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Bence nyugodt típus, Bálint lobbanékony természet

Ada: Az ikrek soha nem egyformák!
Minden szabadidejét ikreivel tölti Ada, a VIVA tévé mûsorvezetõje. A négyéves 
Bence és Bálint rengeteget kirándul anyukájával, aki lapunknak elárulta: a fiúk 
természete teljesen különbözik egymástól.

– Bence és Bálint nagyon aktív 
gyerekek, ezért a sport már most 
fontos szerepet kap az életük
ben. Õsszel elkezdtek úszni, de 
nagyon kiszáradt a bõrük, ezért 
télen abbahagyták – magya
rázta Ada, a büszke édesanya. 
– Szeretném vinni õket hokizni, 
focizni, és nyáron folytatjuk az 
úszást is. Nem nagyon akarom 
behatárolni, hogy mit csinálja
nak: arra íratom majd be Bencét 

és Bálintot, ami érdekli õket. 
Bálint lobbanékony természet, 
hirtelen cselekszik. Bence 
nyugodtabb, sokáig elbabrál a 
játékaival. Õ a mûszaki típus: 
kezeli a számítógépet, a tévét – 
nevetett Ada. – Most egy óvodai 
csoportba járnak, de jövõre sze
retném külön csoportba íratni 
õket. Mivel külsõleg hasonlíta
nak, soha nem viselnek teljesen 
egyforma ruhát. Vannak ugyan

olyan pólóik, nadrágjaik, de 
tetõtõl talpig egyformába sosem 
öltöztetem õket! – mondta Ada, 
aki hozzátette: bár a gyerekek 
édesapja nem él velük, rend
szeresen találkoznak Timóval. 
– Minden csütörtökön megbe
széljük a következõ hetet, de 
akár hétköznap, akár hétvégén, 
2 napot mindenképp együtt van
nak. Amikor Timo ráér, mindig 
szívesen vigyáz a fiúkra.� P.�G.

Ada ikrei, Bence és Bálint – a gyerekek külsõre annyira hasonlítanak, hogy soha nem viselhetnek egyforma ruhát

Judy: A sorozat kizökkent a hétköznapokból!
Judy, a Groovehouse éne
kesnõje nem tagadja: õ bizony 
sorozatfüggõ. – Függõ vagyok, 
szinte már pszichológiai 
eset – mondta az énekesnõ. 
– Kedvencem a Barátok közt, 
amit az elsõ résztõl kezdve 
nézek. Ha lemeradok egy epi
zódról, képes vagyok órákig 
kutatni utána a neten – vallotta 
be Judy. – Régebben a Balázs
showt is néztem, elsõsorban 
a mûsorvezetõ személyisége 
miatt, mert szeretem a humo
rát. Amikor nem vagyok otthon, 
délután 5tõl mindent felveszek, 
és így ki tudom válogatni, mi 
az, ami érdekel. Amikor leülök, 
annyira bele tudok merülni, 
hogy még a telefont sem veszem 
fel. Régen is ilyen voltam, a 
Dallast is néztem az elejétõl a 
végéig. A függõség oka szerin
tem az, hogy jólesik, hogy van 
valami, amivel ki tudunk zök
kenni egy kicsit a hétköznapi 
problémáinkból! Györösi Judy: Sorozatfüggõ vagyok, már-már pszichológiai eset!

A méhcsípés segíti a mellékvese mûködését
A méhészek már régen is tudták, hogy a 
méhek segítenek az ízületi fájdalmakon. 
Manapság a népszerû természetes gyógy
módok között egyre divatosabbá válik a 
méhcsípésterápia. 

– A méhcsípésterápia nem mai keletû, 
de csak a múlt század 30as, 40es éveitõl 
foglalkoznak vele tudatosan – mesélte el 
lapunknak Gillich István természetgyó
gyász. – A méhcsípést eredménnyel hasz
nálják például a szklerózis multiplex gyó
gyításánál, segíti a mellékvese mûködését, 
jó reuma, impotencia, lumbágó esetén, és 
elõsegíti a hemoglobin képzõdését is. Aki 
fél a méhektõl, annak sem kell lemondania 
a terápiáról, ugyanis a méhméreg létezik 
kenõcs és injekció formájában is!� GYZS

Kylie Minogue és Bill Clinton is ezt szereti!

Közép-Európa legdrágább koktélja
Bill Clintonnak és Kylie Minogue-
nak is kevert már koktélt Nagy 
Zoltán bártender, aki egy rendez
vényen elkészítette KeletKözép
Európa legdrágább koktélját. Az 
ital közel 30 ezer forintba kerül. 

A legkiválóbb londoni étter
mekben bártenderként dolgozó 
Zoltán hazaköltözve elhatározta: 
meghonosítja Magyarországon 
is a minõségi italfogyasztást. 
Ennek elsõ lépéseként elkészített 
egy egyedi, különleges alapanya
gokból készült Daiquiri nevezetû 
koktélt, ami pontosan 28 500 
forintjába kerül annak, aki sze
retné megkóstolni. Ezért az 
összegért különleges összetevõk 
járnak. A koktélba ugyanis egy 
15 éves, igen ritka rum, vala
mint madagaszkári vaníliabab
ból nyert, titkos recept alapján 
készített vanília, brazil lime és 
az egyik legtisztább forrásvíz, a 

Cave H20 kerül. Ezt az italt ter
mészetesen nem tölthetik akár
milyen pohárba. A drága nedût 
egy, az 1920as évekbõl szár

mazó kristálypohárból, kézzel 
készített ezüst szúrópálcikával 
díszítve kortyolgathatjuk.

� Györösi�Zsófia

Nagy Zoltán egy 30 ezer forintos koktél keverése közben


