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Coulthard: Bocsánat, kicsit poros!
Birminghamban megrendez-
ték az Autosport International 
nemzetközi motorsport-kiállí-
tást, mely elsõsorban az 1958–
2008 közötti brit Forma–1-es 
bajnokainak állított emléket. 

Nagy-Britannia F1-es világ-
bajnoki autói között megtalál-
juk Mike Hawthorn 1958-as, 
Nigel Mansell 1992-es, vagy 
Lewis Hamilton tavalyi járgá-
nyát. Helyt kaptak még ezek 

mellett, a Szigetország, egyik 
legsikeresebb F–1-es csapa-
tának, az egykoron legendás 
Lotusnak modelljei, sõt Ayrton 
Senna 1985-ös fekete-arany 
színû, Renault turbómotoros 
JPS betontorpedója is. David 
Coulthard, a nemrég visszavo-
nult skót, jó néhány korábbi ver-
senyautóját is bemutatták, elsõ 
gokartjától kezdve, mindhárom 
Forma–1-es csapatának egy-egy 
képviselõjéig. Köztük volt az 
elsõ gyõzelméhez hozzásegítõ 
1995-ös Williams-Renault, a 
2000-ben a három gyõzelmet 
hozó McLaren-Mercedes is. A 
skót pilóta rajongóinak körében 
köztudott, hogy Couldhard 
õrjítõen tisztaságmániás, ezért 
a nagyközönségtõl elsõsorban 
azért kért bocsánatot, mert túl 
porosnak tartotta a kiállított 
darabokat.  UJDavid Coulthard csaknem összes versenyautóját kiállították Birminghamben

Repülõ autóval London és Timbuktu között 
Újabb örült repülési kaland vette kezdetét Londonban. 
Olyan jármûvet mutattak be a nagyközönségnek, 
mely léghajó módjára repül, azonban az országúton 
autóként funkcionál.

Egy csapat Londonból Timbuktuba szeretne eljut-
ni a különleges járgánnyal. A tervek szerint az út hat 
hétig tart majd, és ennek során 100 ezer fontot (30,66 
millió Ft) kívánnak összegyûjteni, mellyel különbözõ 
jótékonysági szervezeteket, köztük egy afrikai árva-
házat támogatnának. A hibridautó rendelkezik egy 
siklóernyõvel a repüléshez, és négy kerékkel a földi 
közlekedéshez. A levegõben akár 110 kilométerrel 
haladhat, az országúton pedig óránként 180 kilo-
méteres sebességet is képes elérni. A járgány akár 
4570 méteres magasságig is képes felemelkedni. Neil 
Laughton, a különleges jármû kapitánya túlzott sze-
rénységgel azt állította, a repülõ autó vezetése olyan 
könnyû, hogy akár kétéves fia is képes lenne rá.  
A tervek szerint február 20-án érkezik a gépcsoda a 
szaharai városba.� U.�J. Neil Laughton repülõ autója

autó

Egy kisvárosnyi ember hal meg évente 
A passzív dohányosok is veszélyben vannak
Huszonnyolcezer ember. Évente ennyien halnak meg Magyarországon a dohányzás 
okozta betegségekben. Kétszer annyian, mint ahányan alkoholizmus, kábítószer-
fogyasztás, baleset, erõszakos halál, öngyilkosság és AIDS miatt összesen. 

A magyar felnõtt lakosság har-
mada dohányzik rendszeresen. 
Az egy felnõttre esõ évenkénti 
3260 cigarettával a világ har-
madik legnagyobb cigarettafo-
gyasztó nemzete vagyunk. A 
kétes dicsõség „eredménye”: 
a Gallup Intézet adatai szerint 
az elmúlt harminc évben 800 
ezer magyar halt meg dohány-
zás okozta betegségben. És még 
egy sokkoló adat: a magyar fér-
fiak tüdõrák-halandósága a vilá-
gon a legmagasabb. A passzív 
dohányzás – azaz a nemdo-
hányzó ember szervezetébe 
jutott dohányfüst – is óriási 
veszélyeket hordoz magában. 
Egy nemdohányzónak elég két 
órát eltölteni egy füstõs bárban, 

vagy szórakozóhelyen ahhoz, 
hogy tudtán kívül „elszívjon” 
négy szál cigarettát. Sõt, más-
fél szál cigit akkor is elpöféke-
lünk, ha egy olyan étteremben 
eszünk, ahol bár külön szakasz 
van a dohányosoknak és a nem-
dohányzóknak, de a helység 
egy légterû. Rosszabb a hely-
zet azokon a munkahelyeken, 
ahol nem tiltott a dohányzás, 
hiszen nyolc óra munka alatt 
hat szál cigarettának megfelelõ 
káros anyag jut a szervezet-
ben. A dohányzás olyan, mint a 
kábítószer. A dohányos ember 
nikotin nélkül rosszul érzi 
magát, hiszen a szervezete már 
hozzászokott a káros anyag-
hoz. Leszokni a dohányzásról 

éppen a függõség miatt nehéz, 
de megéri.

Már az elsõ füstmentes nap-
pal megszûnik az egészségkáró-
sító hatás. Egy-két hét, és javul a 
teljesítõképesség, sõt egy évvel 
a dohányzás abbahagyása után 
ötven százalékkal csökken a 
szívinfarktus okozta halálozás 
veszélye. A nikotin szervezetbe 
való beépülése miatt hosszabb 
idõ kell a daganatos betegségek 
kockázatának mérséklõdéséhez. 
Azok járnak a legjobban – per-
sze a nemdohányosokon kívül 
– akik 35 éves koruk elõtt lete-
szik a cigit, hiszen az õ szer-
vezetük annyira kitisztulhat, 
mintha soha nem dohányoztak 
volna.� Fehér�György
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A felnõtt lakosság átlagosan fejenként 3260 cigarettát szív el egy évben

Mélyül az anya-gyermek kapcsolat

Baba-mama torna
testnek és léleknek
A szülés utáni otthonlét megviseli a kismamát, ezért 
fontos, hogy testét-lelkét rendbe hozza, és gyermeké-
vel is megismertesse a mozgás örömét. Erre tökélete-
sen alkalmas a baba-mama torna. 

A baba-mama tornát szülés 
után hat héttel lehet elkezdeni. 
– Ezt az elfoglaltságot nem kell a 
gyerektõl függõvé tenni, hiszen 
az anyuka a babával együtt tart-
hatja fitten magát – mondta el 
lapunknak Kozma Zsuzsanna, aki 
évek óta vezet baba-mama fog-
lalkozásokat. – A mozgássorozat 
kitûnõen alkalmas arra, hogy a 
terhesség és a szülés miatt igény-
bevett izmokat rendbe hozza, és 
az édesanya visszanyerje eredeti 
alakját. A torna során elsõsorban 
az anyukák mozognak, a babákat 
pedig tornáztatják, masszírozzák, 
majd egyfajta súlyzóként hasz-
nálva õket, közösen mozognak. 
Eközben a gyerek is jól érzi magát, 
átéli a mozgás örömét, az élete 
részévé válik, és jobban megismeri 
az õt körülvevõ világot. Körülbelül 
5-6 hónapos korra a babák olyan 
nehezek lesznek, hogy már nem 
használhatók súlyzónak, ilyenkor 

változik a torna menete. Az anyu-
ka nyugodtan választhat aerobik 
jellegû mozgásformákat, amit 
nagyon élveznek a babák, ha ken-
guruban vagy hordozókendõben 
csücsülve rugóznak. Általában 
1-1,5 éves korig járnak az anyák 
gyermekeikkel tornázni, ez alatt 
az idõ alatt kialakul egy közös-
ség, mind az õ, mind pedig a 
gyermekeik számára. A mamák 
megbeszélhetik a gyerekkel kap-
csolatos problémáikat, hasznos 
tippek és trükkök „cserélnek gaz-
dát” egy-egy ilyen alkalommal. 
Közben a gyermekek is ismer-
kednek a többiekkel, megszokják 
a társas együttlétet, ami késõbb 
nagy segítség az óvodába való 
beilleszkedéshez. A tapasztalatok 
szerint a babák nagyon élvezik a 
tornákat, könnyen barátkoznak, 
és ami a legfontosabb: mélyül az 
anya-gyermek kapcsolat is.
 K.�Á.

A közös mozgást nem csak az anyuka, hanem a kicsi is élvezi

Nóci edzés után

sapkát húz

Egész évben számos külsõ, káro-
sító hatás éri a fejtetõnket, éppen 
ezért nem csak nyáron, de télen 
is fokozottan oda kell figyelnünk 
hajunk egészségére.

– A legfontosabb, hogy min-
dig olyan terméket használjunk, 
ami belülrõl táplál, legyen szó 
a hajunkról vagy a bõrünkrõl 
– mondta el lapunknak a csinos 
mûsorvezetõ, Czifra Noémi. – A 
bevásárlóközpontokban megta-
lálható termékek számos olyan 
szert is tartalmaznak, amelyeket 
próbálok kerülni. Éppen ezért 
elsõsorban biokozmetikumokat 
vásárolok – magyarázza Nóci. 
– Télen fontos, hogy vizes hajjal 
soha ne menjünk ki az utcára, 
ezért testedzés után például min-
dig sapkát húzok!

Zsidró Tamás mesterfodrász 
elmondta, hogy télen mindenkép-
pen pótolnunk kell a szervezetbõl 
kiürült ásványi anyagokat, hogy 
megelõzzük a hajhullást. – Nagyon 
fontos, hogy közvetlenül hajmosás 
után ne menjünk ki az utcára, mert 
a fejbõr meghûlésének korpásodás 
lehet a következménye – hangsú-
lyozta a szakember is.              KA

életmód


