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Polgármester-jelöltet alakít a szõke színésznõ

Mérai Katalin és
a szellemi hungarikum
Mérai Katalin, a Barátok közt Illés Júliája most egy polgármesterjelölt szerepébe 
bújik. A színésznõ ír, rendez, fõz, játszótérre jár, és nem izgulja túl magát másfél 
éves kisfia, Bálint genetikus betegsége miatt. 
– A sorozaton kívül sok mindent 
csinál, most is egy érdekes fel-
adat elõtt áll.

– Írok, rendezek, és éppen 
egy olyan elõadásban próbálok, 
amely a polgármester-válasz-
tásról szól. Én vagyok a leg-
esélyesebb politikus asszony, 
ami izgalmas lehetõség, bár a 
valóságban nem vágyom ilyen 
babérokra. 

– Jut elég ideje önmagára, a 
családjára?

– Családcentrikus vagyok, 
imádok otthon lenni, bár 
a takarítás és a mosogatás 
nagy mumus. Szívesen fõzök, 
és igazi élmény Bálinttal, a 
kisfiammal tölteni az idõt. 
Nagyon jó kisfiú. Most lettünk 
játszótéri emberek, alapfelsze-
relés nálunk a kis lapát és a 
kavicsok. 

– Nem tûnik aggódós anyu-
kának.

– Nem vagyok az, hiszek a 
sorsszerûségben. Úgy történ-
nek a dolgok, ahogy történniük 
kell. Amikor a párommal megis-
merkedtünk, egy hónap múlva 
megfogant a fiunk, de még nem 
vagyunk házasok, szóval nálunk 
fordítva történnek a dolgok. 

– Bálinttal a Petõ Intézetbe 
járnak izomfejlesztõ foglalko-
zásra…

– Bálint genetikusan laza izom-
zattal született, és valószínûleg 
kétéves korára magától is meg-
tanult volna rendesen járni. De 
miért ne használjuk ki a korai 
fejlesztõ foglalkozásokat – ami 

egy szellemi hungarikum –, ha 
van rá mód, és semmibe sem 
kerül? Így azt is megelõzzük, 
hogy a késõbbiekben rossz 

testtartása alakuljon ki. Egy 
ilyen esetben nem idegeskedni, 
hanem cselekedni kell. 

� Bodnár�Erika
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Mérai Katalin: Nem aggódóm, hiszek a sorsszerûségben

A türelmetlen fogyni vágyók átka: a jojóeffektus

Jessica Simpsonon ugrálnak a kilók

A jojóeffektus mindig utoléri a 
türelmetlen diétázót. Ilyenkor 
a sikeres fogyókúra után 
az elvesztett súlyt, sõt még 
annál is többet visszaszed a 
nem elég kitartó fogyni vágyó. 
A sztárvilágban is elõfordul erre 
számos példa. Hollywoodban 
egyik hétrõl a másikra ugrálnak 
a kilók fel és le, persze gyakran 
egy-egy szerep kedvéért. 

Az egykori tinisztár, Jessica 
Simpson karcsú szösziként vált 

híressé. Aztán ahogy kinõtt a tini- 
korból, elhagyta az extra kicsi 
méreteket is. Majd elsõ filmje 
kedvéért az úgynevezett „South 
Beach” diétába kezdett, egy sze-
mélyi edzõ segítségével, és a 
siker nem is maradt el. Mostanra 
azonban újra teltebb idomokkal 
mutatkozik a vörös szõnyegen. 
Beyoncé Knowles szintén egy 
szerep kedvéért fogott szigorú 
diétába. A Dreamgirls címû film 
elõtt 10 kilót fogyott le, az úgyne-

vezett „Master Cleanse” tisztító-
kúra segítségével. Ennek lényege 
az, hogy csak vizet szabad inni, 
cayenne-borssal, juharsziruppal 
és citrommal ízesítve. Beyoncé, 
aki amúgy telt idomairól híres, 
a forgatás után nem folytatta 
önmaga sanyargatását, és újra 
kerekdeden csillog. Rajtuk kívül 
a jojódiéta csapdájában van 
állandóan Britney Spears és a 
karcsúságáról híres Jennifer Love 
Hewitt is.� U.�J.

Jessica Simpson korábban és mostanában – a különbség több mint 10 kilogramm

Majka ritkán takarít
Majoros Péterrel, vagy ahogy a közönség 
megismerte, Majkával az Esti Frizbi forga-
tásán találkoztunk. Az egykori valósághõs a 
mûsorban elmondta: nem aggódik a jövõje 
miatt. 

– Minden hétvégén járunk fellépni, fõleg 
vidéki városokba. Mindenhol sokan várnak 
minket, vidéken mindig nagyon hálás a közön-
ség – magyarázta Majka. – Természetesen 
vannak rajongóink is. A közösségi oldalakon, 
amelyeken regisztrálva vagyok, gyakran meg-
keresnek, írnak nekem. Amíg volt párom, 
sosem volt féltékeny a rajongókra, mert õ is 
tudta, hogy ez a munkám része. 

Majka azt is elárulta, párjával, Katicával 
való szakítása óta jól érzi magát egyedül. – 
Nemrég szakítottunk a barátnõmmel, azóta 
élvezem az egyedüllétet. A lakásomban 
ugyan jó nagy káosz van, mert magamtól 
ritkán takarítok. És ha igen, akkor is hívok 
segítséget – tette hozzá nevetve a rapper.

  U.�J. Majka: A szakítás után most élvezem az egyedüllétet

A kétgyermekes Jennifer Garner idén 
áprilisban töltötte be 38. életévét. 
A színésznő ezért meghívta a barátait 
és a gyerekeiket egy csendes össze-
jövetelre.

Jennifer gyermekei, a 4 éves Violet, 
a 15 hónapos Seraphina és a férje, 
Ben Affleck, valamint a barátai köré-
ben ünnepelte meg a születésna-
pot. Olyan hírességek mentek el a 
délutáni összejövetelre, mint Reese 
Witherspoon, a Doktor Szöszi sztárja 
és gyermekei, vagy a Pókemberként 
híressé vált Tobey Maguire és kis-
lánya. Egy bennfentes azt mondta: 
annak ellenére, hogy egy csomó 
híresség ott volt, egyáltalán nem úgy 
tûnt, mintha egy hollywoodi partin 
lennének. � GyZs

Eddig azt gondoltuk, hogy a kozmetikus 
tipikusan nõi szakma. Úgy látszik, vannak 
kivételek. Papliczky Péter azon kevesek 
közé tartozik, akik férfiként ezt a hivatást 
választják. 

– Kozmetikushoz járni lassan a férfiak 
körében is ugyanolyan fontos lesz, mint 
mondjuk elmenni fodrászhoz – mondta 
Péter. – Hozzám is járnak mindkét nem 
képviselõi. Azt tapasztalom, az urak nem 
szeretik, ha illatosított kozmetikumokat 
kenek rájuk. Az olajos dolgokat és a pako-
lást is nehezen viselik. A masszázst viszont 
nagyon kedvelik. A férfiak két dolog miatt 
jönnek el hozzám: vagy problémás, pat-
tanásos a bõrük, vagy láthatóan megje-
lentek arcukon a szarkalábak. A hölgyek 
rutinszerûen járnak kozmetikai kezelésre, 
és örülnek, ha a kezeim közé kerülnek, 
mert ez egy kis újdonságot jelent, hiszen 
nincs sok férfi kozmetikus hazánkban. Én 
mindig emberekkel szerettem volna foglal-
kozni! Mikor elõször anyukám felvetette, 
hogy mi lenne, ha erre a pályára lépnék, 
kinevettem. Mostanra azonban beleszeret-
tem a foglalkozásomba. � UJ

A pápának 111 ezer ismerõse van

A pápa nemrég regisztrált a világ 
egyik leglátogatottabb közössé-
gi oldalán, a Facebookon. Ezzel 
egy idõben XVI. Benedek üze-

netet küldött híveinek, amiben 
arra buzdított, hogy használják 
a világhálót, mert a keresztény-
ség nem mehet el a multimé-

diás lehetõségek mellett. Hogy 
jó példával járjon elöl, állan-
dó netes naplóban adja hírül 
a Vatikán eseményeit. A hívek 
között elsõ számú hírforrássá 
vált a pápa blogja, ahol rendsze-
resen elsõ kézbõl értesülhetnek 
az egyházfõ utazásairól, prédi-
kációiról. Egy-egy mondat ere-
jéig napról napra követhetjük 
XVI. Benedek tevékenységét 
a Twitter üzenõfalon. A pápa 
Facebook-adatlapjáról kiderül: 
több mint száztizenegyezer 
ismerõse van az oldalon, és 
bárki közvetlen üzenetet küldhet 
neki. A pápa internetes jelenlé-
tére utal a Pope2you nevû web-
oldal is. Ezt Paolo Padrini atya 
tervezte, aki informatikai szak-
ember. Õ fejlesztette ki azt az 
alkalmazást, amellyel telefonra 
tölthetõk a honlapon található 
imádságok és énekek is.� BE
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XVI. Benedek: Az egyháznak is használni kell a világhálót! 

Doktor Szöszi és a Pókember is ott volt a bulin

Péter, a szarkalábvadász

Papliczky Péter: A hölgyek örülnek, ha a kezeim közé kerülnek
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Ben Affleck, Jennifer Garner és a gyerekek: Violet és Seraphina

életmód


