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Kedves Olvasó!

Nyilván mindenkinek megvan a maga oka arra, 
hogy miért mozog, sportol. Van, aki szép akar 
lenni, van, aki erős. Van, aki mindennap le akarja 
győzni önmagát és van, akit csak a „vas” hív. 
Nálam ez alapvetően fiziológiai minimum: egész 
egyszerűen nem tudom máshogyan kezelni a 
stresszt, a feszültséget. Ahhoz, hogy kitisztít-
sam az elmémet és a szellememet, szét kell 
hajtanom magam. Verejték, izzadtság, izomláz 
– nálam ez működik. De itt is, mint sok minden-
ben, nem a cél, hanem az ahhoz vezető út a fon-
tos. És hál’ istennek! számos út áll előttünk: a 
mozgáskultúra vagy más szóval, a fitnesztren-
dek dinamikusan fejlődnek, és ha nem frissítjük 
kellően gyakran az ismereteinket, könnyen lehet, 
hogy a talányosan csengő elnevezések kaval-
kádjában rá sem ismerünk az épp nekünk kita-
lált mozgásformára. Hogy ne így legyen, mostani 
számunkban segítünk eligazodni, s választani 
a sokaságból. 
A mozgás után jól megérdemelt fürdő elenged-
hetetlen kellékeiből is készítettünk egy váloga-
tást, s a praktikus írásokon túl egyszerre köny-
nyed és tartalmas olvasnivalót is kínálunk az esti 
ejtőzéshez: ilyen többek közt a címlapszerep-
lőnkkel, a máig kitűnő formában lévő Zsédával 
készült interjú. De válassza akár a MOL Liga tel-
jes erőbedobással dübörgő meccseinek egyikét 
vagy épp egy koncertet Zséda, esetleg a MOL 
Tehetségtámogató Program ifjú művészeinek 
előadásában, nagyon kellemes időtöltést 
és minél aktívabb őszi napokat kívánunk!

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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●➜ a legdrágább
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●➜ az elérhető

Persze, hogy a legdrágább

52 millió dollár 
egy Ferrari 250 GTO-ért
Eddig is egy Ferrari 250 GTO volt a világ legdrágább autója, azonban a Sir Stirling Moss által vezetett járgány 
35 millió dolláros leütési árát most jócskán meghaladta egy 1963-as modell, ami 52 millió dollárért kelt el 
egy privát ügylet keretében. A Paul Pappalardo tulajdonában lévő autót egy ismeretlen műgyűjtő vette meg, 
a hírt és az árat három független forrás is megerősítette. A legendás sportautóból mindössze 39 darab 
készült 1962 és 1964 között, ráadásul remekül szerepeltek a korabeli autóversenyeken: az új rekorder pél-
dául megnyerte az 1963-as Tour de France túraautó-versenyt.
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az autóMINDENÜNK
Különleges járgányok és elérhető 
modellek jutottak novemberre: 
52 millió dolláros 
Ferrari 250 GTO, 7,2 mp alatt 
200-ra gyorsuló KTM, már-már 
megfizethető Porsche...

Földönkívüli

Sci-fibe illő autót épített egy lelkes rajongó 
Michael Vetter annyira imádja az autókat, hogy épített egyet magának, még-
hozzá egy igazi különlegességet, olyat, amilyet eddig legfeljebb sci-fi filmekben 
láthattunk. A hatalmas számítógépes egérre emlékeztető forma teljes egészé-
ben szénszálas műanyagból készült, azaz nagyon könnyű szerkezetet kell moz-
gatnia a 2,2 literes 270 lóerős Chevrolet motornak. Hely persze nem nagyon 
van benne: elöl egy felnőtt, hátul pedig egy gyerek fér el viszonylag kényel-
metlenül. A tervező azt reméli, hogy munkája gyümölcsére akad vevő az egyik 
internetes aukciósoldalon.
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autós-motoros hírek



Tévedtek, fizetnek

Félrevezető matrica
miatt kártalanít a Ford

Számos panasz érkezett az amerikai fogyasztóvédelmi ható-
sághoz, miszerint a Ford C-Max Hybrid modellek nem annyit 

fogyasztanak, mint amennyit a rajtuk lévő matricán feltüntet-
tek. Eszerint ugyanis az autók egy gallon (3,78 liter) benzinnel 
75,6 kilométert tudnak megtenni, valójában azonban csupán 

69,2-t. A Ford vezetése úgy döntött, hogy kártalanítja a model-
lek tulajdonosait, egyúttal elismerték, hogy egy másik típus 

adatait vették figyelembe a C-Max Hybrid fogyasztási 
adatainak kiszámításakor.

69,2-t. A Ford vezetése úgy döntött, hogy kártalanítja a model-
lek tulajdonosait, egyúttal elismerték, hogy egy másik típus 

adatait vették figyelembe a C-Max Hybrid fogyasztási 
adatainak kiszámításakor.

A KTM nem várt tovább, és már jóval a milánói nemzetközi motorkiállítás 
(EICMA) előtt minden részletre kiterjedően bemutatta a tavaly ugyanott debü-
táló 1290 Super Duke R koncepciómodell sorozatgyártású verzióját. A tavalyi 
változathoz képest kisebb lett a kipufogó, alacsonyabbra került az ülés, vala-
mint remek, a formavilághoz illő elülső fényszórót is találtak. A szárazon mind-
össze 189 kilós gépet egy 1310 köbcentis 180 lóerős V2-es motor mozgatja, 
aminek a legnagyobb nyomatéka 144 Nm. Álló helyzetből 7,2 mp alatt 
gyorsul 200 (!) km/h-ra. 

Mindent a „Hercegről”

A KTM új sztárja megmutatja magát

Prémiummárkát jó áron

Már nem titkolják az olcsó Porschét
Már annyi részlet került véletlenül vagy szándékosan napvi-

lágra, hogy a Porsche már egyáltalán nem titkolja, milyen lesz a 
november végén bemutatkozó, Macan nevet viselő SUV: álcázás 
nélkül fut az autó a német utakon. A sportos szabadidő-autóval 

a Porsche azokat célozza meg, akik nagyon szeretnének belépni 
a márkatulajdonosok közé, de nem engedhetnek meg maguknak 

egy Cayenne-t. A kis SUV padlólemezét és motorválasztékát 
is a Volkswagen szállítja. Az erőforrások nyilván a Porsche 

világához lesznek hangolva, de nagy meglepetésre aligha számít-
hatunk a Los Angeles-i bemutatón.
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autós-motoros hírek



Gitárok és dobok, hangfalak és erősítők – egy rock-
zenekar utaztatása első látásra nem egyszerű dolog. 
De könnyen azzá válik, ha egy olyan járművet válasz-
tunk, amelynek már alaphelyzetben 540 literes a 
csomagtere és emellett az utasoknak is kényelmes 
helyet kínál. A paraméterek az Opel legnagyobb kom-
biját, az Insignia Sports Tourert jellemzik, amely a 
modellcsalád többi tagjával együtt idén alapos típus-
frissítésen esett át. Az autó megjelenését a márka 
aktuális formanyelvezetéhez igazították, így átrajzol-
ták a lökhárítót, a ködlámpákat és a fényszórókat – ez 
utóbbiak még sportosabb megjelenést kölcsönöznek 
az autónak. Teljes egészben megújult a belső tér is: 
a jobb minőségű anyagok használata mellett az Opel 
mérnökei lecserélték a kormánykereket és átrajzolták 
a műszerfalat, míg az opcionális listán megjelent 
a 8 hüvelykes érintőképernyő is.

Kombis rockerek
Morcosan elegáns

Sok a hely és a motor
A motorkínálat szintén átalakult: új elem az 1,6 lite-
res benzines turbómotor 170 lóerővel és 260 Nm-es 
nyomatékkal. Az Insignia emellett kérhető 2,0 literes, 
250 lóerős turbómotorral, valamint 1,4-es és 
1,8-as, egyaránt 140 lovas erőforrásokkal is. A csú-
csot azonban a 325 lóerős OPC jelenti. A 2,0 literes 
dízel összesen hat verzióban választható 110 és 
195 lóerő közötti teljesítménnyel.
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én és az autóm

Öt évvel a bemutatást követően az Opel alaposan felfrissítette 
a 2009-ben Európában az Év autójának választott Insigniát. 
A Tankcsapda tagjai a kombiváltozat erényeiről győződhettek meg.

Hosszúság/szélesség/magasság: 4913/1858/1526 mm
Tengelytáv: 2737 mm
Csomagtér: 540-1530 liter
Motorválaszték:  5 benzines, 6 dízel, 1 gázüzemű
Teljesítményszint: 110-325 LE
Átlagfogyasztás:  4,1-10,9 l/100 km
Alapár:  7 110 000 Ft

Opel Insignia Sports Tourer

Az Opel Insignia Sports Tourerhez 
a MOL Dynamic Gold 5W–30-at javasoljuk.



A hasonlóság világában az új Insignia 
stílusa kitűnik klasszikus arányaival 
és kifinomult részleteivel. Ez az autó 
nem feltűnősködik, ezt az autót 
mindenkinek élvezet látni.

Az Insignia Sports Tourer egyik nagy erénye, hogy 
a látványos design nem ment a praktikum rovására. 
Különleges megoldás, hogy az egész hátsó rész felnyí-
lik a fényszórókkal együtt: éppen ezért az Opel mér-
nökei belül két pótlámpát is elhelyeztek, hogy az autó 
nyitott csomagtérajtónál is látható legyen sötétben. 
A hatalmas, szabályos formájú és igényesen burkolt 

csomagtartó alaphelyzetben 540 literes, ám lehaj-
tott ülésekkel 1530 literesre nő, és így akár 1,9 méter 
hosszú tárgyakat is szállíthatunk benne.

Technikai aduászok
Az Opel nemcsak bőséges motorválasztékot és jól 
használható belső teret kínál, de számos igényes 
technikai megoldást is. Az Adaptive 4×4 nevű összke-
rékmeghajtás elektronikája másodpercenként száz-
szor kap jeleket az autóban elhelyezett húsz szen-
zortól, és szükség esetén azonnal beavatkozik, hogy 
az autót az optimális íven tartsa – így akár a nyo-
maték 96 százaléka kerülhet az első kerekekhez, 
vagy több mint 80 százaléka juthat a hátsó tengely-
hez. A FlexRide adaptív futómű az alapbeállítás mel-
lett a kényelemre hangolt Tour, valamint a dinami-
kusabb Sport üzemmódban változtat a kormányzás 
rásegítésén, a motor gázreakcióin és a lengéscsillapí-
tók keménységén. Ott van továbbá az intelligens AFL-
fényszórórendszer is, amely az útviszonyoktól függően 
kilenc különböző beállítást használ automatikusan – 
aszerint, hogy milyen útszakaszon, milyen időjárási 
körülmények között, mekkora sebességgel 
közlekedik a jármű.
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én és az autóm

Tankcsapda: pihenő nélkül
Maratoni turnén van túl a Tankcsapda: 
nem egészen nyolc hónap alatt, hat 
országban, mintegy 70 fellépésük volt. 
„A Tankcsapda számára mindig is a turné-
zás jelentette a zenekar lényegi részét, és 
hálásak vagyunk azért, hogy ennyi év után 
is ilyen intenzitással tudunk koncertezni” 
– mesélte Lukács László énekes-basszus-
gitáros, hozzátéve: pihenésről ezt köve-
tően sem lehet szó. „December 28-án 
még vár ránk a szokásos év végi zárókon-
certünk a debreceni Főnix Csarnokban, 
emellett videoklipet forgatunk az Igazi 
hiénák című új dalunkhoz” – sorolta a 
zenész. Közben november közepén a MOL-
kutakon megjelenik a Tankcsapda tel-
jes diszkográfiája, új kiadásban, amelyen 
a régi felvételek is feljavított hangzással 
hallhatók. „Sokak számára lesz ez hiány-
pótló lehetőség, hiszen számos albumunk 
már régóta nem kapható, és felnőtt egy 
olyan generáció, amely még meg sem szü-
letett, amikor mi kiadtuk az első lemezein-
ket” – mondta Lukács.

Praktikum és design
„Jómagam és a zene-
kar többi tagja is kom-
bis sofőrök vagyunk, 
és nemcsak a prakti-
kum miatt választot-
tuk a puttonyos model-
leket, hanem a design 
miatt is. Ebből a szem-
pontból az Insignia igazi 
főnyeremény, főleg a 
legújabb, frissített vál-
tozat” – mondta Fejes 
Tamás, a Tankcsapda 
autórajongó dobosa. 
„Az új frontrésznek 
köszönhetően szem-
ből jóval morcosabb az 
autó, a belső tér pedig 
pazar az új érintőkép-
ernyővel. Én szerettem 
a korábbi gomberdőt 
is, mivel amint kiismeri 
magát rajta az ember, 
nagyon könnyen hasz-
nálható, de az új rend-
szer még modernebb és 
még szebb.”



Frankfurti iránymutatás
Innováció, design, praktikum
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szalon

Formálja város-
hoz, terephez…!
A számos szín-, 
kárpit- és felni-
variáció mellett 
a GLA-t a külön-
böző designcsoma-
gok – Style, Urban, 
AMG, Exclusive és 
SUV Style – segít-
ségével alakíthat-
juk még inkább a 
saját ízlésünknek 
megfelelően.

Az Opel Monzában 
debütált a gyár 
egyliteres motorja

A Volkswagen 
komoly elektromos 
fl ottával készült

A kétévente, ősszel megrendezett Frankfurti 
Autószalon a világ legnépszerűbb autókiállítása, 
így joggal feltételezhetjük, hogy az itt bemutatott 
újdonságok és technológiák meghatározzák az 
autózás jövőjét. Közülük mutatjuk be három kedvenc 
szériamodellünket.

Az idén bemutatott koncepciómo-
dellek a különböző alternatív meg-

hajtási módok mellett tették le a 
voksukat. Az elektromos motor 

szinte mindegyik tanulmányautó-
ban jelen volt: hol önmagában, hol 

egy belső égésű erőforrással kiegé-
szítve, vagy éppen egy hidrogénből 
áramot termelő üzemanyagcellával 

társítva. A fejlesztések másik iránya 
a járművek online rendszerére tette 
a hangsúlyt – a legújabb intelligens 
technológiák már nemcsak a veze-
tővel és az utasokkal kommunikál-

nak, de a külvilággal is. 

Formagyakorlat
Mercedes-Benz GLA 

A CLA kupélimuzin után a GLA már a második, közvetlen előd nélküli kom-
pakt típus. A forma az új GLA esetében sem lesz a siker akadálya: a sporto-
san gömbölyű vonalaknak köszönhetően a 4417 mm hosszú GLA már-már 
nőiesnek számít a SUV-ok között. A belső tér jól variálható: a hátsó ülések 

háttámlája nemcsak ledönthető, de állítható a dőlésszögük is – az opcionális 
csomag megrendelésével az alaphelyzetben 420 literes poggyásztér befoga-

dóképessége így 60 literrel megnövelhető. A forgalmazás 
megkezdésekor négy turbómotor közül lehet választani: 

az 1,6, illetve a 2,0 literes benzines erőforrás legnagyobb 
teljesítménye 155 és 208 lóerő, míg a 2,2 literes 

dízelegység 135 és 168 lóerős változatban érhető el. 
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Formálja város-
hoz, terephez…!
A számos szín-, 
kárpit- és felni-
variáció mellett 
a GLA-t a külön-
böző designcsoma-
gok – Style, Urban, 
AMG, Exclusive és 
SUV Style – segít-
ségével alakíthat-
juk még inkább a 
saját ízlésünknek 
megfelelően.

A CLA kupélimuzin után a GLA már a második, közvetlen előd nélküli kom-
pakt típus. A forma az új GLA esetében sem lesz a siker akadálya: a sporto-pakt típus. A forma az új GLA esetében sem lesz a siker akadálya: a sporto-
san gömbölyű vonalaknak köszönhetően a 4417 mm hosszú GLA már-már san gömbölyű vonalaknak köszönhetően a 4417 mm hosszú GLA már-már 
nőiesnek számít a SUV-ok között. A belső tér jól variálható: a hátsó ülések nőiesnek számít a SUV-ok között. A belső tér jól variálható: a hátsó ülések 

háttámlája nemcsak ledönthető, de állítható a dőlésszögük is – az opcionális háttámlája nemcsak ledönthető, de állítható a dőlésszögük is – az opcionális 
csomag megrendelésével az alaphelyzetben 420 literes poggyásztér befoga-csomag megrendelésével az alaphelyzetben 420 literes poggyásztér befoga-

dóképessége így 60 literrel megnövelhető. A forgalmazás dóképessége így 60 literrel megnövelhető. A forgalmazás 
megkezdésekor négy turbómotor közül lehet választani: megkezdésekor négy turbómotor közül lehet választani: 

az 1,6, illetve a 2,0 literes benzines erőforrás legnagyobb az 1,6, illetve a 2,0 literes benzines erőforrás legnagyobb 
teljesítménye 155 és 208 lóerő, míg a 2,2 literes teljesítménye 155 és 208 lóerő, míg a 2,2 literes 

dízelegység 135 és 168 lóerős változatban érhető el. dízelegység 135 és 168 lóerős változatban érhető el. 



Tiszta jövő: 
a 2013-as Autóshow
az elektromos és hibrid 
autók seregszemléje volt.
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Női álom – mindenhol rekeszek
Az autó rengeteg ötletes apróságot kínál: a két külön 

részre osztható és rejtett rakodórekesszel ellátott cso-
magtér mellett a tanksapkában jégkaparó, az ajtóban 

pedig hulladéktároló kapott helyet, illetve külön rekesze 
van a parkolójegyeknek és a multimédia-eszközöknek is.

Még biztosabban az úton
Újdonság a Hondától a Civic Tourer adaptív lengéscsilla-
pító rendszere (ADS), amely Comfort, Normal és Dynamic 
üzemmódban működhet. A technológia javítja a jármű 
úttartását, és kiváló menetkomfortot biztosít különféle 
terhelési és közlekedési szituációkban. 

Teret hódít
Skoda Rapid Spaceback

A Rapid típus új, ötajtós változata figyelemre 
méltó módon tölti be a Fabia és az Octavia 

közötti űrt a Skoda modellpalettáján. A kom-
bis formai jegyeket is felmutató típus egyik 
előnye az óriási helykínálat: a kategóriájá-

ban átlag feletti, 415 literes csomagtér akár 
1380 literesre is bővíthető a hátsó ülések 
lehajtásával. Az alaptípushoz hasonlóan a 

Rapid Spaceback négy benzines és két dízel-
motorral rendelhető, és az új karosszériavál-

tozattal együtt vezetik be az 1,6 literes, 
90 lóerős TDI erőforrást is. A gázolajos aggre-
gáttal felszerelt takarékos GreenLine átlagfo-
gyasztása csupán 3,8 liter 100 kilométeren, 

míg a szén-dioxid-kibocsátása 99 g/km.

Tiszta jövő: 
a 2013-as Autóshow
az elektromos és hibrid 
autók seregszemléje volt.

Még biztosabban az úton
Újdonság a Hondától a Civic Tourer adaptív lengéscsilla-
pító rendszere (ADS), amely Comfort, Normal és Dynamic 
üzemmódban működhet. A technológia javítja a jármű 
úttartását, és kiváló menetkomfortot biztosít különféle 
terhelési és közlekedési szituációkban. 

Sportosan hasznos
Honda Civic Tourer 

Az Európában tervezett és fejlesztett Civic Tourer kategóriájának egyik legsportosabb 
designjával érkezik: a csomagtér melletti oldalablakok meghosszabbított üvegfelülete 
a D-oszlopokat is fedi, ami olyan érzetet kelt, mintha a tető lebegne a karosszéria alsó 

része felett. A dinamikus megjelenés azonban nem ment a praktikum rovására: az 
ötajtós modellnél 23,5 centiméterrel hosszabb kombi alaphelyzetben 624 literes cso-
magteret kínál, lehajtott ülésekkel pedig 1668 literes a hasznos tér. A motorkínálatot 

két benzines és két dízelegység alkotja 100 és 150 lóerő közötti teljesítménnyel. 
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Szezonváltás
ZSÉDENYI ADRIENN

Mindig is a maga ura volt. Halkan, de határozott 
hangon mondja el, mit szeretne, amivel 
hallgatósága, alkotótársai általában egyetértenek 
– Zséda, azaz Zsédenyi Adrienn lassan két 
évtizede a magyar zenei élet meghatározó alakja.  
És a pop sportos védelmezője. 
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Stílus&Lendület: Nyári élmény: ismert magyar bűvész 
terelgeti a kisfiát egy szökőkút mellett. Két golyó 
van a jobb kezében – aztán a következő pillanatban 
semmi. Beszél a gyerekhez, rá koncentrált. Fél perc 
múlva megint a tenyerében forgatja a golyókat – tíz 
másodperccel később viszont megint üres a keze. 
Folyamatosan gyakorolt. Maga is „állandóan” énekel?
Zséda: Állandóan.
S&L.: Vicc nélkül, ha tudnék énekelni, ilyen módon is 
készülhetne az interjú? 
Zséda: Bennem elég sok dal szól– sőt eltérő műfa-
júak. Például dzsessz, pop és klasszikus. 
S&L.: Van átjárás a stílusok között?
Zséda: Zenei ízlés kérdése. A tapasztalatom azt 
mutatja, hogy egy igazán képzett hangú popénekes 
magas szinten képes hozni a klasszikust – ez a fel-
állás jól működik.  Fordítva viszont ritka. Kevesen 

Odafigyelek rá, 
mi kerüljön a tányérra. 
Ha jut rá időm, 
a biopiacról 
válogatok 
alapanyagokat.

A színpadhoz jó erőnlét 
kell, ami Zsédánál is az 
egészséges táplálkozás-
sal kezdődik, és a sport-
tal folytatódik

énekelnek a komolyzenében megbecsült előadók 
közül úgy, hogy közben popban is hitelesek.
S&L.: Önmagát menedzseli?
Zséda: Az emberek hajlamosak túlmisztifikálni ezt a 
kérdést. Mindig is tudtam, mit szeretnék, és voltak 
is hozzá partnereim, akikkel könnyen azonos hullám-
hosszra kerültünk. Így van ez most is.  Összeülünk, 
beszélgetünk, inspirációt gyűjtünk, ők látnak engem, 
én hiszek valamiben, gondolkodunk. Kölcsönösen 
tiszteljük egymást, ilyen értelemben ez is csapat-
munka. Igaz, belőlem fakad, és a végső megvalósí-
tás is az enyém. A dalok kijelölik az utat, új dimenziók 
nyílnak, a többi meg valahogy jön magától.
S&L.: Munkafronton minden az ön kezében 
összpontosul?
Zséda: Akkor lesz valami igazán olyan, amilyennek 
megálmodta és eltervezte az ember, nem?
S&L.: Szigorú?
Zséda: Magamhoz?
S&L.: Is…
Zséda: Nem hiszem. Nem kiabálok, szépen 
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elmondom, mit szeretnék. Általában egyetérte-
nek velem, de nyitott vagyok az új, a jobb ötletekre. 
Tizennégy évesen kezdtem el énekelni, egyik fellé-
pés hozta a következőt – vagy nyitott ki újabb ajtókat. 
Mindig ezt csináltam, így álltam hozzá a világhoz, és 
ez a mai napig nem változott.
S&L.: Egy korábbi interjúban azt mondta: a felsőokta-
tástól megkapta a diplomát és a légkört, amire vágyott. 
„Magának csinálta” vagy egyéb elvárások motiválták?
Zséda: Magamnak és édesapámnak, aki a Cotton 
Club Singerst még bohóckodásnak nevezte, és foly-
ton azt hajtogatta, mikor nő már be a fejem lágya. 
Aztán, amikor kiléptem, valahogy átfordult benne ez 
az egész, és elkezdett komolyan venni. Én meg őt – 
és elvégeztem egy főiskolát. Megküzdöttünk, majd 
nyugvópontra jutottunk apámmal – én már diplomás 
szociálpedagógusként. 
S&L.: Végül csak az énekesi pályánál maradt… 
Ebben érezte a legnagyobb lendületet, örömöt, 
elmélyültséget?  
Zséda: Inkább olyasfajta idilli állapotot, amit szinte 
szünetmentesen élek meg. Figyelek a családomra, 
magamra, a színpadon a produkcióra, a művészi arcu-
lat kialakítására, a harmadik határidőnaplómra, ami 
a „Válts szezont” címet kapta és most készült el, az 
új videoklipre, a Hétköznapi Mennyországra, közben 
folynak a próbák a Művészetek Palotájában tartandó 
decemberi MR2-akusztik koncert kapcsán…

S&L.: Milyen gyakoriak az „akusztik találkozások”? 
Sokat próbálnak?
Zséda: Ez nem klasszikus próbafolyamat, inkább 
érés, kristályosodás. Minden le van modellezve, de 
úgy gondolom, ha először kerül a kotta egy profi 
zenész elé, az sem fog ki rajta. 
S&L.: Mit értsünk modellezésen?
Zséda: A két hangszerelő – Szirtes Edina „Mókus” és 
Födő Sándor – elkészíti a megálmodott hangszerelé-
seket gépen, amit aztán hús-vér emberekkel, élőben 
valósítunk meg a színpadon. Így szól addigra a fejünk-
ben komplexen minden. Szakcsi Lakatos Béla, Szirtes 
Edina „Mókus” és Rakonczai Viktor is a vendégeim 
lesznek ezen a koncerten – így dzsesszes, world-ös, 
popos hangképben gondolkodunk. 

S&L.: Zenéről beszél, a képi világot ugyanakkor nem 
említette, miközben előadói vonalon ismét erőtel-
jes hangsúlyt kap a megjelenés – eluralkodnak a 
külsőségek?
Zséda: Mindenki maga dönti el, mit vesz fel, és sokan 
sokféle választ adnának arra a kérdésre, mitől érzik 
magukat nőnek. Ha nem énekesnő lennék, erre akkor 
is figyelnék.
S&L.: Azért a színpad motivációt jelent?
Zséda: Mondhatjuk annak – kényszer nélkül. 

Nem az akarok 
lenni, aki mások 
arcába dörgöli,
hogy milyen 
élhetetlen világban 
létezünk.

Zséda eddig 
megjelent 
nagylemezei:
– 2002: Zséda 
(aranylemez)
– 2004: Zséda-Vue 
(platinalemez)
– 2005: Ünnep 
(platinalemez)
– 2008: Rouge 
(aranylemez)
– 2012: Ötödik érzék 
(aranylemez)
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de a szeptember mozgáshiányos hónap lett. 
Próbálom behozni a lemaradást.
S&L.: Miben?
Zséda: Jelenleg a bodyART-ban, ami számomra 
olyan, mint a pilates, a jóga és a táncos tréning egy-
begyúrva. Valahogy az utóbbi hónapokban ez esett jól 
a testemnek, lelkemnek. Persze nem pótolja a futást. 
Nálam ugyanakkor az edzőtermi munka is jól műkö-
dik, szóval színes, sokoldalú és szó szerint aktív a fel-
készülésem. Szükség is van rá: óriási színpadokon 
időnként negyven métert is be kell járnom éneklés 
közben, amihez kell az erőnlét. Ez a műfaj ilyen. 
S&L.: A dalszövegeiben inkább érzelmes…
Zséda: Nem az akarok lenni, aki mások arcába dör-
göli, hogy milyen élhetetlen világban létezünk. Ezzel 
együtt sem idealizálnék, inkább elemelném a közön-
séget a hétköznapoktól – de ma már nem naiv „virág-
árus lányként”. Az a korszak megvolt, lezárult. Én is 
változom. Nőként kiteljesedem. Régebben líraibb, 
poétikusabb, kislányosabb voltam – azt az énemet 
sem tagadom meg. Továbbléptem az úton. Egy törté-
netmesélő számára, aminek magamat tartom, ez ter-
mészetes fejlődési ív. Közben pedig bízom benne, 
hogy mindenki talált, vagy találni fog legalább egy 
Zséda-dalt, ami tetszik neki. Ebben az esetben én 
már nagyon boldog vagyok. Akkor összehozhatom éle-
tem nagy koncertjét, ahová sok dalt tudok magammal 
vinni. Mondjuk húsz év múlva. 
S&L.: És aztán mi lesz?
Zséda: Remélem, mindig lesz mit tennem – eddig 
nem unatkoztam. Nem tudtam nyugton maradni, ami 
alkati kérdés: el akartam mondani, amit láttam, amit 
éreztem. Dalban. Ez az én fixa ideám. Egészen kicsi 
voltam, amikor erre rájöttem. Emlékszik a Runaway 
Train című dalra, a videoklipjére, amiben eltűnt 
emberek, felnőttek és gyerekek fotóit mutatják meg 
nekünk, nézőnek, hallgatónak? Ha láttam ezt a klipet, 
ha hallottam a dalt, vagy csak rá gondoltam, éreztem, 
milyen hatalma lehet a zenének. Klasszikus példa. 
S&L.: Ki vagy mi ön számára a klasszikus?
Zséda: Olyan személy vagy mű, aki és ami korokon 
ível át. Időtálló. Kikezdhetetlen.
S&L.: Például?
Zséda: Freddie Mercury.
S&L.: Irodalomban?
Zséda: Például József Attila, Shakespeare.
S&L.: Amikor már nem akar saját történetet mon-
dani, József Attila kéznél lesz – már ha izgatja a versei 
megzenésítése.
Zséda: Nem zárom ki, hogy ez jó lehet, sok művész 
kalandozott ezen a területen, több pozitív példát is 
hozhatnék rá, de esetemben még nem érzem teljes-
nek az összhangot a versek szövege, a zeném és a 
személyem alkotta hármas egységben. 
Talán csak idő kérdése…

Anyukám kisvárosban él, ahol nem központi tényező 
a ruha, mégis alaposan megválogatja a felvett dara-
bokat, bárhol is szerzi be őket. Az igényesség ebből 
a szempontból nem pénzkérdés. Odafigyelek rá, mi 
kerüljön például a tányérra. Ha jut rá időm, a biopiac-
ról válogatok alapanyagokat.
S&L.: Az internetes vásártérben otthonosan mozog?
Zséda: A neten intézem a vásárlás jelentős részét: 
kényelmes, gyors, praktikus, nincs nyitvatartási idő, 
ami – tekintettel arra, milyen sűrű volt a mögöttem 
lévő időszak – sokszor meghatározó tényező.
S&L.: Van, amiről le kellett mondania?
Zséda: Hogyne! A sport beépült a mindennapjaimba, 

NÉVJEGY 
Zsédenyi Adrienn
A pápai születésű Zsédenyi Adrienn (38), azaz Zséda életében sokáig 
párhuzamosan futottak a művészi szálak: a Krétakörben és az Új 
Színházban színésznői vénáját is megvillantotta, ám érdeklődése aztán 
végérvényesen a zene felé fordult. Sík Olga egykori tanítványa popban, 
R&B-ben, soulban és swingben is otthonosan mozog. A Cotton Club 
Singers egyik alapítója, hét év után, 2001-ben kilépett a formációból, 
ezzel egy időben szóló karrierbe kezdett. A társadalmi kampányokban 
(Együtt a természetért; Mellrák ellenes küzdelem; Összefogás a csa-
ládon belüli erőszak ellen) rendszeresen közreműködő énekesnőnek 
„Ötödik érzék” címen 2012-ben jelent meg ötödik stúdióalbuma, ami 
három hét alatt aranylemez lett!
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Alapítványi 
sikerek 
és vadonatúj 
fejlesztések

Innováció
és fenntarthatóság

14  | STÍLUS&LENDÜLET | 2013. november

MOL-hírek

„A XXI. század útburkolata”
Gumibitumennel búcsút inthetünk 
a kátyús utaknak
Két és fél év kutatás-fejlesztési, illetve 
beruházási munka után sikeresen lezá-
rult a MOL „A XXI. század útburkolata” 
elnevezésű projektje, amelynek célja 
saját szabadalom alapján egy gumibi-
tumen-üzem felépítése. A gumibitumen 
különleges útépítési anyag, amelyet bitu-
men és használt gumiabroncsokból szár-
mazó gumiőrlemény felhasználásával 
állítanak elő. A gumibitumen gyártása 
megoldást kínál a hulladék gumiabron-
csok környezetbarát feldolgozására. 
A hagyományos, bitumennel burkolt 
úthoz képest a gumibitumennel ráadá-
sul hosszabb élettartam és kisebb fenn-
tartási költség érhető el.

Valkusz Máté hibátlan játékkal, szettveszteség nél-
kül győzött az olaszországi Reggio Calabriában az 

Európa  nyolc legjobb 16 éven aluli versenyzőjét felvo-
nultató junior-Mastersen. Az ifjú teniszcsillag minden 

álma, hogy felnőttként a világ TOP20 teniszezője közé 
kerüljön, s eredményei már most figyelemre méltóak: 
tavaly megnyerte a korosztályos Európa-bajnokságot 

párosban, majd a Nike Junior Tour világdöntőjét egyé-
niben. Fejlődése érdekében rengeteg külföldi ver-
senyen kell elindulnia, az útiköltségekhez a MOL 

Tehetségtámogató Program nyújt segítséget.

Teniszcsillag 
születik

Valkusz Máté a legjobb 
U16-os játékos Európában

Sikeres akció 
„Kösz az olajat, jövünk egy bulival!”

Augusztusban használtsütőolaj-gyűjtő akciót 
szervezett a MOL, melynek során rekord-

mennyiségű, 13 362 kg sütőolajat sikerült 
összegyűjteni. A „Kösz az olajat, jövünk egy 
bulival!” kampány azzal a céllal indult, hogy 

az emberekben tudatosuljon: a használt 
sütőolajtól egyszerűen és környezetbarát 

módon is megválhatnak, ha azt elviszik 
a kijelölt MOL-kutakra. A játék során megye-

székhelyek versenyeztek egymással, a leg-
több szavazatot gyűjtők – Budapest, Szeged 

és Miskolc – pedig utcabált kaptak 
ajándékba a MOL-tól.

Az Új Európa Alapítvány 2005 óta 
támogat élmény- és művészetterápiás 
foglalkozásokat MOL Gyermekgyógyító 
Programján keresztül. 2013-ban har-
mincnyolc nonprofit szervezet nyerte el 
a pályázati támogatást, összesen 
46,3 millió forint értékben. A terápiás 
programok és élménytáborok több 
mint 6000, krónikusan beteg, fogya-
tékkal élő vagy veszélyeztetett gyer-
meknek és fiatalnak segítenek 
a gyógyulásban és a fejlődésben. 

Mindent a gyermekekért!
Több mint 46 millió forint 
a gyermekek gyógyítására



Egyre erősebb 
csapatokkal, 

kiegyensúlyozottabb 
játékkal, növekvő 

nézőszámmal robog 
a jégkorong MOL Liga 

a 2013–14-es évadban. 

Növekvő színvonal 
a MOL Ligában
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Az alapszakasz feléhez közeledve szá-
mos tapasztalatot leszűrhetünk a 
magyar–romániai–szlovákiai jégko-
rongbajnokság, a MOL Liga 
2013–14-es szezonjáról. Az már az 
első meccsektől kezdve látszik, hogy 
minden eddiginél kiegyensúlyozot-
tabb a mezőny, a legtöbb résztvevő 

komoly erősítéseket hajtott végre 
a nyáron, hiszen például a 2002-ben 
világbajnok szlovák Marek Uram is a 
MOL Ligában játszik már. Nőtt a néző-
szám a csarnokokban és a televíziók 
előtt is, ami a folyamatos színvonal-
emelkedéssel és a klubok egyre pro-
fibb működésével is magyarázható. 

Az előző szezon bajnoka, 
a Dab.Docler folytatja 
komoly szakmai munká-
ját, amelyet a svéd edző-
legenda, Stephan Lundh 
vezet. Ráadásul nyolc 
év után visszatért az 
Acélbikákhoz a magyar 
válogatott hőse, Ladányi 
Balázs, aki máris a 
mezőny egyik legponterő-
sebb csatára.

A HSC Csíkszereda jelentős fiatalítást hajtott végre a nyá-
ron, ezért kicsit döcögősre sikerült a szezonkezdet. Azóta 
belehúztak a csíkiak, amire szükség is van, ha el szeret-
nék érni céljukat, a rájátszásba jutást.

A Miskolci Jegesmedvék átlagéletkora is fia-
talodott, ám pár rutinosabb játékossal és pél-
dául a Fehérvártól elhozott Tyler Metcalfe-fal 
ütőképes az alakulat. A Macik már átvészel-
tek egy edzőváltást, a kanadai Travis Youngot 
váltották ideiglenesen Mayer Péterre.

A HC Mikron Nové Zámky a győzelemért küzd 
a MOL Ligában: szlovák és cseh bajnokok, egy 
A-csoportos világbajnok, felújított jégpálya, show-
elemek, és megháromszorozódott nézőszám jel-
lemző Érsekújváron. 

Az ASC Corona 2010 Brasov is komolyan veszi 
a bajnokságot: profi vezetéssel, új kabbalaállat-
tal, a kék farkassal és egyre több nézővel robog 
a klub a rájátszásért.

85 éves jubileumát ünnepli a Ferencváros 
Budapest ESMTK jégkorongszakosztálya, amely 
akciókkal várja a szurkolóit. A csapat eközben, 
Vaszjunyin Artyom személyében, egy szapporói hős-
sel erősödött, és felzárkózott a mezőnyhöz.

Az UTE fiatal csapata egyelőre a sereghajtó szere-
pében maradt, de a 225-szörös magyar válogatott 
hátvéddel, Horváth Andrással és két amerikai légi-
óssal felálló lila-fehérek fejlődése is folyamatos – 
igaz, a verseny is fokozódik a MOL Ligában.

A mostani idény 
egyik legizgalmasabb 
eseménye a decemberi 
Winter Classic lesz: 
a Dab.Docler és 
a Miskolci Jegesmedvék 
a Városligetben 
mérkőzik meg.

Alapszakasz végi hajtás, 
parázs meccsek a ráját-
szásban – ezt ígéri 
a folytatás



Sikerre
hangolva

Vérében van a művészet
Művészi hajlamát szüleitől örökölte, akik 
iparművészként már egészen apró korától 
igyekeztek Rózának megtanítani a kultúra 
fontosságát és értékeit, így a lány már óvo-
dáskorában is rendszeres látogatója volt 
a gyerekeknek szóló komolyzenei koncer-
teknek. Persze a szülőknek nem kellett túl 
sokat erőltetni, hiszen Róza hatalmas lelke-
sedéssel beszél arról, mekkora szerepet tölt 
be a művészet az életében: „Imádom az iro-
dalmat, a képzőművészetet, és amikor az 
iskola és a zenélés mellett az időm engedi, 
színházba is nagyon szeretek járni, de per-
sze, az ókori görög eszméket nem feledve, 
a sportot is igyekszem nem elhanyagolni. 
Minden művészeti ág érdekel, egy kicsit 
mindegyikben szeretnék járatos lenni.” 

Legmélyebben, legrégebbről eredő szen-
vedélye azért természetesen a zene. „Már 
ötéves korom óta vágytam egy saját zon-
gorára.” Róza kiskori álma teljesült, hiszen 
ma már egy különleges, százéves hang-
szer büszke tulajdonosa. „Sok tennivaló 
volt a zongorámmal, alaposan fel kellett 
újítani, hogy külsőleg és belsőleg is töké-
letes legyen. Ez nagy munka volt, a MOL 
Tehetségtámogató Program segítsége nél-
kül biztosan nem ment volna.” – meséli a 
művészpalánta.

Kedves kötelezettség
Róza mindjárt az általános iskola első osz-
tályában megkezdte zenei tanulmányait 
Karsai Gabriella növendékeként, 2010 
óta pedig a Járdányi Pál Zeneiskolában a 
MOL Tehetséggondozásért Díjjal is kitünte-
tett Hornyánszkyné Becht Erika tanítványa. 
Többek között visszatérő vendég a mün-
cheni Gasteigben, idén fellépett a Bartók 
Maratonon, és a Tehetségmustra hangver-
senysorozaton a MÜPA-ban, és egy négy 
koncertből álló német- és csehországi kon-
certturnén is részt vehetett. Első szóló-
koncertje a Bartók Béla Emlékházban volt, 

jövőre pedig meghívást kapott egy önálló 
szólókoncertre Münchenbe.
A siker persze kemény munka eredménye: 
Róza amellett, hogy a gimnáziumi terheket 
is jól viseli, minden hétköznap délután háro-
mig az iskolában van, majd otthon még mini-
mum négy órát gyakorol. Arra a kérdésre, 
hogy nem érzi-e soknak, esetleg tehernek 
időnként a kötelezően előírt mennyiséget, 
nevetve válaszol: „Szerencsésnek érzem 
magam, mert olyan dolgot csinálhatok, amit 
nagyon szeretek, így egy percig sem érzem 
a sok gyakorlást túl soknak, a kötelező 
nálam inkább kedvtelés.”

NÉVJEGY
Radnóti Róza (16)
2006 óta számos ver-
senyen ért el kiváló 

eredményeket: 2008-ban és 2011-ben a II. 
és III. Országos Zeneiskolai Bartók Béla 
Zongoraversenyen korcsoportjában első helye-
zést ért el, majd 2011-ben hat, 2013-ban pedig öt 
díjat hozott el a müncheni Klavierpodium zongo-
raversenyről. 2013. november 3-án a „Játsszunk 
együtt!” sorozat keretében Érdi Tamással 
lép fel a BMC-ben. 

Örömzene mindennapÖrömzene mindennap
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Radnóti Róza zongorista

Hogy miért a zongora? 
Talán azért, mert ezzel 
a hangszerrel akár 
egy egész zenekart is 
helyettesíthetünk.

Még csak tizenhat éves, máris 
Európa fiatal tehetséges művészei 

között tartják számon: 
Róza céltudatosan készül jövőjére, 

a Zeneakadémiára, és hogy a „felnőtt- 
ligában” is megállja a helyét.





Szerencsére a legtöbb autós, 
még ha szűkös is a költségkerete, 
négy téli gumira azért beruház 
– helyesen, hiszen a szezonális 
köpenyek hosszú évekig is 
kitarthatnak. 

Ha még nem vagyunk gyakorlottak, minden 
jó tanácsnál hasznosabb tipp, hogy a gumi-
abroncs megvásárlása előtt kérjük ki szak-
ember véleményét, majd az internet segítsé-
gével kutassuk fel a pénztárcánk számára 
legkedvezőbb ajánlatot. 

Választás és felszerelés
❆ Abroncsot úgy válasszunk, hogy annak 
külső átmérője lehetőleg az eredetivel azo-
nos (vagy annál valamivel kisebb) legyen – 
egy jó méretváltással sokat spórolhatunk.

❆ Ha ABS-szel, ASR-rel szerelt vagy négyke-
rék-meghajtású gépkocsinkon elöl és hátul 
eltérő méretűek az abroncsok, figyelni kell a 
kerekek futófelületi kerületkülönbségére. 

❆ A téli abroncsot érdemes a sózásra 
kevésbé érzékeny acéltárcsára szereltetni.

❆ Ha már van téli gumink, felszerelés 
előtt vizsgáltassuk meg szakműhelyben az 
abroncs állapotát (4 mm profilmélység felett 
számít jó állapotúnak)!

❆ Ha a különböző tesztekre hagyatkoz-
nánk, elsősorban azt figyeljük, milyen minő-
sítést kapott a gumi nedves/vizes útfelü-
leten, hiszen télen leginkább ilyen utakon 
közlekedünk.

❆ A gumiabroncsnyomás ellenőrzése ter-
mészetesen télen sem maradhat el!

❆ Tévedés, hogy az egyenletes elhaszná-
lódás érdekében átlósan kell cserélgetni a 
gumikat. A forgásirány betartása a fontos.

❆ Amennyiben csak két rendes téli abron-
csot tudunk megfinanszírozni, azokat a 
hátsó tengelyre tanácsos felszereltetni, ezál-
tal megcsúszás esetén kisebb a farolás 
kockázata.

❆ Sohasem árt, ha van egy, a hajtott kere-
kekre felszerelendő hólánc is a csomagtartó-
ban. Minél sűrűbb a szövése és „acélosabb” 
az anyaga, annál jobb. 

Avagy hogyan válasszunk téli gumit?
Hótanácsok

Tárolás
❆ A nyári abroncsokat, amennyiben felnin maradnak, egymásra fek-
tetve, felfújt állapotban, esetleg rúdra felfűzve, hűvös, száraz helyen 
célszerű tárolni. A csupasz köpeny állítva bírja legjobban a tárolást. 
A gumikra írjuk rá, hogy melyik keréken voltak.

❆ Az elhasználódott abroncs a környzetet erősen terhelő hulladék-
nak minősül, elégetésekor mérgesgázok keletkeznek. A gumisműhe-
lyek többsége átveszi, de a szelektív hulladékot gyűjtő telepekre is el 
lehet vinni.

❆ A használt gumiabroncsokból származó gumiőrlemény hasznosít-
ható: pl. a MOL gumibitument gyárt belőle.
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Váltson időben!
A havas, latyakos útfe-

lületeken, vagy 7 C° alatti 
átlaghőmérséklet esetén a téli 
abroncs jelentősen javítja a 
tapadást.

!



Az éjszakai fagyok a tél közeledtét jelzik, 
ugyanakkor figyelmeztetésül is szolgálnak arra: 
elérkezett az ideje, hogy felkészítsük autónkat 
a hideg évszakra. Hogy miként? 

Teljes körű védelem minden időben
MOL EVOX hűtőfolyadékok

A gumiabroncsok és a szélvédőmosó folyadékok télire cserélése mel-
lett a fagyálló hűtőfolyadék szintjének és fagyáspontjának ellenőrzése – 
valamint szükség esetén utántöltése, cseréje – elengedhetetlen lépései 
a téli átállásnak. A mai korszerű hűtőfolyadékoknak a fagyvédelem mel-
lett meg kell óvniuk a motort a túlmelegedéstől, és védelmet kell nyúj-
taniuk a korrózió ellen is. Csak a fagyvédelem funkció korlátozódik a 
hideg téli napokra, a többi fontos feladat ellátására minden évszakban 
szükség van. A nem megfelelő hűtőfolyadék használata pedig nemcsak 
a hűtőrendszerben, de a motorban is komoly károsodásokat okozhat. 
Ennél fogva csere esetén ügyelni kell arra, hogy mindig a gépjármű-
gyártó által előírt, vagy azzal igazoltan megegyező és vele összeférő 
hűtőfolyadékot válasszunk. 

Hosszabb élettartam, kisebb környezetterhelés
A MOL EVOX fagyálló hűtőfolyadékai teljes körű védelmet és kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtanak, valamint maximálisan megfelelnek a legmodernebb járművek 

Soha ne
keverjünk
különböző 
technológiával
készült,
különböző
összetételű
folyadékokat!

elvárásainak is. A hagyományos hűtőfolyadékokkal 
szemben akár több mint háromszor hosszabb élettar-
tammal rendelkeznek, ritkább cserét igényelnek, így a 
környezetet is kevésbé terhelik, valamint költséghaté-
konyabb megoldást is biztosítanak. Az új téli szezonra 
felkészülve az EVOX fagyálló hűtőfolyadékok ország-
szerte elérhetők a MOL töltőállomásain.

Válassza 
autója 
számára 
a megfelelőt: 
EVOX 
hűtőfolyadékok 
aluvédelemmel 
és korrózió elleni 
adalékokkal



CrossFit
A kihívások kedvelőinek
Az amerikai edzésrendszer az 

általános fittség forradalmi felfogására 
épül. Eszerint az ügyesség, erő, állóképes-
ség, robbanékonyság és hajlékonyság szer-
ves egészet alkot. A crossfit átfogó reper-
toárjában megtalálható a súlyemelés, az 
erőemelés, a gimnasztika, az úszás, a kett-
lebellel végezhető gyakorlatok és a futás 
is. 
A sport művelői számára csak az tekint-
hető valóban fittnek, aki bármely fizi-
kai kihívásban, bármilyen körülmények 
között helyt tud állni. A mozgásforma 
hobbi- és versenysportként egyaránt hódít, 
versenyeik rendkívül változatosak és 
látványosak. 

CrossCore
Kezdőknek, profi knak egyaránt 

A TRX-hez hasonló felfüggesztéses edzés. Alapelve az ame-
rikai hadseregből származik: az egyszerű hevederekből, sza-
lagokból és két fogantyúból álló eszköz komplett edzőtermet 
biztosít a katonáknak, amely szinte bárhol használható, gyor-
san felszerelhető. Az ellenállást – mely szabadon állítható a 
dőlésszög megváltoztatásával – saját testsúlyunk biztosítja. 
A kezdőtől a profiig rengeteg gyakorlat végezhető vele, melyek 
többsége a gimnasztikából már ismert számunkra (fekvőtá-
maszok, guggolások, kitörések). A TRX-hez képest az újítás 
egy csigás szerkezet, mely lehetővé teszi, hogy a végtagokat 
aszimmetrikusan mozgassuk, ez pedig megnöveli a pofonegy-
szerű játékszer variálhatóságát.

Fitnesztrendek „télire”
Új edzésformák minden szintre

Az elmúlt néhány évben igen sok 
újszerű edzésforma ütötte fel a fejét 
a fitnesztermekben – ezekből válogattunk, 
így segítünk eligazodni az alakformálás 
trendjei között.

A gyakorlatok során a törzset végig 
feszesen kell tartani, ami így megerő-

södik. Éppen ezért ez az edzésforma az ülő-
munkát végzők számára kiváló választás.

Kovács Lacee 2013-as Európa-bajnokunk személyé-
ben már hazai kiválósága is van a sportnak. 
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Minden napra új eszköz?

Bár valahol a CrossCore is egyfajta TRX- 
továbbgondolás, ezenfelül is számos eszközva-
riáns jelent meg a piacon. Ilyen a G-fl ex vagy a 

Rip-60. Némelyik anyag erősebb, míg másokban 
fokozták az instabilitást, ezzel is növelve a gya-

korlatok variációinak számát. 

Nagy súlyfelesleggel csak 
óvatosan!

A nagy túlsúllyal bíró lel-
kes kezdőknek nem a legjobb 
választás az olyan mozgás-
forma, amelyben sok ugrás és 
futás, robbanékony mozdulatok 
szerepelnek. Az ízületeknek 
hozzá kell szokniuk a terhelés-
hez, a fokozatosság törvénye 
itt pedig hatványozottan érvé-
nyesül. Nekik kiváló választás 
lehet a felfüggesztéses edzés, a 
kettlebell, illetve az úszás.

2.

1.

kettlebell, illetve az úszás.



Bootcamp
Csoportosan könnyebb

Ez a részben szabadtéri edzéstípus, mely napjaink egyik legnépsze-
rűbbike a tengerentúlon, szintén a katonai alakulatok edzésmód-
szere által teszi az átlagemberek számára is elérhetővé a harco-
sok felkészültségét. A másfél órás csoportos edzések kemények, 
magas intenzitással veszik igénybe az izmokat, az idegrendszert és 
a keringést. Általában saját testsúlyos gyakorlatokat használnak, de 
a kiképző, vagyis az edző ötletessége bármely tereptárgyból embert 
próbáló feladatot kreálhat. A közösségnek, az együtt izzadásnak és 
szenvedésnek hatalmas ereje van, ez a bajtársiasság megkönnyíti a 
helytállást, és szoros kötelékeket alakít ki. 

Fitnesztrendek „télire”

Ez a részben szabadtéri edzéstípus, mely napjaink egyik legnépsze-

sport

Nők és a nagy súlyok?

A hölgyeknek nem kell attól 
tartaniuk, hogy az erősítéstől, 
a súlyoktól hatalmas, erekkel 

átszőtt izomkolosszusokká változ-
nak. Ez a mítosz már rég megdőlt. 

Az erősítés rendkívül hatékony 
az alakformálás, különösen a zsíré-

getés terén. Példának okáért 
érdemes megnézni a kettlebel-

lel edző, vagy éppen CrossFit-es 
lányokat, hogy milyen csinosak, 

holott rendszeresen nagy súlyokkal 
dolgoznak. 

Ez a részben szabadtéri edzéstípus, mely napjaink egyik legnépsze-
rűbbike a tengerentúlon, szintén a katonai alakulatok edzésmód-
szere által teszi az átlagemberek számára is elérhetővé a harco-
sok felkészültségét. A másfél órás csoportos edzések kemények, 
magas intenzitással veszik igénybe az izmokat, az idegrendszert és 
a keringést. Általában saját testsúlyos gyakorlatokat használnak, de 
a kiképző, vagyis az edző ötletessége bármely tereptárgyból embert 
próbáló feladatot kreálhat. A közösségnek, az együtt izzadásnak és 
szenvedésnek hatalmas ereje van, ez a bajtársiasság megkönnyíti a 
helytállást, és szoros kötelékeket alakít ki. 

Nők és a nagy súlyok?

A hölgyeknek nem kell attól 
tartaniuk, hogy az erősítéstől, 
a súlyoktól hatalmas, erekkel 

átszőtt izomkolosszusokká változ-
nak. Ez a mítosz már rég megdőlt. 

Az erősítés rendkívül hatékony 
az alakformálás, különösen a zsíré-

getés terén. Példának okáért 
érdemes megnézni a kettlebel-

lel edző, vagy éppen CrossFit-es 
lányokat, hogy milyen csinosak, 

holott rendszeresen nagy súlyokkal 
dolgoznak. 

3.



Budokon
Több mint edzés: életforma

Új trend hódít Amerikában, amely nemcsak fitnesz-
program és szórakozás, hanem életmód, sőt élet-
filozófia is egyben – ez a Budokon, mely újsütetű 
mozgásforma hazánkban is egyre több sportolni 

vágyó szívét hódítja meg. Az elnevezés jelentése: 
„a harcos szellem útja.” Szemléletmódja a teljes-

ségre törekszik. Meggyőzően ötvözi a tradicionális 
jóga tartásait, a különféle harcművészetek dinami-
kus elemeit és a manapság nagyon népszerű, fel-
szabadító és élvezetes állatmozgásokat. A precíz 

módon összefűzött gyakorlatsorok gyönyörű egész-
szé állnak össze a csoportos óra során. Az alak-

formálás mellett a résztvevőket elragadja a moz-
gás öröme. Az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek a 

mozgásminőségre is. A hölgyek körében különösen 
nagy népszerűségnek örvendő Budokon nemcsak 

jó formába hoz, karcsú, rugalmas és erős testet 
formál, de energiával is ellát, s szellemileg is fel-

tölt. Egyedi és nagyon inspiráló új módszer, műve-
lői szerint már-már meditáció.   

Edző? Mindenképpen kell!

Nagyon fontos, hogy – bár igen hasznosak, de – sohasem az eszköz a lényeg! 
Annál sokkal fontosabb az eszköz mögött álló, megalapozott módszer. Ugyanígy 
elmondható, hogy a csoportos órákon sem az eszközök, gyakorlatok, a jó társaság 
vagy az intenzitás a lényeges, hanem az óraadó edző és az a tudás, ami az edző 
fejében van.

4.Több mint edzés: életforma
Új trend hódít Amerikában, amely nemcsak fitnesz-

program és szórakozás, hanem életmód, sőt élet-
filozófia is egyben – ez a Budokon, mely újsütetű 
mozgásforma hazánkban is egyre több sportolni 

vágyó szívét hódítja meg. Az elnevezés jelentése: 
„a harcos szellem útja.” Szemléletmódja a teljes-

ségre törekszik. Meggyőzően ötvözi a tradicionális 
jóga tartásait, a különféle harcművészetek dinami-

kus elemeit és a manapság nagyon népszerű, fel-
szabadító és élvezetes állatmozgásokat. A precíz 

módon összefűzött gyakorlatsorok gyönyörű egész-
szé állnak össze a csoportos óra során. Az alak-

formálás mellett a résztvevőket elragadja a moz-
gás öröme. Az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek a 

mozgásminőségre is. A hölgyek körében különösen 
nagy népszerűségnek örvendő Budokon nemcsak 

jó formába hoz, karcsú, rugalmas és erős testet 
formál, de energiával is ellát, s szellemileg is fel-

tölt. Egyedi és nagyon inspiráló új módszer, műve-
lői szerint már-már meditáció.   
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Annál sokkal fontosabb az eszköz mögött álló, megalapozott módszer. Ugyanígy 
elmondható, hogy a csoportos órákon sem az eszközök, gyakorlatok, a jó társaság 
vagy az intenzitás a lényeges, hanem az óraadó edző és az a tudás, ami az edző 
fejében van.

sport

Calisthenics
Ha az edzőterem csak szükséges rossz

Újabban reneszánszát éli a saját testsúllyal végzett edzés, hang-
zatos művésznevén: calisthenics. A kifejezés a görög szépség és 
erő szavak összetételéből született, és tulajdonképpen a gimnasz-
tikát jelöli. Nagy előnye a minimális eszközigény – saját testünkkel 
ugyanis szinte bárhol, bármikor edzhetünk, még edzőterembe se 
kell mennünk. A mozgásforma alapját képező fekvőtámaszok, gug-
golások és húzódzkodások végtelen számú variációjának kitartó 
ismételgetése végén pedig erő, állóképesség, hajlékonyság és egy 
esztétikus test lesz a jutalmunk. 

Ha az edzőterem csak szükséges rossz

A calisthenicsnek számos irányzata van: ilyen a nép-
szerű Fegyencedzés vagy az utcai edzés (Street Workout), 

melyek az országszerte gombamód szaporodó edzőparkokban 
kiválóan űzhetők. 

5.





Wellness
a kádban

Testünk számára igazi felüdülés egy finom illatú fürdőben 
megpihenni, ami egyszerre kényezteti a testet és a lelket. 
Hogy mi mindennel tehetjük még kényeztetőbbé a vizes ejtőzést? 

 1. L’Occitane Verbena 
 testradír
 2. Balea testápoló 
 feketeáfonya- 
 kivonattal
 3. Douglas Seathalasso 
 tengeri fürdősó
 4. Balea sampon 
 feketeáfonya-kivonattal
 5. The Body Shop 
 Honeymania 
 testápoló-család 
 biomézzel
 (tusfürdő, testradír, 
 testvaj, habfürdő, 
 szappan, EDT)
 6. Lush Snow Fairy 
 karácsonyi limitált
 kiadású tusfürdő
 7. Lush Rose Jam 
 argánolaj-tartalmú
 tusfürdő
 8. The Body Shop 
 Cranberry Joy 
 párologtató olaj
 9. Lush Candy Mountain 
 karácsonyi limitált 
 kiadású habfürdő
10. The Body Shop 
 Chocomania csokis 
 testápoló

Habok között
Kellemes érzés a fürdőkádban ülve, ahogy a bőrhöz 
érő apró buborékok szétpukkannak, utánuk pedig 
finom, krémes hab marad a kád tetején, amely meny-
nyei illatával nemcsak felüdíti a lelket, de a benne 
lévő mosóaktív és zsírosító anyagoknak köszönhetően 
ápolja még az érzékeny bőrt is. Az ideális vízhőmér-
séklet 40 fok, 20 percnél pedig ne áztassuk hosszab-
ban magunkat! Ha kiszálltunk a kádból, csak itassuk 
fel bőrünkről a vizet, enyhén nedvesen ugyanis sokkal 
jobban magába szívja a testápolót.

A varázslatos só
Pusztán a kádban való ázástól sajnos nem lehet meg-
szabadulni a fölös kilóktól, ám a vízbe szórt tengeri 
só és algakivonat bőrfeszesítő hatása vitathatatlan. 
Serkentik a bőr vérellátását, javítják a sejtek anyag-
cseréjét, segítenek eltávolítani közülük a felhalmo-
zódott salakanyagokat és az összegyűlt vizet. A só 
és az algakivonat is sok ásványi anyagot és nyomele-
met tartalmaz, melyek tökéletesen táplálják a bőrt 
és a kötőszöveteket, ráadásul a bőr savköpenyét is 
regenerálják. Fontos, hogy a sós fürdő után adjunk 
magunknak legalább 20 perc pihenőt – jót tesz a 
vérkeringésnek.

beauty
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Cranberry Joy 
 párologtató olaj párologtató olaj párologtató ola
 9. Lush Candy Mountain 

karácsonyi limitált 
 kiadású habfürdő
10. The Body Shop 

Chocomania csokis 
 testápoló

finom, krémes hab marad a kád tetején, amely meny-

lévő mosóaktív és zsírosító anyagoknak köszönhetően 
ápolja még az érzékeny bőrt is. Az ideális vízhőmér-
séklet 40 fok, 20 percnél pedig ne áztassuk hosszab-
ban magunkat! Ha kiszálltunk a kádból, csak itassuk 
fel bőrünkről a vizet, enyhén nedvesen ugyanis sokkal 

Pusztán a kádban való ázástól sajnos nem lehet meg-
szabadulni a fölös kilóktól, ám a vízbe szórt tengeri 
só és algakivonat bőrfeszesítő hatása vitathatatlan. 
Serkentik a bőr vérellátását, javítják a sejtek anyag-
cseréjét, segítenek eltávolítani közülük a felhalmo-

és az algakivonat is sok ásványi anyagot és nyomele-
met tartalmaz, melyek tökéletesen táplálják a bőrt 
és a kötőszöveteket, ráadásul a bőr savköpenyét is 
regenerálják. Fontos, hogy a sós fürdő után adjunk 

5.



11. Dr. Organic 
 bio kókuszolaj
12. Dr. Organic 
 bio krémtusfürdő
 argánolajjal
13. The Body Shop
 Élénkítő 
 masszázsgolyók 

Tejjel a bársonyos bőrért
Kleopátra kizárólag szamártejben fürdött, hogy bőre 
bársonyosan puha maradjon. Amit azonban akkor 
még nem tudhatott: a tej nyugtatja és zsírosítja 
a bőrt, a tejsav és a benne található A- és E-vitaminok 
megvédik a káros környezeti hatásoktól, és meg-
kötik a bőrben lévő nedvességet. Speciális enzimei 
serkentik a sejtképződést, a tejfehérje pedig rugal-
massá teszi a bőrt. Főként a tejsavós fürdők stabili-
zálják a bőr védő savköpenyét, mégis, akiknek szá-
raz a bőrük, legfeljebb hetente egyszer fürdőzzenek 
tejben! Krémekbe keverve magas kalcium-, kálium- 
és vitamintartalma miatt felpörgeti a sejtanyagcse-
rét, sokkal rugalmasabb lesz tőle a bőr. Még a száraz 
haj is profitál a tej hatóanyagaiból. A tejsavó és a jog-
hurt is valódi csodaszer, ha a bőrre kenjük: hatóanya-
gai hűsítik és nedvességgel töltik fel a bőrt, emellett 
gyulladáscsökkentő hatásúak, lassítják az elszaruso-
dást, és a tejproteineknek és tejsavaknak köszönhe-
tően szép és sima lesz tőlük a bőr.

Olajos fürdő: vége a szárazságnak
Száraz, cserepes bőr esetén ideális az olajos fürdő. 
A mikrofinomságú olajcseppek egyenletesen borít-
ják be a vízfelszínt, és már a fürdés során vékony film-
réteggel vonják be bőrünket. A narancs, a rozmaring 
és a menta élénkít, a levendula, az eukaliptusz és a 
bergamott pedig ellazít. A legprofibb „úszómesterek” 
azok az illóolajos fürdők, amelyek egyszerre kényez-
tetik az orrát és a bőrét. A relaxáló hatás akkor lesz 
a leghatásosabb, ha este fürdőzik. Kilenc óra körül 
ugorjon be a kádba 15–20 percre, aztán irány az ágy! 
Olajos fürdő után nem szabad ledörzsölnie magát, 
elég csak leitatni a felesleges vizet.
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Fürdés után…
A fürdés mindig kiszárítja egy kicsit a bőrt, a leg-
felső bőrréteg szoros kötései felbomlanak egy időre. 
Aki hajlamos a bőrszárazságra, aki túl sokáig ült a 
habfürdőben, vagy túl meleg vízben fürdött, feltétle-
nül krémezze be magát utána. A még enyhén nedves 
bőrre a testápoló olajat lehet legkönnyebben felkenni. 
Finom emulzióvá válik a bőrön maradt vízcseppekkel. 
Próbálja ki például az avokádóolajat, a sárgabarack-
mag-olajat, a mandulaolajat vagy a jojobaolajat. Ezek 
olyan zsírokat tartalmaznak, amelyek nagyon hason-
lítanak a bőr saját zsírjaihoz, nagyon jól beszívód-
nak, és segítik a regenerálást. Az ilyen olajos masz-
százs javítja a bőr vérellátását, a bőrsejtek sokkal 
több oxigénhez jutnak, és látványosan feszesebb lesz 
tőle a bőr. A száraz könyököt és térdet dörzsölje le 
előtte luffakesztyűvel, kenje be egy fél citrom vágott 
felével, majd krémezze be egy gazdag, zsíros krém-
mel. Kéthetente testradírral dörzsölje át a testét, így 
simává varázsolhatja bőrét és a testápoló is hatéko-
nyabban felszívódik. 

6. 7.

8.

9.

10.
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13.

11.

haj is profitál a tej hatóanyagaiból. A tejsavó és a jog-
hurt is valódi csodaszer, ha a bőrre kenjük: hatóanya-
gai hűsítik és nedvességgel töltik fel a bőrt, emellett 
gyulladáscsökkentő hatásúak, lassítják az elszaruso-
dást, és a tejproteineknek és tejsavaknak köszönhe-
tően szép és sima lesz tőlük a bőr.



Gondoljuk át, milyen volt a nyár, és egy időre 
búcsúztassuk el az ízeit. Tegyük ezt testünk 
kedvére, álljon hát itt néhány egyszerű recept 
a fittség és egészség jegyében!

Őszi vitaminszüret
Néhány falat egészség a tél küszöbén
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Klasszikus ízvarázs
Szűz-steak párolt zöldségekkel

Így készül: 
1) Pár órával a sütés előtt készítsünk pácot: tegyünk bele sót, borsot, 

olajat, esetleg őrölt chilit. 2) Tisztítsuk meg az egészben hagyott szűz-
pecsenyét a hártyáktól. 3) Sütéskor a felhevített serpenyőbe egész-

ben tegyük bele a húsdarabot, és süssük körbe minden oldalát, hogy 
kérget kapjon. 4) A serpenyőből kivéve vágjuk fel ujjnyi szeletekre, és 
borssal meghintve 1-1 percig serpenyőben süssük meg mindkét olda-

lát. 5) Improvizáljunk az otthon lévő zöldekből friss salátát, amit aztán 
le is locsolhatunk a hús serpenyőben hagyott olajával. 6) Ha gondo-

sabbak vagyunk, egészben pároljunk hozzá zöldségeket: 
spárgarügyet, bébirépát, karfiolt. 

S&L tipp
Az eredeti, igazi páro-
lás során két részből 
álló edényben alulra 

vizet helyezünk, 
felülre, a szűrőrészbe 

a zöldségeket, így a 
zöldség a gyöngyöző 

víz gőzében páro-
lódik puhára. 

S&L tipp
Az áfonya négy legismertebb fajtája – fekete, 

vörös, kék és tőzegáfonya – közül a vörös áfonya a 
legegészségesebb, mivel ennek a típusnak a leg-

magasabb az antioxidáns-tartalma.

S&L tipp: 
Ugyanez a leves elkészíthető karfiolból vagy 

édesburgonyából is, de azok sem fognak csa-
lódni, akik a sütőtök mellett döntenek. 

Hozzávalók: 1-1,5 l víz, 
3 fej karalábé, 1 gerezd 
fokhagyma, 2 dkg vaj, 
kis csokor bazsalikom, 
só, fehér bors

Hozzávalók: 50 dkg szűzpecsenye, frissen őrölt bors, só, őrölt chili, olívaolaj
Salátához: cikóriasaláta, madárbegysaláta, bébi spenótlevél

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 
1 tojás, 3 dl tej,  1 kanál olvasztott vaj, 15 dkg 
fekete áfonya, juharszirup a tálaláshoz
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Édes álom
Amerikai áfonyás palacsinta
Így készül:
1) A száraz hozzávalókat keverjük össze, majd vájjunk mélyedést a kupac közepébe. 2) Tegyük 
bele a tojást, öntsük hozzá a tejet, és keverjük sűrű tésztává. 3) Adjuk hozzá az olvasztott 
vajat és az áfonya felét. 4) Forrósítsunk fel egy serpenyőt – olyat, amelyben nem ragad le a 
palacsinta. 5) A tésztából tegyünk a serpenyőre egy nagy evőkanálnyit, és hagyjuk szétfolyni 
egy kb. 5–7 cm átmérőjű körre. 6) 3 percig süssük őket, míg aranyszínűek nem lesznek. 
7) Áfonyadarabokkal megszórva, illetve ízlés szerint juharsziruppal csurgatva tálaljuk.

Hideg időre
Bazsalikomos karalábé-krémleves
Így készül: 
1) A hámozott karalábét vágjuk kockára, majd egy kevés 
vajon az egészben hagyott fokhagymagerezddel együtt 
fedő alatt pároljuk 5–10 percig. 2) Amikor már puhul, 
öntsük fel vízzel. 3) Ha teljesen megfőtt, tegyük bele a 
bazsalikomot, vegyük le a tűzről, majd turmixoljuk össze. 
4) Ízesítsük sóval, borssal. 5) Tálaláskor díszítsük friss 
bazsalikomlevéllel.

só, fehér borsbazsalikomot, vegyük le a tűzről, majd turmixoljuk össze. 
Tálaláskor díszítsük friss 



BORAJÁNLÓ
Weninger 

Sopron 2011
Bársonyos, fi nom, nagyon 
jellegzetesen soproni bor. 

Szájban sok fűszer, könnyű, 
de ugyanakkor tartalmas, jó 
ivású bor. Címkéjét az AMI 

(a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Alkalmazott 

Művészeti Intézetének) hallga-
tói tervezik évről évre. Ebben 

az évben Molnár Renátó 
grafi kája került a címkére. 

Biodinamika 
– a természetesség záloga

A Weninger-borok érdekes-
sége, hogy gyümölcseik biodi-
namikus úton – teljesen vegy-
szer nélkül, műtrágya nélkül, 

természetes körülmények 
közt – nőnek.  Ennek néhány 
eredménye pedig: vastagabb, 

puhább héj, kevesebb víz 
a szőlőszemekben, természe-

tes stabilitás a borokban. 

S&L tipp
Az articsóka ese-
tében virágbimbó 

fogyasztásáról van 
szó. A bimbókat mar-
káns ízük miatt nem 
kell túlfűszerezni, a 
citromlé épp eléggé 
kiemeli az aromáját. 

Vásárláskor minél 
kisebb bimbókat 

válasszunk! 

S&L tipp
A bagolyborsónak is 

nevezett csicseribor-
sót vegyszermentes 

magból csíráztatni is 
lehet: napi 2 öntözés 
mellett szobahőmér-
sékleten 3 nap alatt 

fogyasztásra alkal-
mas, 3 mm-es csírá-

kat kapunk.

Diétás fi nomság
Tengeri sügér zöldségágyon
Így készül: 
1) A halakat pikkelyezzük le, a belsőséget távolítsuk el, kívül-belül 
sózzuk meg, és tegyük a hűtőszekrénybe 2 órára. 2) A kakukkfűből, 
borsból és olívaolajból készítsünk keveréket, majd a hűtőből kivéve 
kenjük be őket. 3) A hasukba egészben is bekerülhetnek a friss 
fűszerek, egy fóliában tegyünk melléjük egész fokhagymagerezdet, 
egyformára vágott paradicsomot, cukkinit és csicseriborsót. 
4) A jól becsomagolt adagokat 150°C-on fél óráig süssük, de amint 
megérezzük a sült hal illatát, már rá is leshetünk a sütőben. 
5) Tálaláskor apró levelű görög bazsalikomot szórjunk rá.

Igazi ínyenceknek
Különleges articsókakrém
Így készül:
1) Ha friss articsókát vásárolunk, tisztítsuk le a pikke-
lyeket, amíg csak a fehér részhez, az articsókaszívhez 
nem érünk. Konzervvel könnyebb a dolgunk. 2) A szí-
veket a citromlével, a fűszerekkel, az egész fokhagy-
magerezddel együtt fedő alatt kevés vízben főzzük 
meg. 3) A petrezselymet hagyjuk egészben, és úgy 
tegyük bele. Amikor már puha – kb. 20 perc elteltével 
–, szedjük ki a babért és a petrezselymet, majd turmi-
xoljuk simára. 4) Sózzuk, borsozzuk, a petrezselymet 
tegyük vissza, és ekkor jöhetnek a pórékarikák is.
5) A krémet öntsük kis üvegekbe, és csorgassunk olí-
vaolajat a tetejére. Így tartósítva több üveggel is elte-
hetünk későbbre. 6) Érdekesebbé tehetjük a krém ízvi-
lágát, ha csicsókát is teszünk bele úgy, hogy súlya az 
articsókával együtt adja ki a fél kilót. 

Hozzávalók: 2 db tengeri 
sügér, 2 gerezd fokhagyma, 

2 nagy paradicsom, 
10 dkg konzerv csicseriborsó, 

4 db bébicukkini, 2 kiskanál 
kakukkfű és rozmaring, 
1 dl olívaolaj, só, bors, 

görög bazsalikom

Hozzávalók: 50 dkg 
articsókaszív, fél cit-

rom leve, babérle-
vél, tárkony, petre-
zselyem, 1 gerezd 

fokhagyma, 1 dl olí-
vaolaj, só, fehér bors, 

póréhagyma

 A halakat pikkelyezzük le, a belsőséget távolítsuk el, kívül-belül 
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gasztronómia

káns ízük miatt nem 
kell túlfűszerezni, a 
citromlé épp eléggé 
kiemeli az aromáját. 

Vásárláskor minél 
kisebb bimbókat 

válasszunk! 





programeső
Késő őszi

Novemberre ajánljuk

Búcsúztassuk az őszt változatos 
programokkal: fesztiválok, 

koncertek, színházi előadások 
– csak győzzünk válogatni!

fesztivál

cirkuszThe Illusionists
2013. november 22–24., Budapest – SYMA Sport- és Rendezvényközpont 

Amerika új utazó cirkusza, Az illuzionisták átviszi a bűvészet műfaját a XXI. szá-
zadba. A hét előadó között látható feltaláló, varázsló, szabadulóművész és men-

talista is, akik gyakran az életükkel játszanak a produkció kedvéért. Pengenyelés, 
gondolatolvasás, kettévágás, ámulatba ejtő lebegések és izgalmas szabadulá-

sok mellett számtalan soha nem látott illúziót ismerhetnek meg a nézők. – A trük-
köket természetesen nem árulhatjuk el – mondja Dan Sperry, az antibűvész, akit 

csak úgy emlegetnek, mint Copperfield és Marilyn Manson találkozását –, ezt 
a show-t mindenkinek látnia kell, de úgysem fognak hinni a szemüknek!

kiállítás

XI. Anilogue 
Nemzetközi 
Animációs Filmfesztivál
2013. november 27. – december 1., Budapest – Uránia, Toldi mozi

Egy hétvége, amelyet a rajzfilmek szerelmeseinek érdemes már 
most bevésniük a naptárukba. Az immáron tizenegyedik alka-
lommal jelentkező fesztiválon hat egész estés animáció és har-
minc rövidfilm versenyez majd egymással a világ minden tájáról. 
Az elsőségért folytatott küzdelem mellett az idei program több, 
Romániában élő magyar művész munkáját is bemutatja, vala-
mint a nemzetközi zsűri tagjainak – Paul Bush, Hisko Hulsing és 
Zbigniew Rybczyński – életművével is megismerkedhet majd a 
hazai közönség. A program része továbbá egy Anime Haiku japán 
válogatás, valamint gyermek- és felnőttworkshopok, ahol ki-ki 
belekóstolhat az animációkészítés rejtelmeibe. 
További információ: www.anilogue.com

Jana Hojstričová: Family Pack 
2013. október 24. – november 29. – Budapest, Szlovák Intézet

A Pozsonyi Fotóhónap rendezvénysorozat keretében érkezik a Szlovák Intézetbe – a Fotográfia 
Közép-európai Házával közös szervezésben – Jana Hojstričová Family Pack című kiállítása, amely 
a művészt évek óta foglalkoztató család témája köré épül. De mit is jelent valójában a család 
fogalma? Mit jelent az egyén számára a családba való betagozódás? Létezik-e még egyáltalán klasz-
szikus családmodell? Többek közt ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk, miközben megannyi 
konkrét szociális jelenségnek is szemtanúi lehetünk Hojstričová képeit végignézve.

a rovat címe
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Allen Ginsberg – a beatnemzedék
2013. november 9. – 2014. január 5., Budapest – Ludwig Múzeum

Az Allen Ginsberg munkássága és személyisége köré épített virtuális, multimédiás 
kiállítás betekintést nyújt a beatnemzedék legendás történetébe, amely az 1940-
es években vette kezdetét New Yorkban és San Franciscóban. A kiállítás anyagát 
performanszfelvételek, filmek, szövegek, fényképek, riportok, kézirat-reprodukciók 
és eddig még nem publikált dokumentumok alkotják. 

Ï

dvd

zene
¡ One Republic: Native 

UNIVERSAL

Úgy tűnik, amihez a One Republic hozzányúl, az arannyá válik, hiszen első 
slágerük után a Stop And Stare című szerzeményük is bombasiker lett, 
és ezzel a zenekar elindult a világsiker útján. Két nagylemezzel a hátuk 
mögött most új, Native című lemezük is megjelenik, rajta a közönség- és 
rádiókedvenc Feel Again és If I Lose Myself című dalokkal.

Love
William Eubank tucatnyi nemzetközi díjat nyert 
filmje a Nemzetközi Űrállomáson játszódik, 
ahol egy asztronauta teljesen egyedül teljesít 
szolgálatot: testedzés, műszaki karbantartás, 
kapcsolattartás az otthoniakkal – a napi rutin. 
Ám egy alkalommal, néhány érthetetlen rádió-
foszlányt követően a földi kapcsolat végleg 
megszakad, főhősünk magára marad…

Felültetve
Sonny (50 Cent), Vincent (Ryan Philippe) és Dave 

(Brett Granstaff) régóta haverok, mindhárman 
bűnös életet élnek. Egy gyémántrablást követően 

Vincent elárulja a barátait: beléjük ereszt egy soro-
zatot. Sonny azonban felépül, ám bosszúhadjáratá-
val felhívja magára Mr. Biggs (Bruce Willis), a város 

legfélelmetesebb maffiafőnökének figyelmét...

Á

Á

kiállítás

hangverseny

KAPHATÓK 
a Mol-töltő állomásokon!

könyv
¿

¿
Sheila O’fl annagan: Tarts ki mellettem! 
ALEXANDRA

Dominique Brady pincérnőként dolgozik, és megismer-
kedik Brendan Delahaye-jel, a gazdag üzletemberrel. 
Bár sokan nem jósolnak nagy jövőt a kapcsolatuknak, 
ők mégis összeházasodnak. Hirtelen azonban minden 
megváltozik, amikor Brendan eltűnik. Dominique magára 
marad, és kénytelen a saját lábára állva egyedül gondos-
kodni a kislányáról.  

Victoria Stilwell: Kutyajó formában! 
JAFFA

Ha megvizsgáljuk, miből készülnek a 
bolti kutyaeledelek, rögtön megérthet-
jük, miért van olyan sok engedetlen 
kutya. És az sem csoda, hogy gazdijuk 
mozgásszegény életmódja miatt egyre 
több az elhízott házikedvenc. 
Victoria Stilwell kutyakiképző új köte-
tében megmutatja, mit kell tennünk 
azért, hogy kedvencünk fitt és egész-
séges legyen. 

Játsszunk együtt!
2013. november 3. – Budapest Music Center 

Ez év novemberétől minden hónap első vasárnapján 11 órától Érdi Tamás zongora-
művész és a MOL Tehetségtámogató Program fiatal zenészei adnak közös koncer-
tet, és ismertetik meg hallgatóságukkal a legnagyobb zeneszerzőket és műveiket. 

Többek között Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Bartók lesznek a „játszótársak”. 
Az első közös zenélésre november 3-án kerül sor, legközelebb pedig december 

1-jén élvezhetjük a tehetségek játékát. Részletek itt: www.bmc.hu  

a rovat címea rovat címekultúra
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Kos
Március 21. – április 21.

Novemberben önfeledt hétvégékre és szabadnapokra 
vágyakozik a leginkább, bár szó sincs róla, hogy fáradt 
lenne. Sőt inkább túl sok lesz az energiája, amit a szabad-
ban túrázva és kirándulva szeretne kihasználni. Kedves 
Kos szülött, tegye ezt! Higgye el, hatalmas pozitív erővel 
fog feltöltődni.

Bika
Április 22. – május 21.

Energiaszintje a csúcson lesz, a lehető legtöbbet tudja 
majd kihozni magából. Ne a látványos élményekre vágyód-
jon, inkább vegye észre az élet apró örömeit, amelyekben 
most bőven lesz része. A bolygók ebben a hónapban nem-
csak a közérzetére, hanem anyagi helyzetére is jótékony 
hatást gyakorolnak. 

Ikrek
Május 22. – június 21.

A novemberi fényszögek friss, pezsgő hatást gyakorolnak 
mind szellemi aktivitására, mind pedig kommunikációs 
képességére. Ha bármilyen üzleti tárgyalásra kerülne sor, 
legyen magabiztos, a siker garantált.

Rák
Június 22. – július 21.

Ha a korábbi időszakban elkezdett valami továbbképzést, 
akkor most valósággal száguld a csúcs felé. Munkájában 
előreléphet, joggal vívja ki munkatársai elismerését, önbi-
zalma is a maximumon lesz.

Oroszlán
Július 22. – augusztus 23.

Az előző hónap annyira mozgalmas volt, hogy még a legele-
venebb Oroszlán szülött is nyugalomra és csendre vágyik. 
Ez a hónap a belső feltöltődés időszaka: családjával, társá-
val meghitt estéket fog átélni. Egy őszi kirándulás vagy egy 
gyertyafényes vacsora a csodák forrása lehet.

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 22.

Nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak érzi magát. Örömmel 
tölti el az az érzés, hogy sorsát a kezében tartja, és a kör-
nyezete bízik önben. Ha párkapcsolatban él, akkor köze-
lebb kerülhet a társához, ha pedig most keresi a párját, 
akkor jobb időpontot nem is választhatott volna.

Mérleg
Szeptember 23. – október 22.

A Mérleg jegy szülötteit az asztrológiai hagyo-
mány egyfajta békebírónak szokta tartani, ön 
pedig most kénytelen lesz ennek a szerepé-
nek eleget tenni. Ez azonban egy percig sem 
fogja zavarni önt, hiszen pozitív kisugárzásá-
val és jó tanácsaival mindig tud majd segítsé-
get nyújtani.  

Skorpió
Október 23. – november 22.

Minden oka meglesz, hogy az idei születésnap-
ját a szokottnál vidámabban, nagyobb csapat-
ban ünnepelje, hiszen egy nagyon is jót ígérő 
életévbe lép be. Változatlanul maximalista lesz, 
de sokkal türelmesebb azokkal, akik nem tud-
ják önhöz hasonlatosan a maximumot nyújtani. 

Nyilas
November 23. – december 22.

Nyugodt hónap elé néz: még munkatársai 
okoskodását is jól fogja tűrni, egy családtaggal 
pedig, akivel korábban vitája volt, megtalálja a 
közös hangot. Kevés szabadideje lesz, de azt 
jól osztja majd be. Különösen a hétvégék ígér-
nek sok színes programot és derűt.

Bak
December 23. – január 20.

Ha az elmúlt időszakban sikerült jó dön-
tést hoznia a pénzügyeiben, akkor most 
elkezdheti kiélvezni annak gyümölcseit. Ha 
a társával eltérnek a pénzköltési szokásaik, 
viták helyett inkább kössenek egészséges 
kompromisszumot.

Vízöntő
Január 21. – február 19.

Korábbi irigyeit a csodálóivá fogja tenni, sőt 
sok új pártfogót is talál. Szerencsére ön éppen 
elég nagylelkű ahhoz, hogy mind az anyagi, 
mind az erkölcsi sikereit megossza azokkal, 
akik kevésbé könnyen veszik az akadályokat.
 Halak
Február 20. – március 20.

Novemberben Fortuna a kegyeibe fogadja. 
Használja ki jól ezt az időszakot, mert most 
több olyan tervét is meg tudja valósítani, ami-
nek korábban anyagi akadályai voltak. 

A hónap szülöttei nemcsak 
novemberben, de egy 
egész éven át csupa pozitív 
történésre számíthatnak.

November
Hámori 
Gabriella
1978. 11. 1.

Leonardo 
DiCaprio
1974. 11. 11.

Scarlett 
Johansson
1984. 11. 22.

Joaquin 
Phoenix
1974. 11. 28.
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fejtörő

Megfejtések:

Minilogika – Az egér rajza hiányzik a 
négyzetből; Élesítsd a szemed: 6-8.

Húzz két egyenest: 

A megfejtést november 30-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk 
címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző 
rejtvényünk megfejtése: „Nincs óriásibb erő a tudásnál: a vele felfegyverzett ember 
legyőzhetetlen.” Helyes megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Besenyei 
Istvánné - Mátyásdomb, Strublics József - Kadarkút, Török Gyula - Szolnok, Sztankó 
Bálint – Domoszló, Zaharánszki Erika - Tatabánya. Gratulálunk!

Minilogika
A sorokban és oszlopokban egya-
ránt három különféle állat képe 
látható. Az egyik kép azonban 
hiányzik. Mit rajzolnál a kérdőjel 
helyére, most, hogy már tudod a 
szabályt?

Húzz két egyenest!

Húzz az ábrába két 
egyenest úgy, hogy 
minden így keletke-
zett területre külön-
böző számú tök jus-
son, mégpedig 1, 2, 
3, és 4 darab!

Élesítsd a szemed!
Keress a töklámpások között két telje-

sen egyformát! Melyek is ezek?






