.
Jellemző, hogy a nők általában a hasukra, a combra
és a fenékre raktároznak. Ezt muszáj tudomásul
venni, s szerintem csak mértékkel, ésszerűen for-
máljuk testünket.

Balogh Andrea
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A le-és felülésekkel gyors hatást érhetünk
el. A farizmunk feszessé válik, miközben a
hátizmainkat is erősítjük, sőt a testtartá-
sunk is javul

A hasfalunkat a talajra gördülésekkel erő-
síthetjük

Hasizomgyakorlat közben így biztosan
nem húzhatjuk meg a derekunkat 
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Mindig örülök annak, ha olyan
otthont mutathatok be, amely
emberléptékű, barátságos hangulatú.
Ennek eléréséhez nem feltétlenül
a vastag pénztárca, hanem inkább
az szükséges, hogy a tulajdonosok
ismerjék önmagukat, tisztában
legyenek az igényeikkel, no és persze
a stílusérzék sem árt. Vendéglátónk
lakásában a bútorok egyszerre
szépek és kényelmesek, valamint
minden részlet arról tanúskodik,
hogy itt kiterjedt baráti körrel bíró,
művészetszerető emberek élnek,
hiszen a műalkotások mindegyike
egy-egy ismerősük keze munkáját
dicséri.

Mindenütt képzőművészeti alkotások
köszönnek visza ránk, amelyekhez illenek
a vendáglátónk által jó ízléssel összeválo-

gatott berendezési tárgyak. A nappalit a
konyhától elválasztó polcra például  egy

barátjuk által tervezett Kutyasör névre
keresztelt sörösdoboz és régi üvegflaskák

kerültek, de persze a gyümölcstartó is
impozáns darab  
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Házigazdánk, Hermina, „városi lakásnak”
nevezi az ingatlant, ahol a munkanapokon
tartózkodhatnak, ezért egyszerre kell a
lakótér és az iroda feltételeinek megfelel-
nie. Emellett hatalmas vidéki kertes házuk
inkább a feltöltődésről, pihenésről szól.
Pár évvel ezelőtt a barátai közelében jó köz-
lekedési lehetőséggel bíró környéken kere-
sett lakást, ezért esett a Kálvin és Fővám
térnél lévő Lónyay utcára a választása.
Ráadásul talált egy olyan dupla ingatlant,
amely egy főbejárattal bír, de utána két
elkülönülő lakásra oszlik, így az édesanyja
mellette lakik, emiatt könnyebben tud gon-
doskodni róla. Így vendéglátónk lakása lett
a központ, a családösszetartó. A testvérei-
vel is itt szoktak találkozni.
Házigazdánk az ingatlanok átalakításban
már gyakorlott, hiszen a család összes
lakásának megvásárlásában, felújításában
ő vállalta az oroszlánrészt, így a tapasztala-
tait kamatoztatta ezen a helyen is. Kibont-
tatta a konyha falát, így az előszoba, nap-
pali, étkező és konyha egy légtérbe került.
A 80 négyzetméteres lakás ezáltal na -
gyobbnak tűnik, hiszen a bejárat szűkebb
téglalap alakú folyosója után kitágul a tér,
az ingatlan T-alakú, nappali fókuszú lett.
Innen nyílik balra a háló a hozzá tartozó
gardróbbal, jobbra pedig az iroda (szükség
esetén vendégszoba), a folyosóról pedig a
fürdő, a WC és a kamra.
Hermina ügyelt arra, hogy a praktikumot
ötvözze az esztétikummal, így ergonomi-
kus, de esztétikus berendezést választott.
Erre számomra a legjobb példa a fémszék,
amit kipróbáltam. Az átgondolt tervezés-
nek köszönhetően a látszat ellenére kényel-
mes ülőalkalmatosság. Egyik barátjuk,
Botond munkája. De nem csak ez a tárgy
kelti fel a figyelmet. Festmények, szobrok
majd’ minden enteriőrbe kerültek. A falak
homokszínűek lettek, hogy érvényesülni
hagyják a műalkotásokat, régi bútorokat.
Takarékossági szempontból a berendezés
többsége más lakásaikból költözött ide,
ehhez igazította vendéglátónk a modern



darabokat. A sötét színű, idős bútorokhoz
igazodva lett az új konyha barna koloritú, a
kanapé földszínű, valamint fekete-fehér
kockás a térelválasztó polc. Az irodában a
derékmagasságig érő polc fehér, a nyílászá-
rók is azok, így belesimulnak a térbe, ezál-
tal felerősítik a többi tárgy hatását. A par-
ketta is ezért mindenütt egyszínű.
Házigazdánk szenvedélyes gyűjtő, biztos
kézzel válogat, így pár száz forintért vásá-
rolta az étkező tömör diófa asztalát, s az art
deco fotelek is felújítás után nyerték el mai
formájukat.
A lakás a hatalmas ablakok miatt napfé-
nyes, nyugati fekvésű, így egész délután
besüt a nap, ezért került a félkör alakú
enteriőrrészbe, az ablakok elé az étkező. A
nyílászárók szinte körbeölelik az asztalt és
a székeket. Nem csoda, hogy vasárnapon-
ként itt hatalmas kártyacsatákat vívnak. Az
iroda nemcsak az ablakok, de az erkélyaj-
tók felől is kap fényt. A Nyugat szó más
kontextusban is igaz a lakásra, hiszen négy
évig, 1912-től 1916-ig, ebben a ház műkö-
dött a Nyugat folyóirat szerkesztősége. Az
sajnos nem derült ki, hogy melyik lakás-
ban. Ez volt az egyik ok, amiért ezt az ingat-
lant vásárolták meg. Hermina férje író, a
Nyugat tisztelete miatt az ő fejéből pattant
ki az a gondolat, hogy akkor ez csak is az ő
otthonuk lehetett. Azóta mindenkinek ezt
mondja. Hát, így születnek a mosolygós
legendák…

Balogh Andrea

A nem túl nagy füdőben iygekeztek minden
helyet hasznosítani. A földszínek, a szani-
terek stílusa harmonizál a lakás többi
részévelAz ülőgarnitóúra fölött vendéglá-

tónk sógorának, Krstic Milorad-
nak, erdélyi sorozata látható



A hálószobában praktikusan az ágy mellett mindkét
oldalon tolóajtó vezet a gardróbba. A jól elhelyezett világí-

tótestek és az ablakon beáramló napsugarak gondoskod-
nak a változatos fényhatásokról

26_ 2014. ősz

Egy kedves barát-
juk, Kardos Botond
szobrász, különböző
fémekből készült
alkotásai pihennek
a fémpolcon. Az ő
munkája az íróasz-
talhoz került fém-
szék is



DélUtán magazin_lakberendezés
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A gyönyörű art deco fotelek fölé szintén egy barátjuk, Baranyai Levente,
festménye került. Balra a fehér polcsor fölött pedig Drabik István

(egyébként szobrász) háromrészes festmény kompozíciója látható. A
pihenésre, olvasásra hivogató  szófa ugyan nem az ülőgarnitúra része,

de a háziasszony stílusérzékének köszönhetően szerves egységet alkot a
többi tárggyal

29_ 2014. ősz
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1988-ban az amerikai OSHA (Occu-
pational Safety & Health Administ-
ration) laboratóriumában végeztek
egy elemzést, ahol egészségbiztonsá-
gi szempontból bevizsgálták
a kozmetikumokban található 3000
leggyakrabban előforduló hatóanya-
got. Az eredmény megdöbbentő:
884 súlyosan mérgező, 218 meddő-
séghez vezethet, 314 biológiai elvál-
tozásokat, 146 daganatokat és 376
bőr és szemirritációkat okozhat.
Ha összeadjuk ezt a számsort,
kiderül, hogy a bevizsgált anyagok
kétharmada káros hatást gyakorol
a szervezetünkre. Azóta ezeket
a tényeket több oldalról és többször
is alátámasztották, mégsem történt
változás. Vajon miért?

Nem közismert, viszont tudományos tény az, hogy a
bőrön át kétszer olyan könnyen szívódnak fel a
veszélyes anyagok, mint a tápcsatornán keresztül.
Emiatt „talán biztonságosabb lenne a kozmetiku-
mainkat megenni, mintsem magunkra kenni”.
Ennek az az oka, hogy az elfogyasztott táplálék egy
része a kiválasztódás során kiürül a szervezetből.
Ezzel szemben, amit a krémekkel és a különböző
kozmetikai anyagokkal viszünk fel a bőrünkre, a
káros anyagokat olyan molekulaszerkezetben tar-
talmazza, hogy közvetlenül a véráramba tudnak
hatolni. Ráadásul ilyen szempontból a bőrnyálka-
hártya a legaktívabb, hisz itt turbó gyorsasággal szí-
vódik fel minden (lásd a nyelv alá való szívgyógy-
szerek, a lázcsillapító és görcsoldó kúpok stb.) Gon-
doljunk csak bele, akkor mit tud művelni velünk egy
olyan fogkrém, ami káros anyagot tartalmaz. Pl.
Sodium Laureth (Lauril) Sulfate-ot, ami az egyik
(általam is) legkárosabbnak tartott adalék anyag.
Vagy triclosant, ami elvileg 2005 óta tiltólistás,
mégis találtam még a minap is olyan fogkrémet a

forgalomban, amely tartalmazta ezt a rákot okozó
anyagot.
Remélem, most pánikszerűen kiszaladnak a fürdő-
szobájukba, és elolvassák a tubus hátuljáról, hogy
vajon tartalmazza-e ennek a két anyagnak valame-
lyikét. Szeretném, ha annyi százasom lehetne, ahá-
nyan megtalálták...
Visszatérve az OSHA 1988-as vizsgálatának ered-
ményeihez, egy rövid részlet Edward Kennedy sze-
nátor 1997. szeptember 5-én – az akkor hivatalban
lévő amerikai elnöknek, Bill Clintonnak -– írt leve-
léből:
„...már 10 éve tudjuk, hogy kozmetikumaink min-
den harmadik alkotóeleme mérgező, mégsem tet-
tünk eddig semmit ...” Azóta újabb 10 év telt el, de
még mindig nem történt javulás e téren. Utánanéz-
tem annak is, hogy Európában, illetve az Európai
Unióban hogyan áll ezeknek a vegyipari anyagok-
nak a szabályozása. Itt a REACH elnevezésű rende-
letet kellett megnéznem (ez egy angol nyelvű oldal,
amely a 90-es évek végén, a zöld szervezetek nyo-

mása kapcsán indult. A REACH pontosan azt jelen-
ti, hogy Vegyi Anyagok Bevizsgálása és Engedélye-
zése, illetve ennek az angol nyelvű rövidítése.
A 90-es évek végén elindult az a rendelet tervezet,
hogy ha kihoz egy cég valamilyen új vegyi anyagot,
akkor ne a hatóságnak kelljen azt bizonyítania,
hogy a hatóanyag esetleg káros, hanem az előállító-
nak kelljen igazolnia, hogy sem az egészségre, sem a
környezetre semmiféle káros hatása nincs az ezen
vegyületeknek. Nagyon érdekes végigkövetni,
ahogy ez a rendelet fokozatosan vesztett az erejéből.
Több mint százezer szintetikus vegyület létezik,
amelyekről nincsenek hatásvizsgálatok. Amikor a
rendeletet elkezdték formába önteni, akkor a vegyi-
pari lobbi hatására meghoztak egy nekik megfelelő
időpontot és határidőt, így az 1981, illetve az ez előtt
előállított termékek eleve kikerültek a rendeletből.
Így a százezerből kb. harmincezer vizsgálandó
vegyület maradt, majd egy még további puhítással
elérték azt, hogy igazán komoly vizsgálat alá csak a
100 tonna/évnél nagyobb mennyiségben előállított
szintetikus anyagokra kelljen bármi nemű vizsgála-

tot elrendelni. Ami még nagyon meglepő, hogy sike-
rült azt elérniük, hogy gyakorlatilag az egész koz-
metikai szektor kikerült a rendelet hatálya alól.
Érdemes megfigyelni egy ilyen folyamatot. Elindul
alulról egy társadalmi kezdeményezés, és mire
megszületik a rendelet, körülbelül 1200 oldal lesz,
amit az Európai Parlament 2005 novemberében
fogadott el, ez majd még megy az Európai Tanács
elé, amely még további módosításokat eszközölhet,
és utána vissza a Parlamenthez.
Azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy sajnos e
téren – ha szabad így kifejezni magamat – állam
bácsi nem vigyáz ránk. Ezáltal sajnos a mi tudatos
vásárlói döntésünk és felelősségünk, hogy utána
járjuk annak, hogy melyek azok a veszélyforrások,
amelyeket esetleg ki tudunk küszöbölni az életünk-
ből. 

Antal Vali
Bionóm hatóanyag-elemező

mesterkozmetikus, aromaterapeuta

MMiinnddeennnnaappii  mméérrggeeiinnkk??

TOP-TIPP Szépségápolás: Hmarosan itt a tél, a szeles, hűvös idő. Ilyenkor
a bőrünk jobban kívánja a zsiradékot. De vigyázat, a krémek nagy többsé-
ge nem valódi zsírokat, olajokat tartalmaz, hanem helyette olcsó kőolajat,
ami súlyosan károsítja a bőrt. Ha arckrémje vagy testápolója összetevői
közt megtalálja a következőket, akkor mellőzze a használatát: petrolatum,
vaseline, paraffinum liquidum, cera microcristallina, ceresin, mineral
oil, petrol wax, ozokerit.
TOP-TIPP Egészség: Beköszöntött az influenzás- megfázós szezon. Idén
kimaradhat belőle, ha minden reggel megiszik félliter „náthaűző” koktélt,
amihez facsarjon ki 2 grapefruitot, 1 narancsot, majd adjon hozzá 2 szál
sárgarépa és 1 öklömnyi nyers cékla préselt levét, és ízesítse 1 evőkanál
kakukkfű-, hárs-, vagy medvehagyma mézzel.
TOP-TIPP Életmód: Ha a hideg és szeles nyirkosság a csontunkig hatol,
ennek a leghatásosabb ellenszere a szauna, a gőz-, vagy a forró kádfürdő
(amire télen legalább heti egyszer az egyik zuhanyozás helyett érdemes
visszaszoknunk), főleg, ha aromaterápiával kombináljuk: 1 liter tejbe
(lehet savanyú is!) tegyünk 1 evőkanál olíva olajat, 1 evőkanál mézet, és
7-9 csepp valódi száz százalékos illóolajat, vagy illóolaj keveréket. Nekem
a „4 csepp levendula - 3 csepp citrom - 2 csepp ylang-ylang” keverék a
kedvencem.
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Az Európa Kávéházat az elegáns külső
és a barátságos atmoszféra teszi köz-
kedveltté idősek, fiatalok, üzletembe-
rek, valamint a Vígszínház szomszéd-
sága miatt a Művészek körében is.
Széles sütemény- és tortaválasztéka
mellett, melyben a tradicionális re -
cep tek és a kor trendjének megfelelő
könnyű édességek is megtalálhatóak,
kávékülönlegességek és bőséges tea-
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Európa Kávéház és Cukrászda

1055 Budapest, Szent István krt. 7–9.
Tel./fax: +36 (1) 312 2362
www.europakavehaz.hu
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