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A johannesburgi gettóban nem érdemes izgulni

Cseke Eszter: Mauritániában a kövér a szép

–  Kívül kell, illetve lehet maradni 
ilyen témák forgatásakor? 

Cseke Eszter: Szerintünk tilos 
kívül maradni, ha õszinte és hiteles 
filmet akarunk csinálni. Indiában 
találkoztam egy 90 éves nénivel, 
aki 9 éves kora óta egyedül él. 
Akkor férjhez adták, de a férje 
otthagyta, a hindu hagyományok 
szerint pedig nem mehet újra férj-
hez. Azóta egy úgynevezett özve-
gyek házában él, nem érintette 
férfi. Vele beszélgetve akaratlanul 
is végiggondoltam a saját élete-
met, nem maradhattam kívül.

S. Takács András: Így aztán a 
műsor nem „csak” a távoli ország 
távoli kultúrájáról és problémá-
iról szól, hanem apropó arra is, 
hogy a nézõink velünk együtt 
végiggondolják: hogyan néz ki 
ugyanez nálunk, Európában. Mit 
és miért gondolunk szépnek, 
vagy miért nincs szinte semmi, 
amiért feláldoznánk az életün-
ket, szemben egy Afganisztánban 
szolgáló amerikai katonával vagy 
egy gázai harcossal.

–  Az  interjúk  közben  is  kimu-
tatják az érzelmeiket?

Cs. E.: Persze, de nem min-

dig. Például egy johannesburgi 
gettóban a gengszterek között 
nem mutathatom, hogy izgu-
lok. Félreértenék, õk is nyug-
talanná válnának.

–  Meddig hat önökre egy-egy 
film?

S. T. A.: Itthon a vágóasztalon 
még három hetet dolgozunk a 
témával, visszanézve a filmet 
gyakran veszünk észre egy-egy 
hangsúlyt, ami a helyszínen fel 
sem tûnt.

–  Mauritániában  például  a 
nõk  hizlalásáról  forgattak.  Az  is 
megérintette önöket?

Cs. E.: Az elsõ pillanatban 
el tudtam fogadni, hogy más 
ott a nõideál: a kövér a szép. 
Ugyanakkor ijesztõ volt, hogy 
mennyire egészségtelen ez a szo-

kás. A sovány asszonyoknak esé-
lyük sincs férjhez menni. Három 
hónapon keresztül napi 20 liter 
tevetejet kell inniuk!

S. T. A.: De rögtön beugrott, 
hogy mi mindent megtesznek 
az európai nõk is a külsejükért, 
persze nem ilyen drasztikusan, 
és pont az ellenkezõjéért: hogy 
soványak legyenek. Ráadásul 
mindez értünk, férfiakért törté-
nik, mindkét felén a világnak.

–  Önök elmondták nekik, hogy 
ez milyen egészségtelen?

Cs. E.: Igen, de nem hitték 
el. Több asszony panaszko-
dott gerinc-, szív- és bõrprob-
lémákra, mégis azt mondták, 
biztos csak azért állítom, hogy 
egészségtelen, mert féltékeny 
vagyok rájuk. szd

Cseke Eszter és S. Takács 
András sorra kapja a díjakat, 
munkáik elismeréseként. 
Az egész világot beutazzák, 
hogy mûsorukban bemutat-
hassák, miért a kövér nõ 
a szép Mauritániában, vagy 
hogy hogyan él Indiában 
egy 9 éves kora óta özvegy 
asszony, aki ma már 90 
esztendõs.   

Cseke Eszter mauritániai asszonyok gyûrûjében

Steiner doktornõ anya lett
Több nappal a kiírt idõpont elõtt, múlt héten meg-
született Végh Judit kisfia. A Jóban Rosszban Steiner 
dokijának gyermeke a Bence nevet kapta. A csöppség 
3 és fél kilóval, 54 centiméterrel jött a világra. A 
kicsi a tervek szerint február közepén-végén érkezett 
volna, de meglepte szüleit. – Szerencsére minden 
rendben zajlott, a kisfiunk jól van, és nagyon jóképû, 
helyes srác – mondta Végh Judit, aki már otthon van 
gyermekével szentendrei házukban.

Rubint Réka: Imádom a várandósságot!

– Nekem az elsõ gyermek, Lara születé-
se megdöbbentõ élmény volt, nem tud-
tam mit kezdeni a helyzettel. Norbika 
már más volt, de mégis úgy érzem, hogy 
a harmadik lurkónk, Zalán érkezésének 
idejére értem meg teljesen az apaság-
ra – nyilatkozta lapunknak Schobert 
Norbert. Felesége, Rubint Réka azon-
ban egy percig sem kételkedett abban, 
hogy Norbi tökéletes apává válik az 
oldalán, õ maga pedig egyenesen bele-
szeretett az anyaságba. 

– Amikor az elsõ gyermekünkkel, 
Larával voltam várandós, Norbi csaló-
dott volt, mert kisfiút várt, mint minden 
apa. De azóta megtanulta, hogy apa 
és lánya között igazi szerelem van, és 
mióta várjuk Zalánt, már arra pályá-
zik, hogy legyen még egy kislányunk. 
Nem bánom, mert szeretem a kisma-
maságot, jól érzem magam. Mozgok, 
ami teljesen kikapcsol, nincsenek kívá-
nós idõszakaim, számomra ez valóban 
áldott állapot – mondta el lapunknak 
Rubint Réka, akitõl azt is megtudtuk, 
olyannyira élvezi a terhességet, hogy 
még béranyaságot is vállalna. BE

Rubint Réka a nyolcadik hónapba 
lépett harmadik gyermekükkel, 
Zalánnal a pocakjában. A kisfiút 
Lara és a kicsi Norbi már nagyon 
várja, gyakran beszélnek hozzá, 
énekelnek neki, büszke édesap-
jukkal együtt. 

Végh Judit: A kisfiam nagyon jóképû

Rubint Réka: Ha kell, béranyaságot is vállalnék!

� p

Meddig cipeljük felmenõink hibáit?

Párkapcsolati problémák és 
betegségek kiváltó okait oldja fel 
a családállítás. Bert Hellinger pszi-
choterapeuta a nyolcvanas évek-
ben felfigyelt arra, hogy testi-lelki 
bajaink kialakulását nem lehet 
csak a saját életünk eseményei 
alapján megérteni. Úgy tûnik, 
mintha sorsunk elválaszthatat-

lanul összefonódna családunk 
tagjainak sorsával. A Hellinger 
által kidolgozott módszer segít-
ségével azonban magunk mögött 
hagyhatjuk felmenõink problé-
máit. A módszer kiindulási alapja 
szerint tudattalanul felmenõink 
sorsát vesszük át. – A családállí-
tás azokban az esetekben segít, 

amikor valakinek az élettörté-
netében nem található semmi, 
amely a testi vagy lelki bajt kivál-
totta volna – mondja Angster 
Mária pszichoterapeuta. – A csa-
ládállítás megfigyelései szerint 
a családon belül mûködik egy 
úgynevezett rendszer-lelkiisme-
ret, ami azt eredményezi, hogy 
ha egy családtagnak rendkívül 
nehéz sors jut, akkor egy másik, 
rendszerint fiatalabb családtag-
ban megszületik egy olyan tudat-
talan fogadalom, amely követ-
keztében úgy kezd élni és érezni, 
mintha ez a nehéz dolog vele 
történt volna meg. Mindehhez a 
„szenvedõ alanynak” nem kell 
tudnia nehéz sorsú felmenõjérõl, 
és azt se kell tudnia, hogy mi 
történt vele. A családállítás köz-
ben a gyakorlatok során felis-
merjük gyökereinket, és rálátunk 
saját rendszerünk mûködésére. 
Ezáltal sokkal közelebb kerülünk 
ahhoz az élethez, amire valójá-
ban vágyunk.       Orosz Orsolya

Családtagjaink sorsa visszahat életünk alakulására?

SP: A pink menõ!
Utoljára hatodik osztályban néztek rá furcsán 
azért, mert rózsaszín pólóban járt. Éder Krisztián, 
vagy ahogy rajongói ismerik, SP szerint mostanra 
nem ciki egy férfinak pink kiegészítõket viselni, 
ezért különleges órája és pénztárcája is rózsa-
színben pompázik. – Ez egy különleges karóra, 
minden egység egy órát jelent. Szerintem nem 
ciki pinket hordani, kedvelem az ilyen furcsa 
dolgokat – magyarázta lapunknak SP, akinek 
az egyik ujját egy különleges tetoválás díszíti. 
– Puskás Petivel Rodoszon nyaraltunk, egy ottani 
tetoválószalonban varrattuk magunkra az „ujj-
tetkókat”. Akkor a love, azaz a szerelem feliratot 
éreztem aktuálisnak, mostanra már nem az, mert 
nincs szerelem az életemben.  U. J. SP szerint nem ciki, ha egy férfi rózsaszín órát hord


