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A Q U I L A

Növényeink beszerzésekor vegyük figyelembe lakásunk fény 

és hőmérsékleti viszonyait. Kedvező és kedvezőtlen adott-

ságú lakásokba egyaránt találunk jól fejlődő növényt. Fény-

szegény helyiségbe árnyékot kedvelő növényt válasszunk, 

míg a fürdőszobába magas pármartalmat elviselő növényt 

helyezzünk. Figyeljünk arra is, hogy fejlődésükhöz milyen tér 

áll rendelkezésre. A gyorsan növő növénynek több helyre 

van szüksége. A levélzet legyen arányos a szo ba méreteivel. 

Kis helyiségben uralkodó szerepű lesz egy burjánzó növény, 

tágas helyiségben viszont az apró levelű nem érvényesül.

Csak megbízható helyen vásároljunk, lehetőleg tavasz-

szal vagy kora ősszel. Győződjünk meg arról, hogy a nö vény, 

amit meg szeretnénk vásárolni, egészséges, erős-e, s hogy 

a levelei nem sérültek, sárgák vagy foltosak. Ha a levél csúcs 

sé rült, szobanövényünk nem nő tovább.

Virágos növényeket mindig bimbós állapotban vásárol-

junk. A kinyílt virágú növény már csak néhány napig lesz 

szép, a bimbós azonban még sokáig virágozhat. A bimbók 

viszont jól fejlettek legyenek, mert fennáll a veszély, hogy 

esetleg nem nyílnak ki.

Gondosan ellenőrizzük a növényt, nincsenek-e kártevői 

vagy nem beteg-e. Ha a kártevőket nem látjuk, alaposan 

vegyük szemügyre a növényt, hogy a hatásukat nem ész-

leljük-e (csúnya, elcsavarodott levelek, ragadós részek for-

májában). Frissen vásárolt növényünket védjük meg a nagy 

hőmérséklet-ingadozástól, a huzattól; legcélszerűbb, ha 

becsomagolva szállítjuk haza.

Az új növényt akkor gondozzuk helyesen, ha a földjét 

nyirkosan tartjuk, de sem kiszáradás, sem túlöntözés nem 

fenyegeti. A leveleit permetezzük naponta, de ne állítsuk 

napra, meleg vagy huzatos helyre. Így gyorsan alkalmazkodik 

az új környezethez, és szépen fejlődik tovább.

FÉNY

Az élethez, a fejlődéshez elengedhetetlen szükséglet. A fény 

teszi lehetővé a levelek számára a növény által igényelt 

táplálék egy részének előállítását. Ezt a folyamatot foto-

szintézisnek nevezzük.

A növények fény iránti igénye nagyon különböző, egye -

sek jól tűrik a közvetlen napfényt, ezeket helyezhetjük az 

ablak közelébe. Szűrt a fény akkor, ha függönyön vagy rész-

leges fényáteresztő elemeken keresztül érkezik. Az ab laktól 

egy-két méteres távolság a közepes fény, az ennél távolabb 

eső terület az árnyékos hely. Vannak növények, amelyek 

kifejezetten ezt kedvelik. 

Nemcsak a fény erősségére kell ügyelni, hanem annak 

időtartamára is. Vannak növények, pl. a krizantémok, me lyek 

akkor virágoznak, ha a nappalok rövidek, míg más növények 

csak hosszan tartó fényhatás esetén hoznak virágot.

HŐMÉRSÉKLET

Szobanövényeinknek nyugalmi időben, azaz télen alacso-

nyabb, 12°C körüli, a növekedés idején, nyáron magasabb, 

24°C körüli hőmérsékletre van szükségük. 

Legjobban 15–21°C közötti hőmérsékletnél fejlődnek, 

ez megfelel az ember optimális közérzetének. Az egynyári-

ak a hű vösebb hőmérsékletet kedvelik. A szobahőmérséklet 

emel  kedésével megnő a vízfelvétel. Az ablakok és a függöny 

kö   zelébe helyezett növények gyakran szenvednek télen a hi-

  degtől és a huzattól.

ÖNTÖZÉS

Vízre a tápanyag előkészítéséhez és felvételéhez egyaránt 

szükség van. A nem kellő mennyiségű vízzel való öntözés 

a növény pusztulását okozhatja, de akkor is elpusztul, ha 

túlöntözzük. A túl sok víz a cserép földjéből kiszorítja a le-

vegőt, a gyökér életfolyamataiban zavar áll be, s elpusztul. 

A túlöntözés leggyakoribb jele a levelek sárgulása.

Nyugalmi időben ritkábban, növekedési szakaszban 

gyak rabban öntözzünk. Melegebb helyiségben a levelek 

erősebben párologtatnak, ezért gyakoribb öntözés szüksé-

ges. Ha a föld kiszárad, a növény levelei lankadnak. Egyik 

nagyon jó locsolási módszer, hogy állítsuk a cserepet vízbe, 

míg a föld labda megszívja magát vízzel. Jobb, ha ritkábban, 

de bőségesen öntözünk, mintha mindennap kevesebb vízzel. 

Így a gyökerek és a föld több levegőhöz jutnak.

Fontos az öntözővíz minősége. Jó, ha a csapvizet állni 

hagyjuk, ezáltal megszabadul a káros gázoktól. A víz hőfoka 

egyezzen meg a szoba hőmérsékletével. 

Szabadság idején jó megoldás, ha a cserepeket nagyobb 

edénybe állítjuk, és a cserepek közötti hézagokat nedves új -

ságpapírral vagy tőzeggel töltjük ki. Másik lehetőség, ha jó 

vízfelvevő képességú anyagra állítjuk a cserepeket, s az anyag 

végét vízzel teli edénybe, pl. mosogatóba mártjuk. A ned  -

vesség a kapilláris hatás révén a cserépbe kerül. Az au to-

matikus öntözés másik módszere a kanóc használata. Az egyik 

végét vízbe dugjuk, míg a másikat a cserép földjébe.

TÁPANYAGELLÁTÁS

A növényeknek ásványi anyagokra és tápanyagokra is szük-

ségük van. Ezeket a talajból oldott állapotban tudják fel-

venni. A tápanyagokból és a levegőből felvett szén-dioxid 

szénjéből építkeznek.

A cserepes növények a földjükben lévő tápanyagokat 

gyorsan felhasználják, ezért pótlásukról gondoskodni kell. 

Csak addig van szükségük a tápanyagokra, amíg aktívak, 

tehát leveleket, erős szárakat, virágokat képeznek. Nyugalmi 

időszakban nincs szükségük tápanyagpótlásra. 

A növények 
kiválasztása

A növények 
életszükségletei
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LMMérsékelten öntözzük, és télen különös figyelemmel 

vé gez   zük ezt a műveletet, mivel a túlöntözés betegséget 

okoz  hat. Télen tápoldatot se adjunk, csak a növekedési 

idő  szak ban kezeljük tápoldattal kéthetente. Ha a csúcs-

haj tását visszavágjuk, többágú fává fejlődik. Leveleit puha 

ruhával gyakran töröljük le, így fényük is érvényesül. Már-

ciusban ültessük át laza földbe, s az edény aljára tegyünk 

cserépdarabokat, hogy a felesleges vizet elvezethesse. 

Meleg időben permetezzük gyakran a leveleket, hogy el-

kerüljük a túlzott párolgást. Nagyon fényigényes. Fénysze-

gény hónapokban kisebb leveleket hoz. Csaknem minden 

hőmérsékleten képes fejlődni, télen azonban legalább 

12°C-ra van szüksége. 

Mérsékelt öntözést igényel, csak akkor adjunk neki vizet, 

ha a levelei már kissé lógnak. Havonta öntözzük meg  

tápoldattal. Az öntözéshez klórmentes vizet használjunk. 

Két hónapon keresztül 13–14 óra sötétet igényel a felle-

velek megjelenéséhez. 

Tavasszal visszavághatjuk néhány cm-rel a növényt, így 

még szebben elágazik, s újra virágzik. A levelében és a szá-

rában található nedv mérgező! 

Szűrt, világos fényt igényel. Kedveli a meleget, nyáron 

a 20–22°C-ot, de télen a hűvösebbet, a 10–12°C-ot is 

elviseli. Jól bírja a száraz levegőt. 

Egymagában verandán  

vagy télikertben helyez-

hetjük el, de nagy, nyitott 

térben, pl. egy folyosón 

vagy lép cs          ő   fokon mutat 

a legjobban. 

Sötétzöld levelű növények 

társaságában üdítően hat. 

Ka  rácsony környéki vi rág-

zá sa miatt ideális ün nepi 

asz tali dísz. 

ÁPOLÁS ÁPOLÁSELHELYEZÉS, KÖRNYEZET ELHELYEZÉS, KÖRNYEZET

Ősztől tavaszig virágzik. A legismertebb piros virágú  

fajták mellett újabban megjelentek a krémfehér és hal-

vány ró zsa színű példányai is. 

A tulajdonképpeni virágai jelentéktelenek, a színes fel-

levelek a növény igazi díszítőelemei. Ezek több hó napon 

keresztül is szépek maradhatnak. 

Óvjuk a huzattól és a hirte-

len hőmérséklet-változás-

tól, mert ezek levélhullast 

okoznak. Gombás fertőzé-

sek is megtámadhatják 

a fi kuszokat, ennek jelei: 

élesen körülhatárolt, be-

süppedő foltok a leveleken. 

Az erősen fertőzött levelek 

elsárgulnak, majd leesnek. 

A levéltetvek és a takács-

atkák megtámadhatják. 

A magas páratartalom, 

a rendszertelen öntözés, 

a hőmérséklet-ingadozás, 

valamint a huzat mind-

mind levélhullást okozhat. 

BETEGSÉGEI,  KÁRTEVŐI BETEGSÉGEI,  KÁRTEVŐI

Mikulásvirág
Ficus Lyrata Euphorbia pulcherrima

6362 L M

A nagy termetű fikuszok közül a legigénytelenebb és 

a legmutatósabb. Nagy, lant formájú levelei fénylőek, 

haragoszöldek és húsosak. Gyakorlatilag nincs levélnyele, 

a levélerezete viszont hangsúlyos. Az idősebb példányo-

kon fügére emlékeztető, apró gyümölcsök kifejlődését 

figyelhetjük meg.

Lantlevelű fikusz
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… amint tudjuk er�s, bár a kis 
mérete nem erre utal. Erre a 
közmondásra gondolhattunk, 
amikor a Moholy-Nagy 
M�vészeti Egyetem Fels�fokú 
Tipográfus Tanfolyama 
végz�seinek kiállítását végig-
jártuk az egyetem Ponton 
galériájában a záróvizsga meg-
kezdése el�tt. Hiszen ez év 
januárjában csak igen kevés, 
a megszokott létszámnál jóval 
kevesebb fi atal tipográfus 
védhette meg vizsgamunkáját. 
A kezdetben szokásos létszámú 
csapatot sok balszerencsés 
körülmény csökkentette hét 
f�sre. Ennek ellenére, az idei 
vizsgamunkák egyenletesen jó 
színvonalon készültek el, és 
ezt a körülményt a bíráló-
bizottság sokat látott tagjai 
megjegyezték. 

A bors…
FIATAL T IPOGR ÁFUSOK A MOHOLY-NAGY M�VÉSZETI EGYETEMR�L

Kiss István

BAKOS BÁTOR

Igazi kihívás olyan kötetet áttervezni, 
amelyben nincsenek változatos 

tartalmú részek, hanem katalógusszer�, 
azonos sémára alakított oldalpárok 

követik egymást. Bakos Bátor megfelelt 
a feladatnak, kit�n�en megoldotta 

a nehézségeket. 
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Specialitásaink:
Ínycsiklandó fogások gyorsan és nagyon egyszerűen

Sok recepthez luxus változat a vendégeknek

Tájékoztató táblázatok: 
a kamrában található alapanyagokból elkészíthető, 

illetve a vendégváró fogások felsorolása

Áttekinthető: minden hozzávaló a „Frissen vásároljuk” 
és  „A kamrából” címszó alatt felsorolva

Holló és Társa

A fehér káposztát megmossuk, meg-
tisztítjuk, és félbevágjuk. A torzsáját 
kúp alakúan kivágjuk, a káposztát vé-
kony csíkokra szeljük. A fokhagymát 
megtisztít juk, és apró kockákra vágjuk.

A tésztát lobogó, sós vízben a csoma-
goláson található leírás szerint nem túl 
puhára főzzük, hideg vízzel leöblítjük, 
és lecsepegtetjük.

Közben felforrósítjuk a wokot, bele-
öntjük az olvasztott vajat vagy az olaj-
vaj keveréket. A fokhagymát körülbelül 
fél percig pirítjuk benne. Beletesszük 

a káposztacsíkokat, és folytonos ke-
vergetés mellett körülbelül 5 percig 
együtt sütjük. 

Megszórjuk a kétféle paprikával, az 
őrölt köménnyel, és körülbelül 1 perc 
alatt lepirítjuk. Megsózzuk, felenged-
jük a zöldséglevessel. Közepes lángon, 
lefedve, 6-8 percig pároljuk.

A kecskesajtot széttördeljük. A pa-
radicsomot megmossuk, és nyolc 
részre vágjuk. Megmosunk 1 csokor 
petrezselymet, és fi nomra vágjuk. Fél-
reteszünk 2 evőkanálnyi kecskesajtot, 
a többit a paradicsommal, a petre-
zselyemmel és a tésztával együtt a 
káposztához keverjük. Sózzuk, bor-
sozzuk, és körülbelül 5 percig lefedve 
puhulni hagyjuk.

A maradék petrezselymet is megmos-
suk, a leveleit lecsipkedjük.  A félretett 
sajttal együtt a tésztára szórjuk.

Káposztás tészta kecskesajttal
Hozzávalók 4-6 személyre 

Frissen vásároljuk
fél fej fehér káposzta (kb. 75 dkg)
20 dkg kemény kecskesajt 
25 dkg kis kemény paradicsom 
2 csokor petrezselyem vagy bazsalikom

a kamrából
3 gerezd fokhagyma
30 dkg farfalle (masnitészta)
5 dkg olvasztott vaj
só, bors
1 evőkanál édes-nemes pirospaprika 
1 teáskanál enyhén csípős pirospaprika
1 teáskanál őrölt római kömény 
2 dl zöldségleves (kockából)

Gyorsasági mutató

Adagonként kb.: 1610 kJ / 385 kcal
15 g fehérje • 17 g zsír • 43 g szénhidrát

35 perc alatt elkészül
Vegetáriánus, olaszos fogásZöldséges tészta

Hozzávalók 4 személyre 

Frissen  vásároljuk
1 piros húsú paprika

30 dkg cukkiní vagy fürtös uborka
1 csokor bazsalikom

a kamrából
35 dkg keskeny metélt

1 fej vöröshagyma
30 dkg bambuszrügy (dobozos)

3 evőkanál olaj
negyed teáskanál őrölt római kömény

só, bors
negyed teáskanál őrölt gyömbér 

3 evőkanál édes-savanyú chiliszósz 

Gyorsasági mutató

Adagonként kb.: 1630 kJ / 390 kcal 
14 g fehérje • 9 g zsír • 65 g szénhidrát

A tésztát forrásban lévő vízben nem 
túl puhára főzzük, hideg vízzel leöb-
lítjük, és jól lecsepegtetjük. A vörös-
hagymát megtisztítjuk, és finomra 
aprítjuk. A paprikát megmossuk, fél-
bevágjuk, eltávolítjuk a magját és az 
ereit, majd vékony csíkokra vágjuk. 

A cukkinit megmossuk, hosszában 
felszeleteljük, majd ferdén felcsíkoz-
zuk. A bambuszrügyeket szintén vé-
kony csíkokra szeljük.

A wokot felforrósítjuk, beleöntjük az 
olajat. Folytonos kevergetés mellett 

körülbelül egy percig pirítjuk benne 
a vöröshagymát. Hozzáadjuk a zöld-
ségeket, és 2-3 percig együtt sütjük. 
Beletesszük az őrölt köményt, a gyöm-
bért és a chiliszószt. Beleforgatjuk a 
tésztát. Sóval ízesítjük.

A bazsalikomot megmossuk. A na-
gyobb leveleket csíkokra vágjuk, míg 
a kisebbeket egészben hagyjuk, majd 
a zöldséges tésztára szórjuk.

 

Tippek a kamrából 
Tehetünk bele fagyasztott 

zöldségeket például brokkolit vagy 
sárgarépát, a bazsalikomot el is 

hagyhatjuk, vagy más fűszernövé-
nyeket használhatunk helyette.

30 perc alatt elkészül
Vegetáriánus fogás

Tészta 
és rizs

46 ⁄47

GAJDÁCS PÉTER

A bizottság tagjai elismert és 
nagy tapasztalattal rendelkez� 
tipográfusok és grafi kus-
m�vészek voltak, akik többsé-
gükben az immár 25 éves 
tanfolyam felvételi bizottságá-
ban is rendszeresen segítenek 
a felveend� jelentkez�k 
kiválasztásában. 
A bizottság munkájában 
elnökként idén Kemény Zoltán, 
tagként Faragó István, 
Horváth Janisz, Juhász Márton, 
Kelényi Ákos, Kiss László, 
Schubert Péter és a végz�s 
hallgatók tanárai – Kiss István 
és Maczó Péter – vettek részt. 
A jelöltek az immár hagyomá-
nyosnak számító három 
feladat elkészítésén keresztül 
mutathatták be szakmai fel-
készültségüket, tervez�i 
képességeiket.

Egy ismer�s zenekarról évekkel ezel�tt 
készített felvételeit használta fel 

Gajdács Péter fotós kiadványának tervezé-
sekor. A korábbi vizuális szemléletét ötvözte 

mai törekvéseivel. Szövegként a zenekar 
számainak szövegeit használta.
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Els�ként egy áttervezésre 
ingerl�, már korábban meg-
jelent kötet tipográfiájának 
áttervezését kellett megolda-
niuk. A korábbi kötöttségeket, 
technikai korlátokat nem kel-
lett figyelembe venniük, mert 
napjaink vizuális és m�szaki 
környezete mai megoldásokat 

vár el a tervez�t�l. De az 
olvasók is más igényeket 
támasztanak a ma megjelen� 
könyvekkel szemben. A feladat 
nehézsége abban áll, hogy 
meg kell érteni a szerz� és 
a kiadó szándékát, átfogóan 
meg kell ismerni a szöveg 
szerkezetét, és a tervezési 
folyamat során helyesbíteni 
kell az esetleg el�forduló 
szerkesztésbeli tévedéseket, 
hibákat. 
A második feladat egy tizen-
hat oldalas „fotóalbum” 

HORVÁTH KINGA

SZABÓ S. ZSOLT

Horváth Kinga fotós kiadványával külön-
leges világba vezette az érdekl�d�ket: 
az anyagok világába. Szívesen néztük 
a borok iránt érdekl�d�knek szánt kötet 
elegáns oldalpárjait.
Szabó S. Zsolt bátor és jellegzetes mun-
kákat tervez. Egyéniségét minden 
megnyilvánulásában felfedezhetjük, így 
a klasszikusnak számító Orff-m�höz 
készített plakát, de a szintén zenei indít-
tatású fotóalbum is err�l beszél.



77MAGYAR GR AFIK A 2012/1Grafika a Grafikában

megtervezése volt. A meg-
határozott méret� kis füzet 
kialakítása során megfogal-
mazhatták képi és gondolati 
mondanivalójukat, ezért 
a tervek személyessé váltak. 
A korábbi lehet�ségekkel 
szemben idén a hallgatók 
kizárólag saját fényképeket 
alkalmazhattak, hiszen az 
oktatás során fotóm�vész ta-
nártól tanulják a fényképezést, 
és már mindenki számára 
rendelkezésre állnak a digitális 
eszközök. A képeket kísér� 

TÉZLI ZOLTÁN

A fent látható fotós kiadvány 
két oldalpárja bizonyítja, hogy 
okostelefonnal is lehet szép(okos) képeket 
készíteni, amint ezt Tézli Zoltán is tette.
Terveinek példája bizonyítja, hogy 
a legnehezebb helyzeteket is meg 
lehet oldani kitartó és következetes 
munkával, ha ehhez még tehetség és 
jó ízlés is párosul.



78 MAGYAR GR AFIK A 2012/1 Grafika a Grafikában

kevés szöveg inkább csak 
kompozíciós elemként szolgált, 
de természetesen a terv han-
gulatát, „üzenetét” is megha-
tározta. Kisebb-nagyobb 
vargabet�k után mindenki 
elkészítette azt a képsorozatot, 
amellyel azután szívesen 
dolgozott. Nehéz bármelyik 
tervet is kiemelni a sok sikeres 
megoldás közül. 
Tipográfus számára szokatlan 
hetvenszer százas méretben 
tervezni, hiszen a mindennapi 
munka során asztallépték� 
kihívásokkal találkozik. A har-
madik feladat mégis ezt 
kívánta meg a tipográfus-
hallgatóktól. A szokatlan 
feladat általában próbára 
teszi a tervez�i képességeket. 
A plakátot egy, a közeljöv�ben 
sorra kerül� zenei rendezvény-

VARGA RÉKA

Filózófiatörténetr�l szóló m� tervezése 
nem olyan feladat, amelynek során 

a tipográfus megmutathatja tudását. 
Varga Réka a száraz szöveget kreatív 

módon tette érdekessé a szemünk 
számára is. Jó példa arra, hogy miként 

lehet vonzóvá alakítani a pusztán 
elméletinek tartott tankönyveket is.
Fotóalbuma a Duna-parton készült 

képekb�l építkezik. A látványt napjaink 
„kábító” környezete biztosítja.
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Következő állomás: Pamplona és a San Fermin. Már a városba érkezve éreztük, hogy ez nem lesz 

semmi. Fehérbe öltözött emberek mindenhol, mi sem akartunk kilógni, így beszereztük, amit kell. San 

Fermin idején rendezik a híres bikafutást, a csapatunk két tagja is benevezett, szerencsésen túlélték. 

Nem úgy az egésznapos bulizást a kis utcácskákban. Kis bulihelykről kifolyó embertorlaszok, a földön 

folyó pia és moslék, hányás- és vizeletszag mindenhol, a világ szerintem legnagyobb white party-ján. 

EXPO’08

{Z
ar
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Madridból Zaragozába indultunk, hogy bejár-

junk a spanyol északból annyi helyet, ameny-

nyit csak tudunk. Este érkeztünk a városba, 

rögtön egy kisebb karambolba keveredve, ahol 

18 rendőr érkezett ki végül, mert az első 5 nem 

beszélt angolul. Miután túl voltunk a papír-

munkán, és „lepacsiztunk” velük – meglepő 

volt, hogy mennyire tiszteletet parancsoló és 

egyben baráti is lehet a rendőr. Másnap vettük 

nyakunkba a várost és néztük meg a 2008-as 

Expo helyszínét, ami teljesen mentes volt az 

élettől, így a gyönyörű épületeket, mint egy 

érintetlen környezetet tudtuk felderíteni. 
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Ágai Kis András

Liszkay Gábor Levente 
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Azt tartják a kapusokról, hogy kicsit flúgosak, te viszont minden 

tekintetben teljesen normálisnak tűnsz. Ezen néhányszor magam is 

elgondolkozom, sokszor mondják, hogy aki beáll a kapuba, annak nincs ki 

mind a négy kereke. Persze üthetném a kapufát, pörölhetnék a védőkkel, 

de én inkább próbálok higgadt maradni. 2005-ben állílottak ki először 

reklamálásért a Győr elleni kupadöntőn, utána sokan föl is hívtak, cso-

dálkozva, hogy mi történt velem Dunaújvárosban az edzőm, Kiss Szilárd 

bíztatott is, hogy néha őrüljek már meg egy kicsit, de sosem ment. 

Ezek szerint annak idején nem azért kerültél a kapuba, mert az 

edzők kerestek egy félnótást a ketrecbe. Az első edzésen, tíz éves 

koromban, amikor feltették a kérdést, ki akar kapus lenni, mindenki 

jelentkezett, bár gondolom, ha azt kérdezték volna, ki akar jobbszélső 

lenni, arra is mindenki föltette volna a kezét, a gyerekek általában min-

denben lelkesek. Az edző mégis rám bökött, mert nagyon magas vol-

tam, viszont iszonyatosan vékony. Ki is akartak hozni a mezőnybe, mert 

tudtam bánni a labdával, de végül is úgy vélték, nem probléma, ha 

egy kapus ügyes. Akkoriban még futásban is kitűntem a többiek közül, 

aztán később nagyon megutáltam futni. Róth Kálmán, a nevelőedzőm 

már általános iskolában nulladik órában külön kapusedzést tartott 

nekem heti egy alkalommal, így aztán szerdánként az első két iskolai 

órát általában végigaludtam. 

Bevett gyakorlat, hogy egy kislánynak kapusedzést tartanak? Nem 

és én a magam részéről problémának is tartom, hogy az egyéni képzés 

sokszor háttérbe szorul. Pedig a kapusokkal érdemes, sőt kell is külön 

foglalkozni. 

Soha nem hiányzott a góllövés? Egyáltalán nem. Nagyon felelősség- 

teljes poszt a kapusé, és talán ez tetszik benne a legjobban. Amikor 

2004-ben rnegválasztottak a válogatott csapatkapitányának a játékos-

társak, akkor is éreztem, hogy felelősséggel tartozom irántuk, de bíznak 

Pálinger Katalin  
Egy védés, egy mosoly

 
Őrült, mint minden kapus? Dehogy! Őrülten jó kapus! No és persze meg lehet érte őrülni. Pálinger 

Katalin hamar kultikus figurája lett a magyar kézilabdázásnak, látszólag egyszerű módon: egy 

védés, egy mosoly. Különös sorminta.
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is bennem, hiszen rnár korábban is megkerestek, ha kérdésük adódott. 

Nagyszerű érzés, ha egy-két védéssel fel tudom rázni a csapatot, és 

látom a lányok szemében, hogy bíznak bennem. Bakos Nyuszi (Bakos 

lstván – a szerk.), a kapusedzőm szokott bíztatni azzal, hogy bíznom kell 

magamban, hiszen én vagyok az 

egyedüli kapus a csapatban, míg 

mezőnyjátékosból egyszerre hat 

kell a pályára! 

Hamar jöttek a sikerélmények 

is? Igen, a legjobb kapus díjat sok-

szor elhoztam a tornákról, aztán 

tizenhat évesen már NB I-ben véd-

tem. Hottmann Beára kislányként 

tátott szájjal néztem fel, majd egy-

szer csak én váltottam a kapuban. 

A „nagyok” között először az 

1998-as Európa–bajnokságon tűn-

tél ki, méghozzá a bronzmeccsen. 

Nagyon rossz szó erre a szituációra 

a szerencse, hiszen Farkas Andre-

ának eltörött az ujja, és így kerül-

hettem a kapuba. Ketségtelen, 

hogy a tehetség és a szorgalom mellett egy sportoló pályafutását az 

ehhez hasonló esetek is elősegíthetik, de soha nem drukkoltam azért, 

hogy a rangsorban az előttem levővel bármi történjen, Szemivel egyéb-

ként remekül tudtunk együtt dolgozni, fantasztikus sportember. 

A ’98-as beugrós valóban látványos epizód a pályafutásodban. 

Nem izgultál? Remélem, nem tűnök nagyképűnek, ha azt mondom: 

nem. Jól tudom kezelni az ilyen helyzeteket, talán mert bedobtak  

a mélyvízbe... Ugyanakkor az is elengedhetetlen, hogy folyamatosan jól 

teljesíts. Korábban előfordult, hogy az egyik meccsen az is bepattant 

rólam, ami mellé ment volna, másnap pedig ha háttal álltam, akkor is 

belém lőtték a labdát. Tizenhat évesen hétvégenként egyszerre védtem 

az ifiben, a második csapatban, és be-be cseréltek a felnőttek között 

is. Végigjártam tehát a szamárlétrát. Éppen ezért majdhogynem termé-

szetesnek vettem, hogy Sydney után én lettem az elsőszámú kapus a 

válogatottban, és itt vissza tudok utalni arra, amit korábban mondtam: 

szeretem viselni a felelősséget. 

Még szerencse, hogy szereted, muszáj is viselned, hiszen a ’03-as 

világbajnokságon világcsúcs–magasságra helyezted magad számára 

a lécet: te már nem védhetsz rosszul. Horvátország előtt sejtetted, 

hogy egy nagy kiugrás következhet? Akkor már hosszú ideje sziszte-

matikus munkát végeztem a Dunaújvárosban, a világbajnokság előtt 

pedig nem ment túl jól a védés, ami alapján azt reméltem, hogy a 

főpróbát jó előadás követi majd, de csak a harmadik meccsre talál-

tam meg azt a bizonyos fonalat. Egy mérkőzésen könnyű kitűnni, de 

sorozatosan jól teljesíteni már sokkal keményebb feladat. A horvátor-

szági világbajnokságon olyan jól jött ki a lépés, hogy valóban magasra 

került a léc, olyan mércét állítottam föl magam számára, aminek 

nehéz tartósan megfelelni. A világbajnokság után a Dunaferrben, ha 

nem védtem ötven százalék fölött, Kiss Szilárd rögtön meg is kér-

dezte, hogy csak nincs valami probléma? Persze én is elvárom saját 

magamtól a jó teljesítményt. Athénba is úgy utaztam ki, hogy olimpiai 

bajnok akartam lenni, soha nem óvatoskodom, a maximumra törek-

szem. Egyébként a mai napig nem tudom, hogy a horvátországi torna 

végén hogyan tudtam egyáltalán járni, nem hogy védeni, mert nagyon 

csúnyán megbetegedtem. 

Pedig jártál, mégpedig néhány centivel a föld felett. Zágrábban a 

magyar szurkolók csak hüledeztek a bravúrjaid láttán, többen csak 

széttették a kezüket és annyit mondtak: én ilyet még nem láttam! 

Ha pályára lépsz, elfelejted, mi fáj. Ennek ellenére évek múltán már 

azt mondom, hogy még egyszer nem tenném meg azt, amit akkor. 

Közel harminckilenc fokos lázzal játszottam, emiatt pedig nagyon 

nehezen gyógyultam meg, sőt szövődmények is kialakultak, még a 

szívizom mellett is találtak gyulladást. Ekkor derült ki, hogy asztmás 

vagyok, könnyen elkapok mindenféle légúti betegségeket. A világ-

bajnokság óriási megterhelést jelentett számunkra, nem elég, hogy 

szűk két hét alatt játszottunk tíz tétmérkőzést, minden nap hajnali 

két-három óráig virrasztottunk, mert a feszültség miatt nem tudtunk 

elaludni. Emlékszem, Pigniczki Krisztivel beszélgettünk, tévét néztünk, 

próbáltuk kiengedni a gőzt. Ugyanakkor most már kicsit bölcsebben 

úgy látom, hogy fontos egy világbajnoki döntő, de az egészségünket 

és az életünket nem kockáztathatjuk. 

Pálinger Katalin 

Született: 1978, december 6. 

Klubjai: Győri ETO, Dunaferr SE,  

FC Köbenhavn, Krim Ljubljana, Győri ETO 

 

Eredményei

Válogatott: olimpiai ezüst (2000), olimpiai 

4. (2008), olimpiai 5. (2004), VB–2. (2003), 

VB–3. (2005), VB–5. (1999), VB–6. (2001), 

VB–8. (2007), VB–9. (1997), EB–1. (2000), 

EB–3. (1998, 2004), EB–5. (2002, 2006), 

Junior VB–10. (1997) 

Klub: EHF–kupa döntős (1999 Győri ETO, 

2003 Dunaferr SE), magyar bajnok (2001, 

2003, 2004, 2008), Magyar Kupa győz-

tes (2002, 2004, 2008), szlovén bajnok 

(2007), Szlovén Kupa győztes (2007) 

Egyéni: az év játékosa (2003, 2004) 

hez kellett megtervezni, és így 
a megvalósítás sok beleérzést 
és képi fantáziát kíván. 
A zenéket a hallgatók sorsolás 
útján kapták meg, tehát 
a megoldandó feladat nem a 
saját ízlés, tetszés vagy válasz-
tás eredménye volt. A munka 
során hallgatóink olyan 
posztereket terveztek, amely 
több-kevesebb sikerrel a 
szóban forgó zene vizuális 
kísér�jévé tudott válni. 
Elmondható, hogy a hallgató-
ság látványos megoldásokat 
mutatott be a kiállításon. 
A védés alatt, a változatos 
zenék hallgatása közben 
különleges élmény volt szem-
besülni a poszterekkel. 
A bizottság minden jelölt mun-
káját elfogadta és hosszabb-
rövidebb vita után igen jó 
érdemjegyekkel honorálta. 

WALTER TAMÁS

Sportkönyvb�l sportkönyvet tervezni 
nem kis feladat! A m�faj jellegzetes 

megoldásait Walter Tamás jó szándékkal 
és tehetséggel hágta át, és szokatlan 

utakon láthattuk járni.
Plakátja telitalálat, amely képben 
és tipográfiában érzékenyen idézi 

a kor hangulatát.


