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José Carreras

Varsóba költözik
fosé Carreras, a világhírű spanyol tenor Varsóba költözik adta hírül a Zycie na Goraco
lengyel hetilap. A Lap szerint
Carreras érzelmi okok miatt teszi át székhelyét a lengyel városba, mivel gyengéd szálak fűzik
Ftitrycja Woy-Wojciechovskához,
Varsó egyik legismertebb orvosának lányához. A 29 éves lány a
Varsói Egyetemen tanult újságírást, majd New Yorkban folytatta tanulmányait.
A hetilap állítása szerint Carreras lakást vásárolt a Varsó kiemelt negyedében lévő Villa
Monacóban, ahol a négyzetméter árak meghaladják a 2500
dollárt. Habár Carreras és
Patrycja már több alkalommal

cáfolták az esetleges románcukról szállongó híreket, a sajtó ragaszkodik a feltételezéshez, hogy
már hat éve több van köztük,
mint barátság.

Nicolas Cage
szakított Lisával

Nicolas Cage és Lisa Marié Presley tíz hónapig tartó kapcsolat
után szakítottak - adta hírül a New York Post. A szakítás okairól
egyikük sem kívánt nyilatkozni, de megerősítették, hogy továbbra is fenntartják a baráti viszonyt. A lap feltételezései szerint
Elvis Presley lánya exbarátjával, fohn Oszajcával melegítette fel egykori szerelmét, és ez vezethetett a különváláshoz. Szemtanúk látták, amint a vasárnapi Super Bowl-mérkőzés alkalmából rendezett
egyik mulatságon Lisa Marié exbarátja társaságában jelent meg. Presley szóvivője nem tagadta, hogy Lisa Marié John Oszajcával baráti kapcsolatban van, és azt is elmondta, hogy a hétvégét együtt töltötték Los Angelesben. Lisa Marié Presley és Nicolas Cage tavaly
februárban ismerkedtek meg a lány 33. születésnapja alkalmából
tartott ünnepségen. Baráti viszonyuk szerelemmé forrta ki magát,
és júniusban hivatalosan is bejelentették kapcsolatukat. Ezt követően
felmerült az eljegyzés és a házasság terve is, ami azonban úgy
tűnik, elmarad.

Liz Hurley

felhagyott a diétával

Hugh Grant exbarátnője, Elizabeth Hurley amióta terhes, felhagyott a szigorú diétával, és lelkiismeret-furdalás nélkül, évek
óta először, habzsolja a csokoládét és az édes péksüteményeket. „Akár egy plakáton is megjelenhetnék, mint a legkövérebb
nők egyike" - nyilatkozta a kigömbölyödött színésznő az Elle
magazinnak adott interjújában.
Egyik napról a másokra abbahagyta a cigarettázást, és alkoholt és kávét sem fogyaszt. A
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modell, színésznő hosszú évek
óta szigorú diétát folytatott, mivel a modellként nem engedhette meg magának, hogy akár csak
egy kilóval is súlyosabb legyen,
mint az elvárások. A szülés után
szeremé visszanyerni csinos alakját, de ezzel egyelőre még n e m
törődik, hiszen számára most a
baba egészsége a legfontosabb.
Nemcsak alakja, de ruhatára
is lényeges változáson ment keresztül. A testhez simuló szexi
holmikat felváltották szekrényében a kantáros nadrágok és szoknyák.
A 36 éves Liz Hurley tavaly novemberben jelentette be, hogy
gyermeket vár Stephen Bing producertől. Bing azonban megkérdőjelezte, hogy valóban ő-e a
születendő gyermek apja, és kérte az apasági vizsgálatot. Liz Hurley előzőleg 13 éven keresztül a
népszerű brit színész Hugh Grant
barátnője volt, akivel másfél évvel ezelőtt szakítottak. Barátságukat azonban megőrizték, és Grant
továbbra is minden szakmai és
emberi segítséget megad egykori
szerelmének Liz Hurley kisbabája áprilisban fog megszületni.

Hát én immár kit válasszak?
A VÉGZŐS EGYETEMISTA LÁNYOK
KÖRÉBEN DÚLÓ FÉRJHEZ MENÉSI
LÁZAT SOKAN A KAPUZÁRÁSI PÁNIKHOZ HASONLÍTJÁK. NEM VÉLETLENÜL MONDJÁK AZ EGYETEMISTA FIÚK, HOGY SOHA AKKORA
SIKERÜK NEM VOLT ÉVFOLYAMTÁRSNŐIK KÖRÉBEN, MINT
ÖTÖDÉVBEN. AZONBAN MÍG ŐK ÉLVEZIK A HIRTELEN JÖTT NÉPSZERŰSÉGET, A HÖLGYEK IRIGYKEDVE FIGYELIK EGYMÁS HÓDÍTÁSAIT, ÉS INKÁBB ELBUJDOSNAK,
SEMHOGY PARTNER NÉLKÜL JELENJENEK MEG A DIPLOMAOSZTÓ
BANKETTEN. VALENTIN-NAPKOR
PEDIG MÉG NYOMASZTÓBB A MAGÁNY.
Túlzás, vagy tényleg létezik ifjúkori kapuzárási pánik? Erről kérdeztünk meg néhány huszonéves
lányt és fiút. A hölgyek egyöntetűen vallották, hogy míg egy
férfi lehetőségei korának előre haladtával gyarapodnak, egy hölgynél sajnos éppen fordított a helyzet. Örülnek annak, hogy ma már
nem szégyen a „vadházasság" és
- Bridget Jones után - a szingli
életmód sem, de lelkük legmélyén másra sem vágynak, csak
egy csodás esküvőre és egy megértő férjre.
Timi 24 éves, tavaly végzett a
szegedi egyetem kommunikáció
szakán, de már évek óta Pesten él
és újságíróként dolgozik.
- Hosszú ideje nincs barátom mondja, és keserűen elmosolyodik. - Azt hiszem, az én ízlésemmel lehet a baj, mert sajnos csak
a komplikált férfiakra, főleg a
művészekre bukom. Ez a keresztem, egyszerűen nem fog meg az,
aki normális.
Timi elmesélte azt is, hogy eddigi barátai sokszor hazudtak neki és félrevezették. Éppen ezért
fél belevágni egy új szerelembe, de
mivel idővel gyereket és családot
szeretne, reménykedik abban,
hogy előbb-utóbb rámosolyog a
szerencse.
Szerencsére vannak olyanok is,
akiknek már n e m fáj a fejük a
párválasztás miatt, és még arra is
vállalkoznak, hogy saját példájukból kiindulva tanácsot adjanak még pártában levő társaiknak. Gabi 22 esztendős, a Szegedi Tudományegyetem másodéves
bölcsész hallgatója. Éppen négy
éve, hogy férjhez ment és azóta
boldogan él párjával, Péterrel. Vallási okokból nem éltünk együtt
a házasság előtt, bár már két éve
ismertük egymást. Mindketten

A hercegnő
jégutazása
Az Antarktiszon járt a múlt héten
Anna hercegnő, II. Erzsébet brit királynő egyetlen leánya, hogy tisztelegjen a jég birodalmában járt brit
felfedezők, különösképpen a térségbe száz évvel ezelőtt elsőként
megérkező Róbert Falcon Scott előtt.
Annát a sarkvidéki viszonyok között kellemesnek tekinthető, alig
néhány fokos fagypont alatti hőmérséklet és a tájat borító friss hótakaró fogadta. A Scott bázisig tartó
egyórás utat követően a hercegnő
beállt a sorba az esti ételosztásra váró munkások közé, hogy elkölthesse vacsoráját a kantinban. Az 51
éves Anna hercegnő, aki életében
először utazott a Déli-sarkra, négy
napig maradt az új-zélandiak
működtette bázison. A brit központú Antarktisz Örökség Alapítvány
védnökeként a hercegnő várhatóan bejelenti, hogy nemzetközi felhívással 35 millió új-zélandi dollárt
terveznek összegyűjteni a felfedezők
kunyhóinak és egyéb táborhelyeinek
helyreálh'tására, megóvására.

• Az egyetem végén átértékelődnek a kapcsolatok. Képünk illusztráció. (Fotó: Kamok Csaba)
kezdettől fogva nagyon komolyan
vettük a kapcsolatunkat és valódi felelősséget éreztünk egymás
iránt. Szerintem a mi házasságunk sikerének az a titka, hogy
közösek a céljaink és nem megváltoztatni, hanem kiegészíteni akarjuk egymást. Ehhez nekem és a
kedvesemnek is a Biblia adott egészen pontos és követhető ú t m u tatást. A korombeli lányoknak
csak azt tudom tanácsolni, hogy
ne várják a számukra tökéletes
partnert, mert olyan, akivel sosem kell k o m p r o m i s s z u m o k a t
kötni, nem létezik. Ha megtalálja azt, akivel az értékrendje többé-kevésbé megegyezik, akkor
igyekezzen házasságát széppé tenni. Ez állandó odafigyelést és
törődést igényel. Minden lányt
óva intek attól, hogy megpróbálja férjét maga mellé láncolni.

Olyan is akad, aki már megtalálta a „nagy Ó"-t, mégis fél végleges döntést hozni. Zsuzsi a szegedi tanárképző főiskolai kar első
éves, angol szakos hallgatója. Mielőtt jelentkezett a főiskolára, két
évet töltött Angliában. Jelenlegi
barátját is ott ismerte meg. - A barátom spanyol, tehát Angliában
ugyanúgy a „megtűrt" kategóriába tartozik, mint én. Ennek ellenére mégis ott képzeli el a jövőjét.
Többek között ezért sem mondtam neki azonnal igent, amikor
egy hónapja megkérte a kezem. Jelenleg nagyon bizonytalan vagyok,
nehezen tudom összeegyeztetni
a vágyaimat a valósággal. A szívem hozzá húz, de húszévesen
nem akarom feladni a főiskolát és
pincérnöként dolgozni Londonban.
És most lássuk, m i t m o n d

minderről az erősebb nem. Mert,
ha hiszik, ha nem, a fiatalemberek élete sem fenékig tejfel. Károly
tavaly végzett az egyetem fizika
szakán. Dolgozik, de annyi pénze nincsen, hogy elköltözzön
otthonról, ezért még m i n d i g
édesanyjával és húgával él. - Volt
már barátnőm, de egyiket sem
m u t a t t a m be otthon.
Hogy miért? N e m ütötték meg
a mércét. Már régóta vágyom egy
normális és tartós kapcsolatra,
de manapság nehéz értékes lányt
találni. Diszkóba általában csak
olyanok járnak, akikkel már a
második randin sem tudok miről
beszélgetni.
Az okos lányok pedig vagy csúnyák, vagy én n e m felelek meg
nekik és idővel rafináltan kitessékelnek az életükből.
ASZÓDI ÉVA

STILUS-TAR

Kérdezzen Ön is !
„Stílusos: valamilyen stílusnak
megfelelő, ahhoz illő; tetszetős,
szép stílussal rendelkező; ízléses, finom, odaillő" (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára) így lehet megfogalmazni, hogyan kelthetünk kedvező benyomást mindjárt az első
alkalommal. Ez azért fontos,
mert ha rossz képet alakítunk
ki önmagunkról, azt később nehéz megváltoztatni. A protokollkönyvek szerint a különböző szerepekhez különböző megjelenés
társul. A szocializálódás során a
szerepeinkkel együtt kell felvennünk, hordanunk ezt a stílust.
A megfelelő stílus kitalálásában nyújtunk segítséget olvasóinknak most induló rovatunkban, szín- és öltözködési tanácsadónk közreműködésével. Segítségünkkel megtudhatja, arcformájához milyen frizura állna jól.
Milyen napszemüveget vagy

gyógyszemüveget válasszon? Milyen struktúrájú, szövésű, illetve
szabásvonalú ruhák illenek a testalkatához? Milyen ruhában menjen
el egy fontos találkozóra? Kihízott
ruhadarabjait hol és hogyan alakít-

tassa át, hogy még hordható legyen? Mi alapján válasszon kiegészítőket, mit vegyen figyelembe a harmonikus hatás megteremtéséért?
Rovatunkban minden hónapban különböző kort fogunk megszólítani. A február az üzletasszonyok, üzletemberek hónapja lesz,
a Stílus-tárban legközelebb ők
olvashatnak általános szín- és
öltözködési tanácsokat. Azok az
előfizetőink pedig, akik személyre szóló kérdéseikre szeretnének
választ kapni, előfizetési szelvényüket mellékelve küldhetnek
levelet szerkesztőségünkbe (6740
Szeged, Pf.: 153., a borítékra írják rá: Stílus-tár). A levélhez mellékeljenek egy olyan fényképét,
amelyről egyértelműen kiderül,
pontosan mire vonatkozik a kérdése. A levelekre Radics Edit
szín- és öltözködési tanácsadó
(képünkön) válaszol.

