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1956

miniszterelnöknek. Ugyanakkor a
helyzet urai is akartak maradni, ezért a
szovjetekhez
fordultak
katonai
segítségért, és kijárási tilalmat
rendeltek el.

Az 1956-os forradalom
Az 1956 tavaszától egyre erősödött
párton belüli és párton kívüli
elégedetlenség.
Már
nyíltan
is követelték Rákosi távozását. Az
Irodalmi Újság és az Írószövetség a
pártfunkcionáriusok ellen többször
indított éles támadást.

A bevonuló szovjet hadsereggel
szemben
katonai
csoportok
szerveződtek a Széna téren, a Corvin
közben, a Tompa utcában és más
helyeken. A szélesebb ellenállás a
városokban
a
munkástanácsok,
vidéken
a
helyi
forradalmai
bizottságok
megszervezésével
folytatódott.

Ebben a forrongó légkörben került sor
Rajk László és társai újratemetésére
októberben. A temetésen százezres
tömeg tartott néma tüntetést a rendszer
ellen. Az egyetemeken és főiskolákon
már hangossá vált a tiltakozás. A
diákok
pontokba
foglalták
követeléseiket és MEFESZ (Magyar
Egyetemi és Főiskolai Egyesületek
Szövetsége) néven megalakították a
hivatalos diákszervezettől független
szervezetüket.
A
követeléseik
megerősítésére
és
a
lengyel
szabadságmozgalmak támogatására
október 23-ára tüntetést hirdettek. Az
MDP vezetősége először betiltotta,
majd engedélyezte a felvonulást. Ez a
bizonytalankodás további erőt adott a
szervezőknek.

Október 25-én tragikus fordulatot
vettek az események. A parlament előtt
tüntető tömegbe az ÁVH egységei
belelőttek, melynek következtében
majdnem százan meghaltak és a
sebesültek száma is hatalmas volt.
Hasonló események a következő
napokban többször is előfordultak
nagyobb vidéki városainkban. A
sortüzeken feldühödött tömeg többször
is
a
kezébe
vette
az
igazságszolgáltatást
és
ávósokat
lincseltek meg.

A Petőfi-szobortól indult tüntetés a
Bem téren, majd a Kossuth téren
folytatódott. Közben Budapest más
pontjain is zajlottak az események. A
Városligetnél ledöntötték a rendszer
szimbólumának
tekintett
Sztálin
szobrot, a Magyar Rádió épületénél
pedig eldördültek az első lövések.
Megkezdődött a fegyveres felkelés.

A pártvezetés már nem mert egyedül
dönteni, hanem a szovjetekkel
egyeztette
minden
lépését.
A
nyugalom érdekében Gerőt is
menesztették, helyette Kádár lett a párt
első titkára.
Október 26-án megtörtént a fordulat,
az új kormány (melyben már nemcsak
kommunisták voltak) és az új
pártvezetés nemzeti demokratikus
forradalomnak
minősítette
az
eseményeket, elismerte az újonnan

A párt igyekezett követni a
változásokat, s a tömegek igényének
megfelelően Nagy Imrét nevezték ki
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kívánta a háború előtti politikai,
társadalmi rendszer visszaállítását.
Megegyeztek a többpártrendszerben, a
parlamentáris demokráciában és a
szabadságjogok
helyreállításának
szükségességében.
A
tulajdonviszonyok tekintetében a
magán- és az állami tulajdon együttes
megléte mellett foglaltak állást. Az
ország külpolitikai helyzetét a
semlegességben képzelték el. Ennek
kinyilvánítása október 31-én történt
meg. Az országban mindenki bizakodó
volt a jövővel kapcsolatban, a
munkások a sztrájkok befejezéséről és
a munka felvételéről döntöttek, de a
háttérben a Kreml urai már döntöttek a
katonai beavatkozásról…

alakult forradalmi szervezeteket. A
Rákosi-korszak vezetőinek egy része a
Szovjetunióba távozott.
28-án Nagy Imre jelentős változások
bevezetéséről beszélt a rádióban:
visszaállítják a nemzeti jelképeket és a
korábbi nemzeti ünnepeket, felemelik
a béreket és a nyugdíjakat, feloszlatják
az
ÁVH-t
és
tárgyalásokat
kezdeményeznek a szovjet csapatok
kivonásáról. A kormány a nemzetközi
élet támogatását is maga mögött
tudhatta, mert a szovjet tiltakozás
ellenére az ENSZ napirendjére tűzte a
"magyar kérdés" megtárgyalását.
Október 30. Az események menetében
kiemelkedő fontosságú dátum. Később
ennek a napnak az eseményeit
nagyították fel és torzították el, hogy a
megtorláshoz ideológiát adjanak. Ezen
a napon megkezdődött a szovjet
csapatok kivonulása, megalakult
Király
Béla
vezetésével
a
Nemzetőrség,
kiengedték
a
börtönökből a politikai foglyokat, akik
mellett
a
szervezetlenséget
kihasználva - köztörvényesek is
kiszabadultak.
Magyarország
hercegprímásának,
Mindszenty
Józsefnek is ezen a napon ért véget
évek óta tartó őrizete. Délután a
kormány bejelentette, hogy megszűnt
az egypártrendszer, és az 1945-ös
koalíciós
pártok
demokratikus
együttműködésével
megújult
a
politikai élet. A tekintélyét vesztett
MDP feloszlott, helyette (november 1jén) megalakult az MSZMP (Magyar
Szocialista
Munkáspárt).
Az
újjáalakult pártok legtöbbje nem

Sulinet
Válogatta: Utasi Anna

Meghívott előadónk ebben az évben
Molnár V. József volt, aki maga is

részt vett a forradalomban, és a börtönt
is megjárta…
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Halottak napja

Halottak napján rendbetettük
névadónk Vécsey János és Szatmáry
Borbála sírját a Fiumei úti
temetőben.
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Hagyományos Budapesti Zenei és Mesemondó versenyeink

Idén is megtartottuk a Budapesti
Középiskolák Zenei és Mesemondó
versenyét.

Hangulatképek a versenyekről:
Károly Virág veszi át az I. helyezett
díját az Igazgató úrtól.

Munkában a zsűri…

Gratulálunk minden résztvevőnek,
köszönet a zsűrinek!
Reméljük, hogy
találkozunk Veletek!

jövőre

is

A
zsűrinek
köszönet,
hogy
produkciójukkal emelték a verseny
hangulatát.
Külön köszönet a zenei zsűri
elnökének, Dévai Nagy Kamilla
Liszt Ferenc-díjas előadóművésztanárnak, aki a Krónikás Zenede
alapító igazgatója.

Bírtók Gyöngyi (Az egyik győztes. )
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Hagyományos Budapesti Zenei és Mesemondó versenyeink

Köszönet Lőrincz Veronika
színésznőnek a mesemondó verseny
színvonalas zsűri-elnöki munkájáért.
Minden indulóhoz volt egy kedves
bíztató szava, tanácsa, amit érdemes
lesz megfogadni.

Dévai Nagy Kamilla énekel…

Sipos Kati néni

Férje, Vanya Róbert színész (kiváló
Vécsey-díjasunk…) a Budapesti
Operettszínház tagja.
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Ünnepeink

Az idei Mikulás és karácsony is
vidám, szeretetteljes hangulatban
telt.
A Mikulás és segédei végigjárták a
kollégium szobáit…☺
Adventi hangulatban volt
mézeskalács sütögetés, karácsonyi
vásár, megható műsor és finom
ünnepi vacsora.
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Hideg van
érvvel szemben, ugye, tehetetlen az
ember.

Andor felhajtotta kabátjának prémes
gallérját,
lehelt
néhányat
az
irhakesztyűjébe, és toporgott tovább
a vastag törzsű tölgy alatt, aki maga is
nagyokat nyögött a ránehezedő hó
súlya alatt. Mély hó borította az erdő
széli utat, itt-ott térdig is ért. - Ha ez
így megy tovább, meg fognak fagyni
a mogyoróim – gondolta Andor, és
már előre elszomorodott a nagy
veszteség miatt.

Andor a távolt kémlelte.
A szürkületben lassan egyre
kivehetőbbé vált Gedeon alakja, bár
az imbolygó szőrmebunda bárkit is
rejthetett volna. De nem azért voltak
már ezer éve barátok, hogy ne ismerje
fel már a járásáról is.
- Jó
reggelt,
cimbora!köszöntötte Gedeon Andort.
Neked jó, te szeszkazán,
megint az én költségemre
fogsz inni- gondolta Andor, de
ehelyett csak ennyit mondott:
- Neked is.
- De szótlan vagy máma! Tán
befagyott a szád?
- A kutyát se verik ki ilyen
időben. - morgolódott Andor.
- Csak az ilyen papucsférjeketheccelte tovább Gedeon.
- Te könnyen beszélsz, te
agglegény!
- Hát, te akartad, pajtás! – Ez
megint egy kikezdhetetlen érv
volt.

Andor a barátját, Gedeont várta.
Andort elküldte a felesége dióért a
karácsonyi bejglihez, Gedeon meg
szívesen csatlakozott hozzá, roppant
szerette a rumos diót, azaz a
kocsmalátogatással
egybekötött
beszerző körutat. Ilyen farkasordító
hidegben egyenesen szükséges és
orvosilag javasolt a rumfogyasztás.
Legalábbis Gedeon ezzel magyarázta
morális elhajlását. - Hiszen a
déltengerek matrózai is rumot isznak,
nem is fáznak! – Egy ilyen
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Nem is szólt rá Andor semmit.
Egy
darabig
mindketten
hallgattak. Aztán megszólalt
Gedeon:

teljesen ismeretlen számukra, de
ilyen közelről még nem hallották.
- Hínnye, vazze, itt lőnek!kiáltották majdnem egyszerre.

- Mi ez a hang? Te is hallod?
- Arra a halk csörömpölésre
gondolsz?
- Ja.
- Á,
csak
a
farkamon
csilingelnek a jégcsapok. Nem
kell odafigyelni.
- Na hallod, melegben kéne
tartanod a farkadat. Még a
végén valami baja lesz! Nem
sajnálod a lompost?
- Öreg már, velem együtt.
- Majd szólj az asszonynak,
hogy melegítse fel! – Gedeon
szemében pajzán mosoly
bujkált.
Andor lemondóan legyintett.
Tekintetéből barátja ezt olvasta ki:
Ebbe most ne menjünk bele.

És a két mókus hanyatt-homlok
menekült fel az első fára, amit
sikerült elérniük.

Gabi néni

Már majdnem elhagyták maguk
mellett az erdőt, ami azt is
jelentette, hogy a zöldséges és
mellette a kocsma az összes
pozitívumával
együtt
egyre
elérhetőbbé vált. Megérezve a
szebb jövő ígéretét, újult
lendülettel folytatták útjukat.
Ekkor hatalmas robaj rázta fel a
környék csendjét. Nem volt
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Földre, hogy minél több nőt
megtermékenyítsen
és
értékes
genetikai kódját tovább adja. Ez

Íme a megcsalás folyamatábrája!
Minden férfi megcsalja a párját, még
akkor is, ha közben halálosan
szerelmes belé és boldogok együtt! - ez
egy hosszúra nyúlt "csak csajbulin"
hangzott el, és mondanom sem kell,
felbolydult
a
tyúkól.

kérem szépen színtiszta biológia,
színtiszta tudomány!
Na, erről csak annyit, hogy aki
picivel is többet foglalkozott az
evolúciós
pszichológiával/biológiával,
nem
veszi be kanyar nélkül a csúsztatást,
és tökéletesen tisztában van vele,
hogy a legkevésbé sem bizonyított
vagy cáfolhatatlan tényállítással van
dolgunk. Bár az igaz, hogy a
bulvárlapok hatásvadász cikkeikben
előszeretettel hangoztatják ezt.

Hosszas vita és érvelés után a többség
megállapodott abban a konklúzióban,
hogy a pasik hűtlenek és kész. De nem
csak úgy "általában" a pasik, hanem
mind, egytől egyig. Csak idő kérdése,
és a teremtés koronája félre fog lépni.
Ha nem fiatalkorában, akkor majd ha
beindul a kapuzárási pánik.
Én ezzel nem értek egyet, de bevallom,
a beszélgetés végére többször is
megfordult a fejemben, hogy mi van,
ha nekik van igazuk, és én is meg
leszek - esetleg már meg is vagyok csalva. Jobb is, ha megacélozom a
lelkemet, felkészülök e sorscsapásra,
és elolvasom az összes "5 jel, hogy
megcsal a pasid" típusú cikket, hogy
még idejében nyakon csíphessem
életem párját.

De te valóban fel szeretnéd menteni a
férfiakat tetteik felelőssége alól azzal,
hogy vállat vonva és szemöldök
ráncolva csak annyit mondasz: "nem
tehet róla, hiszen ez ösztönös..."
Én azt mondom: frászt!
A hűtlenség nem kényszer, hanem
döntés.
Felnőtt emberként hatalmunkban és
jogunkban áll dönteni a hűtlenség
vagy épp a hűség mellett. Olyan, hogy
„véletlen
megcsaltalak,
bocsika"
egyszerűen nem létezik. De olyan sem,
hogy „részeg voltam, nem is tehetek
róla". Ugyan már!

A vitában fő érvként azt hozták fel,
hogy minden férfi arra van ítélve,
hogy megcsalja a párját. És még csak
nem is azért, mert minden férfi disznó,
hanem egyszerűen csak ezt a kódot
kapták a génjeikben.

A hűtlenség nem egy pillanatnyi
botlás. Tény, hogy olyankor nehéz
elnyomni az ösztönt, amikor már ott
állsz meztelenül egy vidéki panzió
sötét kis szobájában a szintén pucér
titkárnőddel.

Evolúciós okokból kifolyólag arra
van kárhoztatva mind, hogy ne
tűrjék a monogám kapcsolat
rabigáját - akárhogy is küzdenek.
Mert a férfi azért született meg erre a

De oda sem véletlenül kerültél!
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egyszerűen nem úgy vannak
huzalozva, és a génjei ellen senki
nem dolgozhat - azokkal szemben
mindenki csak magatehetetlenül
hánykolódik - ,akkor súlyos és
szerintem
sértő
kritikát
fogalmazunk meg. Méghozzá azt,
hogy a férfiak nem állnak magasabb
fokon, mint az egyszerű ösztöneiket
gépiesen szolgáló állatok.

A megcsalásig el is kell jutni, és addig
számtalan kis mozzanat vezet. Ami azt
jelenti, hogy mielőtt eljutsz odáig,
hogy megcsókolod vagy lefekszel
vele, addig sok kis történésnek adtál
engedélyt.
Például megengedted magadnak, hogy
igyatok együtt egy italt. Megengedted
magadnak, hogy viccelődve évődjetek
és
flörtöljetek
egymással.
Megengedted, hogy megérintsd a
felkarját stb.

Ezt pedig nőként utasítom vissza a
férfiak nevében!
Társadalmunk
évezredek
alatt
kialakult civilizációja minden korban
arra
tanított
bennünket,
hogy
emelkedjünk felül a primitív
(alsóbbrendű) ösztönökön, és az
értelem, a ráció erejével viselkedjünk
emberként - aminek születtünk.

A hűtlenség nem fizikai síkon
kezdődik, hanem mentálisan.
Még csak nem is ott, mikor először
megérinted a másikat, hanem amikor
belemész a "kritikus szituációba".

Lehet, hogy a férfiakban erősebb a
párosodási ösztön - nem tudom. De
ne állítsuk, hogy ez leküzdhetetlen
kényszert
jelent!
Visszafogjuk
dühünket, és nem esünk ököllel
főnökünknek - mert így helyes. Nem
piszkítunk a nappali közepére sem,
ha ránk tör a szükség - mert így
helyes. Akkor miért ne tudnánk pont
párosodási
ösztönünket
hűség
üzemmódba kapcsolni - ha úgy
tartjuk helyesnek?

Melyik a kritikus szituáció?
Egy férfi ismerősöm mondta ezt nekem
- és tökéletesen egyet tudok érteni vele:
„Nem akkor kell rendíthetetlen
szuperhős üzemmódba kapcsolni és
nemet mondani, mikor már teljesen rá
vagy pörögve valakire! Hanem akkor,
amikor nagy levegőt véve nem mész el
félrészegen a haverokkal meg azzal a
csaj
társasággal
a
következő
kocsmába.”

Aki akarata ellenére ösztönei rabjaként
él, az pedig nem marionett bábu,
hanem egyszerűen jellemgyenge!

Na, ez a kritikus szituáció! Annyiféle
kísértés ér minket a hétköznapokban már egy egyszerű pulóvert is prostiként
pózoló modellek árulnak - minek
rátenni még egy lapáttal, azzal, hogy
nem kerülöd el a kritikus szituációkat?

Dörök Vanda
A neten válogatta:
Szabó Vivien

Ezek alapján, ha azt állítjuk, hogy
oké, igazuk van a biológusoknak, a
férfiak azért nem hűségesek, mert
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ugyanis
kezdeményezés
és
kezdeményezés között esetenként
fényévnyi különbségek húzódnak.

Az udvarlás 5 egyszerű szabálya
Ha szóba kerül a randizás vagy az
ismerkedés, azonnal elindul a
sárdobálás a nemek között, és
nyilvánvalóan mindenki a másikat
tartja hülyének.

Nem mindegy, hogy miért akar
megismerni
A nők egyáltalán nem szeretik, ha
tárgyiasítva vannak. Ez azt jelenti,
hogy többségében nem kívánkoznak
megismerkedni egy olyan pasival, aki
úgy néz rájuk, mint a frissen szelt
sonkákra a csemege pultban.
Kifejezetten visszataszító, ha valaki
látványosan
végigmér,
majd
megszólít, és közli veled: „Neked van
a világon a legszebb feneked!”

A férfiaknak nincs könnyű dolguk,
hiszen manapság a nők egyre kevésbé
értékelik, ha valakinek van mersze
megszólítani a másikat. Némely
hölgynek ez csak akkor érték, ha a
kezdeményezés
egy
tökéletes
performansszal is párosul.

A legtöbb nőnek azonnal libabőrös
lesz a karja, ha a randi partnere nem
lát benne többet egy két lábon járó
seggnél. Persze az is tény, hogy a
megjelenésnek szóló bókok nagyon is
jól esnek az ember lányának, de
fontos, hogy a másikat ne csak a
tested érdekelje.

Arról nem is beszélve, hogy sok csaj
olyan
lekezelően
reagál
a
kezdeményezésekre,
mintha
legalábbis rá akarták volna rúgni
az ajtót.
De vajon miért van ez így?
Nem, nem genetikailag bunkók és
önteltek a nők.
Hanem iszonyú
tapasztalatuk.

sok

a

Ismerkedjünk meg a NEM szócska
jelentésével!

rossz

Előfordul,
hogy
két
ember
egyszerűen nem passzol össze. Nincs
feltétlenül konkrét oka, simán csak
hiányzik az a kis plusz. Ezt pedig elég
nehéz finoman úgy az illető tudtára
adni, hogy közben ne taposd össze a
férfi mivoltát.

Nyilvánvalóan a külső dominál első
pillantásra, mikor meglátsz valakit.
Álszentség lenne azt mondani, hogy
az utcán szembejövő brutál szexi
bombázót a személyisége miatt
szólítják le a pasik. Csak az nem
mindegy, hogy hogyan folytatják,
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profilképeden.

Hiszen ha nincs semmi kézzel
fogható bajod vele, akkor nehéz
mire hivatkozni a visszautasítás
pillanatában.

Ha esetleg felhívod a figyelmét a fent
említett aprócska tényekre, akkor
közli veled, hogy a "barátkozás"
nem bűn. Aztán ha barátkozol, két
perc múlva elkezd nyomulni, és
akkor vissza is ugorhatunk az előző
pontra...

De ha valaki kulturáltan és
őszintén mond nemet, akkor azt a
férfiaknak kötelességük elfogadni.
Nincs helye győzködésnek, a
könyörgésnek meg főleg nincs!

A kivétel erősíti a szabályt.
Ez a mondat az egyik legnagyobb
szemétség a világon, hiszen mindig
azon csattan legnagyobbat az ostor,
aki nem tehet semmiről. Vagyis ha a
nő már kapott hideget-meleget az
ismerkedései során, akkor egyszer
elérkezhet az a pont, amikor már azt
a férfit is kérdés nélkül elhajtja, aki
nem követett el semmi rosszat.

Ha a csaj esetleg addig bizonytalan
volt, akkor a lécci-lécci kezdetű
mondatoktól biztosan kiábrándul egy
életre. Az pedig végképp tűrhetetlen,
ha a pasas mindezek után
erőszakoskodik, nyomul, nem ért a
szóból, a finom jelzésből. De persze,
ha te esetleg erőteljesebb stílusra
váltasz, akkor egyből megsértődik,
és elhord mindenféle beképzelt
kurvának.
Miért van erre szükség?
Ha valaki már távolról sem kíváncsi
rád, az nem fog jobban kedvelni, ha
belemászol az aurájába.

És itt vissza is tértünk ahhoz a
jelenséghez, mikor egy csaj képtelen
értékelni az udvarias, szimpatikus
közeledést.
Mindenkinek igaza van, de igazán
senkinek sem. Nincs igazság a
Földön, ez ma is kiderült a számomra.

Az online terrorista...
Aki nem csak, hogy nem ért a szóból,
de még olvasni sem tud: neki nem
probléma, ha házasságban vagy tartós
kapcsolatban élsz. Ahogy az sem, ha
esetleg már családod is van. Simán
veszi a bátorságot, hogy mindenféle
előzmény és ismeretség nélkül
üzenetet küldjön neked, amit azzal
indít, hogy milyen szép vagy a

Kékesi Laura
neten válogatta: Szabó Vivien
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párkapcsolat

Flörtölési szabályok a félreértések
elkerüléséhez
magasságán múlik, hogy a flört
hozzád egyáltalán elér-e. És ha igen,
képes vagy-e dekódolni a másik
csábító üzenetét.

A flört - azaz a "tetszel nekem és ezt
jelzem neked" intézményesülése mindenki által használt információ
átadási mód. Ugye mennyire száraz
megfogalmazása ez egy izgi
tevékenységnek?

És bizony itt ugrik a majom a vízbe!
Mert nagyon nem mindegy, hogy a
jel adó és a jel fogadó fél
ingerküszöbe milyen magas - akár
általában, akár egymáshoz képest.
Mert ugyanaz a gesztus lehet az egyik
fél értelmezése szerint kitárulkozó
szerelem
megvallása,
esetleg
nyomulás, a másik fél szerint pedig
szimpla kedvesség. Na, ebből
lehetnek ám csak az izgi félreértések!

Pedig hát ahhoz, hogy tudjunk
valamiről
(félreértések
nélkül)
beszélni, először tisztáznunk kell,
hogy pontosan mit is értünk az adott
fogalom alatt. Szóval, a flört nem
más, mint az emberek verbális és
nonverbális eszmecseréje arról, ha
valamilyen
pozitív
érdeklődést
éreznek a másik iránt. Ez a "pozitív
érdeklődés" pedig egyáltalán nem
kötelező, hogy a párkapcsolat
kialakítására irányuljon. Lehet
szigorúan szexuális jellegű, vagy
egyfajta bókolási szándék kifejezése.

Szóval, elég fontos dolog ez a
bizonyos
ingerküszöb,
amely
alakulásában számos tényező
közrejátszik. Ezekből pedig az
egyik
legmeghatározóbb
bármennyire
sarkos,
diszkriminatív és felháborító -, az a
kapcsolati státuszod.

A flörtölés aktív formájában te
adod a jelet, azaz a másik tudtára,
hogy "van mit keresnie". Passzív
értelmében flört, mikor neked jelzi
valaki, hogy "a csalira akadna, ha
belógatnád".

Egy párkapcsolatban feltételezhető,
hogy a szerelmi életed nyugvópontra
ért - véglegesen vagy átmenetileg, az
most nem fontos -, de kvázi
megtaláltad, akit, vagy amit kerestél.

Na de a nagy kérdés, hogy egyáltalán
észreveszed-e, hogy mire megy ki a
játék? Amikor neked küldi a "jeleket"
valaki, a flörtölési ingerküszöböd
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párkapcsolat

Így esélyes, hogy amire addig minden
érzékszerved élesen ki volt hegyezve
- a jelek, jelzések, bókok és
szemezések - már nem érdekelnek
többé. Már nem keresed őket.

A lényeg a folyamatos éberség, hogy
nehogy elkerülje a figyelmed valami
említésre méltó pillanat egy említésre
méltó valakitől. Ez
azonban
nehezítheti a "tényleg érdemleges
flört" felismerését, mert az alacsony
küszöbön át minden inger elér. A
széket udvariasan már másodszor
alád toló kolléga egyenesen
ostromló
lovaggá
válhat
a
szemedben, holott csak nem fért el
mögötted megint, ezért "lépett". A
dekoltázst villantó, hozzád simuló
lány a buliban pedig vagy kiszemelt
magának, vagy csak neked nyomta a
tömeg, nem?

Nem direkt, csak a rózsaszín köd
zavarja a vételt, így minden flört
antennádat
kikapcsolva
éled
világod - talán fogalmazhatunk úgy,
hogy egy kicsit burokban. Ez lehet az
oka annak, hogy a párkapcsolatban
élők ritkán, vagy egyáltalán nem
flörtölnek. Sajnos már egymással
sem. (!!!)
Egészen addig meg vagyok róla
győződve - talán néha naivan is -,
hogy aki ír, vagy bókol, csak
barátkozik, továbbá ha valaki rajtam
felejti a szemét, az azért van, mert
már megint az arcomon maradt a
reggelim egy darabkája.

A már hangoztatott középút uncsi, de
ez van!
Az igazság megint valahol középen
rejlik. Flörtölni isteni, amikor
egyedülálló vagy, a jelzéseken
agyalni, és kitárgyalni őket a
barátnőkkel pedig a legjobb program.

Minden IS flört

De nem szabad átesni a ló túloldalára,
és mindenben flörtöt látni, mert
annak csak felesleges, önbizalmat
romboló pofára esés lesz a vége.

Ezzel szemben megfigyelhető, hogy
ha aktívan keresel valamit - párt,
szexet vagy akármi hasonlót - és
annak jeleit, nálad talán minden
flörtnek számít. Az egyedülállók
adóvevői a párkapcsolatban élőkkel
ellentétben nemhogy be vannak
kapcsolva, hanem fel is vannak
tuningolva valami extra erősítővel.

Makra Flóra Emese
A neten válogatta: Szabó Vivien
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könyvajánló

sincs róla, hogy mi van a csillogó
partikon túl. Azonban minden egy
perc alatt összeomlik, amikor
elrabolják a lányt és fogva tartói csak
akkor hagyják életben, ha képes
alkalmazkodni
a
legnagyobb
nyomorhoz is. Ana lelkét teljesen
megmérgezi a bosszúvágy, amit csak
tovább fokoz egy ismeretlen férfival
való felkavaró találkozása.

Könyvajánló

Rita Falk:
Gőzgombóc
blues
Ha
már
kiskorodban is a
nyomozós
történetekért
rajongtál, akkor
kezd az őszt egy
izgalmas
rejtéllyel! Franz Eberhofer egy újabb
titokzatos bűnügy nyomába ered,
amikor a városkája iskolaigazgatója
hirtelen meghal. Habár sokan
öngyilkosságra tippelnek, a bajor
rendőr több gyanús nyomra is
bukkan, ami eléggé megbonyolítja az
először egyszerűnek tűnő esetet.
Minél több időt tölt Franz az üggyel,
annál több név merül fel, akinek
útjában állt az igazgató.

Mira Sabo:
Amíg kinyílik
a szemünk
Szeretnél
bepillantani
egy
sötét
tikokkal teli világba? Egy gyönyörű
lány életútján keresztül most
megismerheted, milyen is az igazi
luxus, veszély és a szenvedély. Ha
szeretted A szürke ötven árnyalatát,
akkor ezt a hihetetlenül szexi sztorit
mindenképpen be kell szerezned!
Vigyázat, függőséget okoz!

Baráth
Viktória:

Somlói Bianka

A főnök
Téged
is
érdekel, hogy
milyen érzés
lehet a világ
leggazdagabb
emberei között
felnőni? Ana Moreno egyike azon
szerencsés
lányoknak,
akik
Albuquerque gazdag negyedében
tölthetik mindennapjaikat, és fogalma
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