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A férfiak nem mindig hiszik el róla, hogy repülõgép-pilóta

Eszterre szabták a fiúk egyenruháját
Gyulai Eszter azon kevés nõi pilótánk egyike, aki személyszállító repülõn teljesít 
szolgálatot. A fiatal, csinos hölgy már négyévesen tudta, hogy repülni akar. Az 
egyenruhája ugyan férfias, de a hétköznapokban imád nõ lenni.

– A telefonjának  csengõhangja 
is rádióadás-szerû. Miért?

– A pilótafülkében hallható 
felszállás elõtti ellenõrzõ lista 
hangjai ezek. Az ilyen, repü-
léshez köthetõ apróságokat is 
kedvelem. Négyéves koromban 
dõlt el, hogy pilóta leszek: akkor 
repültem elõször az apukám-
mal egy kis gépen. Szeretem 
a kihívásokat, és sosem félek 
a levegõben. Nem is félhetek, 
különben hogy dolgoznék?

–  Férfias  szakma  az  öné,  de 
azért csinosnak is kell lennie.

– Persze, ápoltnak és rende-
zettnek. Nincs az a hajlakk, 
ami tizenkét órán át tart, és 
az egyenruhánk is férfiruha. 
Ezt szûkítgetik rám. Mivel 
kevesen vagyunk, nincs külön 

nõi egyenruhánk. De imádom 
nap mint nap megkötni a 
nyakkendõt, mert az egyenru-
ha öltöztet. 

– A hétköznapokra is átragad 
ez a férfias megjelenés?

– Ha valaki megismer, min-
dent gondol rólam, csak azt 
nem, hogy pilóta vagyok, mert 
csajosan öltözködöm. El is 
ámulnak a férfiak, amikor meg-
tudják a foglalkozásomat, mert 
ez még mindig férfias szakma. 
De ugyanúgy beülök kávézni 
a barátnõimmel, és csajos dol-
gokról dumálunk, és vásárol-
gatunk, mint bármelyik fiatal 
lány.

–  A sok  férfi  kolléga  között 
kivételezett  szerep  jut  egy 
nõnek?

– A levegõben egyenjogúság 
van, odafent egymásra vagyunk 
utalva. De amikor lent vagyunk, 
elõttem is ugyanúgy kinyitják 
az ajtót, és érzem, élvezem a 
nõiségemet. 

– Egy nõ folyton csinosítgatja 
a  környezetét.  Erre  a  pilótafül-
kében van mód?

– Nincs. Ott olyan mûszaki 
berendezések vannak, amelyek 
nem engedik, hogy a saját igé-
nyeim szerint formáljam a kör-
nyezetem. Egy dolog érdekel, 
hogy az utasokat biztonságo-
san eljuttassam a célba. Persze 
kabalám nekem is van, koráb-
ban egy béka kísért az útjaim-
ra, mostanában pedig egy pici 
mackó lapul mindig a táskám-
ban. � Bodnár�Erika

Gyulai Eszter: A levegõben egyenjogúság van, odafent egymásra vagyunk utalva!

Leonardo Da Vincibõl hamarosan filmsztár lesz

Szabó Gyõzõ bevállalná
A Warner Brothers kalandfilmet készít a nagy tudósról és feltalálóról, akirõl sok 
minden elmondható, de az nem, hogy hõs alkat volt. Leonardo da Vinci mégis film-
vászonra kerül, megküzd néhány démonnal, és megmenti a világot. Szabó Gyõzõ 
szívesen elvállalná a szerepet.
A film a Leonardo da Vinci and 
the Soldiers of Forever, azaz 
Leonardo Da Vinci és az örök-
lét katonái címet viseli majd. 
Egyelõre annyit lehet róla tudni, 
hogy Da Vinci egy titkos társa-
ság tagjaként természetfölötti 
kalandokba keveredik, és bibli-
ai démonokkal küzd majd meg. 
A történetben lesznek titkos 
kódok, elveszett civilizációk, rej-
tett erõdök és bukott angyalok. – 
Minden csak megközelítés kérdé-
se – mondta el lapunknak Szabó 
Gyõzõ.  – Leonardo korában szin-
te minden újdonság volt, amivel 
foglalkozott: õ találta fel például 
a repülõ és a helikopter elõdjét, 
úgyhogy a maga korában lehetett 
akár akcióhõs is. Szerintem izgal-
mas életet élhetett, és természe-
tesen szívesen eljátszanám a sze-
repet – mondta a színész, akirõl 
kevesen tudják, hogy eredetileg 
a Képzõmûvészeti Fõiskolán vég-
zett, és számos kiállítást tudhat 
maga mögött. Mindig van nála 
rajztömb és ceruza, hogyha vala-
mi megfogja, azt azon nyomban 
megörökíthesse.� Györösi��Zsófia Szabó Gyõzõ: Leonardo Da Vincinek izgalmas élete lehetett!

Jennifer Love Hewitt nem sokkolja magát a mérleggel
A Szellemekkel suttogó címû 
sorozat Melindájának kar-
csú alakját sokan irigylik. 
Jennifer Love Hewitt pedig 
mindent megtesz azért, hogy 
idomai formásak maradjanak. 
Néhány trükkjét mi is alkal-
mazhatjuk. A színésznõ min-
den nap 45 percet szán egy 
kemény zsírégetõ edzésre. A 
programok leginkább kardió és 
súlyzós gyakorlatokból állnak, 
amelyek növelik az anyagcse-
rét, és rengeteg kalóriát égetnek 
el. – Minden edzés elõtt 5 perc 
bemelegítés szükséges, és a leg-
végén sem szabad kihagyni az 
5 perces levezetést! – figyel-
meztet a színésznõ, aki a diétát 
is fontosnak tartja. – Fölösleges 
folyadékot, vagyis alkoholt és a 
cukros gyümölcsleveket egyál-
talán nem fogyasztok, viszont 

szigorúan megiszom napi 3 liter 
vizet. Nem koplalok, mert a túl-
zott kalória-korlátozás anyag-
csere csökkenést okozhat, és a 
szervezet eltárolja a felesleges 
zsírokat.

Jennifer diétás naplót vezet, 

amibe felírja napi fogyasztá-
sát, és egyáltalán nem sokkolja 
magát azzal, hogy minden nap 
mérlegre áll. – Elég csak havon-
ta egyszer méretkezni, így nem 
kell aggódni a napi súlyingado-
zások miatt.� U.G.

Jennifer Love Hewitt napi 45 percet szán zsírégetõ testedzésre

Németh Lajos, a szemetes

Az egyik kereskedelmi csatorna stábja idén is hatalmas szemétszedõ 
napot tartott. Németh Lajos meteorológus is kivette a részét a nagyta-
karításból, mielõtt azonban kidobta volna az üres viszkis üveget, amit 
egy alkalmi szemétdombon talált, rögtönzött egyszemélyes show-val 
szórakoztatta kollégáit, és az utcát tisztító önkénteseket.

Vulkáni hamu eladó
Vegyen egy darab történel-
met! – hirdetik az egyik izlan-
di internetes oldalon, ahol az 
Eyjafjallajökull nevezetû vulkán 
hamuját árulják. A kitöréskor 
felszálló hamu szinte teljesen 
lebénította a légi közlekedést 
kontinensünk felett egy héten 
keresztül. Az Európának nem 
kis felfordulást okozó tûzhányó 
mégis hoz valami hasznot az 
Izlandiaknak: 23 ezer forintért 
bárki magáénak tudhat egy 

befõttesüvegnyi vulkáni hamut, 
ami például 40 millió amerikai 
életébe avatkozott bele, nem 
is beszélve Európáról. Az áru-
sítás ötlete akkor fogant meg 
az izlandiak fejében, amikor 
valaki azzal hívta  õket, hol 
lehet vásárolni a hamuból? Az 
aukción befolyt összegeket 
pedig egy polgári szervezetnek 
adományozzák, amely a vulkán 
kitörésének körzetében segít az 
embereken.

Bobby Ewing felvarratta a ráncait. A Dallas 
egyik fõszereplõjét alakító Patrick Duffy 
nehezen viseli az idõ múlását: a 60 feletti 
színész tavaly szeptember és idén május 
között több arcplasztikai mûtéten vett 
részt, a beavatkozás nyomai jól láthatóak a 
Huffington Post amerikai újság által közölt 
fotókon. A színész a tavalyi Emmy gála 
után eltûnt, majd idén a Dallas közönség-
találkozón már új arcával állt a kamerák és 
fényképezõgépek elé. 

Plasztikázták Bobby Ewing vonásait

Patrick Duffy a mûtétek elõtt és után – Bobby éveket fiatalodott
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Az Eyjafjallajökull vulkán kitörése hetekre megbénította Európa légterét


