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A gazdasági krízis megváltoztatta a zenész életritmusát

Sting nem tudta,
hogy válság van

Lehet valaki tehetséges énekes, zeneszerzõ, szupersztár 
anélkül, hogy a világ dolgairól bármi fogalma is lenne. Sting 
például egy ideig mit sem sejtett a gazdasági válságról.  
A válság híre csak akkor jutott el Stinghez, mikor rádöbbent: 
nem tudja 26 millió dollárért eladni 14 szobás manhattani 
lakását. Az ügyletben részt vevõ értékesítési tanácsadók 
hívták fel az énekes figyelmét arra, hogy a piac mennyire 
rossz helyzetben van, és talán át kéne gondolni a horribilis 
eladási árat. A pillanatnyi anyagi gondokkal szembenéző 
sztár a szakemberek hatására végül a New York-i lakás árát 
– duzzogva – hétmillió dollárral csökkentette. Sting az eset 
után kikelt magából, mondván: felháborító, hogy a válság 
még az ő életritmusát is kikezdte. Stinget amúgy nem 
kell félteni a tönkremeneteltől, sem az otthontalanságtól.  
A zenész számos ingatlannal rendelkezik szerte a világban, 
legnagyobb háza, a Lake House-kastély Észak-Angliában 
található. Van egy háza Londonban és egy villája Észak-
Olaszországban, Toszkánában. Az énekes egy interjúban 
korábban elmondta: számos háza közül leginkább az ang-
liai Lake House-kastélyban érzi otthon magát.

A Lake House kastély udvartartását még nem fenyegeti a válság

Jó focista lesz, aki tudja a keresztlépést

Óvodástorna Hófehérkével
Már kisgyermekkorban fontos, hogy kialakuljon az egészségtudatos életmód. Ennek 
egyik leghasznosabb, játékos módja az óvodástorna. Kozma Zsuzsanna edzõ évek 
óta foglalkozik kicsikkel. 

– Az a célom, hogy megsze-
rettessem a gyerekekkel a test-
mozgást – magyarázza Kozma 
Zsuzsanna. – Egy olyan zenés 
programot állítottam össze a 
kicsiknek, amelyben a dalok szö-
vege, és a gyakorlatok is könnye-
dén megtanulhatók. Elsõsorban 
a mesevilágból és az állatvilágból 
vettem figurákat: a medvéhez, a 
kutyához, de még Hófehérkéhez 
is kapcsolódik egy-egy pár soros 
mondóka, valamint lépések és 
mozdulatok. A foglalkozások 
alapja elsõsorban ez, az állatok-

hoz és mesehõsökhöz köthetõ 
muzsika. A gyerekek élvezik, 
bele tudják élni magukat, és 
gyorsan meg tudják tanulni a 
lépéseket. 

A négy-öt éves gyerekek kor-
osztálya még nem képes olyan 
hosszú ideig figyelni, mint egy 
iskolás, viszonylag gyorsan 
elvesztik az érdeklõdésüket. 

– Egy-egy torna nem tart 
tovább 12 percnél, persze 
pihenõkkel ezt az idõt is meg 
lehet hosszabbítani.

Kozma Zsuzsa szerint a játé-

kos testnevelés alapvetõ lépés-
kombinációk megtanítására is 
lehetõséget ad, amelyeknek 
a gyerekek késõbb is hasznát 
veszik. 

– Az egyik ilyen a háromszög-
lépés, amelyet felnõttkorban az 
aerobikfoglalkozáson hasznosít-
hatnak majd, hiszen ez a sportág 
egyik alapmozdulata. A kisfiúk-
nak a keresztlépést is megtaní-
tom, ez pedig a labdarúgásban 
fontos. Több alaplépést vettem 
át a latin táncokból és a társas-
táncokból is. � Gombás�Bálint

Kozma Zsuzsanna: Több alaplépést vettem át a latin és társas táncokból is!

Mindenrõl tud a hollywoodi sztárok pszichológusa

Jennifer Aniston is nála gyógyul
Az amerikai filmekben 
visszatérõ motívum, ahogy 
a szereplõk végignyúlnak egy 
kanapén, és elmesélik fájdalma-
ikat. Ezek a jelenetek a valóság-
ból táplálkoznak. A hollywoo-
di sztárok többsége ugyanis a 
való életben is pszichológus-
sal ápoltatja a lelkét. Jennifer 
Aniston például azóta látogat-
ja rendszeresen „dili- doki-
ját”, mióta elvált Brad Pittõl.  
A színésznõ úgy érzi, még min-
dig nincs jól, és segítségre szo-
rul. Pszichológusa azonban a 

hírek szerint más sztárok lelké-
ben is szabadon vájkál. Olyan 
hírességek látogatják, mint Gwen 
Stefani énekesõ, Goldie Hawn 
színésznõ vagy az amerikai 
talkshow-ikon, Oprah Winfrey. 
Azonban nem csak az érett 
hölgyek szeretik egy független 
szaktekintéllyel megbeszélni 
problémáikat. Britney Spears 
húga, a 16 éves Jamie Lynn, 
aki elsõ gyermekével várandós, 
szintén pszichológus segítségét 
kérte, hogy felkészüljön a rá 
váró idõszakra.  Udvardi�Judit

Az elmúlt tíz évben a statisztikák szerint 
harminc százalékkal megnõtt a fejlõdési rend-
ellenességek száma Magyarországon. Tavaly 
körülbelül ötezer gyermek jött a világra vala-
milyen rendellenességgel, amely fõként a téli 
és a kora tavaszi hónapokban született gyer-
mekeknél gyakori jelenség. 

A legtöbb rendellenesség a terhesség elsõ 
három hónapjában alakul ki, ezeknek csak 
egy része mutatható ki szûrõvizsgálatokkal, a 
többi a születéskor, illetve késõbb jelentkezik. 
A hazai terhesgondozási rendszer minden 
várandós nõ számára elõír bizonyos vizsgá-
latokat, azonban ezek korántsem jelzik az 
összes rendellenességet. – Manapság egyre 
késõbb jön meg a nõknél a szülési kedv, 
vagyis egyre több nõ vállal 35 év fölött gyer-
meket, amikor már nagyobb a Down- szind-
róma kialakulásnak esélye is – magyarázta 
dr. Veszprémi Lajos, a PTE ÁOK Szülészeti 
Klinika genetikai tanácsadásának vezetõje. 
Az egyre gyakoribb rendellenességek pontos 
okát nem lehet meghatározni, de annyi biz-
tos, hogy a káros környezeti hatások nagy 
szerepet játszanak a dologban.   K.�Á.

Nõtt a születési rendellenességek száma
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