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– Egy éve vagyok a csapat tagja, 
a lányok már négy éve tervezik a 
ruhákat. A nõiesebb stílus annak 
tudható be, hogy komolyodunk, 
leginkább Zimány Lindán lát-
ható a változás. Anno kislá-
nyosabb stílust képviselt, most 
már 25 évesen õ is komolyabb 
ruhákat hord, más irányba for-
dult. A ruháink hosszabbak és 
nõiesebbek lettek – magyarázta 
Zita, aki elárulta, hogy szeren-
csés, ugyanis apukája testalkatát 
örökölte, ami persze nem azt 
jelenti, hogy nem kell odafigyel-
nie magára. – Szabadidõmben 
heti két alkalommal azért lejárok 
az edzõterembe, emellett pedig  
nappali szakra járok a fõiskolára, 
dolgozom, és ruhákat is terve-
zek – magyarázta Zita, aki leszö-
gezte, nagyobb méretekben is 
kaphatók a ruháik, nem csak a 
modellalkatú hölgyekre gondol-
nak a tervezéskor. 

– Dukai Regina bõvebb és 
lezserebb ruháiban bárki jól 
mutat, akár vékony, akár nem 
– mondta Zita, aki jelenleg a 
fotózásra koncentrál, a legújabb 
kollekció magazinba illõ képeit 
is õ készítette.� Nagy�Orsolya�

– Óriási szerelem az elsõ pillanattól 
fogva. A színpadon rocker vagyok, 
de mikor otthon beszélek hozzá, 
akkor nekem is három oktávot 
felmegy a hangom – magyarázta 
Sidi, aki az elsõ naptól fogva min-
denben támasza a feleségének. 
– Ugyanúgy kiveszem a részemet 
a babázásból, mint a feleségem, 
pelenkázom, etetem. Nem gon-
doltam volna, hogy ilyen érzé-
seket hoz ki belõlem egy baba. 
Kendra megszínesíti az életünket. 
Nagyon jó baba, ha mindenkinek 
ilyen jó gyermeke lenne, akkor 
minden családba három-négy 
utód születne – ecsetelte a büszke 
apuka. � N.�O.

Demi Lovato, a 18 éves ameri-
kai énekesnõ legyõzte a súlyos 
betegséget. A fiatal sztárnál koráb-
ban bipoláris rendellenességet 
diagnosztizáltak, s egy váratlan 
idegösszeomlás után kórházba 
került. Az anorexiával és mániás 
depresszióval társuló betegségbõl 
végül három hónapon át tartó 
kezeléssel sikerült kigyógyítani az 
énekesnõt.

A fiatal lány esete nem egyedül-
álló, egy évvel ezelõtt Catherine 
Zeta-Jones Oscar-díjas színésznõ 
is megküzdött ugyanezzel a kór-

ral. A 42 éves filmcsillag beteg-
sége alatt mindig nyíltan beszélt 
a küzdelmeirõl és tapasztalatai-
ról, erõt adva ezzel sorstársainak. 
– Nem ismerem személyesen 
Catherine Zeta-Jonest, de az õ 
bátorsága és példája lebegett a 
szemem elõtt a kezelésem idején 
– nyilatkozta Demi Lovato. – Ez 
volt a legsötétebb korszak az éle-
temben, nagyon nehéz volt ilyen 
fiatalon megküzdeni a depresszi-
óval, de most már tudok beszélni 
a mögöttem álló küzdelmekrõl.
� FeM

A közeledõ fagyok vetnek végleg 
véget az idei rendkívüli darázs-
inváziónak. Csõsz Sándor, a 
Természettudományi Múzeum 
munkatársa elmondta: a meleg, 
száraz nyár miatt Magyarországon 
túlszaporodtak a darazsak. – Az 
emberek számára nagyon zavaró, 
ám a természetben semmi kárt 
nem okoz a rengeteg darázs. Sõt, 
hasznosak is tudnak lenni, hiszen 
ragadozó állatként elkapják a 
legyeket, és virágot is poroznak 
– magyarázta a rovarkutató, aki 
hozzáfûzte: a darazsak agresszi-
vitása jelentõsen megnõtt. – Mivel 
túlszaporodtak, ezért keményeb-
ben küzdenek az élelemért. Olyat 
még nem hallottam, hogy csopor-
tosan megtámadtak volna valakit, 
inkább csak zavarnak, fõleg étke-
zéskor. A tudomány nem tartja 

számon, hogy fertõzéseket terjesz-
tenének, de egy minimális kocká-
zata mindenképpen van, ha dög-
húsról száll át az emberi fogyasz-
tásra szánt húsra – magyarázta 
Csõsz Sándor, aki megnyugtatásul 

elmondta: az elsõ fagyok jelentke-
zésekor elpusztulnak a darazsak, 
csak a fiatal királynõk maradnak 
életben, a dolgozó hímek csupán 
fûtött padláson vészelhetik át a 
zord telet. � no

Egyre nehezebben kezelik az 
állatvédõk a kóbor macskák prob-
lémáját. Az állatvédelmi törvény 
rájuk is tartozik, mégis gyakran 
mérgezés és állatkínzás áldoza-
tai lesznek ezek az öntörvényû 
állatok. Nagy Róbert, az Orpheus 
Egyesület vezetõje lapunknak 
elmondta: nemcsak a kóbor álla-
toknak, de a hozzájuk kapcsoló-
dó kihívásoknak sincs gazdája.  
– Hiába jelenti valaki, hogy kilõtték 

egy cica szemét, ha az állatot nem 
tudjuk befogni, akkor nincs bizo-
nyíték. A kóbor macskák befogá-
sa még a szakembereknek is nagy 
kihívás – magyarázta lapunknak 
Nagy Róbert, hozzáfûzve: az ápo-
latlan macskák fertõzéseket ter-
jeszthetnek, székletük kimondot-
tan veszélyes az állapotos nõkre.  
– Fontos lenne, hogy ezek az 
állatok megkapják a megfelelõ 
ellátást, például a féreghajtó 

tablettákat és az oltásokat, de 
nincs, aki kifizesse. Az állator-
vos ugyanannyiért dolgozik az 
állatvédõknek, amennyiért egy 
magánszemélynek, és az állator-
vosi kamara sem engedélyezi az 
olcsóbb munkát. Az önkormány-
zattól sem lehet pénzt kérni a 
kóbor állatok gondozására, így 
maradnak az áldatlan állapotok az 
utcán – szögezte le az állatvédõ. 
� NO

A darázs ritkán fertõz

A kóbor macska veszélyes a kismamákra

Demi legyõzte 
a betegséget

Sidi szeret 
pelenkázni

Debreczeni Zitának heti két edzés is elég

A molettekre is gondolnak 
A Sugarbird csapata nem-
rég mutatta be õszi kollek-
cióját, az általuk tervezett 
ruhadarabok szemmel lát-
hatólag nõiesebbek lettek. 
Debreczeni Zita ezt az idõ 
múlásával magyarázza. 

Debreczeni Zita: Nem csak a modellalkatúakra gondolunk a tervezéskor
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A darázsinváziónak a hidegebb napok vetnek végleg véget

Sem a kóbor állatoknak, sem a hozzájuk kapcsolódó problémáknak nincs gazdája

Demi Lovato három hónapos kezelés után gyógyult meg
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Sidlovics Gábor, a Zanzibár 
gitárosa apa lett. A zenész-
nek nyáron született meg 
elsõ gyermeke, Kendra. 


