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Hazai sztárok

"Norbit nem lehet megállítani"
Szövegméret: A+ A

2005. október 4. 12:07

Beszélgetés Tihanyi Andrással (4/1.)

Norbi a dicséret hangján, rokonszenvesen beszélt nekem Tihanyi András dietetikusról, akit komoly szakembernek ismert meg.
Csodálkozva tudtam meg, hogy András annak idején kíméletlen kritikájával hívta fel magára Norbi figyelmét. Ritkaság, hogy
olyasvalakit keresünk meg tanácsokért, aki korábban cikizett bennünket.  Egy agresszív munkatárs aranyat ér  mondta Norbi, s
ez kíváncsivá tett, milyen ember lehet Tihanyi András.

p: Hogyan ismerted meg Norbit?
Tihanyi András: A SOTE egészségügyi fôiskolai karára jártam, és kezdettôl a sportolók táplálkozása, az étrendkiegészítôk, az
egészségmegôrzés és betegségmegelôzés témaköre érdekelt leginkább. Norbira a médiában figyeltem fel kéthárom évvel
ezelôtt. Annak idején megjelent egy könyv, amelyben ô is közremûködött: a Száz kérdés a fitneszrôl. Errôl egy elég jelentôs
olvasottságú honlapon, a bodybuilder.hun élénk vita bontakozott ki. Sok testépítôt irritált a Norbijelenség. Írtam a könyvrôl egy

file:///C:/Nice%20Online.htm

1/4

2015. 01. 25.

Nice Online

kritikát, mivel komoly szakmai hibák is akadtak benne, például az, hogy a túlzott gyümölcsfogyasztás káros, mert árt a
gyomorfalnak, vagy hogy lefekvés elôtt soha ne féljünk egy kicsit becsípni, mert sokkal jobb esténként bort inni, mint alaposan
beenni. Sokakkal együtt úgy gondoltam, hogy Norbi olyasmikbe ártja magát, amikhez nem igazán ért. A cikkem csak viszonylag
rövid ideig volt fönn a honlapon, mivel a szerkesztô, a mûködtetô nemigen akart Norbival ujjat húzni.

p: Indulatos, konfliktuskeresô típus vagy?
Tihanyi András: Nem vagyok agresszív alkat, de szeretem nevükön nevezni a dolgokat. Amióta Norbi mellett dolgozom, általában
felkészült szakemberekkel találkozom a tárgyalásokon, de akadt már olyan cég is, akiknek azt kellett mondanom: ezt és ezt a
terméküket én legszívesebben lehúznám a vécén. Minek udvariaskodjam? Megesett már, hogy egy sportorvosdoppingellenes
szakértô doppinglistás szereket ajánlott egy felszólaló. Ha ilyen súlyos tévedésekkel szembesülök, kénytelen vagyok
határozottan megnyilvánulni. Norbival kapcsolatban nem az motivált annak idején, hogy piszkálódjam, hanem hogy a szakmámat
képviselve helyreigazítsam a könyvben általam észrevett tévedéseket. 2004 májusában sem harciasságból mentem el a Naplóba
a Tv 2n, hogy Norbival ütköztessem a nézeteimet, hanem mert rajtam kívül nemigen akadt senki, aki ezt vállalta volna. Akkor
ismertük meg egymást személyesen, és elsô alkalommal egyikünk sem bánt kesztyûs kézzel a másikkal. De aztán emailekben
fokról fokra állandósult köztünk a kommunikáció, úgy éreztem, Norbit egyre jobban érdekli a véleményem. Én pedig úgy láttam:
ôt úgysem lehet megállítani, abban viszont nagy fantázia van, hogy a karizmatikus személyisége révén tömegekhez lehet eljutni
az egészségesebb élelmiszerekkel. Jó példa erre Norbi nemsokára megjelenô receptkönyve, amely személyes hangvételben
tárgyalja a konyhai fortélyokat. A személyiség vonzereje adja el a termékeket.
(Folytatjuk.)
(peti)
Fórum: Schobert Norbi
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