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Lóránt Kriszta: Aki nem megy színházba, sportoljon!
Nagy meglepetés várta a gyerekeket a 
BHG-focipályán. A Barátok közt három 
szereplõje ugyanis pólót húzott, és aktí-
van kivette a részét a gyerekeknek szerve-
zett sportversenyekbõl. Az is kiderült, hogy 
Lóránt Kriszta, a sorozatban pszichiátert 
alakító színésznõ életében a színház mellett 
a második legfontosabb dolog a sport.

Lóránt Kriszta mellett Kiss Ramóna 
és Tihanyi Tóth Csaba is örömmel vett 
részt a gyereknapi sportnapon, melynek 
egyik ötletgazdája a sorozatbeli Orsi volt. 
– A tavalyi évben nem volt új bemutató a 
gyerekszínházunkban, így idén rendhagyó 
módon sportnapot szerveztünk, mivel a 
gyereknap nem maradhat el! Egy játékos 
sorverseny megszervezése legalább annyira 
kreatív feladat, mint egy színházi produk-
ció. Arra gondoltam, ha nem színház, akkor 
legyen sportnap a családoknak, elsõsorban 
a gyerekeknek. Ha lenne zászlóm, és azon 
egy jelmondat, az így szólna: Aki nem megy 
színházba, sportoljon! – magyarázta nevet-
ve Lóránt Krisztina, aki szabadidejében 
ha teheti, bakancsot húz és túrázni indul. 
– A program elsõdleges célja a sportra, a 
mozgásra való nevelés volt, mindez kreatív 
játékos formában – mondta Kriszta – egy 
jó pszichiáterhez méltón. – A gyerekek 
szemében hiteles vagyok, talán mert minden-
nap látnak a tévében. Ezért nem mindegy, 
hogy szomorkodni vagy sportolni látnak. És 
ez felelõsség! szd

Menõ a juharszirupban érlelt mangalica
Az Egyesült Államokban is 
felfedezték a mangalicát. Az 
egyedülálló, Magyarországon 
õshonos sertésfajtát az egyik leg-
patinásabb New York-i étterem 
is népszerûsíti. – Ez a kezdete 
egy disznózsíralapú zsírforra-
dalomnak ebben az országban 
– mondta el Heath Putnam, a 
mangalicát Amerikába impor-
táló cég tulajdonosa. A göndör 
szõrû malacokat a vállalat tele-
pein tenyésztik majd, osztrák 
és magyar módszerek alkalma-
zásával. Céljuk, hogy a legjobb 

minõségû sertéshúst állítsák elõ 
amerikai megrendelõik számára, 
akik már most szép számban 
jelentkeztek. A The Wall Street 
Journal beszámolója szerint az 
egyik éttermi bemutatón felszol-
gált, juharszirupban érlelt sertés-

szeletek és sertészsírral készült 
kekszek elnyerték a legnevesebb 
Nem York-i séfek tetszését is, 
akik közül többen vállalták, 
hogy éttermeikben a magyar 
malac húsából készült ételeket is 
felvesznek az étlapra.� Györösi

Zöldséglevessel az esõ ellen

Az esõs, hideg június hatá-
sait testünk is megérzi. 
A megszokottól eltérõ idõjárás 
nem csak a kedvünket szegi, de 
szervezetünket is meggyötörhe-
ti. Komjáthy Eszter orvosmeteo-
rológus lapunknak arról beszélt, 
milyen hatásai lehetnek a rossz 
idõnek, és mit tegyünk, hogy 
könnyebben elviseljük azt.

– A mostani hõmérséklet akár 
tíz fokkal is hidegebb lehet, 
mint az ilyenkor megszokott 
átlag – szögezte le Komjáthy. 
– Emiatt fokozódhatnak az 
ízületi fájdalmak és a reuma-
tikus tünetek. A szeles, csa-
padékos idõ ezt még jobban 
felerõsítheti. Gyakori a kettõs 
fronthatás, ami a szívbetegeket 

nagyon megviselheti, csakúgy, 
mint a nagy hõingás. Emiatt a 
reakcióidõ megnõhet, ez befo-
lyásolja az alvást, kimerültséget 
és koncentrációzavarokat okoz-
hat. A napfény hiánya lehan-
goltságot, depresszív tüneteket 
eredményezhet. Az esetleges 
panaszokra egyénre szabott 
gyógymódokat érdemes alkal-
mazni, de mindenkinek java-
solt meleg tea és zöldséglevesek 
fogyasztása, gyakori forró fürdõ 
vétele. Különösen az idõseknél 
ajánlatos odafigyelni a folya-
dékbevitelre. Ha egy kicsit süt 
a nap, egybõl használjuk ki, 
menjünk ki a szabadba, mozog-
junk, töltõdjünk fel az esetleges 
további esõs napokra!� U.�J.�
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A forró zöldséglevest nem csak idõseknek ajánlják

Támad a kék kór

Mióta tombol az Avatar-láz, 
különbözõ számítógépes 
trükkök vagy speciális festé-
kek segítenek abban, hogy a 
rajongók hasonlítsanak a film 
szereplõire, a navikra. 
A  v a l ó s á g b a n 
egy agresz-
szív kór 
okoz-

hat teljes bőrelkékülést. A be-
tegség neve argyria, okozója 
pedig az ezüstkolloid. 

Paul Carson a legismertebb 
kék bõrû ember. Saját bevallá-
sa szerint ízületi problémáira 
alkalmazott ezüstkolloid-kúrát. 
Nemcsak fogyasztotta az ezüstöt, 
hanem a saját maga készítette 
krémmel rendszeresen kenegette 
is magát. Dr. Kiss Anikó lapunk-
nak elmondta, a gyógyászatban 
az ezüstöt erre a célra nem hasz-
nálják. – Én nem találkoztam 
még ezzel a gyógymóddal, amit 
az elkékült férfi alkalmazott. Az 
ezüst nemesfém, nem meglepõ 
tehát, ha a felgyülemlett mennyi-
ség, amit Carson éveken keresz-
tül fogyasztott, kicsapódik, 
bõrelszínezõdést okoz – jelen-
tette ki a doktornõ. Az argyriás 

bõr elég bizarr látvány, 
ráadásul gyógy-

módja sem 
ismert. 

�U.J.�

Lóránt Kriszta és Tihanyi Tóth Csaba a focipályán

Paul Carson, a „kék ember”


