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BEKÖSZÖNTŐ
Horrorok horrora, hétfő reggel, az előző napi mulatozás és későn ágyba kerülés után egy adag nyakunkba 
zúdított hideg vízre ébredni. S ami még rosszabb - már ha van rosszabb a szívroham és a tüdőgyulladás 
keverékéből adódóan elpusztulni – az ágyunk felett vigyorgó diadalmas arc, ami várja a dicséretet, az 
elismerést, s ami még felháborítóbb: a köszönetet… 
Hogy miért? Mert ez a hagyomány, vagy legalábbis ezt állítják a férfiak, akik lássuk be, csak jól ki akarják 
élvezni a helyzetet, hogy védtelenek vagyunk a szívatásukkal szemben… És ez így megy már évek óta. 
Természetesen vannak ismerősök, rokonok, barátok, akik a szegény nők nyomorúságát látva nem 
szódásszifont markolva támadnak nekik, hanem egy üveg - lehetőség szerint minél büdösebb - parfümmel 
igyekeznek megmenteni az elhervadástól. 
Mostanában azonban sok lány (valószínűleg ők az evolúciónak már egy magasabb lépcsőfokán állnak, hogy 
így továbbfejlődött bennük a fennmaradáshoz szükséges életösztön…) úgy dönt, hogy a locsolkodást 
elkerüljék, elmenekülnek otthonról, s csak este, az éj leple alatt lopakodnak vissza, biztos, ami biztos… Van 
valami a taktikájukban, el kell ismernem,  becsülni tudom, mennyire életképesek. 
Mégis úgy tűnik vagyunk még egy páran, akik a fejlődés során megragadtunk valamely zsákutcában, s 
továbbra is évről évre veszünk még egy csomag csokitojást, sütünk egy tepsi süteményt, és esetleg még a 
pincéből is elővesszük azt az üveg pálinkát, ami már fél éve ott porosodik és úgyse inná meg senki. Különleges 
dolog ez, érdekes, hogy csak a Kárpát-medence környékén maradt fenn. Ki tudja, a francia nők lehet, hogy 
nem szorulnak rá az elhervadástól való megmentésre, vagy az év során annyi Chanel-t locsolnak magukra, 
hogy a férfiak már úgy látják, nincs is többre szükség… Minden esetre talán nem is baj, ha legalább egy-két 
régi szokással kitűnünk a tömegből, bár a reggeli zuhanyról lassan igazán le lehetne szokni! 

Főszerkesztő: Tóth Viktória Angéla, Tördelő 
szerkesztő: Siklósi Bálint, Korrektor: Tam 
Máté, Közreműködők: Kisbalázs Orsolya, 
Ács Regina, Majoros Dorottya, Kovács 
Borbála, Major Blanka, Csitári Péter. 
Elérhetőség: moulin.rouge@gmail.com. 
Hirdetés felvétel: moulin.rouge.hirdetes@
gmail.com. Teljes oldal:20000 ft, fél 
oldal: 15000 ft, negyed oldal: 10000 ft. A 
cikkek valóságtartamáért a szerkesztőség 
felelősséget nem vállal. Minden jog 
fenntartva.

Tóth Viktória Angéla

Borítón: https://encrypted-tbn3.google.com/
images?q=tbn:ANd9GcSDhNnGNS_OW7HFxCUSeDCAf-
F0amSt_qz34cLwcRIetgry6rLFQUQ Kép: http://3.bp.blogspot.com/-RMYV9CUyfZs/TbURnYbpfsI/AAAAAAAAAYc/NOQnqcWDMgo/s1600/husveti_locsolas.jpg

Kedves Olvasók! 

Újságot szerkeszteni kétségtelenül nem egyszerű, pláne 
ha az ember 17-18 éves és semmi kedve sincs azt a tyű de 
hosszú 3 napos tavaszi szünetet mindenféle glosszák és 
jegyzetek irogatására pazarolni. Mégis minden lelki erőnket 
összeszedve, nekiálltunk és csakis az olvasóink és persze az év 
végi nyelvtan jegyünk kedvéért létrehoztuk ezt az egyedi és 
utánozhatatlan lapot. Reméljük, hogy az olvasók ugyanannyi 
örömüket lelik majd a cikkeink olvasgatásában, mint amilyen 
jól szórakoztunk megalkotásuk alatt. 

Üdvözlettel
a Szerkesztőség 

HÚSVÉT HÉTFŐ
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Franciaországban 2008-ban 801 ezer gyerek 
született,  amire 1981 óta nem volt példa. Továbbá 
mivel az országban ugyanebben az évben mindössze 
533 ezren haltak meg, ezért az ország népessége 
abban az évben több mint 268 ezerrel nőtt. Ami 
negyedmilliós népességnövekedést jelent. (Stefán-
Makay Zsuzsanna tanulmánya szerint.)
Ezzel szemben Magyarországon ugyanebben az 
évben mindössze 99 200 gyermek született, és közel 
130 ezren haltak meg. Ez pedig Magyarországon 
közel 31 ezres népességcsökkenést jelent.(dívány.
hu) 
Ugyan a két ország népessége nagy számokban 
különbözik (Franciaország közel 65 millió, 
Magyarország közel 10 millió) ám ez mégsem 
ad magyarázatot arra, hogy az egyik országban 
miért ekkora a népességnövekedés, a másikban 
pedig miért ilyen nagy a népességcsökkenés. 
A tudósok szerint az ok a nagy növekedésre, 
és a nagy csökkenésre elsősorban a két ország 
családpolitikájában keresendő.
Franciaországban a családok támogatottsága 
igen jelentős. Az ott élő családok már az első 

gyermek születése előtt kapnak egy úgynevezett 
születési prémiumot (Prime à la naissance) amit a 
családok a terhesség 7. hónapjában kapnak meg 
a családipótlék-pénztártól. Ez egyszeri fizetés, de 
közel 900 eurós pénzösszeget jelent. 
Továbbá Franciaországban a legfontosabb 
támogatás a családi pótlék. (Allocations familiales) 
Ezt a támogatást azonban csak azok a családok 
kapják meg, akik legalább kettő 20 éven aluli 
gyermeket nevelnek. Ezzel a franciák ösztönözni 
szeretnék a családokat a több gyermekvállalásra, 
és a fenti adatok alapján ez az ösztönzés sikeresnek 
mondható. A családi pótlék összege két gyermek 
esetén havi 125 euró, három gyermek esetén 283 
euró, és további gyermekért külön-külön 159 
eurót kapnak a családok támogatásul. Tehát ha 
Franciaországban egy család rendelkezik négy 
gyerekkel, akkor ők havonta körülbelül 450 eurót 
kapnak az államtól támogatásul, ami magyar forintra 
átszámolva, közel 135 000 forintot jelent. 
Magyarországon a családi pótlék szintén fontos része 
a családok támogatottságának, de más feltételek 
mellett, és más összegekben kapják meg a családok.
Magyarországon már az első gyermek után kapnak a 
családok családi pótlékot, és egészen a gyermek 18 
éves koráig kapják az államtól. Egy gyermek esetén 
a családi pótlék havonta 12.200 forintot jelent. 
Amennyiben valaki egyedül nevelné a gyermekét, 
ez az összeg 13.700 forintra növekszik. 
Két gyermek esetén a családok gyerekenként 13.300 
forintot kapnak támogatásul, és három vagy több 
gyermek esetén ez az összeg gyermekenként 17.000 
forintra bővül. (Magyar Államkincstár honlapja) Ami 
annyit jelent, hogy egy négy gyerekes család havonta 
68.000 forintot kap támogatásul, ami mindössze a 
fele az ugyanennyi gyereket nevelő francia családok 
támogatásának.
Továbbá Franciaországban az állam biztosít a 
szülőknek, szülési illetve apasági szabadságot. A 
szülési szabadságot a leendő kismama a szülés 
feltételezett időpontja előtti 6. héten kezdheti meg, 
és a gyermek születése utáni 10. hétben fejezi be. 

Ezalatt az idő alatt a társadalombiztosítás napi 77 
euró napidíjat fizet a leendő anyukának.
Az apák a gyermek születésekor 3 napi szabadságra 
jogosultak (ezalatt a három nap alatt a szokásos 
fizetést kapják meg a munkáltatóktól), és kapnak 
még további 11 nap apasági szabadságot, amit a 
gyermek születése utáni 4 hónapban használhatnak 
ki. Ezalatt a 11 nap alatt a társadalombiztosítás 
napidíjként az apa egynapi keresetének a 80%-t 
fizeti ki.
Magyarországon az apák szintén kapnak apasági 
szabadságot, de csak 5 napot, és azt is a gyermek 
megszületése utáni két hónapban kérheti csak 
ki. Ez idő alatt távolléti díjat kap a keresetének 
megfelelően. (Magyar Államkincstár)
Végezetül Franciaországban az állam gondoskodik 
a gyerekek felügyeletéről is. Mivel az anya szülési 
szabadsága a gyermek születése utáni 10. héten 
befejeződik, így kénytelenek újra munkába állni. 
Emiatt szükségszerű a gyermekeket bölcsödébe 
adni, vagy magánfelügyelőt alkalmazni. A bölcsödét 
az állam állja, és a magánfelügyelő bérének egy 
részét is kifizeti, így a családokra kevés teher 

hárul a gyermek felügyelőségét illetően. Ennek a 
támogatottságnak mindössze annyi feltétele van, 
hogy a két szülő havi jövedelme érje el a 780 eurót, 
és ezt a francia dolgozók többsége el is éri. 
Ennyi támogatás mellett nem csoda, hogy a 
franciaországi születések száma 2008-ban ilyen 
magasak voltak. A családok a támogatások miatt 
sokkal könnyebb helyzetben vannak, és bátrabban 
vállalnak kettőnél több gyermeket is.
Magyarországon azonban a családok támogatása 
közel sem olyan jelentős, mint Franciaországban, 
így a magyar családok nem olyan bátrak 
a gyerekvállalásban, mint a franciák, ami 
megmagyarázza a folyamatos népességcsökkenést 
az országban.

CSALÁDBARÁT TÁRSADALOM

Csitári Péter

CSALÁDPOLITIKACSALÁDPOLITIKA
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Egy pesti kávézóban beszéltünk meg találkozót 
Judittal. Tegnapelőtt érkezett haza Avignonból, és 
egy hétig marad Magyarországon. Aztán már indul 
is vissza. Ezért nagyon örülök, hogy így sikerült 
elcsípnem egy kávéra-sütire, hogy elmesélje, milyen 
az élet Provence-ban.

Örülök, hogy tudtunk találkozni! Mesélj, hogy vagy?
Köszönöm, nagyon jól! Tegnapelőtt reggel szálltam 
le Pesten, és otthon már várt a családom és a 
barátok. Nagyon jó volt őket viszontlátni, így fél év 
után. Az az igazság, hogy csak ritkán tudok hazajönni 
a munkám miatt, de jó, hogy most pont húsvétra 
sikerült időzíteni. Ma reggel már tojást festettünk az 
unokahúgommal.
Hol is dolgozol?
A Sanofi-Aventis avignoni üzemében vagyok 
minőségbiztosítási vezető.
Hű, ez nagyon komolyan hangzik.
Hát igen, az is. Reggeltől estig megállás nélkül megy 
a munka, de szerencsém van, mert szeretem csinálni, 
és jó állásom van, úgyhogy legalább anyagilag 
biztonságban vagyok odakint.
És milyen avignoniként az élet?
Nagyon élvezem az ottani környezetem, a város 
gyönyörű, és mindig van valami izgalmas program. 
Néha kicsit szeles az időjárás, és jobb benn maradni, 
de ilyenkor is hasznosan töltöm el az időmet: 
olvasok, és nyelvet tanulok.
Tényleg, hogy állsz a franciával?
Őszintén szólva nem túl jól, de dolgozom rajta, heti 
kétszer másfél órában franciatanártól veszek órákat. 
A munkámban szerencsére szinte csak az angolt 
használjuk. A piacokon és a boltokban pedig már 

úgy-ahogy meg tudok szólalni.
Tehát ilyen nyugis, piacra-járós városi életet élsz?
Igen, ott kint szinte csak piacra járok. Avignonban is 
vannak persze jó helyek, de szívesebben autózom 
el a szomszédos kisvárosokba, mert ott nagyobb a 
kínálat és tényleg az ottaniak termelik a zöldséget-
gyümölcsöt.
És a hétvégék hogy telnek?
Néha találkozom az ottani barátaimmal és velük 
csinálok valamit. Például a legutóbb fogtuk 
magunkat, felültünk a TGV-re, és leutaztunk 
Marseille-be a tengerhez. Na, az jó kis kaland volt.
Tehát nem unatkozol.
Ó, ha akarnék se tudnék unatkozni. Provence 
gyönyörű, és én szeretném a legtöbbet kihozni az 
ott eltöltött évekből. Most már lassan másfél éve 
vagyok kint, de sokszor még mindig úgy érzem 
magam, mint egy turista. A barátaim jókat szoktak 
rajtam nevetni, amikor még mindig rácsodálkozok 
egy-egy helyre Avignonon belül is.
Akkor annyira mégsem vagy egyedül.
Egyáltalán nem. Megismertem egy magyar baráti 
társaságot kint, akikkel nagyon jóban vagyok, és 
lett egy pár francia barátom is az üzemből. Akikkel 
persze csak angolul tudok kommunikálni. De azért 
fejlődök.
És mik a terveid a jövőre?
Hiányzik Magyarország, de szerintem még maradok 
pár évet kint. Aztán, ki tudja mi lesz belőle.
Hát, sok sikert kívánok neked a munkádhoz, és 
remélem hamarosan viszontlátjuk egymást!

Megtörtént már valaha veletek, hogy miközben 
a rúzsotokat használtátok, eltörött? Már biztos 
mindenkivel megesett. De itt egy jó módszer, amivel 
megmutatom, hogyan hozz helyre egy eltörött rúzst, 
minden nő rémálmát!
 
Amire szükség lesz:

•	 öngyújtó/gyufa
•	 műanyag	zacskó
•	 fagyasztótok. 

1.     A  törött  rúzs „lövedéket”, azaz  magát  a rúzst fogd 
meg (egy gumikesztyű segítségével) és tedd bele egy 
zacskóba! Tedd be a fagyasztóba körülbelül tíz percre! 
 

2. Tíz perc után, vedd ki a rúzst és végy egy 
öngyújtót! Olvaszd meg egy picit a  azt a végét, ami a 
tubus alján fog elhelyezkedni a törés mentén! Tényleg 
csak egy picit tartsd oda a lángot, nem akarjuk, hogy 
teljesen megolvadjon.

3. Ez után gyorsan helyezd vissza a tubusba és 
tartsd úgy körülbelül harminc másodpercig, hogy a 
törés megfelelően összeforrjon!

4. Tedd vissza a fagyasztóba tíz percre! Ennyi. 
Megjavítottunk egy gyönyörű rúzst, ami kidobásra 
került volna!

Benyomások Provence-ból

Judit a Wizz-air -rel utazott.

Nincs több törött rúzs

Kovács Borbála

Major Blanka

Forrás: http://sminkkel.com/2012/02/01/nincs-tobb-torott-ruzs/

INTERJÚ TT RÚZS
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Az Élet Menete
Immár tizedik alkallommal került megrendezésre 
„Az Élet Menete” emlékséta, mely hagyományosan 
április 16-án a Holokauszt magyarországi 
emléknapján kerül megszervezésre (1944-
ben Kárpátalján ezen a napon kezdték el a 
magyarországi zsidók gettókba zárását), az idén 
azonban április 15-én, a Salkaházi Sára rakpartról 
indult. A rendezvény díszvendégeként volt jelen 
Per Westerberg, a svéd parlament elnöke, de 
természetesen a magyar országgyűlési képviselők 
is szép számban vettek részt: a menetet Bácskai 
János (a XIX. kerület fideszes polgármestere) és  
Kiss Péter (MSZP-s parlameni képviselő) közösen 
indították el, az indulást a sófár hangja jelezte 
Verő Tamás rabbi közreműködésével. A nap 
folyamán beszédet mondott Schweitzer József 
nyugalmazott országos főrabbi, Erdő Péter 

bíboros, esztergom-budapesti érsek, Horváth 
János, a parlament korelnöke és Gordon Gábor, 
az Élet Menete Alapítvány elnöke. Utóbbi április 
6-án kiadott sajtóközleményében említést tett 
Baráth Zsolt (Jobbikos képviselő) április 3-iai 
felszólalásáról, melyben a tiszaeszlári vérvádról 
volt ismét szó (lévén az ügy oly aktuális...) Gordon 
Gábor közleményében abbeli aggodalmát 
fejezte ki, hogy „Magyarországon sajnálatosan 
a kirekesztő, antiszemita, rasszista eszmék még 
mindig befogadó fülekre találnak...”
Az emléksétára több ezren érkeztek, s a békés 
menetet, és a Holokauszt áldozataira való 
emlékezést semmi sem zavarta meg. 

Tóth Viktória Angéla

Forrás: www.eletmenet.hu Forrás: Sárváry Katalin: A “tavalyi” női kalapdivat

HÍREK GLOSSZA
 

 
 
 

Levesre fedő, házra tető (tökre tökfedő). Egy-egy 
hasznos funkció. Kívülről befelé, vagy épp belülről 
kifelé jelent védelmet. Bizonyára ez ihlette az első 
kalap készítőjét. Praktikusan védett a külső hatásokkal 
szemben. Ami ellen egykor védelmet nyújtott, az 
ráült nemegyszer, akár vándorlómadaraink építő 
tehetségével versengő kreálmányok formájában. 
Álljunk meg egy percre. Vegyünk néhány példát 
az állatok világából. Az oroszlán sörénye, kakadu 
fejdísze, kakas taréja, szarvas agancsa, pitypang 
bóbitája mind azt a célt szolgálják, hogy felhívják a 
figyelmet az alattuk lévő tartalomra. A különböző 
fedőknek, vagy védelmi, vagy figyelemfelhívó 
szerepük van. Lehet, hogy a fazékon a fedő, 
mocorgásával ugyanezt teszi, ezzel jelezve, hogy 
készen áll fogyasztója gyomrának meghódítására. A 
méhész sisakja nem a méhecske meghódítását és a 
vívó rostélya sem a tőr iránti vonzalom gerjesztését 
szolgálja.
Koránt sem ilyen egyértelmű a hölgyek fején 
pompázó divatcsodák szerepe. A legjobb indulattal 
sem lehet értelmet feltételezni a napjaink angol 
elitjének kalapdivatjáról. Az ascort-i derby, mint 
társasági esemény, már rég nem az eredeti 
mondanivalójáról szól, a lovak már háttérbe szorultak, 
sokkal fontosabbak azok az állatcsodák, amiket a 
fejükre raknak a dámák. Aki ide ellátogat, a pályán 
elszáguldó lovak mellett egyéb érdekességeket 
is felfedezhet a közönség fején. Van itt helikopter, 
kutya, ló és sok más élőlény is.
Az ascort-i derby résztvevőinek az idén jócskán bele 
kell húzniuk, mert biztos, hogy sokáig William és 
Kate esküvőjét fogják a legnagyobb kalap show-ként 
emlegetni. Eugenie hercegnő fejfedőjét egy Csendes-
óceáni nukleáris kísérlet ihlette, de az is lehet, hogy 
egy állra borult emu vagy strucc volt a kiindulópont, 
ami végül egy koronás daruban teljesedett ki. Egy 
másik jelenlévő egy komplett tűzhalat csapott a 
fejére. Bár, ha jobban megszemléljük, akár egy 
kisebb bozóttűz is ihletője lehetett a kalapnak. Nem 
csak Angliában hordanak kalapot. 
Talán a Vatikán az egyetlen hely, ahol a férfiak 
kalapja cifrább, mint a nőké. Márha a püspök-
kalapot kalapnak tekintjük. A hagyományos indián 

kalapoknál még jelentősége volt a baromfiudvar 
fejre tűzésének, de ennek okát ma már nem indokolja 
a szellemek elleni harcban rangot jelentő fejdísz. 
De evezzünk nyugodtabb vizekre. Franciaországban 
talán még nagyobb hagyománya van a díszes 
fejfedőknek. A XVIII. század végén a korabeli 
divatlapokban 186 különféle kalapdivat szerepel, 
de állítólag ez a lista korántsem teljes. Egyik 
legszeszélyesebb híve a díszes kreálmányoknak 
Marie Antoinette volt. Róla beszélik, hogy amikor 
Versailles-ban pásztori játékokra adta magát, 
a korabeli mesterek megalkották az ahhoz illő 
kalapokat. Parkok és ligetek voltak rajtuk, pásztorok 
és pásztorleányok, apró birkanyájak, tehenecskék, 
tejeslányok, vadak és vadászok, sőt forgó szárnyú 
kicsiny szélmalmok is. A díszes kalapőrület másik 
tipikus példája, amikor az egyik francia hajóhad 
győzedelme alkalmából, miniatűr hajó jelent meg 
a divathölgyek fején. Volt 3 árbóca vitorlákkal, apró 
ágyúi, horgonya, kötélhátsói, lobogói. Körülbelül 
5-6-szor akkora volt, mint az illető hölgy feje. 
A férfi kalapok között is láttunk már furcsaságokat. Ki 
ne látna maga előtt egy mexicoi sombrerot, vagy egy 
búr-kalapot, esetleg egy zsirardi, vagy stüszi sapkát 
úgy, hogy minden kritika nélkül végig sétálna benne 
Budapest utcáin. 
Mielőtt az olvasó azt gondolná, hogy a kalapok 
ellen szólunk, csupán arra szerettük volna felhívni 
a figyelmet, hogy mint az élet többi területén, itt is 
érvényes a mondás: a jóból is megárt a sok.

Fedelek

Siklósi Bálint
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Versailles. Már pusztán a szó kiejtése is örömöt 
okoz a számomra, ez a város álmodozásaim tárgya 
amióta az eszemet tudom. Pontosabban amióta 
Versailles-ról tudok. És végre, tavaly tavasszal egy 
párizsi úttal egybekötve eljutottam erre az ikonikus 
helyre- a Napkirály városába. Pontosan olyan volt, 
ahogy elképzeltem: egy gyönyörű francia kisváros, 
aminek történelme a királyok idejére vezet vissza. 
Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogyha Párizsba 
vezet az útja, látogasson el Versailles-ba is, és kóstoljon 
bele abba az életbe, amit pár száz évvel ezelőtt Marie 
Antoinette élt.

A város területét először XIII. Lajos vásárolta meg 1624-
ben, és vadászházat építtetett rá. A később kastéllyá 
alakított vadászház lett a mai Versailles-i palota alapja. 

XIV. Lajos uralkodása alatt folyamatos bővítéseket 
hajtottak végre a palotán, hogy megfeleljen 
feladatának: a királyi udvar székhelye lett. Versailles 
a Napkirály alatt élte fénykorát, az egész város ennek 
az egy uralkodónak az ízlése szerint épült ki, és vált a 
fényűzés jelképévé. A város végül 1789-ben, a francia 
forradalom eljöttével veszítette el fővárosi rangját, 
amikor is a lázadó nép távozásra kényszerítette az 
utolsó igazi abszolutista uralkodópárt, XVI. Lajost és 
Marie Antoinette-t.

Ennyit Versailles történelméről, most meg szeretném 
osztani Önökkel a legszebb helyeket, ahova 
mindenképp érdemes elmenni egy Versailles-i 
kirándulás alkalmával.

1. Tükörterem /Galerie des Glaces/
A Versailles-i Tükörterem egyike a világ leghíresebb 
termeinek. 357 tükör sorakozik 17 boltív alatt, 
visszatükrözve a gyönyörű kilátást az ablakokból 
a kertre. A termet a Napkirály építtette, és minden 
nap végigsétált rajta, a lakosztályából a kápolnába. 
Az udvaroncok ilyenkor összegyűltek, hogy ki-
ki kedvében járhasson a királynak, és szívességet 
kérhessen tőle. De a terem nem csak ilyen 
„hétköznapi” eseményeknek volt tanúja. XV. Lajos 
egy itt megrendezett bál alkalmával ismerte meg a 
hírhedt Madame Pompadourt, aki később szeretője 
lett, és ugyanebben a teremben írták alá 1919. június 
28-án az I. Világháborút lezáró versailles-i békét.

2. Királyi lakosztály /Grand appartement du Roi/
A gyönyörűen díszített lakosztály hét teremből áll, 
és mint minden Versailles-ban, ez is a király hatalmát 
és dicsőségét volt hivatott bemutatni. A király itt 
fogadta a látogatóit, és az estélyek is itt kerültek 
megrendezésre- heti három alkalommal. (Hát, a 
versailles-iak tudták, hogyan kell élni...) A lakosztály 
érdekessége, hogy a termek mind ókori mitológiai 
alakokról lettek elnevezve, és ez a klasszicista stílus a 
dekorációban is visszaköszön.

 
 

3. A királynő lakosztálya /Grand appartement de la 
Reine/
A királyokkal ellentétben a francia királynők nem 
nyitották meg lakosztályukat a nyilvánosság előtt, 
hanem megtartották magukénak, ez magyarázza 
a számos átalakítást, amit a királynő lakosztályán a   
királyság során véghezvittek. A királynők saját stílusuk, 
és a kor legújabb divatjai szerint rendezhették be, és 
változtathatták meg a lakosztályt. Engem személy 
szerint a legjobban a királynő hálószobája nyűgözött 
le, a gyönyörű drapériák és pompás, fényűző 
aranydíszítések mind elképzelhetetlen gazdagságról 
tanúskodnak. Bár a szoba eredeti berendezésének 
nagy része a francia forradalomban elveszett, a leírások 
és rajzok alapján hitelesen rekonstruálták az eredeti 
bútorzatot.

4. Église Notre-Dame
A templom a Notre-Dame kerületben található, és 
része a városrész legfontosabb látványosságainak, 
ahogy   a   kerületen  át  vezető  sétaútvonal   is 
tanúsítja.  A  templomot 1684 és 1686 között 
építették; királyi plébániává vált. Bár a királyi család 
ritkán látogatta, a templom máig őrzi a francia 
királyok és királynők keresztelési, házassági, és halotti 
anyakönyvi kivonatait. Elsősorban a gyönyörű 
klasszicista építészeti stílusa miatt kihagyhatatlan. 

5. A királynő falucskája /Le Hameau/
A falvat Marie-Antoinette építtette, menedékként 
szolgált számára a szigorú versailles-i életből. Összesen 
tizenegy házból áll, egy tó körül elrendezve, közülük 
öt a királynő saját használatára volt fenntartva. A falu 
része továbbá a Királynő Színháza, ahol családias 

hangulatban adtak elő operákat és színdarabokat, 
sokszor a királynő szereplésével. A falu a versailles-i 
palotával nyílván ellentétben áll, azonban mégis, 
valahogy túl idillikus és meseszerű ahhoz, hogy egy 
egyszerű vidéki településnek lehessen gondolni. 
Ezért volt ez a hely számomra olyan érdekes, mert 
megmutatja, ahogy egy királynő vidékies életet próbál 
kialakítani magának az udvari kötöttségek közepette.

6. Piéce d’eau des Suisses
Ez a 13 hektár területű tó 1682-ben készült el, nevét 
a svájci gárdistákról kapta, akik a medencét kiásták. 
A tavat körülölelő park gyönyörű sétalehetőséget 
kínál, egyike a kedvenc helyeimnek Versailles-ban. A 
park egész területére való belépés ingyenes, így azt 
ajánlom, hogy használjuk ki, és töltsünk itt el pár órát; 
kalandozzunk végig az ösvényeken. 

JEGYZET JEGYZET
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Tavasz a Napkirály városában
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JEGYZET ABORTUSZ
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„Hogy mi? Abortusz? Természetesen, egy nőnek 
joga van eldönteni, hogy mi történjen a testével! 
Gyilkosság lenne? Ugyan, dehogy, hiszen ez még 
nem ember, kb. csak akkora, mint egy borsószem, 
nem érez semmit...” Ennek a beszélgetésnek 
lehettem fültanúja a minap az orvosi rendelő 
várakozójában ülve. A velem szemben ülő lány 
az anyjával beszélgetett a plakátokat nézegetve, 
mellesleg megjegyezném, épp olyan cipője volt, 
amilyenre már én is egy hónapja áhítozok... Na, de 
ahogy beszélt, az lesokkolt, teljesen leesett az állam. 
Persze nem attól, amit mondott, ilyesmit minden nap 
hallhatunk a tévében, rádióban, közértben... Nem, 
a hangneme volt az amitől padlót fogtam: teljesen 
szenvtelenül cseverészett, mintha nem is egy emberi 
életről, hanem csak egy kis piszokról beszélne, amire 
ha úgy látjuk nincs szükség, hát megszabadulunk 
tőle...
 De valóban így van ez? Magyarországon 
évente 44 000 művi vetélést végeznek el, a KHS 
2009-re vonatkozó adatai szerint 100 megszületett 
gyermekre 44,8 elvetett magzat jut. Esküszöm, 
nem vagyok vallási fanatikus, és elismerem, hogy 
igenis vannak olyan esetek, amikor sajnos tényleg 
szükség van a terhesség megszakítására... De ezek 
a számok, nem épp azt tükrözik, hogy tényleg csak 
akkor hajtanák végre ezt a veszélyes és az anya 
életében mély sebet hagyó műtétet, ha valamilyen 
komplikáció lép fel a terhesség során. Nem, a 
műtétet most már a terhesség 12. hetéig bárki 
elvégeztetheti, 30 ezer forint ellenében, úgy tűnik, 
manapság ennyibe kerül egy emberi élet... 
 Hogy miért vagyok ezen kiakadva? Jó 
kérdés, valószínűleg szerepet játszik benne az is, 
hogy voltam egy kiállításon, amelyen videofelvételt 
mutattak a művi vetélésről. Nem, nekem senki ne 
mondja, hogy annak a csöpp kis embriónak nem 
fáj, hogy darabokra tépik  - aki látta a „Néma sikoly” 
című filmet, érti, miről beszélek. De, a másik ok, 
amiért végül én is az abortusz ellen érvelők  táborát 
növelem roppant egyszerű: mert igenis gyilkosság. 

Miért ne lenne már az, nem mindegy, hogy a 3 éves 
gyerek rosszalkodását megunva ütöm agyon egy 
fél téglával, vagy a létrejötte után egy-két hónappal 
ölöm meg? A végeredmény elvégre is ugyanaz, egy 
halott és (jobb esetben legalábbis) egy életen át tartó 
bűntudat. A különbség annyiban áll, az előbbiért 
nagy valószínűséggel jó pár évet kapok a sitten, míg 
az utóbbi esetben nyugodtan távozok a kórházból. 
Nem lenne szabad, hogy ez a téma ennyire köznapivá 
váljon, és hogy lassan már a fogamzásgátló tabletta 
szedésével azonos gyakoriságú és hatékonyságú 
módszerré váljon. Az állam persze megpróbálhatja 
szabályozni vagy akár be is tiltani, de ez nem jelent 
végső megoldást, hiszen mindannyian tudjuk, hogy 
az ember leleményes faj, s ezzel az intézkedéssel csak 
az illegálisan végzett abortuszok száma növekedne. 
 Ami valóban megoldást jelenthetne az 
egyrészt a szexuális felvilágosítás fiatalkorban 
való elkezdése, mert - tekintve, hogy az évente 
végrehajtott magzatűző műtétek 14,4%-át (!) 18 
évnél fiatalabb lányokon végzik - az iskolai védőnő 
által kiosztott egy csomag gumi és persze a nagy 
röhögések közepette egy banánon való illusztrálás 
nem tűnik túl hatékonynak. Sok családban a 
téma még mindig tabu, s így a tapasztalatlan tinik 
sokszor kénytelenek a saját bőrükön megtanulni 
hogy működik a dolog. Az abortuszt választó nők 
számának csökkentésében szintén nagy előrelépést 
jelente a fogamzásgátló eszközök, módszerek olyan 
árra való leszállítása, amely minden korosztály és 
társadalmi réteg számára elérhetővé teszi azt! 
Lehet, hogy mindez a jövő zenéje, de én bízok 
benne, hogy ezek a számok az elkövetkező években 
drasztikusan csökkenni fognak, nem végeznek majd 
minden órában 5 abortuszt csak Magyarországon, 
s talán egy szép napon a lány a rendelőből a 
kisbabáját először a karjaiban tartva megérti majd, 
miért vágott a nő vele szemben furcsa arcot aznap 
szerdán a kertesi váróteremben.

7. Labdaház /Salle du Jeu de Paume/
Ide már csak azért is érdemes ellátogatni, hogy 
megbizonyosodjunk róla: tényleg létezik az a hely, 
amit annyiszor emlegettek nekünk történelemórák 
alkalmával. Mint tudjuk, a Labdaház volt annak 
az eskünek a helyszíne 1789-ben, ahol is a rendek 
Nemzetgyűléssé alakulva kijelentették, hogy addig 
nem oszlanak fel, amíg a francia alkotmány meg 
nem születik. Így ez a teniszpálya vált a francia 
forradalom egyik jelképévé. Úgy gondolom, egy kis 
időt mindenképp érdemes rászánnunk, mivel mai 
természetesnek vélt jogainkat itt védték meg először 
a történelem során.

Elérkeztem a felsorolásom végére, és azt érzem, 
bármikor újra szívesen elutaznék Versailles-ba, és 
megint végignéznék mindent, amit egyszer már 
láttam. Remélem, Önök is kedvet kaptak egy kis 
francia kiruccanáshoz, és ugyanúgy beleszeretnek 
Versailles-ba, ahogy én.

+ ajánlás: Marie Antoinette (2006)
Azért ajánlom ezt a filmet, mivel sok jelenetet a 
versailles-i palotában forgattak, és a kosztümök 
segítségével bepillantást nyerhetünk a francia 
uralkodók életébe.

Abortusz, nap mint nap

Kovács Borbála

Tóth Viktória Angéla

Forrás: http://www.versailles-tourisme.com/ Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/350/abortusz
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A balett gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, 
de a XV. századi Itáliában alakult ki, amikor 
az arisztokraták hivatásos táncmestereket 
alkalmaztak, hogy tekintélyes vendégeiket 
fényűző látványosságokkal kápráztassák el. 
Később honosodott meg Franciaországban, 
miután az itáliai Medici Katalin házasságot 
kötött II. Henrik francia királlyal, s magával vitte a 
balettelőadások szokásait. Az udvari balett már 
éppen veszíteni kezdett népszerűségéből, amikor 
1643-ban XIV. Lajos lépett a francia trónra. Az új 
király nem csupán megőrizte és továbbfejlesztette 
a balettelőadások hagyományát, de maga is részt 
vett bennük. A “Napkirály” nevet is egy szerepe 
nyomán kapta, amikor Nap jelmezben jelent meg 
a fején koronával.  
A műkedvelő főúri táncosok mellett megjelentek a 
hivatásos táncművészek. XIV. Lajos megalapította 
a Királyi Táncakadémiát, majd a Királyi 
Zeneakadémiát. A kettő egyesülése után a Királyi 
Zene- és Táncakadémia alkotta a párizsi Opera 
előadásait. Ennek színpadán jelentek meg az 
első hivatásos táncosnők. A párizsi Operában 
balettiskolát hoztak létre, hogy elegendő képzett 
táncos legyen az új, népszerű műfaj, az opera 
betétjeinek előadásához. Eleinte drámai mesét, 
cselekményt jelenítettek meg, jelmezekbe öltözve, 
maszkokat viselve. Később elszakadt az operától és 
önálló műfajjá, erős technikai tánccá alakult. Ekkor 
már a pozícióknak, forgásoknak és ugrásoknak 
külön nevük volt, és ezek a szakkifejezések francia 
nyelven váltak ismertté. Klasszikus zenére táncolják, 
zenekari illetve alkalmanként éneklő kísérettel. 
Egyik legismertebb formája a romantikus „fehér 
balett”, ahol a női táncoson van a figyelem, aki 
hagyományos rövid tüll ruhában táncol. Ezenkívül 
létezik még a Klasszikus, az Orosz, a Jazz és a 
kortárs balett is. számos nagyszerű balettmester 
és balett-táncos művészi és alkotó munkája által 
csiszolódott jelenlegi formájává.
      A balett technikájának alapja a csípőből indul ki 
és az öt lábpozíció mellett a kartartásnak is fontos 

szerepe van. Egy balett táncos a testmozgásával 
illetve a mimikájával fejezi ki a tánc nyelvén, 
az átadni kívánt érzelmeket és a történéseket. 
Rendkívül megterhelő fizikai mozgást igényel, 
hiszen egyensúlyozó, szinte akrobatikus 
mozdulatsorok vannak benne. Nagyon fiatal 
korban kell elkezdeni, mivel intenzív hajlékonyság 
és kitartás kell hozzá. 

Már az ókorban is tudták, hogy az illatok gyógyítják a 
testet és a lelket. Elég, ha csak megemlítjük az egyiptomi 
fáraókat. Mindenki el tudja képzelni azokat a kellemes 
nyugtató fürdőket, amikben részük volt. Manapság 
bárkinek kijárhat olyan kényeztetés, amiben Kleopátra 
részesült. Ha valakinek szüksége van egy kis lelki 
felfrissülésre, ki akar zökkenni stresszes mindennapjaiból 
és csak egy kis nyugalomra vágyik, lehetősége van 
elmélyedni az illatok felfedezésében. Mindenkinek ismerős 
lehet az aromaterápiás kezelés, amely során illóolajok 
felhasználásával lazulhatunk el. Ezeket a készítményeket 
növényi kivonatokból állítják elő. Az aromaolajokat 
legegyszerűbben párologtatással jutathatjuk a levegőbe. 
A felszabaduló illatanyagok kitűnően hatnak lelkünkre és 
felszabadult nyugodt érzést tapasztalhatunk. A szaunákba 
is gyakran használnak különböző aromás készítményeket, 
mivel enyhítik a megfázás tüneteit és erősítik az 
immunrendszert. A masszázs során használt aromás 
olajok a bőrbe dörzsölve kondicionálják a bőrt, sőt még a 
vérnyomás egyensúlyára is hatással vannak. A különböző 
betegségek gyógyításához is használhatunk aromaolajos 
kezeléseket. Allergiás panaszok kezelésére a szőlőmag 
olajos masszázs, illetve a kamilla is remek választás. 
Álmatlanság javítására néhány csepp levendulaolaj 
párnára csepegtetése alkalmazható. A fáradság elűzésére 
a narancsolajos fürdő egy kis mézzel biztos felfrissülést 
jelent. Légúti megbetegedés ellen nincs is jobb választás 
egy kis eukaliptusz vagy citromolajnál melyet a levegőbe 
permetezve minden lélegzetvételt könnyebbé tehetünk. 
Az idegrendszeren keresztül az illatok pozitívan hatnak 
lelkünkre. Pozitív gondolkodásra és vidámságra 
serkentenek, mivel ingerlik az optimizmus és vidámság 
érzelemközpontját. Mindemellett a légzési centrumra is 
hatnak, ezért amikor kellemes virágillatot érzünk, rögtön 
beleszippantanák a levegőbe. A mély levegővétel pedig 
oldja a feszültséget és energiával tölt fel. Tehát, ilyenkor 
tavasszal egy séta a zöldben jótékony hatással van 
testünkre és lelkünkre egyaránt.
Az illatok nem csak nyugtató és gyógyító hatást tudnak 
kifejteni, hanem érzéseket is felidézhetnek bennünk, 
amelyekhez emlékképeket kapcsolunk. Életünk során 

rengeteg emberrel találkozunk és közülük néhány 
embernek az illatára mindig emlékezünk. Minden 
embernek van egyedi illata, több kutatás bizonyította, 
hogy ez is befolyásolja párválasztásunkat. A parfümünket 
is úgy válaszuk ki, hogy a saját bőrfelületünkön is 
kipróbáljuk. Mivel ha csak egy tesztcsíkon szagoljuk 
nem biztos, hogy a saját illatunkkal összekeveredve is 
tetszeni fog az összhatás. A parfümöt mindig szabad 
vékony bőrfelületre permetezzük, ahol közelebb van egy 
vastagabb érhez. Ez lehet akár a nyaki ütőér vagy csukló is. 
Nem szabad összedörzsölni más bőrfelülettel mivel akkor 
„összetörjük” az illatmolekulákat, vagyis összekeveredik a 
fej- nyak- és az alapillat.
A XIX. században a parfümöket csak növényi illóolajokból 
(gyanták, gyümölcshéj, virágok), illetve állati eredetű 
anyagokból (ámbra, pézsma stb.) keverték ki. A XX. 
század elején kémikusok segítségével szintetikus 
alapanyagokat állítottak elő, melyek lehetővé tették a 
nagyobb mennyiségű parfümgyártást. Manapság már 
tömérdek mennyiségű parfümből választhatunk és szinte 
mindenki számára elérhető szépségápolási cikk. Ellenben 
senki ne essen abba a csapdába, hogy csak a divatnak 
megfelelő illatot választ. Mivel nagyon fontos, hogy saját 
testillatunkhoz passzoló terméket vásároljunk. 

Balett

Ács Regina

Kisbalázs Orsolya

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Balett
Forrás: http://www.nlcafe.hu/eletmod/
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Hozzávalók:    A tálaláshoz:  

30 dkg vöröshagyma  rozscipó 
4 dkg vaj   reszelt sajt
6 dl húsleves 
őrölt bors
szerecsendió
só
1 dl tejszín
1 dl száraz fehérbor

A vöröshagymát karikázd fel, és vajon süsd 
aranyszínűre. Ha már finoman illatozik, öntsd fel 
húslevessel, ízesítsd őrölt borssal, frissen lereszelt 
szerecsendióval. 

8-10 percig főzd, majd töltsd hozzá a bort és azzal is 
forrald át. A tűzről lehúzva csorgasd bele a tejszínt. 
A rozscipók tetejéről egy szeletet vágj le, a cipók 
belét vájd ki – ezt megszárítva zsemlemorzsának 
használhatod fel. 
A forró levest tálalás előtt merd a kistányérba állított 
cipóba, ha van kéznél, hintsd meg reszelt sajttal és 
haladéktalanul tálald. A várt hatás nem fog elmaradni.

(forrás: Halmos Mónika, Nagy szakácskönyv)
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Hozzávalók: 
35 dkg liszt
28 dkg vaj
3 dkg élesztő
2 dl hideg tej
2 dkg cukor
1,5 dkg méz
fél evőkanál só
fél evőkanál citromlé

A töltelékhez:
1 csomag csokoládés pudingpor
1,5 dl tejszín
2,5 dl tej
6 dkg cukor
20 dkg keserű csokoládé (70 százalékos)

+ 1 tojás a kenéshez
kb. 20 db lesz belőle 
6 dkg lisztet a citromlével és a szobahőmérsékletű 
vajjal összegyúrunk, majd ha nagyon megpuhult, egy 
kb. 15×20-as téglalapot formázunk belőle. Ezt tálcára 
terítjük, és a hűtőbe tesszük pihenni.
Addig a sót és a maradék lisztet összekeverjük. Simára 
keverjük a tejet, a cukrot, a mézet és az élesztőt (lehet 
instant is, de akkor a liszthez add!), majd a sós-lisztes 
keverékhez hozzáadva sima tésztává gyúrjuk. Ha jól 
kidolgoztuk a tésztát, lisztezett deszkán akkorára 
nyújtjuk, hogy a hűtőből kivett vajas tésztát a közepére 
helyezve két oldalról be tudjuk takarni vele. Így nem 
fog kinyomódni a vaj a nyújtáskor. 
Ezután kinyújtjuk a tésztát, és szemmel 3 részre 
osztjuk. A két szélső tésztarészt a középsőre hajtjuk, ez 
a szimpla hajtás. Majd 90 fokkal elfordítjuk a tésztát, és 
újra kinyújtjuk.
Szemmel (a kezünk élével kissé bejelöljük) 4 részre 
osztjuk a tésztát, a szélsőket behajtjuk, majd azokat 
egymásra hajtjuk, ez a dupla hajtás. Ezután még 
egy szimpla hajtást végzünk, majd 2-3 órára nedves 
konyharuhával letakarva pihentetjük a tésztát a 
hűtőben. Az így kapott tésztát vajas leveles tésztának 
hívják. Ha nincs ennyi időd, a boltban megvásárolható 
mirelit vajas- leveles is megteszi, de a házilag készített 
az igazi.

Fél cm vastagra kinyújtjuk a tésztát, és 2 darab 20 cm 
széles csíkot vágunk belőle, ezeket pedig hosszúkás, 10 
cm széles alapú, egyenlő szárú háromszögekre vágjuk. 

A töltelékhez hozzáfoghatunk, miközben a tészta 
pihen. 
A cukrot és a tejszínt felmelegítjük, a pudingport a 
tejjel elkeverjük, és a tejszínhez adva sűrű pudinggá 
főzzük. 
Ha langyosra hűlt, hozzákeverjük a megolvasztott 
étcsokoládét, majd hűtőbe rakjuk.  
Töltéskor annyi krémet teszünk a háromszög 
rövidebbik oldalára, így nem fog kifolyni. Mivel a krém 
elég sűrű lesz, ez lehet egy púpozott kiskanálnyi is. 
Ráhajtjuk a tésztát, és kissé lenyomjuk, majd feltekerjük 
a croissant-t. A tetejét megkenjük tojással, végül 200 
fokos sütőben aranybarnára sütjük. Akkor dolgoztál 
jól, hogy, ha a süti illata az ausztriai, vagy német 
pékségeket juttatja eszedbe.
A receptet szerkesztőségünk kipróbálta, így bátran 
meri ajánlani minden kedves olvasónknak.

Francia hagymaleves cipóban Csokoládés croissant

Ács Regina
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30-as családanya keresi gyerekei mellé, 
rugalmas, életvidám párját “kalandra fel” 
jeligével.

65/160/63-as humoros, sport kedvelő, 
nyitott hölgy keresi hasonló korú fiatalos 
megjelenésű úriember társaságát “csibém” 
jeligével

43 éves elvált hölgy keresi társas kapcsolat 
kialakítása céljából, mosolygós, tettre kész 
párját “hajrá” jeligével.

50-es elvált, könyvelő nő keresi korban 
hozzáillő, utazni szerető társát “nyitott világ”.

25/165/60-as hölgy keresi, a boldogsága 
megtalálása céljából korban hozzáillő férfi 
párját. “kezdj élni”

68/169/70-es nyugdíjas hölgy keresi egy 
korban hozzáillő életvidám úriember 
társaságát. Válaszodat a “nagymama” jeligére 
várom fényképpel. 
 
72/180/93-as nagymama keresi párját unokái 
mellé nagypapa szerepre. Előnyben életvidám 
mosolygós és családcentrikus urak. 
 
31 éves sportkedvelő nő keresi a szerelmet, 
hogy megoszthassa az életét valakivel. 
Válaszodat a “titkok” jeligére várom. 
 
40-es káros szenvedélyektől mentes úriember 
társaságára vágyom, boldog időtöltés 
céljából. “pajkos” jeligére. 
 
50-es szenvedélyes nő keresi, kutatja párját 
az életben, hasonló korú úr személyében. 
“szerencse” jeligére várom fényképes 
válaszodat.

SPRING DELIGHT

Ha  youtube smink gurukról van szó, személy szerint 
Michelle Phan-t szeretem a legjobban. A videói mind 
nagyon szép sminkeket tartalmaznak, ötletesek, szépek 
és inspirálóak.
Mivel itt a tavasz, Michelle feltöltött egy tavaszi sminkről 
egy videót, ami szerintem nagyon szép, mindenképpen 
érdemes kipróbálni.
Smink elkészítése:
 

1. Arc
Michelle először egy úgynevezett “beauty cream”-
et (BB krémet) használ, ami tulajdonképpen kettős 
kombinációja  egy  hidratáló krémnek és egy  
alapozónak. Egy picit vár míg megszárad, majd 
bepúderezi magát, hogy kiegészítse az alapozót. 
Michelle a videójában használ hamis kontaktlencsét 
is, amitől a szeme, sokkal nagyobbnak tűnik. (Ha nem 
vagy hozzászokva a kontaktlencséhez, vagy nem is 
használsz, ezt a részt kihagyhatod.)
 

2. Szemsmink
A szemsminkhez egy Maybelline “eyestudio” palettát 
használ, amelyben három szín van, két világosabb, 
és egy sötétebb (tört fehér és halvány rózsaszínes 
árnyalatok). Alapnak a leghalványabb színt használja, ez 

esetben használhatod az ujjadat is, mert így sokkal 
könnyebb felvinni ezt a kezdő réteget a szemhéjra. 
Ezután egy másik szemhéjpúdert használ, ez egy 
nagyon erős pink azaz rózsaszín. A szemhéj felett a 
gyűrődés vonala mentén használja ezt a pink színt egy 
sima szemhéjpúder ecsettel.
Ezek után egy intenzív barack színt használ a szemhéj 
külső részén, a szemzug környékére nem tesz. Egy 
bolyhos ecsettel (blending brush) összevegyíti a 
színeket. A szemzug környékére egy nagyon halvány 
rózsaszín színt használ. Egy égszínkék színt tesz az alsó 
szempillavonalra. A szem sarkába arany / pezsgő színt 
tesz, hogy kiemelje a szemét. Egy barna vagy szürke 
szemhéjpúderrel, húzza ki a szemét. Próbálj meg ne 
feketét használni ennél a sminknél, mert egy finomabb 
hatást szeretnénk elérni.
Ezután szempilla göndörítőt, szempillafestéket és 
műszempillát használ.

  3. Orca és ajkak
Egy világosabb pirosítót tesz az arcára az ajkara pedig 
egy Lancome rúzst (roses in love). Bármilyen pirosítót, 
vagy rúzst használhatsz, csak próbálj maradni a szép, 
halvány színeknél.:)

Tavaszi öröm – Spring Delight30-as, társas kapcsolatokat kedvelő férfi, 
családalapítás céljából keres hasonló korú 
hölgyet “mosoly” jeligével.

70/175/80-as fiatalos megjelenésű, életvidám 
férfi keresi társát együttélés céljából. 60-as 
családcentrikus hölgyek előnyben. “öröknyár” 
jeligére várom válaszod. 
 
50-es természetbarát úr keresi élete párját, aki 
lehetőleg káros szenvedélyektől mentes. “öröm” 
jeligére. 
 
32 éves 169/78 úr keresi korban hozzáillő tenni 
akaró hölgy társaságát. “sors” jeligével. 
 
40-es karrierorientált káros szenvedélyektől 
mentes férfi keresi a szerelmet családalapítás 
céljából. Ha hasonló ambíciókkal rendelkezel, 
jelentkezz a “rövid az élet” jeligére. 
 
55/173/80-as sportos úr keresi fiatalos 
megjelenésű nő társaságát időtöltés céljából. 
Előnyben életvidám, mindenre nyitott csinos 
hölgyek  “öröm” jeligével. 
 
47/168/72-es fiatalember keresi természet és 
gyermekbarát hölgy társaságát együttélés 
céljából. 
 
48/176/85 -ös elvált úr keresi újrakezdés céljából 
élete párját. “megújulás” jeligével. 
 
38/170/85-ös humoros, életvidám férfi keres, 
hasonlókorú hölgyet boldog együttélés céljából. 
“nevess rám” jeligére várom leveled. 
 
43/190/100 lovagias, elvált úr keresi hölgy társát, 
egy kiegyensúlyozott jövő kialakítása céljából. 
“jövő”

Major Blanka

Forrás http://www.youtube.com/watch?v=Jk7-KoZFQ2Q
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HOROSZKÓP

 
Mérleg (09.24. – 10.23)  
A nemrégiben szerzett új 
ismeretségeid most lekötik 
minden figyelmed. Új 
barátokat szerezni jó dolog, 
törődj is velük, de nem 
mászhatsz ki miattuk minden 
kötelességed alól! Próbálj 
egyensúlyra törekedni a 

szociális életed és a felelősségeid között! Csak 
hozzáállás kérdése, és bármi lehet szórakoztató.
 
 
 

Skorpió (10.24. – 11.22.)  
Az elmúlt időben igencsak 
ingadozó volt a hangulatod, 
és lassan kezdesz 
belefáradni. Ami pedig még 
rosszabb, a környezetedre 
is kihatnak a hullámzásaid. 
Alig várod már, hogy kicsit 
melegebb legyen az idő, és 

egy kicsit kiszellőztethesd a fejed. Ragadd meg az 
alkalmat, és sétálj egyet!
 
 
 

Nyilas (11.23. – 12.21) 
Egy kis újdonság mindig jól 
jön. Rendezd át a szobádat, 
és dekoráld ki, hidd el, 
élvezni fogod! Fejleszti a 
kreativitásod, pihentet, 
és még az ismerőseidet is 
elkápráztathatod vele! Ha 
van kedvük, a barátaidat is 

nyugodtan vond be ebbe, csak vigyázz rá, hogy 
ne kritizáld őket túl sokat díszítés közben, mert 
hajlamos vagy túl nyersen fogalmazni. 
 
 

Bak (12.22. – 01.20. ) Amit 
egyszer megígérsz, azt 
be is tartod, ami nagyon 
helyes, de tudj nemet 
mondani, különben túl 
fogod terhelni magad. 
Meg kell teremtened az 
egyensúlyt, a realitás és 
a pesszimizmus között. 

Mint ahogy magad és a többiek között is. Ne akarj 
mindig a háttérben lenni, fordíts egy kicsit több 
időt magadra! 
 

Vízöntő (01.21. – 02.19.)  
Minden ellen küzdesz, és a 
legkisebb vitát is véresen 
komolyan veszed. Ez 
számodra természetes, de 
a többieket elijesztheted 
magadtól. Próbálj kevésbé 
hevesen reagálni a dolgokra, 
és kicsit nyugodtabban 

kiállni az érdekeid mellett! 
 

Halak (02.20. – 03.20.) 
Hajlandó vagy szinte 
bármilyen áldozatra 
másokért, önzetlen vagy 
és kedves. Itt az ideje 
azonban, hogy magaddal 
is törődj, mert a túlhajszolt 
életviteled betegségek 
kialakulásához vezethet. 

Figyelj az egészséges táplálkozásra és a megfelelő 
mennyiségű mozgásra! 

HOROSZKÓP

Kos (03.21. - 04.20.)  
Megújult energiával 
kezdted a tavaszt, és 
azóta is folyamatosan  
pörögsz, itt az ideje, 
hogy egy kicsit lelassíts. 
Érdemes kicsit több időd 
fordítanod magadra. Nézd 
meg a kedvenc filmedet, 

vagy olvasd újra a kedvenc könyvedet. Egy kis 
nyugalomra van most szükséged.  
 
 
 

Bika (04.21. - 05.20.)  
Nem szereted a nagyobb 
változásokat, pedig egy 
ilyen fordulat nem csak 
rossz lehet. Figyeld az 
új lehetőségeket, mert 
ebben a hónapban sikerek 
elé nézhetsz.  Járj el kicsit 
szórakozni, sportolni, 

ismerkedj meg új emberekkel, hidd el jót fog 
tenni. 

 
Ikrek (05.21. - 06.21.)  
Ebben a hónapban 
fokozottan figyelj arra, 
hogy kinek és mit mondasz 
el, mert egy rosszul 
sikerült beszélgetés miatt 
akár össze is veszhetsz 
a barátaiddal. Ebben a 
hónapban nem érdemes 

tanácsot adnod másoknak, mert újabban nem 
túl jók a megérzéseid. Hallgasd meg a barátaidat, 
de a döntéseket inkább hagyd rájuk. 

Rák (06.22.-07.22.) 
Mint mindig, ebben 
a hónapban is az 
érzelmeid vezérelnek.  
Ne hozz gyors 
döntéseket, amit lehet, 
inkább halassz el, mert 
ez a hónap a rossz 
döntések hónapja 

is lehet, ha nem vigyázol. Szabadidődet 
legszívesebben a szeretteiddel töltöd, hát 
használd ki az ünnepeket. Ha feltöltődsz 
húsvétkor, sokkal sikeresebb lehetsz az ünnepek 
után, de vigyázz, hogy az idilli ebéd nehogy 
tányérdobálásba torkolljon. 
 
 

Oroszlán (07.23. – 08.23.) 
Szerelem szempontjából 
neked ez a hónap 
nagyon szerencsés lesz. 
Ismerkedj, járj el bulizni, 
és lazíts egy kicsit, mert 
most rátalálhatsz az igaz 
szerelemre. Azonban 
vigyázz arra, hogy a 

kötelességeidet se felejtsd el! Járj nyitott 
szemmel és keresd a lehetőségeket.  
 
 

Szűz (08.24. – 09.23.)  Bár 
mindenki irigyli szobád 
makulátlan tisztaságát, 
rendmániáddal lassan 
kezded őrületbe kergetni a 
családodat és a barátaidat 
is. Egy kicsit fogd vissza 
magad, némi rendetlenség 
akár még kényelmes is 

lehet. Lazíts most egy kicsit, hagyd a tanulást, 
időnként elkél egy kis kikapcsolódás is!

Áprilisi horoszkóp

Majoros Dorottya

Forrás: http://josda.zsozirisz.hu/horoszkop/csillagjegyek.html
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A nyégyzet 
sarkaiban 
lévő körök 
közül annyit 
kell kiszínezz, 
ahány a 
négyzetbe van 
írva!

KRITIKA

Újabb Sophie Marceau film a közelmúltból, de elég 
gyorsan kiderült, hogy szó sincs főszerepről, csak 
valószínűleg könnyebb eladni a nevével a filmet. 
Nagyon adja magát az összehasonlítás, hogy egy 
új Házibulival van dolgunk, olyan meglepően sok a 
hasonlóság.
Történet itt se nagyon van, a szokásos szerelmi 
ügyek a gimisek között. A zene egész jó. Sophie meg 
egyszerűen túl szép egy 40-es egyedülálló anyának. 
Mégsem beszélhetünk egyáltalán rossz filmről, mert 
ellentétben sok amerikai filmmel, ez azon kevés mozik 
egyike, amely hitelesen ábrázolja a mai fiatalokat. 
Először is nem huszonévesek alakítják őket, ami már 
önmagában nagy előny. Másodsorban nem szentek 
álproblémákkal, de nem is romlott véglények, akiken 
már semmi sem segíthet. Megtalálta azt a középutat 
ilyen szempontból, ami még nem nagyon sikerült. 
Ezek a tinik káromkodnak, verekednek, isznak, 
füveznek és szexelnek, de nem visznek semmit 

túlzásba, és telis tele vannak zavarodottsággal 
és érzelmekkel. És ezt érzem a LOL legnagyobb 
előnyének, hogy NEM hazudik. A színészek egész 
jól játszanak, helyesek és természetesek, szépek, de 
nem túl felnőttek, és nincsenek leragadva; msneznek, 
webcamoznak, mobillal videóznak és smseznek, 
ahogyan a valóságban is. A szülőkkel kapcsolatban 
is megvannak a szokásos drámák, viták és csaták, 
mindegyiknek megvan a maga keresztje. A srácok 
mondjuk nekem kicsit túl egyformák voltak, nehezen 
tudtam őket megkülönböztetni egymástól, ami néhol 
igen zavaró volt.
Ezt a hitelességet látva a tini nézőket könnyedén 
magával ragadja ez a történet nélküli film, míg a kicsit 
idősebbek jóleső nosztalgiával érzik magukat újra 
középiskolás fiatalnak.

LOL(laughing out loud)  
Hangosan nevetni

Major Blanka

Írd be a számo-
kat 1-től 9-ig úgy, 
hogy minden sor-
ban, oszlopban 
és vastag keretű 
négyzetben min-
den szám egyszer 
szerepeljen!

Tam Máté
Forrás: http://www.port.hu/lol_lol:_laughing_out_loud/pls/fi/films.film_page?i_film_id=112360




