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Télen begubózunk, eltunyulnak az izmok

Tavasszal pattanjunk kerékpárra!

– Amit tavasszal és nyáron ledolgo-
zunk, télen, amikor begubózunk, és 
nem dolgoztatjuk meg a testünket, 
visszaszedjük – mondta lapunknak 
a szakember. – Odalesz az elvégzett 
munka eredménye, és egy rosszabb 
állapotból kell újra eredményt felmu-
tatni. A jó idõnek hála a természetbe is 
ki lehet menni, egy-egy órát eltölteni 
a pályán, vagy futni, esetleg tempósan 
sétálni a parkban. Itt is, mint a táp-
lálkozásnál, a rendszerességen van a 
hangsúly, nem pedig a mennyiségen. 
Már heti két-három óra testmozgás 
elegendõ lehet a jó kondícióhoz, ha 
nincs nagy túlsúlyunk. Ilyenkor serken 
a vérkeringés, dolgozik, tehát erõsödik 
a szív, javul az állóképesség, ami az 
általános közérzetünkre is kihat. Nem 
fogjuk kétemeletnyi sétától kiköpni 
a tüdõnket, és a mozgás során fel-
szabaduló endorfin boldogságérzetet 
okoz. Nagyon fontos, hogy akár bicik-
lizni vagy korcsolyázni megyünk, akár 
aerobikórára az edzõterembe, elenged-
hetetlen a bemelegítés és a nyújtás. Ez 
nem kidobott idõ, hiszen ilyenkor is 
dolgoznak az izmok, viszont sérülé-
sek elõzhetõk meg az odafigyeléssel. 
Egyórányi mozgáshoz öt-nyolc percnyi 
bemelegítés, és ugyanennyi nyújtás 
elegendõ, hogy megóvjuk az izmokat, 
az ízületeket és az ínszalagokat – tud-
tuk meg Szabó Erika aerobikedzõtõl, 
aki elmondta: a szabadban való moz-
gás során a vizuális élményeink gaz-
dagabbak, és egy jól kiválaszott hely-
színen sokkal több oxigénhez jutunk, 
mint az edzõteremben.  BdE

A tavasz beköszöntével egyre többen választják a testmozgást. Ez ugyan 
jellemzõen a hiúságnak, vagyis a télen felszedett kilóknak szól, azonban a sport 
nem csak évszakváltáskor fontos. Szabó Erika aerobikedzõ és masszõr elmond-
ta: saját dolgunkat nehezítjük meg az idõszakos henyéléssel.

Már heti néhány óra bringázás is elegendõ ahhoz, hogy 
erõsödjön a szívünk, javuljon az állóképességünk

Peller Mariann és Bereczki Zoltán 

családi körben töltõdik

– Heti 3-4 alkalommal járok kondi-
terembe – mondta Peller Mariann, 
majd Bereczki Zoltán is elárul-
ta: õ is a rendszeres sportolás 
híve. Egy-egy színpadi produkció 
alkalmával szüksége is van a jó 
erõnlétre. – Kell a mozgás, hogy 
bírjuk a fizikai terhelést, de szá-
momra a lányommal töltött idõ a 
legjobb edzés. Ha az ember úgy 
érzi, 24 órát végiggürcölt, és végre 
lazíthat, akkor jön a gyermek, aki 
körülbelül újabb 24 órát venne 
igénybe. Ez ma már nem fáraszt, 
inkább feltölt energiával, hogy bír-
jam a hajtást. 

Mariann egyetért Zolival. – Szá-
momra is a családom az, amely fel-
tölt, a szabadidõmet legszívesebben 
velük töltöm. Olyankor nem vagyok 
sem újságíró, sem mûsorvezetõ, 
se pedig kezdõ énekes, csak én. 
A közös produkció sikere csakis a 
gyakorláson múlik. Udvardi

Peller Mariann és Bereczki Zoltán, ha tehetné, 48 órára változtatná egy nap hosszát. 
Mindkét sztár felpörgetett életet él, amihez a legtöbb energiát családjukból merítik. 
A mûsorvezetõ-színész páros nemsokára együtt áll színpadra, keményen edzenek, 
de szerintük zenés produkciójuk sikere a sok gyakorláson múlik.

Kutyasétáltatással a betegségek ellen
Jó a kutya a háznál. A négylábú kedvencek nem csak jó 
házõrzõk, vagy partnerek a magány ellen, de a gazdik 
egészségéért is sokat tesznek. A legújabb kutatások 
szerint minimum hétszer többet sétálnak a kutyatartó 
középkorúak, ezért fittebbek és ritkábban szorulnak 
orvosi ellátásra. Kisebb arányban szenvednek magas 
vérnyomásban, és jobban terhelhetõek fizikailag. 

A vizsgálatokat a Kölni Testnevelési Fõiskola Egész-
ségügyi Központja végezte. A kutatást 100-100 közép-
korú féri és nõ segítségével végezték el, kérdõíveket 
töltettek ki velük, méghozzá séta közben. Ezekben 
rákérdeztek a testmozgási szokásaikra, kiemelten a 
sétálásra. Az eredmények meglepõek. A kutyások 
98 százaléka mindennap útra kel, a kutya nélküliek 
46 százaléka azonban csak hetente egyszer-kétszer 
szánja rá magát a sétára.  U. J.

Peller Mariannak és Bereczki Zoltánnak a család és a sport ad erõt

Willow Smith görkorival jótékonykodik
A függetlenség napja és a Men 
in Black címû filmek sztárja, 
Will Smith sztárt akar nevelni 
kislányából, Willow Smith-ből. 
A 10 éves kislány már apja olda-
lán is feltûnt a Legenda vagyok 
címû filmben, és saját kislemez-
zel is jelentkezett. Nemrégiben 
pedig jótékonysági parti házi-
gazdája volt.

Szemben az idõsebb sztárok-
kal, akik többnyire báltermek-
ben, vacsora mellett próbálnak 
támogatókat gyûjteni a külön-
féle jótékonysági akciókon, 
Willow Smith egy görkorcsolya-
pályára invitálta a rajongóit a 

Chicagóhoz közeli Summitban. 
Willow rendszeresen görkorizik, 
ezért is tûnt jó ötletnek, hogy egy 
koripályán legyen a jótékonysá-
gi rendezvény. Az összejövetel 
célja az volt, hogy támogatást 
gyûjtsenek olyan központok-
nak, amelyek kifejezetten gyere-
kek számára kínálnak sportolási 
lehetõséget Chicagóban.

A 10 éves kislány amellett, hogy 
több száz dollárt gyûjtött össze 
a jótékonysági akción, a sport-
esemény révén arra is igyekezett 
felhívni a figyelmet, hogy a gye-
rekek szeressék osztálytársaikat, 
magukat és egészségüket is.  G. B.Willow korival a lábán gyûjtött

A kutyatartók mindennap útra kelnek kedvencükkel
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