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– Eleinte mi alakítjuk a szokásainkat, később a szoká‑
saink minket – mondja az énekesnő. – Én sok szem‑
pontból szerencsés alkat vagyok, nagyjából azt eszem, 
amit akarok, nincsenek keserves diéták az életemben. 
Szeretem az ízeket, és amit megkívánok, azt rögvest 
el is fogyasztom, utána soha nincs bûntudatom. 
Persze, nekem is van „heppem”, nem eszem példá‑
ul fehér kenyeret, és nem iszom cukros üdítőket. 
Arra is ügyelek, hogy mindig rendesen kipihenjem, 
kialudjam magam és mindemellett még a meditációra 
is időt fordítok. Egy‑egy koncert után éreztem, hogy 
valamilyen extra feltöltődésre van szükségem, ezért 
kipróbáltam különféle relaxációs és meditációs mód‑
szereket. Mindennap hagyok magamnak időt arra, 
hogy összeszedjem a gondolataimat. Reggel is, este is. 
Fontos odafigyelni azokra a dolgokra, amik a pozitív 
élményeket jelentik az ember életében. � gb

– A dietetikus ajánlott egy táplálékkiegészítőt, 
amit reggel és este kell fogyasztanom. Ebédelni 
viszont normálisan szoktam. Nagy erő kell ahhoz, 
hogy ellen tudjak állni az ételnek, amikor megér‑
zem az illatát, de igazán csak az első néhány 
nap volt nehéz. Sőt most már egy személyi edző 
segítségével mozgok is – magyarázta az éneklő 
biztonsági őr, aki a verseny elején még nagyon 
kishitû volt. – Először csak azért izgultam, hogy 
továbbjussak az első válogatón, aztán hirtelen ott 
találtam magam a legjobb huszonnégy között. 
A rock áll hozzám legközelebb, a versenyzők 
közül is a Rocktenors csapatot kedvelem a legin‑
kább, de úgy érzem, a többiekkel is egyfajta nagy‑
családot alkotunk. Jó a viszony mindenkivel, sok 
közös programunk van – magyarázta Tamás, akit 
mentora, Malek Miklós is bíztatott, hogy próbálja 
ki magát több stílusban is. Kiderült, hogy a swing 
sem áll távol tőle. � Nagy�Orsolya�

– Amikor két éve felkértek a kampányban 
való részvételre, azonnal igent mondtam. 
A fiatal lányok, akik korábban nem foglal‑
koztak a problémával, a mi példánkat látva 
talán komolyan veszik a figyelmeztetést, és 
elmennek a szûrővizsgálatokra. Számomra 
a megelőzés a legfontosabb, ezért én azon‑
nal orvoshoz fordulok, ha bármi rendel‑
lenességet tapasztalok a szervezetemben. 
A mellrákkal kapcsolatban nekem és a kör‑
nyezetemben élőknek szerencsére nincsenek 
személyes tapasztalataink, ettől függetlenül 
rendszeresen járok szûrésre, és elvégzem az 
otthoni gyakorlatokat is. Ezt bárki megteheti, 
de a legtöbben sajnos nem veszik komolyan 
a rendszeres vizsgálatokat.

A megelőzésben szerepe lehet az étrendnek 
is, a legújabb kutatások szerint egyes ázsiai 
ételek kifejezetten csökkentik a rákos beteg‑
ségek kialakulásának esélyét. A távol‑keleti 
konyha kedvelt alapanyagai, a szója, a komló, 
a zöld tea, a hüvelyesek, a lenmag úgynevezett 
fitoösztrogéneket tartalmaznak, a felsorolt 
étkeknek ázsiai kutatók szerint rákmegelőző 
hatása van. Regina a japán ételekre esküszik, 
szereti a sushit, de nem veti meg például a 
szóját és a különböző magvakat sem. 

– Gyakran fogyasztok magvas ételeket, 
mert anyukám nagyon finom pástétomot 
tud készíteni belőlük, a szója pedig a japán 
konyha egyik fontos és nagyon egészséges 
hozzávalója.� FeM

Október 30‑án, vasárnap kezdődik a téli időszámítás, hajnali három‑
kor egy órával visszatekerjük a mutatókat. Az óraállítás hatással van 
az egész emberi szervezetre. A mesterséges időeltolás következtében 
koncentrációs zavar, fokozott álmosság alakulhat ki, megváltozhat a 
vérnyomás és a pulzusszám. Az átállás után közvetlenül a balesetek 
száma is megnő, amit a szakemberek egy része felborult biológiai rit‑
musunknak tulajdonít. – Az időeltolás összezavarja a biológiai óránkat, 
ami szervezetünk egyik legfontosabb belső mérőeszköze – mondja dr. 
Hermánné Fogarassy Éva alvásterapeuta. – Az óraállítás annak okoz 
elsősorban problémát, aki szabályos napirend szerint él. � FeM

Az óraátállítás egészségtelen? 

Az ázsiai konyha segít a mellrák megelõzésében? 
Dukai Regina szereti a magvas pástétomokat
Regina egészséges táplálkozással és a rendszeres szûrõvizsgálatokkal igyekszik megõrizni 
az egészségét. A Sugarbird sztártervezõje aktív szerepet vállal a mellrák elleni kampány-
ban, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a betegségek megelõzésének fontosságára.

Briginek nincs bûntudata
Erdõhegyi  Brigitta  szerint  a  testi-lelki  har-
móniához tudatos életvezetésre, kiegyensú-
lyozott  táplálkozásra,  napi  meditációra  és 
rengeteg zenére van szükség.

Tizenöt kilót fogyott az éneklõ biztonsági õr 
Tarány Tamásnak, az X-Faktor énekesének nem okoznak gondot a mindennapos tánc-
órák, hiszen az elmúlt hónapban 15 kilótól szabadult meg. Fogyókúráját a produkció 
dietetikusának köszönheti, aki felügyeli a versenyzõ egészségügyi állapotát is. 

Erdõhegyi Brigitta nem szokott diétázni
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Tarány Tamás: Nagy erõ kell, hogy ellenálljak!
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Dukai Regina: Sokan nem veszik komolyan a megelõzést
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