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A motorozás szerelmese soha nem utazik egyedül
Dörner: Kicsit megkéstem ’72-höz képest!
Bár tõsgyökeres pesti, mégis jobban szeret vidéken élni Dörner György. A motorozás 
szerelmese soha nem utazik egyedül, és szívesen találkozik más motorosokkal is. 
– Megfog engem a motor, én 
meg a motort. Berúgom, és 
megyek – mondta lapunk-
nak Dörner György. – El lehet 
menni a motorral a boltba, 
meg Szicíliába is. De sosem 
utazom egyedül, mert az unal-
mas. Motorostalálkozókra is 
szívesen elmegyek, élvezem 
õket, de sajnos nincs rá idõm. 
Egy kicsit el vagyok késve 
ezzel a dologgal! ’72-ben kel-
lett volna elkezdeni, amikor a 
Szelíd motorosokat bemutat-
ták, de akkor még nem volt 
senkinek sem „olyan” motor-
ja. Megkésve ugyan, de most 
bepótolom. Kisebb és nagyobb 
utazásokat is teszek. Felülök 
a motoromra, és eldübörgök. 
Az illatok és a szél páratlanul 
jó érzés. Annak is nagyon örü-
lök, hogy vidékre költöztem. 
Az, hogy szabadúszó színész-
ként mûködöm, lázadás volt az 
akkori és a ma is fennálló szín-
házi struktúra és a személyek 
ellen. A mûvészi szabadság jó 
érzés, hasonlít a motorozás-
hoz!� Györösi�Zsófia

A színésznõ a küzdõsporttal közelebb került Istenhez

Krisztina a természet leánya
Soha nem akart kemény csaj lenni Legerszki Krisztina. A TV2 Jóban Rosszban 
címû sorozatának Barbarája ennek ellenére négy évig aikidózott, de állítja: ez 
a küzdõsport korántsem olyan agresszív, mint amilyennek látszik. Krisztina 
lapunknak azt is elárulta, már háromszor öltött magára menyasszonyi ruhát, de 
a valódi esküvõje még várat magára. 
– Négy évig aikidóztam, és szívesen újrakezde-
ném bármikor – mondta lapunknak Legerszki 
Krisztina, a Jóban Rosszban Barbarája. – Nem 
agresszív küzdõsport, nincs is benne nagyon táma-
dás, inkább egy szelíd, meditatív harcmûvészeti 
ág, amely bennem például a tánc iránti szere-
tetet ébresztette fel. Nem azért csináltam, hogy 
kemény csaj legyek! Sokkal inkább azért, hogy 
közel kerüljek a természethez és Istenhez. Ha az 
ember nagyon egyedül érzi magát, a természetfö-
lötti vele van, és vigaszt nyújt. Engem a szüleim 
e szerint neveltek, ebben hiszek. 

A színésznõ lapunknak azt is elárulta: a soro-
zatban ugyan szerepelt már egy esküvõi jelent-
ben, a valóságban viszont még nem készül 
házasságra. – A szalagavatóm, egy színházi 
szerep és a Jóban Rosszban kapcsán is visel-
tem már menyasszonyi ruhát. Izgulok is, hogy 
a valódi esküvõmön ez már nem lesz olyan 

különleges! Még nem készülök férj-
hez menni, de ha eljön a 

pillanat, a természet-
ben szeretném 

k i m o n d a n i 
az igent. 

� U.�J. Legerszki Krisztina: Még nem készülök férjhez menni
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Lindsay Lohant
lábbilincs tartja
távol az alkoholtól
Lindsa Lohan alkohol- és drogproblé-
mái miatt ma is rendszeresen kerül a 
nyugati bulvárlapok célkeresztjébe. 
A színésznőt botrányai miatt gyak-
rabban emlegetik, mint produkciói 
vagy filmszerepei kapcsán. A 23 
éves Lohan a bíróság rendelkezése 
szerint nem hagyhatja el még Los 
Angelest sem.

Lindsay Lohan olyan lábbilincset 
kapott a bíróságon, amely azonnal 
jelzi, ha a híresség alkoholt fogyasz-
tott. Az ítélõszék azután kötelezte 
erre, hogy a színésznõ nem jelent 
meg saját tárgyalásán, mert abban 
az idõben épp Cannes-ban tartózko-
dott. Pedig Lindsaynek rendszeresen 
drogteszteken is meg kellene jelen-
nie, emiatt pedig nem hagyhatja el Los 
Angelest akkor sem, ha – mint ez legutóbb 
elõfordult – munkája éppen Texasba szólíta-
ná. Az ítéletet kihirdetõ bírónõ figyelmeztette: 
a következõ kihágásáért már letöltendõ börtön-
büntetést kap. � Gy.�Zs.

Lindsay Lohan részegen botrányt botrányra halmozott

A hízásra való genetikai hajlam kezelhető. 
Gombos Edina szerkesztõ-mûsorvezetõ 
10 kilótól szeretne megszabadulni a 
módszer segítségével az elkövetkezõ 
hónapok során. A nagy fogyás titka 
egy olyan eszencia, melynek ható-
anyaga képes átkódolni a szervezet 
bizonyos génjeit.

Gombos Edina állítólag azért hízik 
könnyen, mert genetikailag hajla-
mos erre. Ez azt jelenti, hogy amint 
egy kicsit is elengedi az étkezés 
terén gyakorolt kontrollt, azonnal 
elkezdenek rá felkúszni a nemkívá-
natos kilók. A mûsorvezetõ sosem 
gondolta volna, hogy ez utóbbi 
tényezõ kiiktatására sikerül meg-

oldást találnia. – Az a legvonzóbb 
számomra, hogy genetikai változtatás 

idézhetõ elõ, amirõl eddig álmodni sem 
mertem. A kutatócsoport vezetõjétõl azt 

is megtudtam, hogy egy, a szervezetünk 
számára teljesen természetes folyamat 

elősegítésérõl van szó, így semmiféle mel-
lékhatástól nem kell tartanom – mondta Edina, 

aki bízik a módszer sikerében.

Edina sokat fogyott kislánya, Miranda születése óta

Gombos Edina fogyásra
kódoltatja génjeit

Messzeföldön híres a magyar kolbász. Az eredeti recept szerint 
a hungarikumot sertésbõl készítik. De nem is hinnénk, hogy a 
magyar ember micsoda leleménnyel tölt kolbászba szinte mindent, 
ami él és mozog. Szolnokon például halból is készül kolbász. De 
találékony honfitársaink bõrbe töltik a szarvast, õzet, lovat, mar-
hát, pulykát, nyulat, csirkét és ki tudja még, mi mindent. Ráadásul 
a vegetáriánusoknak is kedveskednek szója-, gomba- vagy zöldség-
kolbásszal. – A nagybetûs kolbász kizárólag a jól felhizlalt, nevelt 
sertésbõl készül, hazai fûszerekkel – jelentette ki lapunknak Uhrin 
Zoltán, a Csabai Kolbászklub Egyesület elnöke. – A „csináljuk más-
hogy” elméletét elfogadom, és megkóstolom a többi fajtát is, de a 
sertésre esküszöm!� Györösi

A zöldségkolbász nem kolbász!
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