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Hang és kép
Mesélni sokféleképpen lehet. Felolvasni egy könyvből, 
fejből mesélni történeteket, együtt átlapozni fotóalbu-
mot, diát vetíteni, filmet nézni. Mindegyik műfaj más-
képpen szép, de a cél mindig ugyanaz: együtt lenni és 
később emlékezni a történetre. 

Nemcsak mesélni lehet sokféleképpen, hanem a mesé-
lő is sokféle lehet. Csiszár Jenő született rádiósként 
tudja, hogy amikor beszélget és mesél, csak a hangjá-
ra és a személyiségére számíthat. Láthatatlanul is egy 
ország Apukájává vált, bár mára már sokan nem csak a 
hangját ismerik. Váczi Eszternek néha elég néhány sort 
énekelnie ahhoz, hogy ezrek gondoljanak ugyanarra az 
érzésre, miközben kislányának ugyanaz a hang a békés 
megnyugvást és a szép álmokat jelenti. 

Amikor átlapozzák majd a szibériai úti beszámolónkat, 
vagy az 5 éves Új Európa Alapítványról szóló összeállítá-
sunkat, az is kiderül: egyetlen mondat és egyetlen kép 
emberi sorsokat, kerek történeteket képes elmesélni. 
Szibéria kis falvaiban mintha az orosz népmesék eleve-
nednének meg, a valóságban azonban a helyiek a világ 
egyik legjelentősebb olajvagyonát rejtő tajgán dolgoz-
nak szélsőséges körülmények között.  
A MOL által létrehozott Alapítvány tehetségek számára 
nyújt  segítséget álmaik megvalósításához, beteg gyer-
mekek számára pedig elhozza a gyógyulás csodálatos 
lehetőségét. 

Jó olvasgatást kívánunk a novemberi számhoz!
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Utcára vihető a leggyorsabb Audi TT
Ezentúl bárki megveheti az Audi Motorsport 
pályaversenyekre tervezett Audi TT RS modelljét. 
Az autó 40 lóerővel többet, pontosan 380-at ad 
le a hatsebességes szekvenciális váltón keresz-
tül. Az utcai modelleknél jóval szélesebb ten-
gelytávval és jóval nagyobb abroncsokkal, illetve 
ezekhez méretezett fékekkel rendelkezik.

Univerzális alap a Volvókhoz  A Fordtól 
egyre inkább függetlenedő svéd gyártó meg-
kezdte új, saját SPA jelzésű padlólemezének 
kifejlesztését, amelyre a C30-tól az S80-ig min-
den modell (és azok utódai) is felépíthetőek. 
Az SPA nemcsak olcsóbbá teszi a gyártást, 
hanem mintegy 150 kilóval könnyebb is, mint a 
régi alap. Új motorok is feltűntek: a VEA motor-
család négyhengeresei 35%-kal fogyasztanak 
majd kevesebbet.

Miniszterelnöki MINI  Tíz éve mutatták be 
az (akkor még) új MINI-t, nemrégiben pedig elké-
szült a tízmilliomodik példány is Oxfordban. Az 
ünnepi autó egy „farmerkék” vászontetővel sze-
relt Cooper Cabrio lett, amely egy nyereményjá-
ték során találja meg gazdáját, aki olyan nagysá-
got követhet majd a kormány mögött, mint egy 
igazi kormányfő: az autóval David Cameron, brit 
miniszterelnök gördült le a gyártósorról.

Kétüléses Mercedes kabrió  A Mercedes 
SLA néven dobja piacra 2013-ban azt a két-
üléses nyitott modellt, melyet egyértelműen az 
Audi TT konkurenciájának szánnak Stuttgart-
ban. Az új modellt kétféle motorral lehet rendel-
ni: 1.6-os benzinessel vagy 1.8-as dízellel, de 
mindkettő turbós lesz, míg az erőátvitelről hat-
sebességes kézi, illetve hétsebességes dupla-
kuplungos automata váltó gondoskodik.

Takarékos Honda robogó
A japán gyártó kínai üzemében készülő NSC 110 
Visiont nemrég mutatták be az európai kereske-
désekben. A nagy kerekű, 110 cm3-es motor nem 
csak az árával próbál versenybe szállni az 50 és 
125-ös robogók uralta közegben. Ragaszkodva a 
60 km/h-s tempóhoz a Vision beéri 1,9 liter benzin-
nel 100 kilométeres távon. A tervezők azért igye-
keztek a kényelemre is gondolni: az ülésen a vezető 
mögött elfér egy utas, bőven van hely a lábaknak, 
és a viszonylag rövid (1845 mm) motor kiválóan 
kormányozható. Van elegendő raktér is, márpedig 
ennél több nem várható el egy városi robogótól.
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aUtÓs-motoros híreK

Megújulva tér vissza az Audi A2-es
Az ingolstadti márka második legkisebb modelljének új koncepcióváltozata alapos frissítés után mutatkozott be 
Frankfurtban. Az új A2-es 3,8 méter hosszú, 1,69 méter széles és 1,49 méter magas – összességében jól sike-
rült kompakt modell. A hajtással kapcsolatban sokáig nagy volt a titokzatoskodás – végül kiderült a forradalmi újí-
tás: teljesen elektromos meghajtású lesz a kocsi! Az autóba emellett speciális, mátrixsugárnak nevezett világítás 
került – ez fénykibocsátó diódák és apró fényszórók együttesével varázsol világítást. A reflektorok így egyáltalán 
nem vakítanak, és a megoldás az utastérben is jól alkalmazható. 

Škoda Mission L
a köztes modell
Ezen a néven mutatta be vadonatúj, a gyári beszámoló 
szerint „majdnem gyártásra kész” modelljét a Škoda a 
Frankfurti Autószalonon. A Mission L egy ötajtós, klasz-
szikus kivitelű limuzin valahol a Fabia–Octavia tengely 
közepén. Az autó a márciusban, Genfben bemutatott 
Vision D koncept egyenesági leszármazottja, persze 
most már a tervezői bravúrok helyét a felhasználóbarát 
praktikum vette át. A Volkswagen cseh leányvállalata 
négy év múlva már 1,5 millió autót szeretne értékesíte-
ni, így alaposan kibővíti a palettát: 2–3 éven át minden 
hatodik hónapban bemutatnak egy új Škodát. 

Sokat változott 
a Husqvarna

A svéd gyártó nem csak egy kis plasztikázást 
végzett a népszerű Nuda és Nuda R modelle-

ken. A kétkerekűek 800 köbcentis motorblokk-
ját csaknem 100 köbcentivel növelte meg, így 
az már 898 köbcentis, ráadásul az elrendezé-

se is változott: V2-est idézve 270 fokot 
zárnak be a hengerek. A gyengébb 

változat így 100, míg az erő-
sebb R modell 105 lóerős. Ez 
utóbbi állítható elülső Sachs 
teleszkópos villákat kapott. 

A megállásról Brembo fékek 
gondoskodnak. Mindkét motor 

bátran ajánlható akár hosz-
szabb túrákra is.



A Hyundai i30 komolyan gondolja 
Mármint a koreai cég vezetői azt, hogy olyan autót építenek, amely jó 
eséllyel hódítja meg az európai piac azon szegmensét, ahol a 
legkeményebb a verseny, s a legnagyobb márkák legjobb 
modelljei mérkőznek egymással. Nos, az új i30 a régi 
padlólemezre épült, de sokkal markánsabb külsővel. 
A motorok között is van újdonság: az eddigi 1.4 (100 LE) 
benzines, illetve 1.4 (90 LE) és 1.6 (126 LE) dízel mel-
lé érkezett a vadonatúj, 1.6 literes 140 lóerős GDI-
erőforrás. A Csehországban készülő modell 2012 első 
félévtől lesz rendelhető.

aUtÓs-motoros híreKaUtÓs-motoros híreK

Autós tuningcég
motort épít 
A Mercedes–Benz „házi” tuningcége, az 
AMG számos csodát adott már a világ-
nak, átdolgozva a stuttgarti cég alap-
modelljeit. Most azonban a német autó-
gyártó helyett egy olasz motorgyárral 
állt össze, így elkészülhetett a Ducati 
Diavel SE. A németek a Diavel Carbon 
modellt festették éjfeketére, és látták el 
mindenféle extrával: például ötágú fel-
nikkel és gravírozott kipufogóval. 
A Ducati AMG 162 lóerős lett, azaz jól 
passzol a gyár által korábban utcára 
küldött brutális sportkocsikhoz.



Ö  
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BiztoNsÁgos VezetÉs

1. Ne álljunk meg az autópályán!
Kivételt csupán a szükséghelyzetek képeznek, pél-
dául gumidefekt esete. Ilyenkor legelőször öltsük fel 
magunkra a fényvisszaverő mellényt, és csak ezután 
szálljunk ki a gépkocsiból. Ne feledjük el az autó 
mögött az előírt távolságban elhelyezni az elakadás-
jelző háromszöget!

2. Soha ne forduljunk meg gépkocsinkkal 
az autópályán!  
Mondhatnánk persze, hogy ez nem is lehetséges, de 
higgyék el, hogy némely autós ennek is megtalálja 
a módját (pl. útkarbantartás miatt megnyitott pálya-
elválasztó vezetőkorlát esetén). Az autópályán való 
megfordulás egyedüli BIZTONSÁGOS módja az, ha 
a legközelebbi kijáratnál lehajtunk róla, az átveze-
tő úton átmegyünk az ellenkező oldalra és ily módon 
folytatjuk utunkat az autópályán a kívánt irányban.

3. A légzsák csak akkor tud életet menteni, ha 
a biztonsági övek is be vannak kapcsolva! 
A légzsák egyfajta kiegészítő biztonsági elem, amely 

lítva, és használjuk a biztonsági övet! A fej sérülését 
megakadályozó eszközöket a fej hátsó részének a 
magasságában kell beállítani és sohasem a nyak 
magasságában. Amennyiben ezek az eszközök a 
kívántnál alacsonyabb helyzetbe vannak állítva, még 
nagyobb sérülést is okozhatnak. Amennyiben kerék-
párral vagy motorkerékpárral közlekedünk, feltétlen 
szükséges a bukósisak használata!

5. Ne szállítsunk személyeket a tehergépkocsi 
rakterében!
A kisebb haszonjárművek (VAN, SUV) és a tehergép-
kocsik rakodótere ÁRU szállítására szolgál, és nem 
használható személyek szállítására.  Legyünk bár a 
legjobb járművezetők, baleset esetén sajnos nem 
tudjuk megakadályozni a személyek kirepülését a 
gépjármű rakteréből... 

azonban nem segít rajtunk, ha nem kötöttük be 
a biztonsági övet. A helyesen használt övek olyan 
helyzetben képesek megtartani az emberi testet, 
amelynél a légzsákok védelmet nyújtanak számunk-
ra. Tehát ezt a két rendszert mindig együttesen kell 
használni – oly módon, ahogyan azt a konstruktőrök 
megtervezték.

4. Előzzük meg a fejsérülést!
Vajon melyik testrészünk gyógyulása tart a legtovább 
(vagy egyáltalán nem gyógyul), ha megsérül? Igen, ez 
az emberi agy. Az agysérülések negyven-ötven száza-
léka az autóbalesetek következtében keletkezik. Még 
a kisebb fejsérülések is tartós következményekkel 
járhatnak és kellemetlenül beárnyékolhatják egész 
életünket. Győződjünk meg afelől, hogy a fejsérülést 
megakadályozó biztonsági eszközök jól vannak beál-

JELEN SZÁMUNKBAN FOLYTATJUK 
A JÁRMŰVEZETŐKNEK SZÁNT SOROZATUNKAT, 

MELYBEN ÚJABB 5 OLYAN TANÁCCSAL 
ISMERKEDHETNEK MEG, AMELYEK 

SEGÍTSÉGÉVEL ELKERÜLHETIK A VESZÉLYES 
HELYZETEKET AZ UTAKON.

Ö 





címlapsztori

„ÉN MOST 
MÁR TUDOM, 

HOGY RÁDIÓSNAK 
SZÜLETTEM. 

ÉS RÁDIÓSNAK 
LENNI 

ÉLETFORMA.”
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CSISZÁR JENŐ

Stílus és Lendület: Tanulságos volt a ruhamustra.
Csiszár Jenő: Mi jött le belőle?
S&L: Határozott. Picit piperkőc. Nem érdekli a márka, 
közben meg mégis.
CS. J.: Nekem a jól bevált, tradicionális cuccok jönnek 
be. Egyre vaskosabban konzervatív vagyok a külsősé-
gekben, például az öltözködésben.
S&L: Húsz éve is ez volt a vezérfonal?
CS. J.: Nem foglalkoztam vele, bár akkor is Converse 
tornacipőben és gombos farmerben jártam. Két-
három példa alapján mondhatná rólam, hogy már-
kafüggő vagyok. Ezt az állatfajtát nevezik sznobnak. 
Csakhogy engem nem érdekel, turkálóban bukkantam 
a göncre vagy üzletben – ha tetszik, beleszeretek. 
A komfortérzetemet erősíti. Az egész életem a kom-
fortérzetemről szólt.
S&L: A köztévé Magyarország, szeretlek! című műso-
rában megtalálta a helyét?
CS. J.: Tökéletesen. Ez egy holland licenc alapján 
készített, a világ több országában népszerű szórakoz-
tató műsor, nem magyar specialitás. Viszont: van egy 
csomó kincsünk, amit valós értékkel bíró közszereplők 

segítségével jelenít meg a műsor, amelyben Kossuth-
díjas színművész és világbajnok sportoló kap teret, 
nem pedig az egyszeri bulvárhuszár. Sohasem csi-
náltam olyasmit, amihez nem fűlött a fogam. Ha úgy 
tapasztaltam, valami nem megy, vagy nem megy 
tovább, dobbantottam. A Class FM-nél egyenesen szu-
perül érzem magam.
S&L: Miért is ne? A nulláról építették fel az adót. 
Új élmény.
CS. J.: Tévedés, én mindig zéróról dolgoztam. A kilenc-
venes évektől jó néhány médium indulásánál ott vol-
tam: a középhullámos Juventus Rádiónál, az A3-nál, az 
első kereskedelmi televíziónál, az első magyar zenés 
kereskedelmi adónál, a Top Tv-nél – és így tovább.
S&L: Akit mi láttunk és hallottunk, műsorvezető volt. 
Nem ellátmányos, szervező figura, hanem a támadó 
ék arca. Vagy hangja.
CS. J.: A rendszerváltás környékén mindenki tanulta a 
kereskedelmi vonalat. Műsorvezető, szerkesztő, vágó, 
mikrofonos – egytől egyig diákjai és egyben tevékeny 
alakítói voltunk az új struktúrának.
S&L: Melyik médium volt a csúcs?

CS. J.: Mind.
S&L: Nincs sorrend?
CS. J.: Első: Class FM.
S&L: Diplomatikus.
CS. J.: Nem vagyok diplomata. Talán az teszi a varázst, 
hogy a legjobb korszakban kaptam meg ezt a felada-
tot. Százszázalékosan megélem a rádiózással járó 
részsikereket, amelyeket most már tudok értékelni, 
korábban viszont – tudatlanságból? – elszaladtam 
mellettük. Ha egy kirakatember nincs a színen, azzal 
hajlamos azt üzenni magáról, hogy nincs is benne a 
körforgásban. Pedig a háttérben dolgozol igazán inten-
zíven. A mostani áldott állapot: picit elöl is vagyok, 
mert műsort vezetek, de ami ennél fontosabb, amire 
tudatosan készültem, konkrétan arra, hogy egy rádió 
megteremtésében tevékeny szerepet játszhassak, 
szintén megadatott. 
S&L: És amikor kivonta magát a forgalomból? 
Amikor szüneteltette magát?
CS. J.: Akkor úgy éreztem jól magam.
S&L: Nem is töprengett olyasmiken, hogy mi az, ami 
az előző munkáiból átmentésre, továbbgondolásra 
érdemes, mit tenne másként?
CS. J.: Ha a két újságírói gazemberség, a csúsztatás 
és a kiemelés felől közelítjük meg a választ, borzasz-
tó negatív kép alakulhat ki rólam. Mert a mondat úgy 
szól: én most már tudom, hogy rádiósnak születtem. 
És rádiósnak lenni életforma. Ha nem állsz vagy ülsz 
a mikrofon mögött, fejben akkor is rádiózol. Én hat-
hét éves korom óta ezt akartam – a Luxemburg Rádió 

címlapsztori

SOPRONI SRÁCKÉNT ÁLLANDÓAN A DISSZIDÁLÁSON TÖRTE A FEJÉT, AZTÁN 
AMIKOR HARMINCÉVESEN ELJUTOTT AZ ÁLMOK FÖLDJÉRE, AMERIKÁBA, 

RÁÉBREDT: KÉSŐ. CSISZÁR JENŐ POHARA ÍGY IS TELE VAN, 
NEM FÉLIG – EGÉSZEN. HALLGASSÁK CSAK...! 

 2011. november | stílus&lendület | 9

S



10 | stílus&lendület | 2011. november

CSISZÁR JENŐ
A rádiós és televíziós műsorvezető, szer-
kesztő, producer és médiaszakértő 

1959-ben született Fertőszéplakon. Egyetemi dip-
lomáját a szegedi bölcsészkaron, kommunikáció 
szakon abszolválta – már ismert médiaszemélyi-
ségként. 1997-ig a kultikussá lett Apukám vilá-
ga című rádióműsort vezette előbb a Juventus, 
majd a Petőfi rádióban, míg a Heti Hetes első 
évadában (1999–2000) műsorvezetőként vett 
részt. Az RTL Klubtól a TV2-höz vezetett az útja, 
majd későbbi feleségével, Ujvári Eszter válogatott 
kosárlabdázóval a kétezres évek elején Olaszor-
szágba költözött. A hazatérés után többek között 
a köztévé, a TV2, a Paprika Tv és a Digisport adá-
sában tűnt fel ismét a képernyőn, jelenleg a Class 
FM média-tanácsadója és műsorvezetője, vala-
mint a Magyar Televízió Magyarország, szeretlek 
című műsorban ő az egyik csapatkapitány. Két 
gyermek (ikerfiúk: Márton és Dániel) apja. 

címlapsztori

„APÁM, AKI KERESKEDŐ VOLT, AZT 
MONDTA NEKEM: NEM GAZDAGNAK KELL 

LÁTSZANI, FIAM, GAZDAGNAK KELL 
LENNI. FEJBEN. LÉLEKBEN.”



adását hallgatva. Megfogott a pasas hangja.
S&L: Kié? 
CS. J.: Fogalmam sincs. Később Cseke László lett a 
nagy kedvenc a Szabad Európánál. 
S&L: Mitől?
CS. J.: Mert személyiség volt. A rádiózás olyan – a 
tévézésnél szerintem nehezebb – műfaj, ahol semmi 
más nincs, csak a hangod és az agyad. A tévé ehhez 
képest hatalmas játszótér: smink, ruha, arc, kamera, 
grafika, díszlet.
S&L: Ám láttat, következésképp több részletre, a 
mimikára, a gesztusokra is figyelni kell.
CS. J.: Milyen irányba haladt a televíziózás? Nem a 
személyiségek, hanem a vásárolt formátumok és az 
ahhoz kompatibilis arcok felé mozdult. A karakter las-
san luxus – nem elsődleges szempont. A rádióban 
csak a személyiség tud megélni. Ezért vagyok szerel-
mes a rádióba gyerekkorom óta. Az a cső az adott pil-
lanatban mindent felerősít: a gyengeségedet, a felké-
születlenségedet, a dekoncentráltságodat.
S&L: Sosem verte ki a hideg veríték?
CS. J.: Jeleztem: ha valami nem stimmel, abbaha-
gyom. A TV2-n ment a Csiszár.hu című éjszakai élő 
műsor – se előtte, se utána élő late-night show nem 
szerepelt a nagy televíziók palettáján. Egy este a 
kanapén ülve azt éreztem: engem ez már nem érde-
kel. Kiszálltam. Persze az arra érdemes orgánumok 
öles betűkkel hozták a címlapokon, hogy Csiszár meg-
bukott. Nem tudok gépszerűen adni és alkotni. Ha 
csárdáskirályfi kell, akkor legyek csárdáskirályfi? Ez 
nem az én terepem.
S&L: Tudta, hogy úgyis akad másik asztal?
CS. J.: Nem vagyok hajlandó mentálisan gyengíte-
ni magam. A külvilág fogalmazzon úgy, ahogy akar, 
nekem az a fontos, bennem mi játszódik le. Ez a kom-
fortérzet – és nem a pénzről szól. Apám, aki keres-
kedő volt, azt mondta nekem: nem gazdagnak kell 
látszani, fiam, gazdagnak kell lenni. Fejben. Lélek-
ben. Mindig bíztam magamban. Az utolsó utáni lövé-
sig megyek. 
S&L: Csípőből reagált az említett címlapokra?
CS. J.: Nem védekeztem, mert aki másodiknak szó-
lal meg, csak magyarázkodhat. És még egy mondás: a 
Jóisten mindig ikszre játszik.
S&L: Hisz?
CS. J.: Elsősorban magamban. A többi magánügy. 
S&L: A jóga is? 
CS. J.: Az utóbbi tíz évemben kezdtem el magammal 
szemben tudatosabban élni, kevésbé ösztönösen, 
nem csak a saját komfortérzetemet szem előtt tartva.
S&L: Mi hozta el a változást? A családalapítás?
CS. J.: A társas kapcsolat akkor válik igazán fontossá, 
ha megtaláltad az igazit. Amikor őszintén kimondod: ő 
az. Hozzám Eszterrel kopogtatott be a felismerés.
S&L: Életszakasz, helyszín felidézhető, megosztható?
CS. J.: Fradi-pálya. Eszter a Ferencvárosban kosara-
zott, én a Juventusban rádióztam, az Apukám vilá-
gában „éltem”, ami – mint utóbb kiderült – legendás 
műsorrá vált: generációk idézik. Előkerülnek régi törté-
netek, én meg nézek ki a fejemből, amikor azt hallom, 
hogy neked köszönhetek ezt vagy azt.

S&L: A reakciókból ez nem volt evidens?
CS. J.: Nem. Én komolyan arra vágytam, hogy a pap-
lan alatt hallgassanak – és megvolt. Egy kislány fel-
hívott, hogy ne üvöltsek, az apja utál, és lebukik, ha 
tovább visítok, mert a paplan nem tompítja a hango-
mat. Elrúgtam magam a keverőpulttól és magamból 
kikelve ordítottam: megvan!
S&L: Volt „olyan” apukája?
CS. J.: Talán az a Luxemburg rádiós pasas...
S&L: Nem hiányzott?
CS. J.: Nem hívtam volna fel. Rádiós vagyok, nem hall-
gató. 
S&L: Felkészült rá, hogy a gyerekei egy nap klasszikus 
tónusban az arcába üvöltik: apukáááámmmmm!
CS. J.: Négy éve állnak előttem, azt mondják, papa. 
Csiszár Jenő papa.  
S&L: Főz rájuk? – fakanalas műsora is volt a Papri-
ka Tv-n.
CS. J.: Néha. Mellesleg ebben a kísérletben, hason-
lóan a Csiszár.hu-hoz, az eredetiség dominált. Írtam 
egy forgatókönyvet, két barátommal kicsit kipofoztuk, 
aztán bebarangoltunk tucatnyi olasz tartományt. Meg-
teremtettük a kulináris road movie műfaját. 
S&L: A sportról még egy szót sem ejtettünk...
CS. J.: Szerintem minden ember életében vannak hívó-
szavak. Az enyémek a sport és a nő – Eszter.
S&L: Olimpia?
CS. J.: A sportok csúcsa. Nem érdekel, hány aranyunk 
lesz. Eszter Olaszországban kosárlabdázott, ott esz-

méltem rá, mi az egyik kardinális különbség az olasz 
és a magyar viszonyrendszerben. Mellékes, hányadik 
helyen zár a versenyzőjük egy világeseményen, fan-
fárokkal és tűzijátékkal ünneplik a fantasztikus 38. 
helyet, amelyet egyedüli olaszként megszerzett az 58 
fős mezőnyben. Nálunk – kis túlzással – ezüstérem-
mel a nyakában bujkálva kell hazaszöknie a sporto-
lóknak. Pedig inkább fel kellene építeni őket, tudás-
sal, odaadással. Minden olyan ember, aki öregbíti az 
ország hírnevét, tiszteletet és támogatást érdemel.
S&L: Dolgozna a londoni játékokon?
CS. J.: Ez már nem szeret vagy nem szeret kérdése, 
ezen is melózunk, terveink szerint a Class FM is kép-
viselteti magát az olimpiai játékokon, mint a Magyar 
Olimpiai Bizottság partnere. Mindegy, hogy Londonban 
vagy Budapesten, bizsergető érzés részt venni egy 
számomra szent és sérthetetlen világesemény tálalá-
sában. Egyébként iszonyú gürcös olimpia lesz: viszony-
lag pici alapterületű és zsúfolt város, sohasem tapasz-
talt biztonsági intézkedések. Mondjam még? 
S&L: Csak annyit: tényleg képes túllépni a sértéseken, 
a támadásokon?
CS. J.: A bántást nem felejtem, emlékszem rá. Indi-
án vagyok.
S&L: Biztosan? Tudja, milyen a jó indián? Nem hagy 
nyomot...
CS. J.: Akkor én kamu indián vagyok. Magyar indián, 
aki nem felejt.

Lipcsei Árpád
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Nathaniel Philip Rotschild 
– Lamborghini Murcielago
A 41 éves „Nat” a legendás bankárcsalád jelenleg talán legismertebb 
és legbefolyásosabb tagja. A középiskolát a méltán híres Etonban, míg 
az egyetemet a nem kevésbé jó nevű Oxfordban végezte. Ő is a pénz-
ügyi világban helyezkedett el, de foglalkozik ingatlanbefektetésekkel 
és ásványkincsek kitermelésével is. Nyilvánosan ismert vagyona 
500 millió dollár, de szakértők 
szerint ez csak a töredéke a sváj-
ci bankokban található teljes 
vagyonnak. A jachtja és a repü-
lőgépe mellett szereti az autó-
kat is, például a 640 lóerős 
Lamborghini Murcielagót, ame-
lyet talán még barátja, Roman 
Abramovics is irigyel tőle.
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Rockefeller család 
– Rolls-Royce Phantom Solid Gold
A világ egyik legdrágább és legfényűzőbb luxus-személyautójából is található egy a német 
származású, de közel kétszáz éve az Egyesült Államokban élő, vagyonát az olajiparban és az 
ingatlanok világában megalapozó család tulajdonában. A különleges Rolls-Royce modellen 

mintegy 120 kilogramm 18 karátos arany 
található: a hűtőrácson, a kilincseken, a 
küszöbökön és az abroncsokon. Az autó, ter-
mészetesen, teljesen páncélozott, így ellen-
áll egy komolyabb fegyveres támadásnak 
is. Az értékes autóból persze csak néhány 
darab készül – többségük a közel-keleti 
dúsgazdag családokhoz kerül, de azért New 
Yorkba is jut belőlük.

A
LEHET, HOGY A PÉNZ NEM 

BOLDOGÍT, DE EGY JÓ AUTÓ 
KÉPES NAGY ÖRÖMÖT SZEREZNI. 

A SOKSZOR TÖBB SZÁZ ÉVES 
MÚLTRA VISSZATEKINTŐ, 

DÚSGAZDAG FAMÍLIÁK TAGJAI EZT 
MÁR A MOTORIZÁCIÓ HAJNALÁN 

FELFEDEZTÉK, ÉS JELENKORI 
UTÓDAIK SEM VETIK MEG A GYORS 
ÉS KÉNYELMES NÉGYKEREKŰEKET.  
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Hilton család – Mercedes–Benz E550 Coupé, 
Bentley Continental, Cessna
Paris Hiltonról már mindenki tud mindent, ám ha nem lenne a nagypapája (meg annak a papája), akkor ő 
egyetlen lap címoldalán sem szerepelne. A vagyont ugyanis Conrad Hilton (született Holver) alapoz-
ta meg, aki 1919-ben egy texasi kisvárosban felépített egy hotelt, amelyet 25 évvel később 
már egy hatalmas dallasi szálloda követett. A családot ekkor már Hiltonnak hívták, 
de ha az örökösök nem perlik vissza Conrad nagypapa vagyonát – amelyet ő jóté-
konysági célokra adományozott –, akkor most bajban lennének. William Barron 
Hilton azonban visszaszerezte a vagyont, amelyet azóta sokszorosára duz-
zasztott. A 84 éves családfő a repülés megszállottja, mai napig vezeti Cessna 
Citation V Ultra utasszállító kisgépét. Unokái közül Paris egy rózsaszín Bentley 
Continental GT-vel, míg ifjabb Barron Hilton egy Mercedes–Benz E550 Coupé-val jár.

Emanuele Filiberto di Savoia 

– Jaguar XKR
A Savoya (olaszul Savoia, franciá-

ul Savoie) család közel ezer évig ült 
különböző trónokon. A mai Svájc 

területén, a Genfi-tó környékén volt 
a család első birtoka, ahol 

I. Umberto a XI. század második 
évtizedében koronáztatta magát 
herceggé. A család folyamatosan 

terjeszkedett, elsősorban a mai 
Olaszország területén (Piemont, Szardínia), és II. Viktor Emá-

nuel személyében a Savoya család foglalhatta el az egységes 
Olaszország trónját 1861-ben. A kérészéletű királyságnak az 

1946-os népszavazás vetett véget: az ország köztársaság lett, 
a Savoyák pedig nemkívánatos személyek. A család viszonya a 

mai napig sem felhőtlen az olasz állammal, ennek ellenére a 
39 éves Emanuele Filiberto igazi sztárja a helyi közéletnek. 

Tévéműsorok (pl. az olasz Sztártánc) szereplője, rendszeresen 
részt vesz a San Remó-i Fesztiválon, és folyton ott virít a társa-
sági rovatok cikkei között. Így volt akkor is, amikor Jaguárjával 
kicsit gyorsabban hajtott a kelleténél, amiért őrizetbe vette a 

rendőrség tavaly télen.

Gróf Zichy Tivadar – Bugatti Type 35
„Tivi gróf” 1908-ban született az angliai Sussexben, a szép hölgyek és a finom borok mellett a gyors autókat imádta a legjobban. 17 évesen 
már Európa-szerte az autóversenyeket járta: rajthoz állt pályán és országúton egyaránt. Rengeteget versenyzett Magyarországon is, korabeli 
legendává vált a svábhegyi „körrekordja”, valamint a 10 kilométer hosszú rakamazi egyenesben elért 187 km/h (!) átlagsebessége. Bukósisak 
és biztonsági öv nélkül, ahogy ő maga írta egykoron: „belekapaszkodtam a kormánykerékbe, s a bal lábamat a kuplung alá dugtam, 
s mint egy zsoké, a fenekemet szinte végig a levegőben tartottam.” A gróf kedvence egy kétszemélyes, 2.3 literes, 120-130 
lóerős motorral szerelt Bugatty Type 35 volt, amelyet kora egyik legprímább versenyautójaként tartottak nyilván.
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SOSEM HIVALKODIK. VÁCZI ESZTER NEM AKAR ERŐVEL A FIGYELEM 
KÖZÉPPONTJÁBA KERÜLNI, A SORS MÉGIS ÚGY HOZTA, HOGY A JAZZ+AZZAL 
ÉS A SZÖRPPEL BEÉNEKELTE MAGÁT AZ ÉLETÜNKBE. BESZÉLGETÉSÜNK VÉGÉRE 
KIDERÜLT, ESZTERREL EGYETLEN BAJ VAN: HA VALAHONNAN ELMEGY, ONNAN 

NAGYON HIÁNYZIK. Ő IS, A HANGJA IS.

VÁCZI ESZTER

S&L: Valószínűleg nincs ember az országban, aki ne 
ismerné duettjét Beryvel. Hogyan született az Egye-
dül? Popslágert akartak?
Váczi Eszter: Kevesen tudják, hogy ebbe csak bele-
csöppentem. Amikor Berci elhívott a lemezére éne-
kelni, alig tudtam, milyen műfajban mozog. A felvé-

tel előtt azt mondta, annyira szereti a hangom, hogy 
csakis velem énekelne duettet. Úgy volt, hogy átküldi 
a dalt, de ez végül nem történt meg. A következő perc-
ben már a stúdióban voltunk, akkor hallottam először 
a dallamot, és olvastam a szöveget. Nem kizárt, hogy 
ha hamarabb megkapom, nem vállalom el. 
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Leginkább a Berci iránti barátság tartott ott a stúdió-
ban. Nem hittem, hogy az Egyedül ekkora siker lesz.
S&L: Így azok is megismerték Váczi Esztert, akik a 
Jazz+Az-ból esetleg még nem. 
V. E.: Ez a dal, illetve a Jazz+Az úgy egészében renge-
teget segített abban, hogy a kevésbé populáris dolga-
imat könnyebben befogadják. Olyanok is, akik egyéb-
ként nem hallgattak volna dzsesszt.
S&L: Harcsa Veronika az Erik Sumo Band után a 
Bin Jippel, Kozma Orsi szintén a Jazz+Az után a 
Quartetjével hasonló pályát futott be. Mondhatni, 
hogy kinevelték a közönségüket?

„Maga a siker 
sosem motivált, 

csak a zene.”



sztÁrteszt

        
      

V. E.: A szakmát és egy szűk hallgatóréteget leszá-
mítva nem tart ott a hazai közízlés, hogy a dzsesszt 
önmagáért  szeresse a szélesebb közönség. Egyéb-
ként én is egyre kevésbé szeretem magunkat bele-
gyömöszölni a dzsessz-skatulyába. Már az első leme-
zünkkel is, de a most megjelenő másodikkal végképp 
túlléptünk ezen. Megtartva az alapjegyeket, egy sok-
kal személyesebb hangvételt találtunk a közönsé-
günk megszólításához.
S&L: Behumi Dóri a Budapest Bár egyik legnépsze-
rűbb közreműködője, Orsi most adott ki új poplemezt 
Szakos Krisztiánnal – mindhármuk slágereit folyama-
tosan játsszák a rádiók. Beértek, beérkeztek. Gon-
doltak új Jazz+Az-lemezre?
V. E.: A kisstadioni búcsúkoncerten tizenkétezer 
ember előtt énekeltünk, azóta sem léptem fel ekko-
ra tömeg előtt. Amikor augusztusban a Gesztiválon 
húszezer ember előtt elkezdtük a blokkunkat, és a 
közönség az első hangok után ráismert a nyitódalra, 
az varázslatos volt. Nem vagyok érzelgős, de fojtogat-
ta a torkomat a sírás. A próbák közben mondtam is 
Dés Lászlónak, hogy vétek lenne ebből nem csinál-
ni többet…
S&L: Milyen úton indultak el a Quartettel az első 
album után?
V. E.: Az új anyag, az Eszter kertje sokkal személye-
sebb lett. Édesanyám, aki nagy kritiku-
som jegyezte meg, hogy szerinte az 

emberek nehezebben tudnak majd azonosulni vele. 
Az egyik szám egy gyerekkori barátnőmről szól, az 
a címe, hogy Anna és én. Érdekes, hogy a hallgatók 
egész máshogy reagáltak rá, mint vártam: kiderült, 
hogy mindenkinek van egy „Annája” épp ezért azon-
nal megérintette őket a dal.
S&L: Ha visszanéz egy koncertfelvételt, azt látja-
hallja, ahogyan a legelején látni akarta magát 
a színpadon?
V. E.: Nagyon szerencsésnek tartom magam, min-
den szélsőségét megélhettem a színpadi jelenlétnek. 
Ez nagyon sok mindenre megtanított. Maga a siker 
sosem motivált, csak a zene. Amikor a pályám legele-
jén elképzeltem magam, sosem teli stadionokat lát-
tam, hanem füstös, félhomályos dzsesszklubokat. 
Abszolút másodlagos volt, hányan hallgatnak. Ami 
pedig a megjelenésemet illeti, pont fordítva történ-
nek a dolgok, mint vártam. Az évek múlásával egy-
re közelebb kerülök ahhoz a Váczi Eszterhez, akihez 
szeretnék.
S&L: Nem fél a kortól?
V. E.: A korom nekem dolgozik. A közönségem velem 
együtt érik. Manapság alig vesznek az emberek 
lemezt, ehhez képest a Vissza hozzád platinalemez 
lett. Ez is azt bizonyítja, hogy áthelyeződtek a hang-
súlyok az életünkben.

 

Range Rover Evoque
   a következő kenőanyagot ajánljuk: 

   MOL Dynamic 
      Star 5W–30

Tartalom és forma

Range Rover Evoque
Motor:  2,2 literes diesel
Lökettérfogat:      2179 cm3

Max. teljesítmény:     190 LE
Max. forgatónyomaték:     400 Nm
Hosszúság, szélesség, magasság:  
  4355/2125/1635 mm
Max. sebesség: 195 km/h 
Gyorsulás:  8,5 s
Fogyasztás:   7,8/5,7/6,4 liter

Fontosabb felszereltség/extrák:
Hatfokozatú automata váltó DriveSelect kapcso-
lóval, kormányra integrált kapcsolóval; 19” köny-
nyűfém keréktárcsák; sebességtartó automa-
tika; elektromos vezető- és utasoldali ülésállí-
tás memóriával és deréktámasszal; bőrborítá-
sú kormánykerék, multifunkcionális kapcsolók-
kal az audiorendszer és a sebességtartó auto-
matika vezérlése.

S&L: A féktelen, vadóc Szörptől így vezetett az út 
a Quartetig?
V. E.: A Váczi Eszter Quartet ellentéte a Szörpnek, 
amely leginkább nagyszínpadra való, vibráló produk-
ció volt. A Quartet szövegein el kell gondolkodni, és 
azt is megfigyeltem, hogy a közönségem nem a min-
den héten bulizós korosztályból kerül ki, hanem azok-
ból, akiknek megfelelő élettapasztalata van ahhoz, 
hogy megértsék, miről énekelek. 
S&L: Ezek szerint tudatosan zárta le a Szörp-sza-
kaszt az életében.
V. E.: Igen. Nagyon alaposan átgondoltam, mikor, 
hol szeretnék tartani szakmailag. Harmincöt éves 
vagyok, nem szeretnék a színpadon ugráló nagyma-
ma szerepébe ragadni. Azt vagy úgy kell csinálni, 
mint Tina Turner, vagy sehogy. 

„A korom nekem 
dolgozik. 

A közönségem 
velem együtt érik.”

 2011. november | stílus&lendület | 15



sztÁrteszt

bennem egy meglehetősen infantilis érzés: nem 
akartam azt érezni, hogy Sade már nem csak az 
enyém. Ám a probléma megoldódott: a férjem 
meglepett egy jeggyel. 
S&L: Ilyen sokat jelent önnek Sade?
V. E.: Amikor először megszereztem egy koncertfelvé-
telét, ültem a képernyő előtt, és potyogtak a könnye-
im. Euforikus élmény volt. Mint amikor először hall-
gattam dzsesszt életemben.
S&L: Emlékszik, melyik lemez volt?
V. E.: Oscar Peterson moszkvai koncertfelvétele. 
S&L: A hangját hallva mindig az az érzésem, hogy 
a sima, bársonyos felszín alatt hatalmas mélysé-
gek rejtőznek. Ez a melankólia jellemzi a magánélet-
ben is?
V. E.: Hát, van rá hajlamom, és a hangi karakterem-
hez is ez illik jobban. De a valódi szomorúságnak 
mindig megpróbálok egyfajta ironikus felhangot adni, 

S&L: Kislányként elképzelte magát Madonnaként 
vagy Blondie-ként?
V. E.: Sokáig reménykedtem, hogy megnyomok egy 
gombot magamon, és hirtelen én leszek  Aretha 
Franklin, de nem így lett. (nevet) A legnagyobb hatás-
sal egyébként Sade volt rám életem során.
S&L: A díva, aki mindig pontosan tudja, mi áll jól 
neki, meddig mehet el, és miben a legjobb. Nem érzi 
a párhuzamot?
V. E.: Úgy gondolja, van közöttünk? Örülök. A baráta-
im egyébként gyakran mondják ezt.
S&L: Nyilván megy a közelgő koncertre…
V. E.: Tudja, ez nagyon furcsa dolog. Amikor elkezd-
ték árusítani a jegyeket, az ismerőseim elárasztottak 
üzenetekkel, hogy ugye, megyünk? De dolgozott 

és sosem erőltetem a szövegeimben. Egyszerűen ott 
van a lényemben. Gyakran zenélünk olyan rendezvé-
nyen, ahol háttérzenét szolgáltatunk. Ilyenkor szaba-
dabban válogatok a dalok között, és többször előfor-
dult már, hogy odajöttek: nagyon szép, meg minden, 
de nem lehetne egy kicsit pörgősebbet? (nevet) 
S&L: Érdekes, mert amióta ma találkoztunk, egyfoly-
tában nevetünk.
V. E.: Nagyon szeretem a jó humort. Szerencsére 
a zenekarom bővelkedik benne. 
S&L: A kislányának szokott énekelni?
V. E.: Sosem énekeltem még neki úgy, hogy „kislá-
nyom, akkor most hallgasd a mamát”. Dúdolok neki, 
gyerek- és népdalokat énekelgetek, ha észreveszem 
néhány hangból, hogy felfigyel rá. Semmit sem aka-
rok erőltetni, vezessen rá ő az igényeire. 
S&L: És az autóban énekel?
V. E.: Ott sosem. Vezetés közben rettentően 
koncentrálok!

Csepelyi Adrienn

Energiabomba
„Amikor először megpillantottam az autót, szabályosan zavarba hozott. Aztán beleültem, és 
letaglózott. Miután mentem vele egy nagy kört, nagyon nehéz volt kiszállni belőle. Hihetetle-

nül kényelmes, méretei ellenére könnyű kezelni, érezhetően hatalmas energiák dúlnak benne, 
ugyanakkor végtelenül elegáns. Azoknak nem ajánlom, akik szeretnek a háttérben maradni!”
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A MOL Tehetséggondozásért Díj olyan peda-
gógusok munkáját ismeri el, akik sokat tesz-
nek a fiatal tehetségekért: felfedezik és pályára 
állítják őket, szakmai és emberi példát állítanak 
tanítványaik elé. A díj erkölcsi és anyagi elisme-
rés, amelyet 2007 óta évente egyszer 4 tanár-
nak és 4 edzőnek ítél oda az alapítvány. 

A MOL Tehetségtámogató Program 10–18 
év közötti fiatal sportolókat, művészeket, 
tudóspalántákat segít. A pályázók új eszkö-
zök vásárlásához vagy versenyeik útiköltségei-
hez kaphatnak támogatást. 2011-ig összesen 
több mint 2400 fiatal nyerhetett el közel 
300 millió forint értékben támogatást.  

A MOL Gyermekgyógyító Program olyan nonprofit szervezete-
ket támogat, amelyek élmény- és művészetterápiás programo-
kat szerveznek krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy veszé-
lyeztetett gyermekek számára. Az alapítvány mára több mint 
200 projekt partnerévé vált és közel 300 millió forintot fordí-
tott erre a területre, legalább 50 000 gyermeknek segítve így 
a gyógyulásban.
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Az alapítvány munkatársai és szakértői évente több 
mint 1300 pályázati dossziét olvasnak át és érté-
kelnek. Mindegyik mögött egy-egy személyes élet-
út rajzolódik ki, egy egész család örömteli vagy nehéz 
pillanataiba tudunk bepil-
lantani. „Munkánknak ez 
az egyik szépsége” – mond-
ja Gáborné Haáz Andrea, az 
alapítvány ügyvezetője, aki 
a kezdetek óta jelen van. – 
„A sok tehetség között néha 
igen nehéz választani. De 
akiket támogatunk, azoknak 
a pályafutását figyelemmel is kísérjük. Így volt ez pél-
dául Szilágyi Áron kardvívóval, aki szerény fiatalember-
ként jelent meg egyik első rendezvényünkön 2007-ben. 
Szakosztályvezetője határozottan állította róla, hogy 
nagy jövő áll előtte. Áron mára a legjobb magyar felnőtt 
kardvívóvá nőtte ki magát, akitől méltán remélik, hogy 
újra olimpiai éremhez segíti a nagy hagyományokkal 
rendelkező magyar sportágat. De ugyanezt mondhat-
nám el Szokolay Ádám zongoristáról, akinek a legelső 
pályázati fordulóban saját zongora vásárlásához nyúj-
tottunk segítséget. Ádám – bár még mindig csak 

16 éves - azóta a Zeneakadémia különleges tehetsé-
gek képzőjének hallgatója. Sorra nyeri a hazai és nem-
zetközi versenyeket, amelyeknek eredményeiről édes-
anyja rendszeresen tájékoztat bennünket. Minden 
bizonnyal hamarosan őt is önálló koncertező művész-
ként fogjuk viszont látni a pódiumon.”

Egészen másfajta sikerek-
ről szól az alapítvány másik 
nagy támogatási programja, 
amely a gyermekegészség-
ügyet támogatja. „A beteg 
vagy fogyatékos gyermekek 
küzdelme ritkán kerül reflek-
torfénybe. Pedig a küzdelem, 
amit az emberhez méltó életért, néha az életben mara-
dásért folytatnak, felülmúlja a hétköznapi ember által 
ismert nehézségeket. A MOL Gyermekgyógyító Prog-
ram által támogatott terápiás módszerek sikerességét 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyre több kórház 
igyekszik beilleszteni azokat valamilyen módon a kis 
betegek mindennapjaiba.” – mondja el Somlyai Dóra, 
az alapítvány kurátora, a MOL-csoport kommunikáci-
ós igazgatója. 

Ez a program az indulástól 
kezdve tudatosan vállalta fel 
a terápiás programok támo-
gatását. Több éve az alapít-
vány támogatásával járják a 
budapesti és vidéki kórháza-
kat a bohócdoktorok, szer-
veznek lovasterápiás fog-
lalkozásokat sajátos nevelési igényű gyerekeknek és 
alkalmazzák a zeneterápiát sérült gyermekek fejlesz-
tésében az ország több pontján. Csányi Sándor, szín-
művész, aki 2011-től az alapítvány jószolgálati nagykö-
veti feladatait tölti be, erről a területről így nyilatkozott: 
„Betegségekkel szembesülni nehéz, különösen gyer-
mekek esetében. Melléjük és családjuk mellé állni, a 
gyógyulásukat elősegíteni a legtöbb, amit adhatunk. Szí-
nészként hiszem, hogy az élménynek, a művészetnek 
gyógyító ereje van és ez sok, az alapítvány által támoga-
tott terápiás programban is bebizonyosodott már.” 
Mindkét támogatási program előtt azóta regionális 
lehetőségek nyíltak: Romániában és Szlovákiában a 
magyarországihoz hasonló programok működnek és 
várhatóan 2012-ben Horvátország is útjára indítja a 
tehetségtámogatásnak ezt a formáját.

EGY GYERMEK ÉLETÉBEN AZ ELSŐ ÖT ÉV MEGHATÁROZÓ: MEGTANUL JÁRNI, BESZÉLNI, KEZD KIBONTAKOZNI 
A SZEMÉLYISÉGE. EGY ALAPÍTVÁNY ÉLETÉBEN AZ ELSŐ ÖT ÉV SORSDÖNTŐ: ELVÁLIK, MEG TUDJA-E VALÓSÍTANI 

CÉLJAIT, BE TUDJA-E TELJESÍTENI KÜLDETÉSÉT. AZ ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNYT A MOL HOZTA LÉTRE 2006-BAN. 
AZ ALAPÍTVÁNY SIKERESSÉGÉT MI SEM BIZONYÍTJA JOBBAN, MINT HOGY MÁR AZ ELSŐ ÉVTŐL KEZDVE NAGYON SOK 

PÁLYÁZAT ÉRKEZETT BE A KÉT KIVÁLASZTOTT FŐ TÁMOGATÁSI TERÜLETRŐL: A FIATAL TEHETSÉGEKTŐL ÉS 
A GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓ SZERVEZETEKTŐL. ÉS EZ AZ ÉRDEKLŐDÉS AZÓTA TÖRETLEN.

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ 
KÉPEKBEN, SZÁMOKBAN
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„AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉVEL 
SIKERÜLT KIJUTNOM 
SVÁJCBA, AHOL AZ 

ELÉRT EREDMÉNYEMMEL 
MAGYARORSZÁG LEGFIATALABB 

SAKKNAGYMESTERE LETTEM!” 
(BÉRCZES DÁVID, 

SAKKOZÓ)

„SOHASEM FOGOK 
ELFELEJTKEZNI ARRÓL, 
HOGY AMENNYIBEN 
A JÓISTEN KEGYELMÉBŐL 
FELNŐTT MŰVÉSSZÉ VÁLOK, 
ÚGY AHHOZ AZ ÖNÖK 
SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSE 
IS HOZZÁJÁRULT.” 
(FELMÉRY LILI, 
BALETTTÁNCOS)

„BOLDOG VAGYOK, HOGY ROTAX MAX KATEGÓRIÁBAN MAGYAR 
BAJNOK LETTEM, KIJUTHATOK A VILÁGDÖNTŐRE. EZT AZ EREDMÉNYT 

A MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM ÉS AZ ÖNÖK TÁMOGATÓ 
MUNKÁJA NÉLKÜL NEM TUDTAM VOLNA ELÉRNI.”   

(IFJ. TÓTH PÉTER, GOKARTVERSENYZŐ)  

„KÖSZÖNJÜK A MOL NAGYLELKŰ TÁMOGATÁSÁT, 
AMELY LEHETŐVÉ TETTE, HOGY 120 GYEREKNEK 
SZEREZZÜNK IDÉN NYÁRON EGY CSODÁLATOS 
HETET.” 
(SCHUSTER BARBARA, VERTEBRA ALAPÍTVÁNY)

„AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGE 
NÉLKÜL A 2008/09-ES 
TANÉVBEN NEMHOGY NEM 
ÉRHETTÜNK VOLNA EL ILYEN 
EREDMÉNYEKET, HANEM 
EGYENESEN LEHETETLEN 
LETT VOLNA 
MŰKÖDTETNI 
ALAPÍTVÁNYUNKAT.” 
(SCHRŐTERNÉ VÁRI 
ANITA, NÉGYLÁBÚAK AZ EMBERÉRT 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY)

 „LÁNYOM HIPERAKTIVITÁSA ÉS 
FIGYELEMZAVARA MIATT KEZDTÜK 

EL A LOVASTERÁPIÁS PROGRAMOT. 
KEZDETTŐL FOGVA NAGYON LEKÖTIK 

A LOVON VÉGZETT FELADATOK, 
HOSSZAN, KITARTÓAN KONCENTRÁL. 
SZEPTEMBERTŐL ISKOLÁBA MEGY – 

NORMÁL OSZTÁLYBA.” 
(LOVASTERÁPIA A FOGYATÉKKAL 

ÉLŐKÉRT EGYESÜLET 
BESZÁMOLÓJÁBÓL)

„TÁMOGATÁSUK NÉLKÜL EGÉSZEN BIZTOSAN 
NEM TUDTUK VOLNA MEGVALÓSÍTANI 
KILENCEDIK ALKALOMMAL A SZERVRE 

VÁRÓ ÉS SZERVÁTÜLTETETT GYEREKEK „MI 
IS NYARALUNK” ÉLMÉNYTERÁPIÁS 

REHABILITÁCIÓS TÁBORÁT.” 
(SZALAMANOV ZSUZSA, 

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY)

„AZ ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNYTÓL 5 ÉVEN KERESZTÜL 
ELNYERT TÁMOGATÁSOK SEGÍTETTEK A KOROSZTÁLYOS 
VERSENYEKEN ÁT ELJUTNI ÉS MEGERŐSÖDNI A FELNŐTT-
MEZŐNYBEN, MELYNEK MÁRA ELIT TAGJA LEHETEK.” 
(TÓTH ZSÓFIA, TRIATLONISTA)



HA MÁSÉRT NEM IS, AZ ÚJ TRENDEK MIAT T 
A HÖLGYEK MINDIG NAGY IZGALOMMAL 
VÁR JÁK A FAGYOS TÉLI IDŐSZAKOT IS! 
KÖSZÖNHETŐEN A CSIPKE, A BŐR ÉS 

A SZŐRME HÓDÍTÁSÁNAK, ILLET VE A SZEXIS 
BOK ACSIZMÁK ÉS STÍLUSOS KIEGÉSZÍTŐK 
K AVALK ÁDJÁNAK, AZ IDEI HIDEG SZEZON 

IGENCSAK FORRÓNAK ÍGÉRKEZIK!

DIVATKALAUZ
NŐKNEK
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Férfiasan nőies – Futurista, modern retró
Ha a legújabb trendeket követjük, akkor lehetünk dögösek és nőiesek 
a fiúsabb szabásvonalú kreációkban is! Kényelmes, egyszerű, és kicsit 
minimalistább, mint amit megszoktunk – ezek a legfőbb ismertetőjegyei a 
férfias vonalvezetésű daraboknak, melyek, stílusosan fogalmazva, átvették az 
uralmat a divat világában. Ha elég merészek vagyunk ahhoz, hogy a pasis cuc-
cokban is igazi nők legyünk, akkor viseljünk bátran olyan darabokat is, mint 
például egy jó kis zakó, vagy egy sikkes kalap. Vigyázzunk azonban, hogy 
ne legyen túl maszkulin a megjelenésünk: itt-ott visszaköszönhet egy-egy 
szupernőies kiegészítő is az összeállításunkban! 
Nem csak a férfias vonalak lesznek figyelemfelkeltőek az idei szezonban, 
hiszen izgalmas formák és metálos színek egészen szokatlan textúrák-
kal kombinálva lesznek az ősz-téli szezon slágerei. A futurisztikus stílus is 
helyet kap az idei palettán, kiegészülve egy kis modern retróval: a régmúlt 
korok divatja továbbra is nagy hangsúlyt kap. Legyünk mi is bátrak, és 
viseljük ezeket az extrém darabokat személyiségünknek megfelelően! 

Pöttyök és kockák
A nyári hónapok csíkos őrületét hátrahagyva, végre telje-
sen átvehetik az uralmat a pöttyös holmik. Legyen szó 
kiegészítőkről vagy alapruhadarabokról, a pöttyök most 
minden mennyiségben divatosak! A pöttyök mellett a koc-
kás minták kapnak idén kiemelt figyelmet. Kis- vagy nagy-
méretű, szoknyán és kabáton – mindegy, csak kockás 
legyen! Sőt, nyugodtan kombinálhatjuk is a különféle min-
tázatokat. Ha túlzásnak érezzük, hogy tetőtől talpig koc-
kás és pöttyös ruhákba öltözzünk, akkor összeállításunk 
többi darabja pompázzon natúr színekben, hogy szettünk 
egyetlen mintás darabja tökéletesen érvényesülhessen, 
legyen az egy ing vagy egy csinos sál!

Csipke, szőrme, 
bőr és az örök kötött
A csipke évszázadról évszázadra újjáéled, egyszerre fejez ki bájt és titokzatos-
ságot, attól függ, melyik testrészünket takarja. Mind ruhaként, mind fehérnemű-
ként, de még ékszerként is viselhető. Akik inkább a merészebb megoldásokat 
szeretik, azoknak is kedvez az idei szezon, ugyanis a legütősebb darab idén nem 
más, mint a bőrnadrág! Nagyvárosi és nagyon szexi, egyszerűen szupernőies 
viselet a bőr! S ha már vadság, akkor érdemes néhány szót ejteni a városi vad-
macskákról is, akik minden bizonnyal szívesen bújnak szőrmébe! A tavalyi téli 
divat folytatásaként idén is hatalmas trend a szőrme, legyen szó kabátokról, sap-
kákról vagy épp szőrmeberakásokról, esetleg szőrmével díszített cipőkről. S hogy 
mi a helyzet a klasszikusokkal? Természetesen 2012 telén is megtaláljuk az 
elmúlt évek kedvenceit, ugyanúgy, mint a kötött ruhadarabokat! A túlméretezett 
pulcsik, lezser kardigánok és kötött kiegészítők most sem maradnak el, s a leg-
jobban úgy érvényesülnek, ha a natúr földszíneket választjuk!

Neon télen is!
Szerencsére a tervezők a nyári neonszíneket sikeresen átültették a téli kollekci-
ókba is, méghozzá erős vörös, sárga és pink formájában. A piros mellett a meleg 
narancsszín is nagyon trendinek számít, főként, ha szürkével vagy 
lilával kombináljuk. Azonban mixelhetjük a narancssárga különböző 
árnyalatait is egyszerre – a kabát, a nadrág, a kardigán legyen mind 
narancssárga, ám különböző tónusú.

Kulcsszerepben a kiegészítők
A kiegészítők minden szezonban a legjobb barátaink, hiszen segítsé-
gükkel kedvünk és az időjárás szerint másodpercek alatt transzfor-
málhatjuk megjelenésünket. Egy magas sarkú csizma vagy egy vagány 
bokacsizma bármelyik hétköznapi farmeros összeállítást dögössé 
varázsolja! Az oversize ékszerek és a színes táskák pedig egyszerre 
dobják fel és teszik sikkessé akár a legegyszerűbb szettünket is! 

stílUs
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KRUMPLI, KOLOMPÉR, PITYÓKA: A SZÁMOS 
ELNEVEZÉS IS ARRA UTAL, HOGY A BURGONYA EGYIKE 
A LEGALAPVETŐBB ÉLELMISZEREINKNEK. MAGAS 
TÁPÉRTÉKE, SZINTE BÁRMIVEL JÓL PÁROSÍTHATÓ ÍZE 
ÉS HOSSZÚ ELTARTHATÓSÁGA MIATT GYAKORI VENDÉG 
A KONYHÁKBAN. RECEPTJEINKKEL KIS VÁLTOZATOSSÁGOT 
CSEMPÉSZHETÜNK A KRUMPLIK VILÁGÁBA.

Burgonyagratin almával
Hozzávalók: 60 dkg burgonya, 2 db alma, 2 dl tejszín, 2 gerezd fok-
hagyma, só, bors, szerecsendió, vaj.

Elkészítés: Első lépésként hámozzuk meg a krumplit és az almát, 
majd vágjuk előbbit fél centis karikákra, utóbbit cikkekre. Készítsünk 
elő egy hőálló kerámia- vagy üvegtálat, és vajazzuk ki. A tejszínt kever-
jük össze némi szerecsendióval és borssal, s öntsük a tálba. A tejszí-
nes masszába szép sorban helyezzük bele a burgonyakarikákat, amíg 
az edény teljesen meg nem telik. Sózzuk meg a burgonyát, ügyelve, 
hogy mindenhova jusson belőle. Végül középen alakítsunk helyes kis 
kört az almacikkekből. Körülbelül 45 perc alatt szép pirosra sütjük 
180°C-ra előmelegített sütőben.

Lila hagymás krumplisaláta
fetával és szőlővel

Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 25 dkg fetasajt, 1 fej lila hagyma,
 1 fürt szőlő, bazsalikom, só, ecet, cukor.

Elkészítés: Tegyük fel sós vízben főni héjában az alaposan megmosott burgonyát. Köz-
ben készítsük elő a többi hozzávalót: daraboljuk fel a hagymát, a sajtot, vágjuk finomra 
a friss bazsalikomot, mossuk meg a szőlőt, és ha nagy szemű, vágjuk ketté. Ha megpu-
hult a krumpli, vágjuk fel falatnyi darabokra – érdemes apróbb fajtát választani. Készít-
sünk ecetből, cukorból és vízből salátaöntetet, hagyjuk ebben állni jó negyedórát, majd 
szűrjük le. Végső lépésként csak össze kell forgatnunk a többi, már előkészített hozzá-

valóval, és tálalhatjuk is.

gasztroNÓmiagasztroNÓmia
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Szilvás gombóc
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 1 púpos ek. vaj/zsír, 30 dkg liszt, porcukor, fahéj, 
zsemlemorzsa.

Elkészítés: A krumplit főzzük meg héjában, s még forrón húzzuk le róla. Törjük 
át, és várjuk meg, amíg kihűl! Mossuk meg a szilvákat, magozzuk ki és forgas-

suk meg fahéjas porcukorban. Ha a krumpli kihűlt, adjuk hozzá a zsiradékot, egy 
csipet sót és annyi lisztet, amennyit felvesz. Dolgozzuk össze, és nyújtsuk ki ujjnyi 

vastagra. Vágjuk fel kb. 8 cm-es négyzetekre, tegyünk egy-egy szem szilvát a közepé-
re, formázzunk a batyukból golyót, és dobjuk őket lobogó vízbe. Miután feljöttek a vízfel-

színre, alaposan lecsöpögtetve tegyük át egy lábosba, ahol már előzőleg megpirítottuk a 
zsemlemorzsát. Rövid pihentetés után rázzuk össze. Porcukorral meghintve tálaljuk.

Burgonyakrémleves
Hozzávalók: 80 dkg burgonya, 1 kis fej vöröshagyma, 3 dl tejszín, 

1 l víz, só, bors, 1-2 ek. vaj.

Elkészítés: A vajat egy lábasban felolvasztjuk, és üvegesre pirítjuk rajta az 
apróra vágott hagymát. Adjuk hozzá a krumplit, öntsük fel 

7 dl vízzel, és főzzük puhára, ez körülbelül 15–20 perc. Sózzuk, bor-
sozzuk, majd ha a krumpli teljesen megfőtt, adjuk hozzá a tejszínt és 
még 3 dl vizet, és forraljuk össze. Ha túl sűrűnek ítéljük, adjunk hoz-

zá még egy kis vizet, majd botmixerrel turmixoljuk össze. Egy jól meg-
választott levesbetéttel (pl. fokhagymás pirítós kockák vagy pirított 

bacondarabok) igazán ízletes ebédet varázsolhatunk percek alatt. 



A magyarok újra jelen vannak a térségben, igaz, nem 
élelmiszeriparban utaznak, hanem a végeláthatatlan 
tajgában olaj után kutatnak és olajat termelnek olyan 
vidéken, ahová korábban a cár, majd Sztálin is kény-
szermunkára küldte kegyvesztett alattvalóit. 
A Magyarországtól 4500 kilométerre fekvő, óriási 
nyugat-szibériai terület sokáig szinte teljesen lakat-
lan volt, csak néhány tízezer őslakos, a magyarok leg-
közelebbi nyelvrokonának számító hantik és mansik 
vadásztak-halásztak a rengetegben. Az Ob folyó part-
ján még lehet találni egy-egy őslakost, aki elődei élet-
módját folytatja távol a világ zajától.  Az új honfogla-
lók, a fiatal moszkvai geológusok, olajmérnökök és 
családjaik a 

‚
60-as évek végén érkeztek Nyugat-Szi-

bériába, és megalapították a környék városait. 
A MOL 2002-ben kezdte meg tevékenységét Orosz-
országban, mára a teljes vállalatcsoport kőolaj-kiter-
melésének 40%-a származik innen. A magyarok 
ugyanazokkal a körülményekkel találkoztak, mint a 
moszkvai szakemberek 40 évvel korábban: mocsa-
ras, szúnyogokkal teli erdőséggel, télen nemegyszer 
mínusz 50 fokos hideggel.  Az úthálózat minimális, 

télen a mai napig a legfontosabb útvonal az Ob folyó, 
amely már novemberben annyira befagy, hogy teher-
autóval is lehet rajta közlekedni. Az olajmezőkön a 
nagy hideg ellenére a munkák októbertől áprilisig 
zajlanak, mert ekkor legalább nem kell attól tarta-
ni, hogy az ember és a gép elsüllyed a lápos talajban. 
Először a 6–8 méteres homokalappal rendelkező 
utat kell megépíteni, hogy egyáltalán el lehessen jut-
ni a kutatási területhez. A fúrótorony és a különböző 
berendezések szintén hasonló alapon állnak, azzal 
kiegészítve, hogy a biztonságos üzemeltetés érdeké-
ben a vastag alapba betoncölöpöket vernek, és erre 
állítják fel a gépeket, épületeket. Velencei építészet – 
kicsit másképpen. 
A MOL-nak több vállalata is van Oroszország-
ban. Szibériában az egyik legígéretesebb terület a 
Matyusinszkoje blokk, amelyen a kutatás, termelés 
szinte minden fázisa nyomon követhető. 

Az olajmunkások, mérnökök az ország minden részé-
ből, sőt, a volt tagköztársaságokból is érkeznek a 
kemény, de kiszámítható munka és a magas jövede-
lem miatt. Errefelé mindenkinek jár a szibériai és a 
hidegpótlék, ami az európai régiókhoz képest több 
mint dupla fizetést jelent. Ráadásul évente 52 nap 
szabadság is jár az extrém körülmények miatt. 
30 napos műszakban dolgoznak az emberek a tere-
pen, ez napi 12 óra munkát jelent, ami után a lakó-
konténerekben leginkább tévénézéssel, olvasással 
töltik az időt. Az étkezésről hagyományosan szakács-
nők gondoskodnak, így az ízletes meleg étel is bizto-
sítva van minden nap. A műszak lejárta után követ-
kező 30 nap pedig a családé, a több száz kilométer 
távolságban fekvő nagyvárosban. 

A távoli rokon: 
a hanti származású 

Alekszander 

UtazÁs
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ALEKSZANDROVSZKOJE NÉHÁNY EZRES TELEPÜLÉS SZIBÉRIÁBAN AZ OB 
PARTJÁN, A MOL OLAJMEZŐITŐL 100 KILOMÉTERRE. SZÍNES, FÁBÓL ÉPÜLT 

HÁZAIBAN ÉPPENSÉGGEL ÉLHETNÉNEK AZ OROSZ NÉPMESÉK HŐSEI IS.  
A HELYI BOLTBAN MINDEN KAPHATÓ, MÉGIS, AMIKOR KIDERÜLT, HOGY 

MAGYAROK VAGYUNK, AZ ELADÓK SAJNÁLKOZVA HIÁNYOLTÁK A GLOBUS-
KONZERVET, MERT ŐK BIZONY AZT NAGYON SZERETTÉK, ÉS MÁR 

LEGALÁBB 15 ÉVE NEM SIKERÜLT BESZEREZNIÜK. 

MagyarokMagyarokMagyarok
Szibériában



„TÉLEN A MAI NAPIG A LEGFONTOSABB 
ÚTVONAL AZ OB FOLYÓ, AMELY MÁR 

NOVEMBERBEN ANNYIRA BEFAGY, 
HOGY TEHERAUTÓVAL IS LEHET 

RAJTA KÖZLEKEDNI.”

A távoli rokon: 
a hanti származású 

Alekszander 

A szibériai mocsár ősszel Alekszandrovszkoje település, 
ahol jól ismerik a magyarokat

UtazÁs
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A MOL Oroszországban
A Mol 2007 és 2010 között 154 millió dollárt fektetett be az oroszországi, Szibériában található 

Matyusinszkoje blokkban található mezőkön, az idei évben további 87 millió dollárt tervez itt költeni. 
A következő három évben is jelentős összeget fordít kutatásra, új kőolaj-kitermelő kutak fúrására, vala-
mint egy kilencven kilométeres kőolajvezeték első ütemének finanszírozására. A MOL az intenzív beru-
házási programnak köszönhetően jelentős termelési növekedést vár a területen rövid és középtávon. 

Biztató jeleket mutat a legújabb, Verhnye Larjeganszkoje mezőn végzett kutatófúrás is. 
Az eredmények részletes értékelése folyamatban van, várhatóan ez év novemberére 

fejeződnek be. A Matyusinszkoje területen elvégzett korábbi kutatófúrások 
sikerességi aránya kimagasló, 100%-os.



mint a MOZIbanmint a MOZIbanmint a MOZIban
NÉZünk,

high-tech
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AZ ŐSZ ELŐREHALADTÁVAL EGYRE 
KORÁBBAN SÖTÉTEDIK, ILYENKOR 

ELŐSZERETET TEL ÜLÜNK LE 
MINDANNYIAN A TÉVÉ ELÉ FILMET 

NÉZNI. A VIDEÓZÁS, DVD-ZÉS TERÉN 
IS ÚJABBNÁL ÚJABB KÉSZÜLÉKEK 

SZOLGÁLJÁK A GONDTALAN 
SZÓRAKOZÁST – EZEKBŐL 

AJÁNLUNK MOST NÉHÁNYAT.

Panasonic E3 
– Vizuális kikapcsolódás
Egy zsúfolt nap után sokan a tévé előtt pihenik ki fáradalmaikat, vagy 
kedvenc sorozatukkal lazítanak. A Panasonic új E3 szériájú televízió-
készülékei tetszetős köntösbe csomagolva, elérhető áron kínálják a 
modern LED- és LCD-technológiát. A designos készülékek belső tudá-
sukban kifogástalanok, és alkalmasak a földfelszíni digitális műsorvétel-
re is. Ezenfelül multimédiás kivitelüknek köszönhetően könnyedén kap-
csolhatunk hozzájuk kompatibilis készülékeket, amelyeket a Viera linken 
keresztül vezérelhetünk, illetve a Viera Viewerrel képeket és videókat is 
megnézhetünk televíziónkon.
Infó: www.panasonic.hu
Ára: kb. 159 000 Ft (37”-os/94 cm-es változat)

LG HX906PA – Élmény
Az LG szupertévéi és elektronikai berendezései mellett komp-

lett házimozi-rendszereket is gyárt. A Smart 3D Blu-ray házi-
mozi-rendszer csodálatos zongoralakk fényezésével a nappa-

li vagy a háló különálló dísze is lehet. Tudása óriási: a szettben 
öt hangszóró található, illetve egy BL-lejátszó, amelynek külön-

legessége, hogy DLNA- vagy WIFI Direct kapcsolaton képes 
kommunikálni nemcsak számítógépekkel, hanem akár mobil-
telefonokkal, táblagépekkel is. Utóbbi esetében azonnal meg-

nézhetjük a mobillal felvett videókat tévénken, sőt, ad-hoc vetí-
tést is szervezhetünk nyári úti élményeinkből.

Infó: www.lg.hu
Ára: 124 990 Ft



high-tech
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LG BD670 – Dimenzióváltás
AZ LG új Blu-ray lejátszói olyan tudással lettek felvértezve, 

amelyek kompromisszummentes szórakozást tesznek lehető-
vé. Ha van 3D-képes tévénk, feltétlenül ajánlott egy 3D-támo-

gatást nyújtó lejátszót is beszereznünk, amely esetenként a 
régebbi, még kétdimenziós filmjeinket is képes háromdimenzióssá konvertálni. A veze-

ték nélküli DLNA- és WIFI Direct kapcsolat már csak hab a tortán, ahogy a YouTube videó 
lejátszás/megtekintés vagy az USB 2.0-ás csatlakozás, amelyen keresztül akár külső 

adathordozóról is lejátszhatjuk kedvenc filmjeinket.
Infó: www.lg.hu
Ára: 49 990 Ft

Sennheiser RS220 – Hangtalanul
A modern házi mozik mellett sokak igénye, hogy tértől függetlenül, a szomszé-

dok zavarása nélkül, magukban tudják élvezni kedvenc zenéjüket, vagy épp 
azt a mozifilmet, amelyet néznek – mindezt viszont kábeles kötöttség nél-

kül. Nos, az ilyen igények kielégítésére alkalmas a Sennheiser vezeték 
nélküli fejhallgatója, amely a márkához hűen tökéletes hangzást bizto-
sít mind audio, mind videó vonatkozásában. A tiszta hangok mellé kel-
lően hosszú élettartamú elemek dukálnak, bár a fejhallgatóhoz töltő-

állvány (ami egyben a vevő) is jár.
Infó: www.sennheiser.com

Ára: még nem ismert

Sony SRS-BTV25 – Zene mindenhol
Az otthoni kikapcsolódás szerves részét képezi a zenehallgatás. Ha épp nincs 

kéznél egy nagy teljesítményű HIFI, vagy csak egy házibulit akarunk megmente-
ni, a Sony újdonsága mindenkit elkápráztat majd. Az SRS-BTV25 ugyanis egy 
Bluetooth-kapcsolattal felvértezett asztali hangsugárzó egység, amely  
360 fokos, tehát minden irányból hallható körsugárzójával tökéletes hangzást 
biztosít minden sarokban. A Bluetooth mellett USB-aljzattal is rendelkezik, 
amelyen zenét ugyan nem tudunk átjátszani, de tölteni lehet az éppen zenét 

szolgáltató telefont, iPod-ot vagy MP3-lejátszót.
Infó: www.sony.hu

Ára: kb. 53 000 Forint



mol-híreK

MOL-tv a YouTube-on!
Bárki betekintést nyerhet a kulisszák mögé a rendszeresen frissülő YouTube 
– Molgrouptv Csatornán. Beleshetünk a Stílus és Lendület címlapfotózásai-
ba, megnézhetjük, hogyan tesztelte a Tankcsapda az Ariel Atom autót, végigkí-
sérhetjük Blaskovich Ákos és Csák Attila élményeit föld körüli vitorlásútjukról, 
vagy videókat nézhetünk arról, hogyan készült a MOL a nyári fesztiválszezon-
ra. Emellett számos érdekességet és interjút nézhetnek meg az oldalra látoga-
tók, legyen szó tudományról, közéletről, hírességekről vagy a MOL életében tör-
tént fejlesztésekről.

Szlovéniában terjeszkedett a MOL
Sikerrel zárult a MOL kiskereskedelmi hálózatának növelése, ugyanis a 

napokban a MOL-csoport megduplázta töltőállomásainak számát Szlovéniá-
ban. Az adásvételt és az arculatváltást követően 19 benzinkúttal gyarapodik 

a család. A Tus holdingtól átvett és a jelenleg épülő kutakkal immár 
37 töltőállomás áll készen arra, hogy ügyfeleiknek kiváló minőségű terméke-
ket, üzemanyagot és szolgáltatást nyújtsanak. A MOL-csoport már összesen 

11 országban van jelen, 1600 benzinkútból álló töltőállomás-hálózattal büsz-
kélkedhet, amelyek előnyét a frissen kiépült szlovén hálózat is élvezheti. 

Október első vasárnapján, az MLSZ Telki edzőközpontjában rendezték 
meg a OTP–MOL Bozsik-program tanévnyitó focifesztiválját. Az egész 
napos rendezvényen Budapestről és az ország megyéiből meghívott 

36 iskolai, óvodai és egyesületi csapat összesen 632, 5–14 év közötti 
gyermeklabdarúgója vett részt, de a vendégekkel együtt közel 2000-en 
voltak jelen a Globall Football Parkban. A meghívottak között szerepelt 

többek között Buzánszky Jenő, az Aranycsapat legendás játékosa, 
Kassai Viktor játékvezető és Egervári Sándor szövetségi kapitány is. 

Az OTP-MOL Bozsik-program évadnyitójának összes résztvevője ajándé-
kot kapott, és mindenki oklevéllel 

térhetett haza.

Szilágyi Áron 
magyar bajnok!
Remek csörtéket és óriási izgalma-
kat hozott a kardozók országos baj-
noksága a Gerevich Aladár Nem-
zeti Sportcsarnokban, amelyet 
a MOL Kupáért rendeztek. Az 
erős mezőnyben az egész nap 
jól teljesítő Szilágyi Áron végzett 
az élen, miután válogatott csa-
pattársait, Nemcsik Zsoltot és Decsi 
Tamást is legyőzte. A MOL által 
is támogatott friss magyar bajnoknak nem sok ideje 
maradt az ünneplésre, ugyanis október közepén már 
a világbajnokságra került sor  az olaszországi Catania-
ban. Áron a kardozók között legjobb magyarként egyé-
niben is a válogatott tagjaként is a hatodik helyen vég-
zett, s ezzel szinte biztosan kijutott a londoni olimpiára.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

MOL-tv

Kell egy csapat!



A novemberről általában a szürke, esős idő jut eszünkbe, pedig érdemes lesz 
az évnek ebben az időszakában is kimozdulni: rengeteg néphagyomány 
kötődik ehhez a hónaphoz, és számtalan izgalmas rendezvény kínál vidám 
kikapcsolódást. A legismertebb ünnepet, a Márton-napot, az újbor ünne-
pével együtt idén is színes programkínálattal ünneplik a skanzenek, tájhá-
zak, és számos pincészet és étterem készül menüsorokkal, kóstolókkal 
az eseményre. 
A Magyar Turizmus Zrt. harmadik alkalommal hirdeti meg a Márton-napi Libato(u)rt 
és Újborünnepet, amelynek keretében az ünnepkörhöz kapcsolódó programokról 
egy helyen, a www.libatour.itthon.hu weblapon tájékozódhatunk. 
Az esemény keretében szerte az országban skanzenekben és tájházakban, 
éttermekben és pincészetekben színes programkínálat várja az érdeklődőket, 

M- L﹙﹚ 
   Ú

BÖNGÉSSZEN A TÖBB SZÁZ AJÁNLAT KÖZÖTT 
A WWW.LIBATOUR.ITTHON.HU OLDALON! 

az újborkóstolótól a libavacsorá-
ig, a tollfosztástól a tökfaragásig. 

Ha kedvet kap egy kicsit hosszabb 
kiruccanáshoz, válogasson a Libato(u)r 

ünnepi szállásajánlataiból, amelyek között 
falusi szálláshelyet éppúgy talál, mint ötcsil-
lagos szállodát. Ker(g)essük együtt a libát! 

PROMÓCIÓ



az 
CD

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület, 
1012 Budapest, Pálya utca 9.) november 15-ig ezt 

a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
Kökény Attila: Nincs semmi másom című CD-jét.

Előző számunk nyertese: 
Brassai Emese,  Adony. 

Nyereménye: 
2CELLOS: 2CELLOS című CD-je.

JÁTÉK!

Sade
2011. NOVEMBER 23., 
PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

Sade hosszú kihagyás után indult turnéra, s 21 
városban máris több mint 150 000 ember láthat-
ta előadását.  A zenekar felejthetetlen fellépése 
a klasszikus Sade-hangzással vegyítve, Sophie 
Müller pompás látványvilágával kiegészítve élet-
re szóló koncertélményt nyújt. A kétórás show az 
időtlen slágerek gyűjteményében utaztatja a hall-
gatókat, a Smooth Operatortól a Jezebelen át a 
Soldier Of Love-ig.

KUltÚra
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Limp Bizkit: 
Gold Cobra
UNIVERSAL
Dupla öröm a rajongóknak: hosz-
szú-hosszú szünet után nemcsak 
új lemezzel, hanem az eredeti fel-
állásban tért vissza a zenei életbe 
a háromszoros Grammy-jelölt rap 
metal banda. A Limp Bizkit min-
dent beleadott, hogy a régi rajon-
gókat ismét meghódítsa, így a 
műfaj kedvelői valószínűleg ezút-
tal sem csalódnak majd a pörgős 
számokban.

 
Coldplay: 
Mylo Xyloto
EMI
A brit Coldplay hosszú hallgatás 
után végre elkészült ötödik nagyle-
mezével. Chris Martin és zeneka-
ra nyár elején hozta ki az első kis-
lemezt a közelgő albumról, Every 
Teardrop Is a Waterfall címmel, 
melynek megalkotásában ismét a 
számtalan sikert elkönyvelő produ-
cer, Brian Eno segédkezett, míg a 
Princess Of China című számban 
Rihanna is közreműködött.
 

Juli Fabian & 
Zoohacker: Girly
CLS
Az elektroakusztikus formációt 
2011-ben alapította a két különbö-
ző műfajból érkező zenész: Fábián 
Juli és Palásti Kovács Zoltán, ali-
as Zoohacker. A két zenész egyedi 
hangvételű saját szerzeményeket 
komponált. A számok különle-
gességét az adja, hogy a régeb-
bi műfajok új értelmet kapnak a 
modern felfogás és az elektroni-
kus hangszerelés által. 

Kökény Attila: 
Nincs semmi 
másom
UNIVERSAL
A Megasztár 5 legnépszerűbb 
férfi előadójának lemezén írt dalt Rakonczai Vik-
tor, Dobrády Ákos, Czomba Imre, Csiszár Ferenc 
és Kassai Róbert, de Attila három saját szerze-
ménye is szerepel az albumon. A lemez különle-
gessége az a duett, amelyet a világhírű operaéne-
kesnővel, Miklósa Erikával énekel.

Programok – Fesztiválok
A tél legnagyobb bulija – 200 tonna hóval várja a látogatókat a Fridge Fesztivál
BUDAPEST, VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA, 2011. NOVEMBER 10–13., MONSTER ENERGY BUDAPEST FRIDGE FESZTIVÁL

A rendezvényen idén is felépül Budapest legmagasabb hófödte „hegycsúcsa” a tízemeletnyi magas rámpa, ahol 
a legjobb riderek trükköznek és versengenek a világkupapontokért. A verseny mellett számtalan program várja az 
érdeklődőket: lesz curling, pálinka- és forralt bor utca, falmászás, sí- és korcsolyaoktatás, illetve jégkorong-meccs 

is. Mindezek mellett ráadásként a téli szezon megnyitójára Ausztria és Szlovákia is a Műjégpályára költözik. 
A kedvelt sírégiók a hütték hamisítatlan hangulatát hozzák a Fridge Fesztiválra, így császármorzsából, gőz-

gombócból és lélekmelegítő forralt borból sem lesz hiány. Gyere hát ki a hegyhez, Magyarország leg-
havasabb fesztiváljára, ahol négy napon keresztül tartó folyamatos pörgés és buli vár!

Bosszúállók – Élektra, Médeia, Trakhiszi nők
2011. NOVEMBER 25., 19:00, SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ KISSZÍNHÁZA

A Szegedi Kortárs Balett legújabb estjének alkotóit görög drámák hősnőinek történe-
tei inspirálták. Pedro Goucha Gomes portugál koreográfus és Juronics Tamás koreográ-
fiáiban Szophoklész és Euripidész műveinek karakterei kerülnek a táncszínpad-
ra. Élektra, Médeia, és a Trakhiszi nők főhőse, Déianeira tetteinek és 
sorsának mozgatója, a bosszú. A bennük kialakuló lelki folya-
matok, valamint motivációik válnak a darabok közpon-
ti témájává.



az 

Mozi Könyv

DVD

AZ ADÓSSÁG
UIP-DUNA FILM

Három fiatal Moszad-ügynökről szól a film, akik 
1965-ben egy titkos küldetés során elfognak és meg-
ölnek egy hírhedt náci háborús bűnöst. Most, har-
minc évvel később felbukkan egy férfi Ukrajnában, 
aki azt állítja magáról, hogy ő az a bizonyos náci. 
Az egyik egykori ügynök beépül, hogy kiderítse az 
igazságot… Az izgalmas thriller főszerepében Sam 
Worthington és Helen Mirren.
Mozibemutató: 2011. november 17.

JÁTÉK!

  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

KUltÚra
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Vágja ki, és küldje vissza címűnkre 
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) 

november 15-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse 

a Guinnes World Records 2011 című könyvét.
Előző számunk nyertese: 

Morvai Imre, Gyöngyöshalász. 
Nyereménye: Jo Nesbo: Hóember című könyve.

TINTIN KALANDJAI 3D
INTERCOM

Tintin, az ifjú riporter jellegzetes frizurájával, foxterri-
erje és barátai társaságában mindig új kalandba veti 
bele magát. A kalandor ismét szimatot fog: ezútal Sir 
Francis Haddock elsüllyedt hajójáról kap információt, 
melynek  szállítmánya csupa arany és drágakő volt. 
Izgalmas útjuk során egy börtönből szökött rab és a 
két detektív, Thomspon és Thompson is az expedíció 
segítségére van. Steven Spielberg és Peter Jackson 
közös művében az animációt élő szereplőkkel kom-
bináló különleges technikával készítette el a méltó 
moziváltozat.
Mozibemutató: 2011. november 3.

Zséda 2012
ALEXANDRA
Zsédenyi Adrienn a most megjelent 
kötetében végre fellebbenti a fátylat 
a Zséda-stílus titkáról. A könyv különleges kalendá-
rium, amely ötvözi az énekesnő stílustanácsait és 
kedvenc üzleteinek ajánlóit, ráadásul mindehhez 
egy teljes évre szóló határidőnapló társul. A kötet 
így 365 napon keresztül a stílusos életvitel prakti-
kus útmutatójaként szolgálja majd az olvasókat.
 
Ernyey Béla – Balaton Dóra: 
Ünnepek, hétköznapok
BOOOK
Ernyey Béla első szakácskönyvé-
vel az erdélyi származású nagy-
anyjának állít emléket: a tőle örökölt, féltve őrzött 
családi recepteket teszi közkinccsé pazar, ünnepi 
ételsorok formájában. Feleségével, Balaton Dórá-
val közösen írt kötetben jól használható recepteket 
kínál a rohanós hétköznapokra is, sőt: borral készü-
lő különlegességeket és rafinált desszerteket is 
ajánlanak olvasóiknak.

Karin Alvtegen: A kitaszított
ANIMUS
Sibylla egy ifjúkori szerelmi viszony 
miatt elmegyógyintézetbe kerül. 
Miután megszökik, hajléktalan-
ként csavarog Stockholmban és környékén. A baj-
ba jutott hölgy szerepét játszva rávesz egy-egy 
tehetősebb férfit arra, hogy fizesse szállodai szobá-
ját és vacsoráját. Egyikük azonban reggelre rituális 
gyilkosság áldozata lesz, és a vallomások alapján 
a gyanú Sibyllára terelődik, akinek bújkálnia kell, 
miközben a gyilkos újra lecsap...

A gondozoo
Griffin (Kevin James), a magányos 
állatkerti gondozó egy nap úgy 
dönt, hogy munkája helyett éle-
te párjának megtalálásával foglal-
kozik. Gondozott állatai azonban 
megpróbálják maradásra bírni, 
mégpedig úgy, hogy felfedik ősi 
titkukat: tudnak beszélni. Griffin 
ennek ellenére nem ért a szép szó-
ból, így az állatok üzletet ajánla-
nak neki: ha marad, megtanítják a 
párválasztás ősi trükkjeibe…

Az igazság ára
Mickey Haller (Matthew 
McConaughey) Los Angeles-i bűn-
ügyi védőügyvéd minden álma, 
hogy végre kifogjon egy nagy ügyet, 
de védencei évek óta piti bűnözők, 
irodája pedig autójának hátsó ülé-
sén van. Mikor egy tehetős, ember-
ölési kísérlettel vádolt, Beverly 
Hills-i playboyt (Ryan Phillippe) 
kell védenie, egyből úgy érzi: vég-
re rákacsintott a szerencse. Ekkor 
még nem sejti, hogy az egyszerű-
nek tűnő és sok pénzzel kecsegte-
tő esettel az életét kockáztatja…

Párizsból szeretettel
James Reece (Jonathan Rhys-
Meyers) az amerikai nagykö-
vet személyi titkáraként a párizsi 
miliő luxusaiban, míg Charlie Wax 
(John Travolta) különleges ügynök 
a harcokban edződött meg. E fur-
csa párnak kell megakadályoznia 
egy készülőfélben lévő terrortá-
madást. Miközben bejárják a pári-
zsi alvilág bugyrait, kiderül, hogy 
már csak két nap van a merényle-
tig. Kénytelenek félretenni nézet-
eltéréseiket és versenyt futni az 
idővel. 

Guinness World 
Records 2011
GABO
A Guinness World Records 2011 
kiadvány minden eddiginél több képpel, rekord-
dal és hihetetlen teljesítménnyel szolgál. Ezút-
tal többek között cirkuszi uszkárok és ügyes 
terrierek; minden idők legnagyobb Doktor Who-
rekordjai; bámulatos 3D-s filmek; a leghatal-
masabb élőlények; a televízió 75 éve; cirkuszi 
artisták és mutatványosok; és városi rekordok 
várják a kíváncsi olvasókat.



FeJtÖrŐ
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A rejtvény megfejtését november 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Előző rejtvényünk helyes megfejtése: A MAGÁNY 
LABIRINTUSA. A rejtvényünk helyes megfejtői között könyveket és CD-ket sorsoltunk ki. A nyertesek: Bakó Henrietta, Hajmáskér; Horváth Ferenc, Jászberény; Balogh Istvánné, Gyál; Schmidt Andrea, Ceglédbercel; 
Rajkiné Bugyi Alida, Orosháza. Gratulálunk!

Megfejtés: ELVARÁZSOLT SZÁMJEGYEK: 30 (gomba = 5, tulipán = 6, olló = 8, dominó = 9); VAN BENNE LOGIKA: 6 (A felső és a középső számot szorozzuk össze, majd a 
számjegyek összegét írjuk az alsó sorba!); AKI NEM LÉP EGYSZERRE: A 3-as az igazi tükörkép, a többinél akad egy-egy apró eltérés.

VAN BENNE LOGIKA!
Ha kitaláltad, milyen 
szám hiányzik a kérdő-
jel helyéről, gyerekjáték 
lesz beírnod a helyére. 
Segítségül annyit eláru-
lunk, hogy nem sorok-
ban, hanem oszlopok-
ban kell keresned a 
megoldást. Mi is ez a 
szám?

AKI NEM LÉP EGYSZERRE…
Válaszd ki a négy közül a testőr igazi tükörképét! Melyik is az?

ELVARÁZSOLT SZÁMJEGYEK
Táblázatunkban a különböző képek különböző számokat 
takarnak. Hogy mennyit ér egy-egy ábra, azt a sorok és az 
oszlopok mellett látható számok segítségével számolhatod 
ki, azok ugyanis a figurák szám szerinti értékének az össze-
gét jelölik. Ha sikerül számokra cserélni őket, akkor azt 
sem lesz nehéz kitalálni, hogy milyen összeg kerül az átló-
nál lévő kérdőjel helyére! Nos, mire jutottál?





horoszKÓp
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RÁK VI. 22. - VII. 22.
Magabiztosnak, erősnek érzi magát, amire minden oka megvan, 
hiszen élete irányítása a saját kezében van. Több időt tölt gyer-
mekével és családjával, és ez különösen nagy örömmel tölti el, 
hiszen az Ön számára a család a legfontosabb. A 10-i telihold 
kiemelkedően sikeres időszakot nyit meg, amelyet követően siker-
rel tudja majd összeegyeztetni a család és a karrier életterületeit.

OROSZLÁN VII. 23. - VIII. 23.
Annak ellenére, hogy a Skorpió hava máskor nem szokott ked-
vező lenni az Oroszlán jegy szülöttei számára, ez most kivételes 
november lesz, mert pont abban lesznek sikeresek, amibe a leg-
nagyobb energiát fektetik. Társkapcsolatuk jól működik, így biztos 
talajt éreznek a lábuk alatt. A munkahelyükön hallgatnak Önökre, 
aminek következtében a megérdemelt siker sem marad el.

SZŰZ VIII. 24. - IX. 23.
Ne aggódjon olyan dolgok miatt, amelyeket úgysem tud befo-
lyásolni, vagy esetleg sohasem következnek be! Ez persze nem 
jelenti azt, hogy az Önre  jellemző szokásos óvatosságot sutba 
kellene dobnia, de az optimizmus sikert hozhat. Anyagi helyzete 
jobban alakul, mint ahogyan várta, még olyasmit is megenged-
het magának, amire máskor sajnálta a pénzt.

MÉRLEG IX. 24. - X. 22.
November első hete a kellemes csalódások időszaka lesz. Min-
den sokkal jobban alakul, mint ahogyan eltervezte, vagy egyál-
talán elképzelhette volna.  Ez akkora magabiztosságot ad, hogy 
nemcsak a környezete, hanem még a családja is alig ismer 
Önre. Ha új munkát keres, ha fizetésemelést szeretne kérni, ezt 
lehetőleg a hónap közepén tegye.

NYILAS XI. 23. - XII. 22.
Ha már régóta úgy érzi, hogy változtatni szeretne valamely 
életterületén, akkor remek időszak érkezett el ahhoz, hogy 
ezt meg is tegye. Ám egyszerre csak egy dologra koncent-
ráljon. Ez a hónap sikert sejtet mindenféle vizsga, tárgya-
lás témájában is. A tanulmányokat folytató Nyilasok előtt új 
karriertávlatok nyílnak meg.

BAK XII. 23. - I. 20.
Ez a hónap jó lehetőséget sejtet ingatlannal, lakásfelújítás-
sal vagy átalakítással összefüggő dologra. Pénzük, kedvük 
és energiájuk egyaránt lesz rá, sőt, sok segítséget kaphat-
nak. A hónap utolsó hete alkalmas lesz a pénzügyi jellegű 
tranzakciókra vagy beruházásokra, amelyek ugyan később 
virágoznak ki, de a „magok” elvetésének most jött el 
az ideje.

VÍZÖNTŐ I. 21. - II. 19.
Ebben a hónapban Ámor, a szerelem istennője a mosolygós 
arcát mutatja meg Önnek. A jelenleg még magányos Vízön-
tőknek több izgalmas találkozásban lehet részük, a házas-
ságban vagy kapcsolatban élők pedig új, érdekes tulaj-
donságot fedeznek fel társukban. A munkában a lehető 
legjobbat tudja kihozni önmagából, a hétvégék pedig a kel-
lemes meghívások, összejövetelek jegyében telnek majd el.

HALAK II. 20. – III. 20.
Az előző, békés, nyugodt hónap után kicsit felpezsdülnek 
az események, de kedvező értelemben. Egy új lehetőség 
bukkan fel, amely vagy egy új hobbit, vagy új barátokat hoz 
az életébe, de az sem kizárt, hogy mindkettőt. Még a legin-
kább zárkózott Halak is „élénkebb életmódra” kapcsolnak. 
Vidámságuk környezetükre is átragad!

KOS III. 21. - IV. 20.
Az előző hónap vidám sikersorozata nem csökken a borús 
november beköszöntével, sőt! Lehet, hogy munkájában 
még a szokottnál is nagyobb teljesítményt nyújt. A Hold 
7-én és 8-án vonul át a jegyen, s ez a két nap különösen 
kedvező minden új kezdethez. A hónap utolsó hetében 
Ámor is Önre mosolyog, fogadja el kegyeit!

BIKA IV. 21. - V. 20.
Ez a hónap éppen olyan békés, nyugodt és kiegyensúlyo-
zott hangulatban telik majd, ahogyan szereti az életet. 
Emberi kapcsolataiban rend uralkodik, sőt, barátaitól és 
családtagjaitól még több szeretetet kap. Igaz, most sokkal 
kedvesebb és türelmesebb is lesz. Anyagi helyzete jól ala-
kul, akár még arra is lesz lehetősége, hogy megvásároljon 
valamit, amire már régóta vágyakozik.

IKREK V. 21. - VI. 21.
Míg az elmúlt időszakban Ön nyújtott egy kicsit több segít-
séget rászoruló embertársainak, most ezt kamatostul kap-
ja vissza. A környezete igyekszik éreztetni, hogy sokan sze-
retik és mindenben Ön mellett állnak. A hónap közepe egy 
kisebb, kellemes utazás lehetőségét veti fel. Éljen vele, sok 
érdekes tapasztalatot nyer általa.

SKORPIÓ X. 23. - XI. 22.
Kommunikációs képessége kedvező lehetőséget teremt, hogy 
néhány korábbi vitát, félreértést rendbe hozzon, tisztázzon. Ha 
valakivel nem ért egyet, bátran és határozottan védje meg az 
álláspontját! A hónap közepe táján felbukkan egy régi barát, akivel 
kellemes emlékeket idéznek fel együtt. Nem kizárt, hogy ez a sze-
mély új lehetőséget is hoz a munka vagy a pénzügyek területén.

Matthew McConaughey 
1969. 11. 04.

Alföldi Róbert 
1967. 11. 22. 

Demi Moore 
1962. 11. 11.

Goldie Hawn
1945. 11. 21.






