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JÁZMIN – INDULÓ 

 
Nagy tisztelettel köszönjük Farkas Erzsébetnek  az alábbi Jázmin 
indulót, mely a „Budapesten hagytam én a szívem….” dallamára énekelhetı! 

1. Amikor a szemünk összekacag 
Szívünkben is nyílik virág 

Mosolyogva talált ránk a tavasz 
Jázminbokor illata szállt. 

(vagy: Mosolyogva int felénk a tavasz 
Jázminbokor illata száll) 

 
2. A barátság vonata körbejár 
téged is vár, jöjj hát közénk, 

Nem számít, ha hajad szıke, barna 
Vagy talán már ezüstfehér. 

 
3. Siess, bátran jöjj közénk, 
Szíved fontos, nem az év 

Sürgıs, forgás, bók, nevetés 
Minket elkísér 

 
Ref.: Lehet nyár, vagy hóesés 

A jázminnal oly mesés 
Tere-fere, jó barátság 

Mindennel felér. 
 

Ref.: Lehet nyár…… 
 



Páris-patak völgye 
Kerékpártúra 2008. április 19-én 

A mély, szurdokszerő völgyben feltárulnak a földtörténeti korok 
emlékei. Különféle ısállatmaradványok is elıkerültek már itt.  

A községtıl északra található természetvédelmi terület a Litke és 
Nógrádszakál között emelkedı andezittakaró része, amely valamikor az 
Osztrovszki-hegységhez tartozott. Hosszú évmilliók során az Ipoly 
"főrészelte" le a hegység délkeleti nyúlványáról. A Páris-patak (a néveredet 
egyelıre tisztázatlan) a nógrádi "Grand Canyon" az év nagy részében 
teljesen száraz. Csapadékos idıben és hóolvadáskor viszont szép vízesések 
képzıdnek a 15-20 m mély, szinte függıleges falú völgyben. Igazából nem is 
patak, mert nincs állandó vízfolyás a medrében. 

Ha itt járunk, maradjunk a kiépített ösvényen, mert a meder aljára nem 
célszerő bemerészkedni: a magas partfalakról idınként kisebb-
nagyobb kavicsok hullnak!  

Szabadon látogatható! 

Természeti érték: Védett terület, Állattani, Növénytani, Geológiai, 
Geomorfológiai 
 
Minden évszakban látogatható, de leglátványosabb a tavaszi idıszakban. 
Felkeresése az omlásveszély miatt nagy körültekintést, óvatosságot igényel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 

A palóc Grand Canyon 



TURKÁLÓ 
 
 
A tavalyihoz hasonló jótékonysági győjtést idén árpilis 21-25. között tervezzük 
az iskolában. 
                 

 
 
Ahhoz, hogy a győjtés most is sikeres legyen, már most győjtsétek a 
használt, de használaton kívüli ruhákat, lábbeliket, kiegészítıket. 
Természetesen az összegyőjtött ruhákból ingyen „turkálhatunk”. 

 

Kamillatea: emésztést segítı 

Az emésztési rendellenességeken kívül kiváló hatással bír szélgörcs és 
álmatlanság esetén is. Elkészítése: 1 evıkanál kamillavirág, fél liter forró víz. 
Tedd a virágot teáskannába, forrázd le, és hagyd állni öt-hat percig, majd 
szőrd le, és ízesítsd mézzel. 

Ha szép, sima arcbırt szeretnél, akkor minden este igyál egy 
csészével. 

Turkáló 
2008. április 21-25. 



 
Kedves szülık! 

 
A mihálygergi Jázmin Egyesület nyári napközis tábort szervez iskoláskorú 
gyerekeknek 2008. július 21. és augusztus 1. közötti idıben. A tábor célja 
különbözı szakmák bemutatása, a tábor helyszínét (volt iskola vagy kultúrház 
épülete) az önkormányzattal történı egyeztetés után közöljük. 
 
A táborban a gyerekek reggel 8.30-tól délután 16 óráig tartózkodnak. A 
gyermek ebédeltetését a szülı oldja meg, de természetes a helyi konyhán is 
be lehet erre az idıszakra fizetni étkeztetésre. 
 
A szabad foglalkozásokhoz a gyerekek hozzanak otthonról játékot: sakk, 
pinpong, kártya, tollas, friszbi, focilabda, (akinek van) kosárlabda stb. A  
programhoz igazodva – akinek van - görkorcsolyát és kerékpárt hozzanak a 
gyerekek. 
 
Jelentkezni lehet 2008. május végéig.   Kérjük, 
gyermeke részvételét jelezze Rozgonyi Mártánál telefonon a 451-190 vagy 
20-448-5278 számokon, illetve az alábbi email címen: a 
mihalygerge@citromail.hu 
 

 

Hatásos gyógyszer 
 
A csók kedvenc foglalatossága a szerelmeseknek, és az élvezeten túl 
gyógyít is, serkenti a tüdı mőködését, aktivizálja az arc 38 izmát, ráadásul a 
csuklást is elmulasztja. 
 

A kakaó elınyei 
 
Egy csésze kakaó nemcsak a lelkünkön segít, de gyakori fogyasztásával még 
a gyomorfekély is elkerülhetı. Kiderült, hogy a kakaó aminosava képes 
megkötni a fekélyért felelıs baktériumot. 
 
 



Alsósztregova 

2008. augusztus 9. 

 

A termálfürdı Besztercebánya megye déli részén, a nagykürtösi 
(Veľký Krtíš) járásban, Losonc (Lučenec) (25 km) és Nagykürtös (13 
km) járási székhelyek között található. A víz három fúrásból kerül a 
medencékbe és a termálvíz hıfoka a kifolyásnál 36 °C. 
 

 

 

 
                
 
                  Az alsósztregovai termálfürdı  

 

 

 

 

Árjegyzék 

Felnıtt 55,-Sk 

Gyermekek (1 - 15 évig) 35,-Sk 

Rokkantak 35,-Sk 

Rokkantak - mozgássérültek 30,-Sk 
 

 

 

 

 



 

Terjedelmes angolparkkal 
körülvéve a 18. századból 
származó rokokó-klasszicisztikus 
stílusban épült kastély. 

 

 

 

 

 

A kastélyban az ismert magyar író és drámaíró Madách Imre életét és 
munkáját ismertetı honismereti múzeumot helyeztek el. A kastély az 
itt született, élt és meghalt író életét és mőveit ismertetı személyi 
tárgyakkal, eredeti bútorokkal van berendezve. A kastély melletti 
parkban van az író sírboltja. 

 

 
A sör is jó hatású 

 
Köztudott, hogy a vörösbor kis mennyiségben jót tesz az egészségnek. És 
ma már tudjuk, a sör is csodákra képes. Hiszen komlóból készült, amelyben 
nagy mennyiségben található növényi hormon. Azokban az idıkben, amikor a 
komlót még kézzel aratták, az ereje különbözı formában mutatkozott meg: a 
nık izgatottak lettek, a férfiak meg inkább fáradtak. Tehát elmondható, hogy 
egy-két pohár sör oldja a feszültséget, a nıknél pedig növeli a 
termékenységet, harmonizálja a nıi ciklust. Komló fogyasztható teaként is. 
 

 
 

 
 

Madách kastély 
Alsósztregova 



PRÁGA 
 

Idén, augusztus végén 3-4 napos látogatást szervezünk Prágába megfelelı 
létszám esetén. Az utazás pontos idıpontja, pontos költsége a jelentkezık 
számának függvénye. Elızetes kalkulációk szerint 30-35 ezer forint körül 
mozog a félpanziós szállás az utazás költségével együtt.  Prágát látni kell! 
2008. árpilis 20-ig jelentkezzetek az egyesületünk elnökénél, Vargáné Dr. 
Lenkó Erzsébetnél személyesen, vagy a 20-347-5264 , illetve a 451-204 
telefonszámon. 
 
Engedjétek meg, hogy –  röviden,  mindent be nem mutatva - egy kis ízelítıt 
adjak Prágából: 
 

 

Prága, az igen népszerő turista célpont Budapestrıl mintegy 5 órás utazással 
érhetı el, így igen sokan kerekedünk fel, hogy megcsodáljuk történelmi 
belvárosát, hídjait, várait és egyéb látnivalóit.  
Prága történelmi központja 1992-tıl az UNESCO világörökségének a része. 
 
5 nagyobb városrészre, negyedre osztható. Ezek az Óváros, a Josefov, az 
Újváros, Hradzsin és a Kisoldal. 
 

 

ÓVÁROS 
 
Jókai szerint „egyetlen nagyszabású múzeum”. 
A negyed központja az Óvárosi tér. Itt található 
többek között az Óvárosi városháza a világhírő 
Orlojjal, itt áll Tycho Brahe nyughelye, a Týn-
templom, a Szent Miklós-templom és a rokokó 
stílusú Goltz-Kinský-palota, amit gimnáziummá 
alakítottak. Ide járt többek között Franz Kafka is. 

                                                                                                                      

                                                                                                                          A prágai Orloj 

 
 
 



Az Óváros zegzugos, udvarokkal, átjárókkal tarkított 
utcarengetegében van a Betlehem-kápolna, ahol Husz János tanított és 
prédikált, valamint a szecessziós, Smetanáról elnevezett 
koncertteremnek helyt adó Vigadó (Obecni Dům). 

A városrész keleti végén álló Lıportoronytól (Prašná Brána) indult 
egykor a koronázási menet, hogy aztán az Óvároson és az azt a 
Moldva túlparti negyedekkel összekötı Károly hídon áthaladva érje el 
a Kisoldalt, majd a Hradzsint. 

  

 

                 A Károly-híd 

 

 
JOSEFOV 

Josefov, más néven Zsidóváros az Óvároshoz kapcsolódó városrész. A 
negyedet a Pařížská utca osztja két részre. Az elnevezést II. József 
császárról kapta, annak toleranciáját és liberális szellemiségét 
tisztelték meg vele. Zsidók a 10. század óta élnek Prágában. 
Legfontosabb épületei, emlékei: Maisel-zsinagóga, Pinkász-
zsinagóga, Régi-új zsinagóga, Magas zsinagóga az Állami Zsidó 
Múzeummal, Klausz-zsinagóga, Spanyol zsinagóga, Franz Kafka 
szülıháza, Zsidó Tanácsháza, Régi zsidó temetı, az Iparmővészeti 
Múzeum (UPM), és kissé északnyugat felé a Szent Ágnes-kolostor. 

  

             
 
                     Franz Kafka Múzeum                                                                                              

 

 

 



 

ÚJVÁROS 

A IV. Károly császár által alapított városrész 1348-ban született. 
Központja a Vencel tér, több történelmi esemény színtere, ezt zárja le 
déli irányból a Nemzeti Múzeum palotaszerő épülettömbje. Jeles 
emléke még e városrésznek a Rendezvények háza (Reprezentációs 
ház), a Nemzeti Színház és az újvárosi városháza.  

 

 

Figyelemre méltó modern alkotás Frank Gehry 
Fred and Ginger becenévvel illetett üvegpalotája a 
Moldva partján, Václav Havel egykori lakhelyének 
közelében. 

 

Táncoló ház vagy Fred  and                                         
Ginger (O'Gehry).  

HRADZSIN 

A tulajdonképpeni várnegyed. A város egyik történelmi negyede. 
Látnivalói a barokk kapun bejutva, ahol Szent Norbert szobra áll: 
Szent Rókus-templom, Strahovi Kolostor, Loretói Szőz Mária-
templom, Černín-palota, Hradzsin tér, Érseki palota, Schwarzenberg-
palota és Sarm-palota (szemben), Toscanai Palota vagy 
Külügyminisztérium, Martinic-palota, Sternberg-palota a Nemzeti 
Galériával, Hradzsin (maga a Vár) a Szent Vitus székesegyházzal és a 
Királyi Palotával, a Szent György-bazilikával és kolostorral, az Arany 
utcácskával és a Daliborka toronnyal. A vár kertek sorával egészül ki.  

  
 
 
              A Prágai vár 

 



KISOLDAL 

Az Óvárossal szemben, a Moldva túlpartján fekvı városrész, ahová a 
Károly hídon át juthatunk el a legkönnyebben. Itt tekinthetjük meg a 
barokk építészet legszebb prágai remekeit. Épületei a 18. század óta 
változatlanul maradtak fenn. Zegzugos utcái középkori nyomvonal 
mentén alakultak ki. Itt áll a két prágai Szent Miklós-templom egyike, 
a Szent Tamás-templom, a Wallenstein-palota, a Lichtenstein-palota, s 
itt található a hangulatos Kisoldali tér. A német nagykövetség a 
Lobkovitz-palotában, az olasz követség pedig a Thun-Hohenstein-
palotában kapott helyet. A kisoldali Petin-hegyre (magyarul: Lırinc-
hegy, de ezt kevésbé használják) sikló visz fel, itt áll az Éhségfal, a 
Csillagvizsgáló és egy kilátó. 

Ma a negyed egyszerre kormányzati központ (itt található a cseh 
parlament alsó- és felsıháza, több minisztérium és nagykövetség), 
valamint a turisták kedvenc célpontja. Utóbbit elısegíti az is, hogy a 
pihenı-sétáló zöld negyedek, a Kampa, és a Petin-hegy egyaránt itt 
helyezkedik el. 

 

Kakukkfő 
 
A kiváló ízfokozó főszernövény hatásos gyógynövény is. Gyógyászati célra 
kerti, illetve a mezei kakukkfüvet használják Magyarországon. E két növény 
között jóformán csak gyógyhatásuk erısségét illetıen tapasztalható 
különbség. A timolnak – a kerti kakukkfő illóolajának – fertıtlenítı hatása van. 
A kerti kakukkfı kivonatából fızött tea köhögéscsillapító, köptetı, hurutoldó, 
szélhajtó, emésztésjavító, valamint görcsoldó szer. Baktérium- és gombaölı 
hatásánál fogva jó szolgálatot tesz a szájüregi gyulladások kezelésében, 
külsıleg pedig a reumatikus panaszok enyhítésére is használható. A modern 
fitoterápiában a mezei kakukkfő virágos hajtásainak fertıtlenítı hatását a 
légcsı, és a hörgıhurut gyógyításakor használják. Ám a növény a vesét, a 
májat, a tüdıt és még a lépet is tisztítja. 

 



 

Az Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány, a veresegyházi Váci Mihály 
Mővelıdési Ház, Veresegyház Város Önkormányzata és a Pest Megyei 
Közmővelıdési Intézet támogatásával, „ANYÁM FEKETE RÓZSA” címmel, 
tizennyolcadszor rendezi meg magyar nyelvő nemzetközi vers- és 
prózamondó találkozóját, nem hivatásos versmondók számára. 
Az elıdöntık már részben lezajlottak. Salgótarjánban az elıdöntıre 2008. 
március 1-én 10.00 órától a József Attila Városi Mővelıdési és Konferencia 
Központban került sor.  Az elıdöntık helyszínei még: Szatmárnémeti 
(Románia), Debrecen, Szolnok, Eger, Székesfehérvár, Pápa, Léva 
(Szlovákia), Erdıkertes, Kishegyes (Szerbia), Kiskunfélegyháza, Kolozsvár 
(Románia), Budapest és Veresegyház.  
  
A döntıre Versegyházon kerül sor 2008. május 2-3-4.  
 

Salgótarjánból négyen jutottak a döntıbe. A döntıbe jutottak között van Rab 
Sarolta Mihálygergér ıl . A verseny aktuális eredményeit az 
Interneten a http://www.afr.hu/ címen megtalálhatjátok. 
Sárika Pilinszky János Apokrif címő versét adta elı, s reméljük a döntıben is 
eredményt ér el ezzel a verssel. Gratulálunk neki, és szorítunk a döntıben 
neki! Sárika nemcsak jól szaval, verseket ír, íme egyik költeményének 
részlete: 
 

Rab Sarolta: Ki bármi fájdalmat érez…. 
 
Jöjjön Jézus keresztjéhez, s imádkozzunk együtt, szépen, csendesen. 
Ha ott kinn zord a világ, itt megnyugvást, békességet találsz. 
Ha gyógyírt keresel…..? – itt leszek, hogy segítsek, és imára 
Kulcsolja kezeitek. 
S ha emlékképem majd a homályba vész, jöjjetek-jöjjetek! – kezem mindig 
áldásra kész. 
Áldásom segítsen göröngyös utakon, ne tudjátok meg, milyen az igazi 
fájdalom. 

 



Nyári virágkavalkád 
 
 
Tavasszal kell elültetni a nyáron virágzó, hagymás, gumós növényeket: a 
nıszirom, az amarillisz, a kardvirág, a liliom, a begónia és a tölcsérvirág 
gyönyörő változatait. 
 
A hagymás növények a napos, meleg helyet és a jó vízelvezetéső talajt 
kedvelik. Szép virágokkal hálálják meg a jól elıkészített talajt. Ha a télálló 
hagymákat egy évnél tovább hagyjuk a szabadban, ültetéskor ne csak 
komposztot, talajfertıtlenítıt is keverjünk a földbe. 
 
A kardvirág hagymagumójából egyetlen, de annál látványosabb virágzat 
fejlıdik. A felálló, kard alakú tılevelet legyezıt alkotnak. Napos védett helyre, 
jó vízelvezetéső talajba, 10-15 cm mélyre ültessük. A hagymákat a kosárba 
vagy nagy mennyiség esetén hálóra is ültethetjük. Ez megkönnyíti a majdani 
felszedést. A kardvirág ültetés után 80-90 nappal virágzik. A legtöbb változat 
nyár közepén, de például a fekete kardvirág szeptemberben nyílik. 
 
Az amarillisz  avagy más néven lovagcsillag virága és  hagymája  is 
nagymérető. Védett, napos helyre ültessük úgy, hogy a hagyma harmada 
kilógjon a földbıl. Kb. 55 nap múlva kezd virágozni, egy száron 2-6 virágot 
hoz. 
 
A nıszirom  avagy írisz teljesen télálló, hagymás vagy gyöktörzses évelı. 
Viszonylag igénytelen, az egyik legkönnyebben nevelhetı dísznövény. 
Vannak tavasszal és nyáron virágzó típusai is. Ültetés elıtt a kiválasztott 
területet legalább 30 cm mélységben forgassuk át, keverjünk bele mőtrágyát. 
Olyat használjunk, amelyben a kálium és a foszfor túlsúlyban van a 
nitrogénhez képest, mert ez ösztönzi a virágképzıdést. A nıszirom népszerő 
fajtái is nyár közepén bontják ki szirmaikat. De a szakállás nıszirom már 
júniusban virágzik. 
 
 

 

 



A liliomok  látványos színes elegáns, magasra növı virágok. Napos 
helyen nyílnak a legszebben, de hagymájuk és gyökérzetük az árnyas helyet 
kedveli. A hagymákat átmérıjüknél kétszer-háromszor mélyebbre, egymástól 
háromszoros távolságra kell elültetni.  

 
Többnyire semleges vagy savanyú kémhatású talajt igényelnek. A liliomok 
többsége nyár közepén nyílik, a tigrisliliom és a Liliom America még 
augusztus is virágzik. A Liliom Linda virágai már júniusban is láthatóak. 
 
A tölcsérvirág  (Calla) hagymát 15 cm mélyre, egymástól 25 cm 
távolságra ültessük. Nem télálló, ezért ısszel fel kell szedni. Nemcsak kertbe, 
hanem cserépbe, dézsába ültethetı. 
 
A begónia gumós évelı, mivel fagyérzékeny, akkor ültessük, amikor az 
éjszakai hımérséklet már 12 Celsius-fok fölé emelkedik. A gumókat 
domborulattal fölfelé kell elültetni. 
 
 

 

 
Takarítás 

 
A tavasz a nagytakarítás idıszaka is. Felfrissítheti otthonát, ha a csempék 
letisztítása után nedves ruhára pár csepp illóolajat tesz, és finoman átken 
mindet vele. A citromolaj vagy a tavaszi virágok illata betölti a lakást. 

Ragyogó 
 
Csillogóra varázsolhatja fabútorait lenolaj és terpentin keverésével, amihez 
némi ecetet adagol. Miután alaposan bekente a búrtorait, törölje szárazra. 
 

 

 

 



A szépségápolásban néhány élelmiszernek, zöldségnek, valamint 
gyümölcsnek is nagy hasznát veszi. Minden bırtípusra kiváló a banános 
pakolás. Nincs más dolgunk, mint összeturmixolni az érett gyümölcsöt, és a 
kencét felvinni a vonásainkra, de akár tejszínnel vagy hidratálóval 
vegyíthetjük a gyümölcspépet. A bıröregedést is késleltethetjük, ha fél 
narancs héjában kikeverjük a fiatalító pakolást. Vegyítsünk majonézt kevés 
narancslével, pihentessük a keveréket, majd kenjük fel bırünkre. A 
paradicsom pépként összehúzó, tonizáló hatású, tág pórusú, zsíros bır 
kezelésére alkalmas. Ha be van dagadva a szemünk, nincs másra 
szükségünk, mint egy-egy karika uborkára, s ezek lehúzzák a duzzanatot. Az 
uborkalé tejporral keverve pedig tápláló pakolás enyhén zsír- és vízhiányos 
bırre. A zsíros bırőek kipróbálhatják a mézbıl és kefirbıl készült pakolást, 
amely szárító hatású. Feszesítı-, táplálókrémet kaphatunk egyetlen tojásból. 
Kenjük fel a fehérjét az arcunkra, hagyjuk megszáradni, majd alaposan 
mossuk le langyos vízzel. A fáradt bır is megfiatalítja, ha egy fıt krumplit 
tejjel összeturmixolunk, és felvisszük a vonásainkra. A száraz bırőek 
bármelyik pakoláshoz adhatnak néhány csepp olívaolajat.  Sokkal 
bársonyosabbá teszi, emellett pedig kisimítja a bırt. Más, hidegen sajtolt 
finom olaj is megteszi, például a kukoricából készült.  A fürdıvízbe öntött tej, 
szintén bársonyossá teszi a bırt. 

Ecet, tojás, méz 
 
A téli napok után fürtjeink fokozott ápolásra szorulnak. Néhány otthoni 
praktikától hajunk ismét erıssé válik. Fokozottan figyelni kell a fejbıl 
átmasszírozására hajmosáskor, hogy az elhalt bır lekopjon, helyet adjon az 
új bırsejteknek. Jótékony hatású, ha végezetül átöblítjük a fürtöket ecetes 
vízzel. Félliternyi vízhez egy evıkanálnyi ecetet számoljunk. A különbözı 
pakolások kúraszerően alkalmazva, szépen rendbe hozzák a vitaminhiányos, 
szürkés, fénytelen, esetleg töredezett tincseket. Zsíros hajra mézbıl és 
tojásból készíthetünk kencét, a száraz hajra pedig a mézbıl, tojássárgásából 
és olívaolajból.  
 

 

 



A hozzávalókat keverjük össze, a masszát vigyük fel a hajra, majd burkoljuk 
törölközıbe, és hagyjuk 20 percig hatni. Ezután öblítsük le a tincseket. 
Vásárolhatunk sárgarépa-pakolást is, ami kifejezetten a tavaszi felkészülést 
segíti, és nyárra is ellenállóvá teszi a hajat. A pakolást ne masszírozzuk a 
fejbırbe, hanem csak a hajra, de annak teljes hosszúságára vigyük fel. 
Idınként a hajas fejbırt is lehet radírozni. Nincs más dolgunk, mint rozmaring- 
és mentaolaj két-két cseppjét a samponba keverni, és olyan fafogú 
masszázskefével, amelynek a fogai végén bogyó van, minden irányból jó 
alaposan átfésülni a fürtöket, valamint a fejbırt. Mivel tavasszal már 
gyakrabban mosunk hajat, ebben az idıszakban használjuk olyan 
készítményt, amelynek hatása enyhébb. A hajat ne lakkozzuk túl gyakran, 
hogy szellızhessen. 

Kávé, cukor 

A rendszeres, heti egy-két alkalommal végzett hámlasztás sokkal 
szebbé, egészségesebbé teszi a bırt. A bırradírozással eltávolíthatjuk 
az arc felszínén lévı, fáradt, szürke rétegő elhalt hámsejteket, melyek 
akadályozzák a bır levegıhöz jutását, és a krémek hatóanyagainak a 
felszívódását. Zsíros vagy vegyes bırtípusoknál ezek remek táptalajai 
a mitesszereknek, száraz bırön pedig egy idı után fehéren kezdenek 
hámlani. Radírozással felpezsdül a vérkeringés, sıt a megfelelı 
bırradír vitaminokkal ellátja a bırt. Feszesebbé, egészségesebbé, 
rugalmasabbá teszi. A radírozást mindig zuhanyozás, fürdés után 
végezzük, amikor puhább a bır. Ezzel élénkíthetjük a nyirokkeringést 
is, ezért mindig lentrıl felfelé haladjunk a testünkön. Mindig alaposan 
öblítsük le mindent. Fontos, ha barnító krémet akarunk használni, 
hiszen így nem leszünk foltosak. Radírozás után használjunk 
bırtápláló testápoló krémeket. Otthon is elkészíthetı a két deci 
mézbıl, egy tojásból, egy evıkanál kristálycukorból és egy evıkanál 
olívaolajból álló peeling. Dörzsöljük át vele a testünket, majd 
zuhanyozzunk le. Vagy keverjünk össze durvára ırölt kávét barna 
cukorral és egy kis olívaolajjal. Szintén jól használható a három 
evıkanál zabpehelybıl, mézbıl álló bırradír. Ráadásul a méz 
megfiatalítja, kisimítja a bırt. 

 



          Falu Mikulás 
 
Ez évi programunkban szerepel, 
hogy igény szerint  lesz  
falu Mikulás, amit Jázmin Egyesület 
elvállalt. 
 
Kérünk benneteket, hogy a megunt 
játékokat, mese videókat, 
mesekönyveket, 
és minden egyéb olyan tárgyat, ami a 
puttonyba 
befér, már most győjtsétek! 
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