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A legjobb pasi Nagy Ervin, a legjobb nõ Dukai Regina

Dukai Regina: Túl sok 
a bunkó, nagyképû ember!
Külföldi magazinok évrõl évre kiadják a világ legszebb nõinek és legjobb pasijainak 
listáját. Lapunk a magyar sztárvilág legszebbjei után kutatott. A választ olvasóink 
adták meg. Szavazataik alapján hazánk két legvonzóbb híressége: Dukai Regina 
és Nagy Ervin. A hölgyek élmezõnyében végzett Hámori Gabriella, Tompos Kátya, 
Dobó Kata és Zimány Linda is. Az urak táborából Csányi Sándor és Fenyõ Iván 
dobogtatja meg a szebbik nem szívét. 
Nagy Ervin meglepõdött, hogy õ 
lett az elsõ számú férfi. – Juj, de 
jó! Elmondom a barátnõmnek! 
– lelkendezett a színész, aztán 
komolyra fordította a szót. 
– Nagyon zavarban vagyok az 
eredménytõl. Persze jó érzés, 
hogy jóképûnek tartanak, fõleg, 
ha a nõk mondják. Ettõl füg-
getlenül a szépség pusztán egy 
adottság, amit szüleinktõl örö-
költünk. Sokkal fontosabb az, 
hogy az ember mihez adja az 
arcát. És persze a személyiség, 
ami kiül az ember külsejére. 

Dukai Regina nagyon örült az 
elismerésnek, bár õt ez nem érte 
akkora meglepetésként. – Több, 
hasonló szavazáson végeztem 
már az élmezõnyben. Van önbi-
zalmam, de azért jólesik, ha ezt 
néha megerõsítik. Így visszaiga-
zolást kapok, hogy nem hiába 
edzem és figyelek oda magam-
ra. Mostanában többször vet-
tem részt szépségversenyeken 
zsûritagként. Sokszor szembe-
sültem azzal, hogy ami kívülrõl 
szép, az gyakran belülrõl rohad. 
Nagyon sok a nagyképû, bunkó 
ember. Attól lesz szép valaki, 
ha megvan hozzá a belsõ kisu-
gárzása is. Nem szabad elbíz-
ni magunkat, mindig tudnunk 
kell, honnan jöttünk!� U.�J. Dukai Regina: Nem szabad elbízni magunkat, tudni kell, honnan jöttünk!

Terni városában február 14. munkaszüneti nap 
Valentin püspök az igaz szerelem patrónusa
Az olaszországi Terni városa az egyetlen hely, ahol február 14. munkaszüneti nap. 
Zárva tartanak az iskolák, boltok, gyárak, hivatalok. A városkában egész február-
ban események sorozatával tisztelegnek San Valentino, vagyis Szent Bálint, Terni 
védõszentje, az igaz szerelem patrónusa elõtt.

– A rendezvények a szeretet, a 
szerelem témája köré csopor-
tosulnak. Az ide látogató turis-
tákat kulturális programok, 
kiállítások, vásárok, speciális 
misék, koncertek, versfelol-
vasások, sportesemények, sõt 
még tûzijáték is várja – tudtuk 
meg Ligetvári Rékától, az Olasz 
Nemzeti Turisztikai Hivatal 
munkatársától. San Valentino, 
vagyis Szent Bálint a harmadik 
században élt, Terni keresztény 
közösségének szentelte életét, 
õ volt a város elsõ püspöke. 
Keresztény hitéért bebörtö-
nözték, majd lefejezték. Földi 
maradványait Terniben helyez-
ték örök nyugalomba, késõbb 
erre a helyre állították fel tiszte-
letére a San Valentino-bazilikát. 

Az egyik legenda szerint õ volt 
az elsõ egyházi személyiség, aki 
összeadott egy pogány fiút és 
egy keresztény lányt – Sabinót 
és Serapiát –, gyõzelemre segít-
ve szerelmüket a vallási különb-
ségek ellenére. Egy másik tör-
ténet szerint a császár megtil-
totta, hogy a sorköteles férfiak 
megházasodjanak, ugyanis úgy 
vélte, az egyedülálló férfiak 
sokkal jobb katonák. Valentin 
sajnálta a bánatos szerelme-
seket, és titokban továbbra 
is összeadott fiatal párokat. 
Amikor a császár tudomást 
szerzett tevékenységérõl, bör-
tönbe záratta a papot. Miután 
bebörtönözték, szerelmes lett a 
börtönõr lányába, aki gyakran 
meglátogatta õt a fogságában. 

Halála elõtt levélben írta meg 
neki érzéseit, amelyet úgy írt 
alá: a te Valentinod. Február 14-
én, Szent Valentino halálának 
napján a világ minden részérõl 
érkeznek párok a bazilikába, 
hogy megtegyék vagy megújít-
sák házassági esküjüket.�Sz.�Gy.

A San Valentino-bazilika Terni fõterén és a püspök templomban álló szobra

Novák Heni nem csak Valentin-napon szeret
A Jóban Rosszban címû soro-
zat csinos Lindája, Novák Heni 
úgy gondolja, hogy nem csak 
az év egy-egy kiemelt napján 
kell kimutatnunk érzelmein-
ket. Ezért kedvesével, Noszály 
Sándorral minden napot külön-
legesnek tartanak, amit egymás-
sal tölthetnek.

– Júniusban lesz három éve, 
hogy együtt vagyunk – árulta el 
a színésznõ. – Valentin-napon 
nem csinálunk különleges dol-
gokat, mert nem azon múlik 
egy kapcsolat, hogy mit teszünk 
ezen az egy napon. Az év többi 
napján is ugyanúgy ki kell mutat-
nia az embernek, hogy mit érez 
a másik iránt. Természetesen jól-
esnek a romantikus gesztusok. 
Mi együtt élünk, mindenhová 
kettesben járunk, és inkább átla-
gos, mint különleges párnak tar-
tom magunkat.� Gy.�Zs. Noszály Sándor és Novák Heni három éve vannak együtt 

Szingliként is lehet szép a Bálint-nap

Valentin a szerelmesek napja. 
A szerelmükhöz igyekvõk rózsá-
val, bonbonokkal mászkálnak az 
utcán, ami az egyedülállók szívét 
összeszoríthatja. Mit tehet az, aki-
nek nincs kivel együtt tölteni ezt 
az ünnepet?

Dr. Fehér Gabriella pszicholó-
gus lapunk egyedülálló olvasóinak 

adott tanácsokat, melyek segít-
ségével számukra is szép lehet a 
Bálint-nap. – A szingli lány- vagy 
fiúcsoportok csináljanak közös 
programot, ahol hiányérzet nél-
kül jól tudják érezni magukat 
– magyarázza a pszichológus. 
– Üljenek be egy moziba vagy egy 
kávézóba beszélgetni. A lényeg, 

hogy ne búslakodjanak egyedül! 
Ne érezzék azt, hogy magányo-
sak, és senkinek sem kellenek. 
Ez a nap alkalmas lehet a család 
felkeresésére is. Akinek fontos 
a Bálint-nap és a hozzá kötõdõ 
hagyomány, az köszöntse fel sze-
retteit. Nem feltétlenül csak a sze-
relmesek napja február 14.! 

Egyedülállóként is vidáman – a Szex és New York sztárjai a boldog szinglik példaképei

Laci bácsi vágyfokozói
Amikor még mindennap a tűzhely 
mellett állt Benke László nyug-
díjas mesterszakács, Valentin-
napra mindig különleges menüt 
készített. Olyan ételeket főzött, 
amelyek serkentőleg hatnak a 
vágyakra és a termékenységre. 
– Magyarországon a legegyszerűb-
ben beszerezhető afrodiziákum a 
zeller és a tojássárgája – magya-
rázza a nyugállományú mester-
szakács. – Az érzékek mámorát 
fokozza a datolya, a marcipán, a 
mangó és a menta keveréke is. 
Nem véletlen, hogy Oidipusz 
király kedvenc étele a spárga volt, 
kaviáros tojássárgával. A kagyló, a 
rák, az osztriga és a kaviár ugyan-
is, főleg tojással kombinálva, kivá-
ló szerelmi vágykeltő étek. Sz.�Gy.
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