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Kedves Olvasó!

Gyerekkoromban mindig sajnáltuk azokat a tár-
sainkat, akiknek szerencsétlenségükre születés-
napjuk épp egy időbe esett valamely jelentősebb 
„ajándékozós” ünnepünkkel. Ezen aljas vélet-
lennek köszönhetően ugyanis biztosra vettük, 
hogy dupla ajándék nem jár a karácsonykor, hús-
vétkor stb. születetteknek. Címlapszereplőink 
is hasonló cipőben járnak: a Csík zenekar épp 
a karácsonyi időszakban ünnepli születésnap-
ját, idén a 25.-et. Tortával köszöntöttük őket – 
melynek jó hangulatú elmajszolása közben nép-
zenéről, hagyományokról, régi történetekről, 
s persze egy kicsit az ünnepi készülődésről is 
beszélgettünk. 
A Csík zenekarral elindított karácsonyozást 
pedig, ahogy ilyenkor illik, magazinunk majd’ 
minden rovatában folytatjuk: remek adventi 
programokat, az ünnepi asztalra kívánkozó nya-
lánkságokat és a család valamennyi tagja szá-
mára izgalmas ajándékötleteket sorakoztatunk 
fel, melyek mellé igazi ínyencségként kínáljuk 
utazás rovatunk mesebeli úti céljait. 
Kedves Olvasó, a karácsonyi készülődéshez 
ezúton is hadd kívánjunk sok-sok örömöt, s leg-
alább annyi kitartást, az ünnepekre pedig minél 
több pihenést. Találkozzunk az új esztendőben!

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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A karácsony egy kicsit mindig 
a vágyakról, meglepetésekről 
szól, épp ezért híreinkkel 
is elrugaszkodtunk picit 
az elérhetőtől – mertünk 
nagyot álmodni.
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A városlakó új köntöse

Londonban debütált az új Qashqai
A Nissannak nagyon bejött a Qashqai: hét év alatt kétmillió 
darabot gyártottak belőle, mostanra pedig megérett az idő a 
ráncfelvarrásra. Az új modell alatt mutatkozik be a Renault-
Nissan konszern CMF-platformja, ami a jövőben számos 
modell hordozója lesz. Az autó kicsit nagyobb lett, ami érvé-
nyes a csomagtérre (+20 liter) és a hátsó lábtérre is, s olyan, 
a kategóriában extrának számító kiegészítőket kapott, mint 
a parkolóasszisztens, a 360°-os kamera és a New Nissan 
Connect nevű informatikai rendszer, ami az okostelefonokat is 
kiválóan tudja kezelni. Motorválasztékban egyelőre egy ben-
zines van (1.2 DIG-T), de tavasszal érkezik egy 1.6-os is, a két 
dízel pedig régi ismerős: az 1.5 és 1.6 dCi erőforrások takaré-
kosabbak és dinamikusabbak lettek.

Tágas égen autóval

Sikeresen tesztelték 
a szlovák repülő autót

Stefan Klein autóipari mérnök (Audi, Volkswagen, 
BMW) csaknem egy évtizede saját álma, a repülő 
autó megvalósításán dolgozik. A munka remekül 
halad: az Aeromobil 2.5-tel már sikeresen a leve-

gőbe emelkedett, igaz, egyelőre csak néhány méte-
res magasságban siklott. Az alig féltonnás (acél 

vázszerkezet szénszálas karosszériával) autót egy 
Rotax 912-es repülőgépmotor hajtja, közúton akár 

160, míg a levegőben 200 km/óra sebességet ér 
el. Az Aeromobil a földön 7,5 liter 95-ös benzint 

fogyaszt 100 km-en, míg a levegőben ennek a dup-
láját – viszont odafenn így is 700 km a hatótávol-

sága. A tervező most befektetőket keres, hogy töké-
letesíthesse a prototípust.

is elrugaszkodtunk picit 
az elérhetőtől – mertünk 
nagyot álmodni.

A városlakó új köntöse

Londonban debütált az új Qashqai



KISHÍREK
Már pályán a 24 órás Porsche
Az eddig elért 16 sikerével a Le 
Mans-i 24 órás versenyek legeredmé-
nyesebb gyártójának számító Porsche 
tizenöt év után tér vissza a francia 
pályára. Az LMP1-es versenygép tesz-
telése már javában folyik, mégpe-
dig benzin-elektromos és dízel-elekt-
romos meghajtással. A fejlesztésben 
részt vesz a majdani négy pilóta is, 
köztük a Formula–1-ből idén visszavo-
nuló Mark Webber. 

Dupla WRC-arany a Volkswagennek
A motorsportok világában csoda-
számba menő bravúrt mutatott 
be a Volkswagen: a német gyártó 
Motorsport részlege által tervezett, 
nevezett és futtatott Polo R WRC 
modell története első idényében meg-
nyerte a WRC-sorozatot, a rali csúcs-
kategóriáját. A Sébastien Ogier, Julien 
Ingrassia páros a Francia Ralin, míg a 
konstruktőri csapat a spanyol állomá-
son ünnepelhette az elsőséget.

Újra lesz kicsi, sportos Daihatsu
Az 1999-ben bemutatott Copen olyan 
sikeres lett, hogy kisebb-nagyobb vál-
toztatásokkal egészen 2012-ig gyár-
tották. A leállás után idén év végén 
mutatták be az utódot, a Kopent. A 
tervezők sokat adtak a formára, hogy 
a mindössze 3,34 méteres kisautó 
úgy nézhessen ki, hogy Ázsián kívül is 
megvegyék majd. 

Már a Jeep sem lesz a régi
A „világéletében” katonai terepjárókra 
hasonlító Wrangler kénytelen lesz stí-
lust váltani, miután az amerikai vásár-
lók egyértelműen jelezték: nem kér-
nek többé az egyszerű elemekkel 
operáló modellből. A Jeep így meg-
válik az elöl-hátul fix felfüggesztés-
től – ezzel rontva a terepes, viszont 
lényegesen javítva a közúti menettu-
lajdonságokat. A kényelmes Wrangler 
2015–16 körül érkezhet.

Fegyvere van, veszélyes!

Harcra kész az ausztrál Magnum
A híres maroklőfegyverre utaló név mögött ezúttal egy 
ízig-vérig sportautó rejtőzik. A Magnum Mk.5-öt egy 250 
lóerős, percenként 11 ezres fordulatszámig pörgethető, 
négyhengeres szívómotor hajtja, amely mindössze 3,2 
másodperc alatt repíti 100 km/órás tempóig az 545 kilós 
gépet. A középmotoros, ultrakönnyű karosszériával épí-
tett autóban egy deka felesleges alkatrész sincs: két kar-
bon kagylóülés, egy önzáró differenciálmű és a verseny-
tempóhoz igazított fékek. Szélvédő nincs, ezért csak 
bukósisakban vezethető – van viszont hátrafelé figyelő 
kamera a belső visszapillantó helyett.

2013. december | STÍLUS&LENDÜLET |  5

autós-motoros hírek

Marad a csillagászati ár

Kilenc darab készül 
a Veneno Roadsterből
A Lamborghini a Genfi Autószalonon mutatta be a Veneno néven 
futó szupersportkocsiját. Akkor még azt publikálták, hogy csak 
három darab készül belőle, melyeket egymilliárd forintnak megfelelő 
összegért lehet megvenni. A pozitív fogadtatásra való tekintettel a 
gyár úgy döntött, hogy egy nyitott változattal is a piacra lép – ebből 
kilenc darab készül, az áruk pedig ugyancsak egymilliárd körül lesz. 
A gyönyörű szörnyetegbe 6,5 literes V12-es motor került, amelynek 
teljesítménye 750 lóerő. A súlyát vesztett (most 1490 kg) gépszörny 
menetteljesítménye szintén ijesztő: nulláról 100 km/órára 
2,9 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig 350 km/óra.

Fegyvere van, veszélyes!

Harcra kész az ausztrál Magnum
A híres maroklőfegyverre utaló név mögött ezúttal egy 
ízig-vérig sportautó rejtőzik. A Magnum Mk.5-öt egy 250 
lóerős, percenként 11 ezres fordulatszámig pörgethető, 
négyhengeres szívómotor hajtja, amely mindössze 3,2 
másodperc alatt repíti 100 km/órás tempóig az 545 kilós 
gépet. A középmotoros, ultrakönnyű karosszériával épí-
tett autóban egy deka felesleges alkatrész sincs: két kar-
bon kagylóülés, egy önzáró differenciálmű és a verseny-
tempóhoz igazított fékek. Szélvédő nincs, ezért csak 
bukósisakban vezethető – van viszont hátrafelé figyelő 
kamera a belső visszapillantó helyett.

Villámöszvér

Ferrari-blokk repíti a szuperquadot 
Háromkerekűnek látszó négykerekű motor, amelyet most éppen egy Ferrari erő-
forrás hajt félelmetes teljesítménnyel. A szerb–francia tervező, Ludovic Lazareth 
legutóbbi varázslata, a Wazuma egy V12-es BMW-blokkot kapott, most azonban 

ezen is csavart egyet: az új változatot, a V8F Matt Editiont egy Ferrari 308 motorja 
hajtja. A váltó maradt a BMW M3-ból, a fékeket a Brembo, míg a 18-as felniket a 

Momo szállítja. A 650 kilós tömeghez 250 lóerőt ad a Ferrari-blokk, így el lehet 
képzelni, milyen erők szabadulnak el a gázkar meghúzásakor. A quad végsebes-

sége 240 km/óra, ami éppen elég egy hidegrázós élménymotorozáshoz.



Miközben az európai autópiac visszaesése miatt szá-
mos gyártó küszködik nehézségekkel, a Kia nemcsak 
világszerte, de az öreg kontinensen is fejlődik. 
A dél-koreai márka egyre több kategóriában van jelen, 
design szempontjából pedig egyenesen az élvonalba 
tornázta fel magát. Amíg régebben a Kia típusok egyet 
jelentettek a kiváló ár/érték aránnyal és a szürke, 
unalmas külsővel, ma már a gyártó kompakt egyte-
rűje, a Carens is négy keréken gördülő bizonyítéka 
a formatervezés fejlődésének.

LED-ek és élek
Hogy alapvetően mit várunk egy családi autótól? 
Kényelmet és biztonságot – e kettőből nem enge-
dünk, ám a külcsínt illetően már könnyebben kötünk 

kompromisszumot. Az új Carens minden fontos krité-
riumnak eleget tesz, sőt! Megjelenésével kiemelke-
dik a tömegből: formáját a nyújtott lámpatestek és 
markáns oldalélek harmonikus kombinációja hatá-
rozza meg, megjelenését az alapfelszerelésként 
kínált LED-es nappali fények, illetve az opciós LED-es 
hátsó lámpatestek teszik még modernebbé. A design 
a népszerű film- és színházi színésznő, Schell Judit 
tetszését is elnyerte. „Szép kiállású autó, főleg a 
hátsó rész kialakítása tetszik. A forma sportos, de 
egyben robusztus is. A kissé hegyes frontrész miatt 
pedig az autó valamivel kisebbnek tűnik, mint amek-
kora valójában” – mondta a színésznő, aki jól ismeri 
a dél-koreai márka autóit, hiszen jelenleg is 
egy Kiát használ.

Feltűnő külső,
otthonos belső
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Család, karácsony, hatalmas télikabátok, szánkók… 
így sem lehetetlenség kényelmesen utazni. 
Schell Judit színésznő a tesztelés során 
meggyőződhetett arról, hogy az új Kia Carens 
kompakt egyterű egy igazi családi autó.



Sportos megjelenésével és stílusos 
designjával az új Kia Carens ideális társ az 
aktív, sokat utazó nagycsaládok számára.

téli sí- és szánkótúrák után sem kell hosszas autótaka-
rítással és a csomagtartó szárítgatásával bajlódnunk.
Hogy miként értékelte tesztalanyunk az új Carens 
modellt? „Az LCD-kijelzőknek köszönhetően a műszer-
fal minőségérzete már egy felsőbb szintet képvisel. 
Emellett minden kézre esik, könnyű megszokni a keze-
lőszervek használatát. Az ülések kényelmesek, bár 
nekem jólesett volna valamivel több deréktámasztás. 
A hátsó ülések nemcsak komfortosak, de nagyok is: 
a két gyerekülés mellett elég hely volt egy felnőtt szá-
mára. Nagyon hasznos tartozéknak találtam az ülés-
fűtést és a hazakísérő fényt, és tetszett a hegymeneti 
elindulást segítő rendszer is” – összegezte tapasztala-
tait Schell Judit, aki a Carens ötüléses változatát pró-
bálta ki. 

Csendes motorok
A Kia Carens két-két benzines és dízelerőforrással 
kapható Magyarországon: az 1,6-os benzines egység 
135 lóerős, míg a 2,0 literes motor 166 lovas. A gáz-
olajos aggregátok kedvelői a jól ismert 1,7-es egység 
115 és 136 lóerős változatai közül választhatnak. 
„A magasított építés ellenére könnyen kezelhető és 
stabil az autó, ráadásul kifejezetten csendes. Én egy 
1,7 literes, dízelmotoros változatot vezettem, ami 
ugyan elég az autónak, de bevallom, számomra job-
ban megfelelne a nagyobb, 2,0 literes erőforrás. 
Szeretem, ha az autó bármilyen helyzetben dinamiku-
san vezethető” – zárta értékelését Schell Judit.

 
Belül tágasabb
A kompakt egyterűek használói számára a hangsúly 
azonban továbbra is jellemzően a praktikumra helye-
ződik: a lényeg, hogy a belső tér a család valamennyi 
tagja által jól kihasználható legyen. Külső méreteivel a 
Carens a kategória átlagát hozza, az ügyes térkihasz-
nálásnak köszönhetően viszont a helykínálat nagyobb 
annál, mint amekkorát a külső sejtet. A műszer-
fal igényes kialakítású és jól áttekinthető – ebből 
is érezhető, hogy a típust a helyi igényekre szabva, 
Európában tervezték. Fontos és üdvözlendő változás, 
hogy a lábtér az előző generációhoz képest jelentősen 
megnőtt. Ebből a hátul ülők profitáltak a legtöbbet, 
akik immár három külön ülésen foglalhatnak helyet 
– ezek egyenként tolhatóak előre-hátra, háttámláikat 
pedig több dőlésszögben is lehet rögzíteni.

Az igazán nagy családok számára az autó hétüléses 
verzióban is kérhető: ebben az esetben az alaphelyzet-
ben 536 literes csomagtér befogadóképessége 103 
literre szűkül, ha viszont a szülők úgy döntenek, ket-
tesben intézik a karácsonyi bevásárlást a teljes rokon-
ság számára, akkor a raktér közel 1700 literesre bővít-
hető, s szinte bármit elnyel. A praktikumot tovább 
növeli a csomagtér viszonylag nagy nyílása és ala-
csony pereme, a könnyen eltüntethető kalaptartó és a 
poggyásztér kivehető és tisztítható gumitálcája – így a 
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A mélyre húzott szélvédő és 
a szélesen ívelő műszerfal 
kiváló kilátást biztosít

Hosszúság/szélesség/magasság: 4525/1805/1610 mm
Tengelytáv: 2750 mm
Csomagtér: 103-1650 liter
Motorválaszték:  2 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint: 115-166 LE
Átlagfogyasztás:  4,7-7,2 l/100 km
Alapár:  4 749 000 forint

 Kia Carens

Hétéves garancia
A magyar piacon LX és 
EX felszereltségi foko-
zatban forgalmazott 
típus bőséges alapfel-
szereltséget kínál: a hat 
légzsák mellett alap-
áron jár a menetstabi-
lizátor-csomag, a tem-
pomat, a négy irányban 
állítható multifunkciós 
volán elektromos szer-
vóval, valamint a haza-
kísérő fény is. Az ext-
ralistán pedig olyan 
tételek is találhatóak, 
mint a hátsó ülésfűtés, 
az intelligens parkolás-
segítő, a tolatókamera 
vagy a sávelhagyásra 
figyelmeztető rend-
szer. Ehhez társul a Kia 
egy másik aduásza: a 
7 éves vagy 150 ezer 
kilométeres teljes körű 
garancia. 



A hideg idő sokszor váratlanul csap le ránk, és egyút-
tal az autónkra is: ilyenkor nemcsak a hó és a fagy, de 
az „ellenszerként” használt só is kárt tehet a járművek-
ben. A karosszéria, az üvegfelületek és az alkatrészek 
védelme érdekében fontos a megfelelő felkészülés, 
majd később a szakszerű tisztítás. 

A tél különösen igénybe veszi 
autónkat, ám a megfelelő 
felkészülés és a minőségi 
termékek használata 
megtérülhet, hiszen így 
megóvhatjuk a jármű 
karosszériáját, fényezését, 
és elkerülhetjük 
a többletkiadásokat. 

Felkészülés

1A jármű üvegfelületeit még a tél beállta előtt tisz-
títsuk meg üvegpolírral, majd később – ha szüksé-

ges – folyékony üvegtisztítóval próbáljuk fenntartani 
a hatást.

2 A hideg évszak érkezése előtt mindenképp 
érdemes jó minőségű, tartós fényezésszi-

getelő bevonatot használni, amely a teljes téli 
szezonon át védi az autó fényezését, felnijeit, 
fényszóróit.

3 Télre érdemes szilikonnal befújni az ajtók 
tömítő műanyagait, mert így biztosan nem 

fagynak be.

4 Használjunk jó minőségű jégoldót és téli 
ablakmosó koncentrátumot, ami nem 

károsítja a gumitömítéseket és a fényezést. Az 
újrafeltöltés előtt tisztítsuk meg a tartályt, a 
szennyeződések ugyanis eltömíthetik a szélvé-
dőmosó szórófejeit. 

tipp téli 
autóápoláshoz

4+6
Tisztítás

1Autónkról mindig óvatosan távolítsuk el a havat, mert csak így 
kerülhetjük el a fényezést elcsúfító mély barázdákat. Figyeljünk 

arra is, ha a hó alsó rétege már megfagyott – ilyenkor a jég is 
mély árkokat véshet a felületbe.

2Mivel az utakra szórt só kártékony a gumiabroncsokra és az 
alkatrészekre, valamint elősegíti a rozsdásodást, a fagy beállta 

után fontos a gyakoribb autómosás – különös tekintettel az alvázra 
és a kerékjáratokra. 

3Ha beköszöntött a fagy, a mosást igyekezzünk mindig gőzborot-
vával kezdeni, mert a koszos jégdarabokat így lehet kíméletesen 

leoldani az autóról.

4Hideg időben a legfontosabb az alapos törlés. A díszlécek 
alatt és a résekben megmaradt víz amellett, hogy korró-

ziót okoz, fagyás esetén még szét is feszíthet egy-egy alkatrészt. 
Komolyabb mínuszok esetén csak akkor javasolt az autómosás, ha 
a száradásig lehetőségünk van meleg helyen tárolni az autót.

5Ha szövetszőnyeg van a járműben, télen érdemes gumira kicse-
rélni, mert azt könnyebb tisztítani.

6A zárakba jutó nedvesség miatt tanácsos mosás után zárola-
jozó jégoldót fújni beléjük. A jégoldót tartsuk magunknál, hogy 

akkor is kéznél legyen, ha parkolás során fagy be a zár.
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Figyelem, veszélyes hulladék!
A különböző autóápolási szerek, hígítók, taka-

rító- és fényezőszerek mind-mind veszélyes hulladék-
nak minősülnek. Ezeket külön kell kezelni, vagyis gyűj-
tési akciók keretén belül vagy hulladékudvarokban kell 
leadni őket.

!
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CSÍK25

Stílus&Lendület: Csík Jánosnak huszonöt évet jelent 
a Csík zenekar, a többieknek…?
Szabó Attila: Nekem például tizennyolcat.
S&L.: Milyen érzés „tizennyolc évesen” a huszonötö-
dik születésnapot ünnepelni?
Sz. A.: Remek! A koromhoz képest valamivel fiatalabb 
vagyok, de végre nagykorú lettem. 

Negyed század négy szemszögből, avagy a 
kecskeméti kis szobától a december 30-i 
ünnepi koncertig a budapesti SYMA Csarnok 
színpadán. Huszonöt éves a Csík zenekar. 
Születésnapjukra.

S&L.: Mi alapján választotta ki a társait, például 
Attilát?
Csík János: Fesztiválokról, zenei táborokból ismer-
tem. Mindig igazolta, hogy jó zenész. Körülöttem vala-
hogy kicsit bizonytalan emberek voltak akkoriban. 
A segítségét kértem. 
Majorosi Marianna: Nekem ez a tizenkilencedik 
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évem a Csíkban. Egyszer elindultam a népművé-
szet ifjú mestere versenyen, ahol Jani is megjelent. 
Korábbról ismertük egymást. Úgy rémlik, táncosokat 
kísértél.
Cs. J.: Én pedig úgy emlékszem, direkt mentem.
M. M.: Profi táncos voltam, de ezen a versenyen 
énekeltem, ami után Jani meghívott a zenekarába. 
Egyébként ott helyben négy együttes keresett meg, 
így hát több bandában is énekeltem. A Csík maradt 
meg stabilan.
S&L.: Két és fél évtized alatt mennyiben és hogyan 
változott a népzene megítélése?
SZ. A.: A Csík születésekor, 1988-ban még főisko-
lás voltam. Akkoriban az országban csak két buda-
pesti intézményben lehetett magyar népzenét tanulni. 
Most már a zeneiskolákban is van népzeneoktatás, 
táncolni is lehet, az utóbbi az órarendbe is befért. És 
hála istennek, rengeteg fiatal jön.
S&L.: Divat lett a népzene, a néptánc?
Cs. J.: Társadalmi, kulturális és oktatási szinten is 
felelős, komoly döntések állnak a változás mögött, 
szóval nem hiszem, hogy ez divat. De bizony volt olyan 
rossz tapasztalat, hogy annak idején valaki anyagi 
célból alapított ilyen iskolát. Ha nincs benne szív, ez 
biztosan nem működik. 

A zenekar tagjai (balról jobbra)
Kunos Tamás – brácsa
Bartók József – nagybőgő
Makó Péter – fúvós hangszerek
Majorosi Marianna – ének
Barcza Zsolt – cimbalom, tangóharmonika
Szabó Attila – hegedű, gitár
Csík János – hegedű, ének

Az az igazán jó feldolgozás, ami jobb az 
eredetinél. Sok esetben így történt velünk is – 
legalábbis a közönség így értékelte a hallottakat.
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S&L.: Az improvizáció működik? Találkoztam olyan 
véleménnyel, amely szerint a népzenészeké a világ…
Barcza Zsolt: Ez pont nem igaz. Szigorúan a szak-
mai elveket nézve a táncházmozgalomban akkor szá-
mítasz nagyon jó népzenésznek, ha pontosan vissza 
tudod adni az adott felvétel hangjait, ritmusát. Kvázi 
minden egyes hangszerre vonatkozóan utánzol. Mi a 
dal hangulatát közvetítjük, de az improvizáció ettől 
még számunkra sem adatik meg, noha a többségnél 
bátrabban nyúlunk a dalokhoz.  
Cs. J.: Egyfajta improvizáció azért létezik. Vannak 
kezdő, folytató és befejező dallamok. Ezeken belül 
lehet variálni a sorrendeket, és a cifrázásban is teret 
engedünk a gondolatiságnak. Ha persze valaki befe-
jező dallammal kezdi a számot, arról azonnal kiderül, 
hogy nem jó prímás. A feldolgozások több teret adnak 
az ötletelésnek.
S&L.: Fontos, hogy ki az eredeti előadó, ki írta a 
számot?
Sz. A.: Fontos – a hitelesség miatt. 
S&L.: Mit ért hitelesség alatt? 
Sz. A.: Az emberek általában összekeverik a szóra-
koztatóipari terméket a zenével. Más indíttatásból, 
más módon és eltérő szabályok szerint születnek. 
Hasonlítanak egymásra, de ez két külön kategó-
ria. Igyekszünk olyan darabokat választani, amelyek-
ben nem a szórakoztatóipari vonal érvényesül. Ha 
Presser-dalhoz nyúl az ember, izgalmas határmezs-
gyén mozog. Viszont mi sem az LGT-slágereket vesz-
szük elő, a Kispáltól és a Quimbytől sem a legnépsze-
rűbb dalokkal kísérletezünk. A „Most múlik pontosan” 
anno például nem slágernóta volt. 
Cs. J.: Az az igazán jó feldolgozás, ami jobb az 

eredetinél. Sok esetben így történt velünk is – leg-
alábbis a közönség így értékelte a hallottakat.
Sz. A.: Mint amikor először olvastam, hogy a „Most 
múlik” már akkora sláger, hogy a Quimby is játssza – 
hoppá! (Mindenki kacag.)
M. M.: Sőt az a kérdés is felvetődött, hogy Kiss Tibiék 
mióta játszanak népzenét? Sokan azt gondolták, hogy 
a „Most múlik” eredetileg népdal. 
Sz. A.: Éppen Tibi mondta, hogy ez a dal már önálló 
életet él. De ez egy születésétől fogva nagyon jó dal, 
és nem termék. 
M. M.: A dalnak kötődnie kell hozzánk. Ha aztán még-
sem érezzük testhezállónak, félretesszük. Akadt rá 
példa.
S&L.: A Csík népzenei vagy világzenei együttes? Mi a 
különbség a két meghatározás között?
M. M.: Van a népzenének az az oldala, amikor az 
autentikus formákat játszod. Nem tartjuk magunkat 
szigorúan az íratlan alapszabályokhoz, olykor a hang-
szerelésben is eltérünk tőlük. Kicsit más utat járunk. 
De a mi közös zenei anyanyelvünk a népzene.

CSÍK25 – KÖNYV, 
BAKELIT, KONCERT
A Csík három különlegességgel lepi meg a közönséget a 25 
éves évfordulón. Süveges Gergő „Csík Zenekar” című könyve 
már a boltok polcain várakozik, és elkészült a „Csík 25” című 
bakelitválogatás is, amely nem csak jellege és limitált példány-
száma miatt rendhagyó: korai és újabb dalok kerültek a dupla 
albumra a régi tagok és új közreműködők segítségével. A SYMA 
Rendezvényközpontban december 30-án esedékes születésnapi 
koncerten az utóbbiak közül Presser 
Gábor, Kispál András, Lovasi András, 
Mihalik Ábel, Dióssy D. Ákos, Ferenczi 
György, Dresch Mihály és Berecz András 
is színpadra lép.

Találkozzunk 
december 30-án, 
a SYMA csar-
nokban, zeneka-
runk jubileumi 
nagykoncertjén!
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Sz. A.: A világzene általában olyan könnyűzene, 
amelyben megtaláljuk a világ különböző zenei folklór-
elemeit. A nagy lemezgyártó cégek találták ki a világ-
zene szót, hogy mindent, ami nem rock, soul, dzsessz, 
pop, blues és így tovább, be lehessen szuszakolni egy 
kategóriába. 
Cs. J.: A Csík népzenei együttes. Autentikus népzenét 
játszunk – és feldolgozásokat.
S&L.: Gyűjtik is a népdalokat? 
B. Zs.: Ma már nehéz hiteles forrást találni, az öregek 
elmentek. Netti Sanyi bácsi híres kalotaszegi prímás 
volt, néhány éve hunyt el. Eljutott Amerikába is, de 
ötvenéves koráig a szülőföldje környékét járta. Abban 
a közegben akkoriban világlátott embernek számí-
tott. Az ő fia viszont, aki pici korától hegedül, már a 
Facebookon és a YouTube-on osztja meg a dalait. 
Más világ. 
M. M.: A Zeneakadémia és a Hagyományok Háza igazi 
kincsesbánya. Rengeteg olyan felvételt őriznek, amit 
még nem hallott a nagyközönség. Több százezer dal-
lam, az általános iskolában tanított Kodály- és Bartók-
gyűjtések variációi, és így tovább. Van egy dallam, 
megtanultam – és csak azért sem mondom ki a dal 
címét –, de egy másik faluban már másként éneklik. 
S&L.: Babonából nem mondja ki a dal címét?
M. M.: Ha megkérdezik, tudsz-e egy népdalt, szinte 
biztosan ez a válasz. Freddie Mercury is elénekelte 
Budapesten. Mellesleg van egy olyan háttér-informá-
cióm, hogy ez nem is biztosan eredeti népdal. 
Sz. A.: Ferenczi Gyuri számot írt a jelenségről: „Roll 
over tavaszi szél” – de aztán nem játszották.  
B. Zs.: Na, kimondtad…
Sz. A.: Most komolyan! Van harminc-negyven olyan 
népdal, ami közszájon forog, aztán csókolom. Az 
persze jó, hogy széles körben legalább ezek ismer-
tek, na de mi a helyzet a maradék kétszázezerrel? 
Mi inkább a kevésbé ismertekből állítjuk össze a 
repertoárunkat. 
M. M.: Árnyalja a képet, hogy időközben hatalmas 
tudástárak váltak hozzáférhetővé, ám a jelek szerint 
ez nem elég.
Sz. A.: A rendszerváltás előtt egy énekkönyv volt, 
azóta szélesebb lett a paletta, de nagyon sok múlik 

„Nem tartjuk magunkat 
szigorúan az íratlan 
alapszabályokhoz… kicsit más 
utat járunk. De a mi közös zenei 
anyanyelvünk a népzene.”

Születésnaposok
A 2013-ban Kossuth-
díjjal is elismert, 
Prima Primissima 
díjas Csík zenekar 
1988-ban alakult 
meg Kecskeméten. 
A magyar és a nem-
zetközi népzenei fesz-
tiválok megkerül-
hetetlen vendége a 
jelenlegi felállásban 
érte el legnagyobb 
sikereit.

a tanár hozzáállásán, azon, hogy a rogyásig ismételt 
dalok mellett meg akar-e mutatni valami mást is a 
gyerekeknek? 
S&L.: Laikus számára egyértelmű: János a zenekar 
névadója, ő a főnök. Tényleg főnök?
Sz. A.: Ő alapította a zenekart brácsás kollégánk-
kal, Kunos Tamással. Az utolsó szót Jani mondja ki. 
Megvitatjuk a dolgokat, de az ő szava dönt. 
S&L.: Ő ül az asztalfőn? Gyakran összeülnek?
B. Zs.: Sűrűn. Ha például turnézunk, és valahol ott 
alszunk, vannak közös vacsorák.
S&L.: És ha nem ott alvós a fellépés?
B. Zs.: Akkor nem jellemző, ahhoz túl sok időt töl-
tünk együtt. Évente nagyjából kétszáz nap látjuk egy-
mást. Ősszel a decemberi születésnapi koncert és a 
tavasszal megjelenő új lemez miatt hetente kétszer 
próbáltunk.
S&L.: Az ünnepeken nincs közös program?
B. Zs.: Nem megyünk át egymáshoz, és nem húzzuk 
ki egymás nevét a kalapból.
Sz. A.: Pedig végső soron a jubileumi koncert is így 
alakult ki. Jani névnapja december 27-én, a szüle-
tésnapja pedig 30-án van. Karácsony és szilveszter 
között összehozott egy zenekari vacsorát a kecske-
méti portán. Előbb a kis-, majd a nagyszoba bizonyult 
szűknek. Aztán az étterem. Következett a kecskeméti 
színház kamaraszínháza, de azt is kinőttük. Hozzuk 
fel az ünnepet a Fonóba! Felhoztuk, de pár éven belül 
az is kicsi lett. Menjünk a Millenárisra! Most a SYMA 
Csarnoknál tartunk, itt lesz december 30-án a szüle-
tésnapi fellépés. Janiék kecskeméti kis szobájából ide 
jutottunk. 
S&L.: Három szóban: mi jut eszükbe a Csíkban közö-
sen töltött időről?
B. Zs.: Együtt.
Sz. A.: Egymásért.
M. M.: Szórakozva. 
Cs. J.: Elmondták helyettem… 

Lipcsei Árpád

Köszönet a helyszínért, 
a tortáért és a dekorációért:

Érd, Balatoni út 61.
Tel.: +3623-375-694
www.patakicukraszda.hu
Beiglifutár: 
www.beiglifutar.hu

Laura Virág
1061 Budapest, 
Király utca 28.
www.lauravirag.hu



Új kezdeményezések 
a láthatáron

Eredményes
évzárás

Jövő tavasztól új közlekedési eszköze lesz Budapestnek: 
a 75 új biciklitároló terminál bármelyikéből kivehetünk 
egy bringát, tekerhetünk vele, majd leadhatjuk valame-
lyik gyűjtőállomáson. A kártyával működő, egymástól 
átlagosan kevesebb, mint 500 méterenként lévő táro-
lókban összesen 1100 bicikli lesz. A MOL Bubi célja, 
hogy a kerékpározás teljesen új, gyors, kényelmes és 
környezetbarát nagyvárosi közlekedési élményt nyújt-
son. A közbringa megkönnyítheti a Budapestre autóval 
járók belvárosi közlekedését és a turisták városi kirán-
dulásait, de segíti a budapestieket is, hogy gyorsab-
ban, egyszerűbben eljussanak céljukhoz. 
A MOL Bubi kerékpárok használata a néhány 
perces utazásoktól egészen a többórás 
használatig terjedhet, de az első 30 perc 
ingyenes lesz.  A speciális alkatrészekből 
összeszerelt közbringát a Bubi-használók 
a hét minden napján, egész évben igénybe 
vehetik a közlekedési szabályok betartásával.

Félmilliárd forinttal támogat öt hazai egyetemet a 
MOL három év alatt – állapodott meg a MOL Nyrt., 
valamint az érintett egyetemek vezetői. A cég immár 
harmadik alkalommal írt alá stratégiai megállapodást 
felsőoktatási intézményekkel, ami jól mutatja, milyen 
fontosnak tartják a MOL vezetői a jövő szakemberei-
nek képzését, és hogy minél több, nemzetközi szinten 
elfogadott, versenyképes szaktudással rendelkező 
diplomás kerüljön ki a magyar egyetemekről. 
Az anyagi támogatás mellett a vállalat saját, megbe-
csült szakembereinek tudását is kölcsönzi az egye-
temeknek, amelyek az együttműködés keretein belül 
oktatnak is, illetve finanszírozza a régióban egye-
dülálló természettudományos képzési programok 

Lendületben a felsőoktatás
Félmilliárd forint a jövő szakembereinek elindítását, fejlesztését, amelyek nemzetközi szinten 

is versenyképes tudást biztosítanak az olaj- és gáz-
iparban elhelyezkedni vágyó hallgatóknak. A vállalat 
ügyvezetője, Fasimon Sándor szerint szerint az euró-
pai fiatalok állásnélkülisége azt mutatja, hogy struk-
turális problémák vannak a felsőoktatásban, ezért azt 
közelebb kell vinni a gazdasághoz. Fontos, hogy növe-
kedjen a természettudományos hallgatók létszáma, 
ezért a MOL ügyvezető igazgatója azt kérte az egye-
temektől, hogy nyissanak a gyakorlati képzés felé. 
Klinghammer István, felsőoktatásért felelős államtit-
kár az aláírást követő beszédében az egész felsőok-
tatás nevében köszönte meg a támogatást, és hang-
súlyozta, hogy a MOL-ra mindig lehetett számítani az 
egyetemi oktatásban és a közös kutatásokban.

MOL-hírek

Tavasztól egész Budapest tekerni fog

Az 5 támogatott egyetem
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Miskolci Egyetem
Pannon Egyetem
Szegedi Tudományegyetem

MOL Bubi éjjel-nappal
– 75 biciklitároló
– 1100 kerékpár
– a hét 7 napján
– napi 24 órában

– 30 percig ingyen

Jön a MOL Bubi!



6. helyen végzett 
a WTCC 2013-as szezonjában
Megrendezték a FIA túraautó-

világbajnokság záró hétvégéjét 
Makaóban, ahol Michelisz Norbert 

az első fordulóban még a negye-
dik helyen állt, a második futa-

mot azonban tömegkarambol miatt 
nem tudta befejezni. A baleset-

ben szerencsére senki sem sérült 
meg, de a versenyt végül csak tizen-

öten fejezték be. Az összesítés-
ben így a FIA WTCC pontversenyé-
ben Norbi a hatodik helyen zárta a 

2013-as idényt a Hondával. A Zengő 
Motorsport versenyzője 7 alkalom-

mal állhatott fel a dobogóra, és 
185 pontot gyűjtött a szezon során. 

Japánban az időmérő edzést és a 
futamot is megnyerte, és ezzel a 

sorozat történetének második olyan 
versenyzője lett Gabriele Tarquini 

után, aki három márkával is tudott 
futamot nyerni. 

Michelisz 
a top 10-ben

MOL-hírek

Naplózott tehetséggondozás
Rendhagyó kampány az Új Európa Alapítványnál

„Tehetségnapló” néven szokatlan kampányba 
kezd az Új Európa Alapítvány. A fiatal művészeti és 
sporttehetségeket pályázati úton támogató civil 
szervezet célja, hogy a gyerekeiket erőn felül támo-
gató szülőkre, a családok olykor elképesztő kiadá-
saira felhívja a figyelmet. Az alapítvány által támo-
gatott öt család – köztük a két párbajtőröző fiút 
nevelő Bányaiék (képünkön) – elvállalta: a követ-
kező két hónapban vezeti és a nagyközönség elé 
tárja, milyen összegeket emészt fel havonta gyer-
mekük sport- és művészeti pályafutásának egyen-
getése. Az alapítvány abban bízik, hogy akciója 
révén mind a családok, mind a fiatal tehetségeket 
támogató kezdeményezések megbecsülése nőhet. 



Kisautó, babaház és mosolygás

2000 környékén Zajovicsné Vizer 
Bernadett élete örökre megváltozott: 
kislányát a budapesti Tűzoltó utcai kli-
nikán kellett kezelni, s ez idő alatt az 
édesanya valami olyasmit látott, ami 
nem hagyta nyugodni: mosolygó gyere-
keket, egy kórházban! A kórház gyerek-
osztályán egy játszóházat alakítottak 
ki, ahol a kis betegek gyógyulás köz-
ben is gyerekek maradhatnak, és ami 
még fontosabb: nevethetnek, elfelejtve 
kicsit a fájdalmat. 

Egy kosár játékkal 
kezdődött
Bernadett, miután hazaérkeztek 
Győrbe, elhatározta magát: beszerzett 
egy autós szőnyeget, összeszedett a 
gyerekei szobájából egy kosárra való 
játékot, és meg sem állt a helyi kórhá-
zig. Lelkesedése számtalan orvost is 
a jó ügy mögé állított, így már minden 
megvolt ahhoz, hogy a megálmodott 
játszósarok megkezdhesse a működé-
sét a kórházban. 

2002-ben aztán létrehozta a Lurkó 
Alapítványt, ahol mára a kuratóriumi 
elnök Bernadett  mellett több önkén-
tes is tevékenykedik. Az alapító fárad-
hatatlan munkájának köszönhetően 
egyik játék jött a másik után, s ma 
már három helyen (a gyerekosztályon, 
-sebészeten és -ambulancián) is vár-
ják a gyerekeket. „Igazán kár, hogy 
nem nyilvános, kiktől kaptuk meg az 
adójuk 1%-át, mert nagyon szeret-
nénk megköszönni minden apró segít-
séget! Szerencsém van, hiszen szinte 
nem tudunk úgy segítséget kérni, hogy 
azt az alapítvány és a beteg gyermekek 
ne kapják meg – ezért rendkívül hálás 
vagyok.” 

A győztes mese
Legutóbb a MOL Gyermekgyógyító 
Program  állt be a Lurkó segítői közé, 
hogy Bernadett meseterápiás terveit 
megvalósítsák. „Nagy boldogság szá-
momra, hogy idén októberben bele-
vághattunk a meseterápiába, amit 
már régóta szerettem volna megva-
lósítani. Mindig keresem az új ötlete-
ket, hogy mi az a plusz, amivel még egy 
kicsit segíthetek.” A meseterápiát a 
műtét előtt álló gyerekeknél alkalmaz-
zák: a beavatkozás előtt egy órával kez-
dik, s szinte közvetlenül onnan tolják 
be őket a műtőbe, ahová bekíséri őket 
a győztes mese, és még az altatás előtt 
is azt mesélik, hogy hogyan győzte 
le a hős a gonoszt. Ezzel nemcsak a 
várakozást könnyítik meg, de a beteg 

NÉVJEGY
Zajovicsné Vizer Bernadett
Bernadett azzal a céllal hozta 
létre a Lurkó Alapítványt, hogy a 
győri Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház gyermekosztályán játékkal 

tehessék könnyebbé a gyerekek kórházi tartózkodását és 
gyógyulását. Nemrég indult el új, meseterápiás program-
juk. Bernadett tevékenységéért „Pro Urbe Győr” díjat 
kapott 2012-ben.

Lurkó Győri Kórház Gyermekosztályáért Alapítvány

gyerekek küzdőszellemét is felébresztik, 
ami nagyon fontos a gyógyulás szempont-
jából. Bernadett pedig egy percre sem áll 
meg: ha kell, ágyba viszi a vízfestéket vagy 
a kisautót, ha kell, várat épít, mesél, nevet-
tet, bátorítja a szülőket. Gyakran szoros 
kötelék alakul ki közte és egy-egy család 
között, ami a gyógyulás után sem szakad 
meg, s a rászoruló kicsiket „kint” is segíti, 
ahogy tudja. 
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példakép

Zajovicsné Vizer Bernadett

„Mindig keresem 
az új ötleteket, 
hogy mi az a plusz, 
amivel még 
egy kicsit segíthetek.”

Egy színes szőnyeggel 
és egy kosár játékkal 

kezdődött az a munka, 
melynek eredményeképp 

ma már három 
játszószoba várja 

a kis betegeket 
a győri kórházban.





Szedjük a sátorfánkat, és pihenjük ki a zsúfolt 
hétköznapokat úgy, hogy közben igazán együtt tudunk 
lenni a gyerekekkel és a párunkkal. A gyűjteményünkben 
szereplő állomásokon profi gyermek- és családbarát 
programok várják a téli vakáció szerelmeseit.

A kastély látogatásához érdemes jegyet (12 euró) foglalni, hogy ne kelljen sor-
ban állni. Az épületben olyan beléptetőrendszer működik, mely magyar nyelven 

is végigkalauzolja a turistákat a termeken. 

II. Lajos a modern találmányok patrónusa volt: a kastélyban száz éve vízöblíté-
ses mosdók, hideg-meleg vizes csapok, korszerű fűtés, lift, elektromos világítás 

szolgálta a kényelmet, sőt az emeletek telefonos összeköttetésben álltak egymással.
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utazás

Az alvó hercegnő kastélya
Elvarázsolt Csipkerózsika-vár
Csodával felérő élmény egy kislánynak, ha megmutatjuk neki 
azt a helyet, ahol Csipkerózsika átaludta a maga elvarázsolt 
100 évét. Vagy azt, ahol Hamupipőke a bálból hazafelé sietve 
elhagyta az üvegcipellőjét. A neuschwansteini, azaz Új Hattyúkő 
várkastély Bajorország déli részén, Füssen mellett, az osztrák 
határ közelében áll egy sziklaszirt tetején. Magát Walt Disney-t is 
ez a kastély ihlette a Hamupipőke megfilmesítésekor, híres logó-
jában is ez az épület szerepel.
A kőből épített álomvár kapujához meredek, keskeny út vezet, a 
helyiek szívesen viszik fel a látogatókat lovas kocsival. A tornyok 
tetejébe csigalépcsők vezetnek, a palota termeiben rengeteg a 
pompa. A hattyú visszatérő szimbólum: megtaláljuk a kilincseken, 
a királyi mosdó csapján és az olvasósarokban is. Nem véletlen, 
hiszen az építtetőt, II. Lajos királyt Wagner operái ihlették: legfő-
képpen a Lohengrin, a hattyúlovag. 

is végigkalauzolja a turistákat a termeken. 

szolgálta a kényelmet, sőt az emeletek telefonos összeköttetésben álltak egymással.

  Fontos tudnivaló

      Meg kell kóstolni

ï Látni-, hallani-, éreznivaló

         Egy kis történelem

ç Mi mennyibe kerül?

A palotát nem épí-
tész, hanem egy 
színházi díszlet-
tervező, Christian 
Jank tervezte

Ha a kis hercegnőknek 
tetszett a vár, annak gyerek-

változatát Disneylandben 
járva birtokba is vehetik 
- Csipkerózsika kastélya 

ugyanis pontosan ezen épü-
let mintájára épült

Fontos tudnivaló

Legyen 3 kívánságod!
Mesés úti célok a téli szünetre



Felnőtteknek az egynapos síbérlet 
35, gyerekeknek 22 euró. Külön belépő 

Murmli gyerekbirodalmába napi 67 euró. 
5 év alattiaknak a teljes síkomplexum ingye-
nes. Szállást már 15 euróért is találunk a fal-
vak szívében. 5 perces autóútnyira pedig még 
olcsóbban, mindössze 9 euróért.

Hogy mennyit csúszhatunk 
a 3 falu pályáin?  212 km sípálya, 

nagy része 2000 méter feletti magasság-
ban, melyekre 70 felvonó biztosít feljutást. 
Részletes infók és pontos díjszabás a park 
szolgátatásairól: www.serfaus-fiss-ladis.at

Felnőtteknek az egynapos síbérlet 
35, gyerekeknek 22 euró. Külön belépő 

Murmli gyerekbirodalmába napi 67 euró. 
5 év alattiaknak a teljes síkomplexum ingye-5 év alattiaknak a teljes síkomplexum ingye-
nes. Szállást már 15 euróért is találunk a fal-
vak szívében. 5 perces autóútnyira pedig még 
olcsóbban, mindössze 9 euróért.

Hogy mennyit csúszhatunk 
a 3 falu pályáin?  212 km sípálya, 

nagy része 2000 méter feletti magasság-
ban, melyekre 70 felvonó biztosít feljutást. 
Részletes infók és pontos díjszabás a park 
szolgátatásairól: www.serfaus-fiss-ladis.at

Felnőtteknek az egynapos síbérlet 
35, gyerekeknek 22 euró. Külön belépő 

Murmli gyerekbirodalmába napi 67 euró. 
5 év alattiaknak a teljes síkomplexum ingye-
nes. Szállást már 15 euróért is találunk a fal-
vak szívében. 5 perces autóútnyira pedig még 
olcsóbban, mindössze 9 euróért.

Hogy mennyit csúszhatunk 
a 3 falu pályáin?  212 km sípálya, 

nagy része 2000 méter feletti magasság-

nes. Szállást már 15 euróért is találunk a fal-

Felnőtteknek az egynapos síbérlet 
35, gyerekeknek 22 euró. Külön belépő 

Murmli gyerekbirodalmába napi 67 euró. 
5 év alattiaknak a teljes síkomplexum ingye-5 év alattiaknak a teljes síkomplexum ingye-
nes. Szállást már 15 euróért is találunk a fal-
vak szívében. 5 perces autóútnyira pedig még 
olcsóbban, mindössze 9 euróért.

Hogy mennyit csúszhatunk 
a 3 falu pályáin?  212 km sípálya, 

nagy része 2000 méter feletti magasság-

Felnőtteknek az egynapos síbérlet 
35, gyerekeknek 22 euró. Külön belépő 

Murmli gyerekbirodalmába napi 67 euró. 
5 év alattiaknak a teljes síkomplexum ingye-
nes. Szállást már 15 euróért is találunk a fal-
vak szívében. 5 perces autóútnyira pedig még 

Felnőtteknek az egynapos síbérlet 
35, gyerekeknek 22 euró. Külön belépő 

Murmli gyerekbirodalmába napi 67 euró. 
5 év alattiaknak a teljes síkomplexum ingye-
nes. Szállást már 15 euróért is találunk a fal-
vak szívében. 5 perces autóútnyira pedig még 

Nézzük meg az Arktikumot, Lappföld legszínvona-
lasabb múzeumát, amely a lappok múltját és az 

Északi-sark élővilágát mutatja be.

Lappföldön a nappalok mindössze 5-6 óra hosz-
szúak, ráadásul december elején két hétig fel sem 

kel a nap – ezt mindenképp kalkuláljuk bele az utazásba! 

A gyerekekkel kóstoltassuk meg az isteni forró áfo-
nyalevet, a felnőttek pedig egy-egy pohár ízletes glö-

givel (különleges finn forralt bor) koccinthatnak.

utazás
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o

Északi-sark élővilágát mutatja be.

ï

ç
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Berta és Murmli 
a Tiroli Sí Dimenzióban
Osztrák havas mesevilág 
Három tiroli falu: Serfaus, Fiss és Ladis 1999-ben közös síterepet alkotott. 
Különlegessége, hogy kifejezetten a családos látogatókat várja, ahol bár a gyere-
keknek külön birodalmuk van, mindent kipróbálhatnak a felnőttek játékai közül is. 
Murmli gyermekbirodalma Serfausban van, Berta boci gyermekvilágát Fiss és Ladis 
között találjuk. Errefelé annyira komolyan veszik a gyermekközpontúságot, hogy itt 
tényleg minden gyerekméretű, még az étterem is. A terepen egy Berta nevű plüss-
tehén tanítja síelni a csemetéket, és mindenhol nagy, színes állatfigurák, mesébe 
illő díszletek találhatóak. Még a felvonó is egy varázsszőnyeg, amire az elvarázsolt 
gyerekeknek csak rá kell lépniük. Nem messze találjuk Indiánfalut, ahol festett 
arcú, tolldíszes törzsfőnökoktató foglalkozik a kicsikkel, míg a nagyobbaknak lehe-
tőségük nyílik egy lezuhant repülőgép roncsánál nyomozni. 

Súgd a fülébe Lappföldön!
Találkozás a Mikulással Rovaniemiben
Ma már több olyan magyar utazási irodát is találunk, amelyek csa-
ládostól elvisznek minket a finnországi Lappföldre, Rovaniemibe, 
a Mikulás hazájába. Érdemes a szervezett utazást választani, 
mert általában jól kialakított programtervvel, magyar idegenveze-
tővel készülnek, felnőttek és gyerekek számára egyaránt izgalmas 
és kalandos programokat ajánlva. 
Kutyaszánra pattanhatunk egy huskyfarmon, száguldozhatunk 
hómobillal, de a vállalkozó szelleműek terepsíeléssel is fáraszthat-
ják magukat. A rénszarvasfarmon kipróbálhatjuk, hogyan élnénk 
túl a lapp telet: igluépítésre, tájékozódásra, lékhalászatra taníta-
nak. Elutazhatunk Mikulásfalvára is, és találkozhatunk az igazi 
Mikulással. Postahivatalában képeslapot adhatunk fel, de bátran 
a fülébe is súghatjuk a kívánságainkat, és a Santa Parkot se hagy-
juk ki, ahol még manóiskolába is járhatnak a gyerekek.
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Ha tehetjük, válasszunk gaz-
dag programokkal kialakított, 
szervezett utazást

A hely 2012-ben a „Legjobb síte-
rep” és „Az év családi sípályája” 
címet is elnyerte



minden családtagnak
Ötletek

A jó ajándék titka

bazár
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A karácsony a szeretet ünnepe és nem az aján-
dékoké. Mégis fontos, hogy a szűk családban 
mindenki olyan meglepetést kapjon, amitől 
érzi, fontos számunkra – leginkább az ajándék 
ötletessége miatt. Íme, néhány biztos befutó!



Smart fényképezőgép
Samsung WB250/200F

Mediamarkt

Karácsonyi 
Glamour kollekció

gyűrű, karkötő, 
fülbevaló
Pandora

Csokipraliné
Tchibo

Tchibo Cafissimo Picco 
kapszulás kávéfőző 
MOL-kutakon 

Alkalmi arany laptáska
H&M

Killer Queen 
parfüm by Katy Perry
Douglas

Aranyszövésű ruha
H&M 

Christmas 
Swings lemez
Tchibo 

Ünnepi étkészlet
IKEA

Hölgyeknek ajánljuk
Romantikus ajándékok 
a trend jegyében
Ha a hölgyekről van szó, egy divatos 
kiegészítővel aligha nyúlhatunk mellé. 
Az ékszer manapság már nem a gyémánt 
karkötőt jelenti; a bizsu is jó választás, 
hiszen a trend idén a sokszínűségen, a 
hangsúlyos, színes kiegészítőkön alapul. 
Illatszereket csak akkor tegyünk a fa alá, 
ha pontosan tudjuk, mi a hölgy kedvenc 
illata vagy milyen kencéket szeret – a 
szemránckrém azonban abszolút tiltólis-
tás! Jó ötlet ugyanakkor, ha sportolás-
sal kapcsolatos ajándékot szerzünk be, 
vagy egy új technikai eszközzel kedveske-
dünk – manapság az elektronikai cégek 
színben és designban is gondolnak a női 
vásárlókra. Aki pedig valami személyeset 
szeretne adni, fabrikálhat meglepetést 
saját kezűleg is: egy közös emlékekre 
építő dísztárgy vagy egy egyedi csomago-
lású praliné garantáltan sikert arat.

2013. december | STÍLUS&LENDÜLET |  21

bazár



Fa rénszarvas
IKEA

bazár
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Fekete sísisak
Tchibo 

Bear Grylls: 
Tűzön vízen át 
JAFFA Kiadó

Rénszarvasos 
pulóver
F&F 

Farmernadrág
NewYorker 

Pamutkardigán
GAP

Digitális 
időjárás-előrejelző 
Tchibo 

Scottish Fine Soaps 
tusfürdő, borotválkozás 
utáni balzsam, arclemosó
Douglas 

Canon PowerShot A2500 
digitális fényképezőgép 
MOL-kutakon

Bagoly porcelándísz
Tchibo

Divatos ékszerkaróra
Thomas Sabo

Bíbor Köd- 
Barique Szilvapálinka 
Tankcsapda Edition
Rézangyal

MOL mobile telefonok
Samsung

Igazi férfi ajándékok
Technika és sport minden 
mennyiségben
Az egyik legbiztosabb választásnak a 
technikai kütyük tűnnek, melyek olyan 
gyakran frissülnek, hogy szinte minden 
hétre jut valami újdonság. A GPS-eknek 
és tableteknek garantáltan nagy sikerük 
lesz idén. Ugyanakkor a férfiak is egyre 
többet foglalkoznak a külsejükkel: ha 
ismerjük a megajándékozni kívánt ízlését, 
választhatunk divatcikket, vagy valami-
lyen szépségápolási csomagot is. Sok fér-
firól elmondható ugyanakkor, hogy szeret 
sportolni, kirándulni. Mind többen futnak, 
fociznak, síelnek a barátokkal, így nagyot 
nem tévedhetünk, ha valamilyen mozgás-
hoz kapcsolódó kiegészítőt választunk. 
S persze ne feledkezzünk meg a „mindig 
jó” kultúracsomagról sem, amelyben egy 
jó könyv, páros színházi belépő, koncert-
jegy, vagy az illető kedvenc csapatának 
következő mérkőzésére szóló jegy is elfér.

Canon PowerShot A2500 
digitális fényképezőgép 
MOL-kutakon

Divatos ékszerkaróra

Barique Szilvapálinka 

S persze ne feledkezzünk meg a „mindig 
jó” kultúracsomagról sem, amelyben egy 
jó könyv, páros színházi belépő, koncert-
jegy, vagy az illető kedvenc csapatának 
következő mérkőzésére szóló jegy is elfér.

Canon PowerShot A2500 
digitális fényképezőgép 

Bagoly porcelándísz
Tchibo

következő mérkőzésére szóló jegy is elfér.

Bíbor Köd- 



Tippek szülőknek 
Gyerekek öröme
Minden évben várva várt kép, amikor 
a gyerekek végre a fa alá kuporodnak, 
s izgatottan keresgélik a megálmodott 
ajándékokat. A kisebb lánykáknál évek 
óta a pónik vezetik a népszerűségi listát, 
de a szépítkezős, ékszerkészítős, kre-
atív játékok is remek meglepetések. 
A fiúk klasszikusan az autópályákat ked-
velik, a távirányítós autókkal ráadásul az 
apukák is jól szórakoznak. Kisebb gye-
rekeknél mindenképp ügyeljünk arra, 
hogy az ajándékok nagyobb része a 
gondolkodást, mozgáskoordinációt fej-
lesztő legyen – persze a nagy fejlesztő-
csomagba nyugodtan becsempészhe-
tünk egy-két nem annyira hasznos, de 
régóta vágyott darabot. A tiniknek szánt 
ajándékok esetében menjünk biztosra: 
néhány apróbb dolgot vásároljunk, s 
inkább egyeztessünk előre, legyen szó 
akár valamilyen technikai kütyüről, akár 
divatcikkről.

Christmas Friends 
szappanok díszdobozban
LUSH

Hero Factory 
– Scarox
LEGO 

Társasjáték
Mattel

Függő Játszma
Hot Wheels

Bögre többféle 
mintával
MOL-kutakon

Vidámpárnák-sorozat
Happy Nappers

Fa rénszarvas
IKEA

Xbox 360 250GB
Forza (4 játékkal)
MOL-kutakon 

Padlókönyv
Akadémiai Kiadó

Trash Pack 
6 db-os szett 
Formatex Kft.

csomagba nyugodtan becsempészhe-
tünk egy-két nem annyira hasznos, de 
régóta vágyott darabot. A tiniknek szánt 
ajándékok esetében menjünk biztosra: 
néhány apróbb dolgot vásároljunk, s 
inkább egyeztessünk előre, legyen szó 
akár valamilyen technikai kütyüről, akár 

szappanok díszdobozban
LUSH

Vidámpárnák-sorozat
Happy Nappers
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Bear Grylls: 
Tűzön vízen át 
JAFFA Kiadó

Farmernadrág
NewYorker 



Hogy más országokban 
mi számít a karácsony 
„bejglijének”? 
Receptválogatásunkból 
kiderül, ahogy 
az is, miként 
kedveskedhetünk 
valami édes 
újdonsággal, mely 
mégis ízig-vérig 
karácsonyi.

Karácsony, te édes!
Nemzetek édességei az ünnepi asztalon
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Karácsony, te édes!
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6-8 
személyre

S&L tipp
Színezhetjük étel-
festékkel, de ter-

mészetes céklalé-
vel vagy sáfránnyal 

is; tehetünk bele 
kakaóport, 

kávét, vaníliát. 
Celofánzacskóba 
csomagolva aján-

déknak sem 
utolsó!

Hozzávalók: 2 tojásfehérje, 13 dkg kristálycukor.

Francia habcsók
Meringue française

Így készül:
1) A tojásfehérjéket kezdjük el felverni, ha lehet, kézi 

habverővel. 2) Apránként adjuk a kristálycukrot a 
fehérjéhez, amit folyamatosan verünk. 3) A hab-

zsákba tett krémet nyomjuk habkarikaadagokban 
szilikon sütőlapra. 4) 100-120 °C-ra előmelegített, 
kissé nyitott ajtajú sütőben egy órán át úgy süssük, 

hogy ne barnuljon meg. 

Lengyel mézeskalács
Piernik
Így készül:
1) Nagy tálban keverjük össze a cukrot, a fahéjat, a szegfűsze-
get és szegfűborsot, majd adjuk hozzá a tojásokat, a tejet, az ola-
jat, és a szódabikarbónával együtt keverjük simára. 2) A mézet 
melegítsük fel, és öntsük a masszához. 3) Adjuk hozzá a lisztet, 
a mazsolát és a diót. 4) Jó erősen keverjük a tésztát 10 percig, 
majd hagyjuk állni 1 órát. 5) Öntsük kalácsformába, majd tegyük 
165 °C-ra előmelegített sütőbe, és süssük egy órán át tűpróbáig. 
6) Mikor kihűlt, vegyük ki a formából, és vonjuk be vastagon gőz 
felett megolvasztott étcsokival.

Osztrák mézesbáb
Spekulatius

Így készül:
1) A hozzávalókból gyúrjunk tésztát, majd tegyük félre lefedve, 

és egy éjszakán át hagyjuk pihenni. 2) Másnap újra gyúr-
juk át jól, és nyújtsuk ki fél centiméter vastagságúra. 3) Ha 
kiszúró formáink vannak, lisztezzük be őket, nyomjuk bele a 
tésztát, majd fordítsuk ki óvatosan. Ha sodrófába mélyített 

formát használunk, óvatosan, de határozottan nyomjuk végig 
a kinyújtott tésztán, majd vágjuk körbe az így keletkezett for-
mákat. 4) Tegyük őket sütőpapírral bélelt tepsibe, és előme-

legített, 180 °C-os sütőben süssük negyed órán át. 

S&L tipp
A lengyelek az egy-
ben sütött és cso-
koládéval bevont 
kalácshoz forró cso-
koládét, kakaót 
vagy forralt bor 
kortyolgatnak.

Hozzávalók: 1 csésze cukor, 1 tk. őrölt fahéj és őrölt szegfűszeg, fél tk. 
őrölt szegfűbors, 4 tojás, fél csésze tej, fél csésze olívaolaj, 1 tk. szó-
dabikarbóna, 1 csésze méz, 4 csésze liszt, 1 cs. sütőpor, fél csésze 
mazsola, fél csésze darált dió, 2 tábla étcsoki. (Az alapanyagok kiméré-
séhez 2,5 dl-es csészét vagy mérőedényt használjunk.)

S&L tipp
Használjunk minél 
több formát, hogy 

a sütikkel a gyere-
kek történeteket 

mesélhessenek el. 
Imádni fogják!

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 20 dkg puha vaj, 1 ek. sütőpor, 1 cs. vaníliás cukor, 
25 dkg barna cukor, csipet só, csipet fehér bors, 2 kk. őrölt fahéj, 2 kk. őrölt 
szegfűszeg, 2 kk. őrölt kardamom.



BORAJÁNLÓ

Günzer 
Villányi 2010

Günzer Zoltán bora nemes egy-
szerűségében a Villányi nevet 
viseli – mégpedig azért, mert 

Villány nagyszerű dűlőiből szü-
retelték hozzá a szőlőt 
(a Jammerthal, Bocor, 

Ördögárok és Dobogó-
dűlőkből), és Villány tipikus 
fajtáiból készült a házasítás, 

vagyis több kékszőlőfajta ideális 
kompozíciója. Tartályban erjedt, 

majd másfél éven át hordóban 
érett, így az erdei gyümölcsök 
zamata mellett a hordós érlelés 

fi nom fahéjas-csokoládés jegyei 
is tetten érhetők. Közepes testű, 

összetett, klasszikus villányi 
a hűvösebb évjáratból – rendkí-
vül jó áron, hogy akár egy hét-

köznap esti vacsorát is ünneppé 
tegyen. Kizárólag a Bortársaság 

üzleteiben kapható.
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S&L tipp 
A kihűlt sütiket 
dekorálhatjuk 
1 tojásfehérjéből 
és 15-20 dkg por-
cukorból kemény 
habbá vert cukor-
mázzal. Szép öblös 
üvegekbe téve a 
konyhánk dísze is 
lehet.

Olasz áfonyás biscotti
Cantuccini
Így készül: 
1) Száraz serpenyőben pirítsuk meg kissé a 
mandulát, a sütőt melegítsük elő 180 °C-ra. 
2) A sót, a sütőport és a lisztet keverjük össze 
egy nagy tálban. 3) A vajat a cukorral kever-
jük habosra, majd adjuk hozzá a lisztet. Eleinte 
fakanállal, majd kézzel gyúrjuk. 4) Mikor szép 
sima a tészta, hozzáadhatjuk az áfonyát és a 
mandulát. 5) Osszuk 4 részre a tésztát, és min-
den részéből formáljunk 15 cm hosszú, 4 cm 
vastag rudakat. Így tegyük sütőpapírral bélelt 
tepsibe. 6) Süssük aranyszínűre 25-30 perc 
alatt. 7) Ha kihűlt, vágjuk 2 cm vastag szele-
tekre, s elfektetve újra süssük meg ugyanazon 
a hőfokon, 10-10 perc alatt. 

Amerikai gyömbéres 
mézeskalács

Gingerbread
Így készül: 

1) Szitáljuk tálba a lisztet, a sütőport és az őrölt fűsze-
reket. 2) Egy másik tálban keverjük simára a vajat, 
a mézet, a cukrot, a vizet, a tojást és a vaníliát. 3) 
Fokozatosan keverjük össze a két tál tartalmát, és 

gyúrjuk át. 4) Osszuk három részre a tésztát, lapítsuk 
ki, és becsomagolva tegyük hűtőbe pár órára. 

5) 180 °C-ra melegítsük elő a sütőt, közben eny-
hén lisztezett deszkán nyújtsuk ki a tésztát 6-7 mm 
vékonyra. 6) Szúrjunk a tésztából csillagokat, de a 

híres gyömbérember figurát is kipróbálhatjuk! 7) A for-
mákat sütőpapírral bélelt tepsin süssük 10-12 percig. 

Hozzávalók: 25 dkg 
liszt, 1 teáskanál 

sütőpor, fél teáska-
nál só, 10 dkg puha 
vaj, 10 dkg vaníliás 

cukor, 2 tojás, 1 tojás-
sárgája, 15 dkg dur-

vára vágott mandula, 
15 dkg aszalt vörös 

áfonya.

S&L tipp
A biscottit elké-
szíthetjük három-
magvas verzióban 
is. Ez diót, mogyo-
rót és mandulát 
tartalmaz. Az ola-
szok édes vörös-
borba mártogatva 
fogyasztják.

Hozzávalók: 75 dkg liszt, 15 g sütőpor, 5 g őrölt gyöm-
bér, 3 g őrölt szerecsendió, 2 g őrölt szegfűszeg, 2 g őrölt 
fahéj, 20 dkg puha vaj, 2,5 dl méz, 22 dkg barnacukor, 
1,2 dl víz, 1 tojás, 5 ml vaníliaaroma.





gazdag advent 
Programokban

Kellemes ünnepeket!

Bár a december sokak számára 
az otthoni kikapcsolódásról, 

feltöltődésről szól, ne 
zárkózzunk be teljesen, hiszen 

számtalan program vár ránk 
az év utolsó hónapjában is. 

ünnepi vásár

Szegedi Karácsonyi Ünnepi Hetek
2013. november 27. – december 24. 

Ismét három helyszínen várja az érdeklődőket a Karácsonyi Ünnepi Hetek ren-
dezvénysorozat. A Széchenyi téren karácsonyi vásár, kézműves-foglalkozások, 
karácsonyi finomságok, a Dóm téren kézművesek portékái és a Bálaszínház 
műsorai várják az érdeklődőket. A Dugonics téren pedig kürtőskalácsot, 
kenyérlángost és még számtalan finomságot kóstolhatunk meg. 

Adventi meseváros
2013. december 1., 8., 15., 22., Nemzeti Színház 

Mézeskalácsillattal, vidám mesehősökkel, bábokkal várja a Nemzeti Színház a 
gyermekeket és a szülőket, hogy együtt gyújthassák meg az adventi koszorún a 
Hit, Remény, Szeretet és az Öröm gyertyáját és közösen díszítsék fel a Nemzeti 

Színház karácsonyfáját. A „mesevároda” ingyenes programjaira a színház előcsar-
nokában és a Gobbi Hilda Színpadon várnak mindenkit a szervezők.

családi

Adventi Ünnep 
a Bazilikánál 

2013. november 29. – 2014. január 1., 

Szent István tér

Budapest legcsodálatosabb karácsonyi 
vására idén is várja látogatóit a Bazilika 
lábánál. A nézelődni vágyók mindennap 

változatos, sokszínű programok és külön-
leges kézműves termékek közül válo-
gathatnak az ünnepi felkészülés idő-
szakában. Idén táncházzal, kulturális 

programokkal, tematikus hetekkel kedves-
kednek a szervezők a vásárlátogatóknak.

kultúra
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gálaest

dvd

Hatodszor is Tennis Classics 
2013. december 3., 16:00; Papp László Budapest Sportaréna

A sportarénában újra ütőt ragadnak a teniszvilág egykori és jelenlegi legjobbjai. A Tennis 
Classics névsora idén is impozáns: David Ferrer, Tommy Haas, Marcos Baghdatis, Pat Rafter és 
Mats Wilander is a meghívottak között van. A Tennis Classics azonban nemcsak a sztárok miatt 

számít különleges programnak, hanem selejtezőként is egy igazi sportcsemege.

è

A hatalom árnyékában
Stephen Meyers (Ryan Gosling), a fiatal kam-
pánystratéga segíti Mike Morris elnökjelölt 
(George Clooney) munkáját. Meyers teljes mér-
tékig hisz főnöke hitelességében. Azonban egy 
rossz döntése miatt a politikai cselszövések 
közepén találja magát, és rá kell döbbennie, 
hogy főnöke sem az a feddhetetlen ember, aki-
nek korábban hitte. 

A kolónia
Az éghajlat megváltozása miatt 2045-re a Föld 
lakossága elszigetelt föld alatti kolóniákban él. 

A Hetes számú kolónia vezetője Briggs (Laurence 
Fishburne) és csapata az Ötös számú kolóniába 

indul, miután vészjelzést kaptak. Egy túlélőt talál-
nak, akinek elmondása alapján kiderül: a többi 

kolóniát is veszély fenyegeti. 

A kolónia
Az éghajlat megváltozása miatt 2045-re a Föld 
lakossága elszigetelt föld alatti kolóniákban él. 

A Hetes számú kolónia vezetője Briggs (Laurence 
Fishburne) és csapata az Ötös számú kolóniába 

indul, miután vészjelzést kaptak. Egy túlélőt talál-
nak, akinek elmondása alapján kiderül: a többi 

kolóniát is veszély fenyegeti. 

Á
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sport

Pulykaland
Bemutató: 2013. december 26.

Az amerikai elnök a hagyományokhoz híven megment egy pulykát a vacsorává 
válástól hálaadás előtt. Reggie-re, a szerencsés kiválasztottra rátalál Jake, aki 
elkötelezetten tiltakozik a pulykavacsora ellen. Ezt követően visszamennek 
a múltba, hogy megváltoztassák a történelmet, és megakadályozzák, hogy a 
jövőben a pulyka legyen az ünnepi menü.

mozi

KAPHATÓK 
a MOL-töltő állomásokon!

könyv
¿

¿
Jackson Galaxy: Pokoli macskák
JAFFA

Jackson Galaxy, az Animal Planet népszerű sorozatá-
nak macskaguruja tanácsokat és tippeket ad, hogyan 
élhetünk egy fedél alatt harmonikus kapcsolatban 
nehéz természetű kedvenceinkkel. Galaxy egyedülálló 
Cat Mojo módszerével segít a bajba jutott gazdiknak 
megérteni kedvencük különös viselkedését, és egyben 
megoldást is keres az olykor igen zűrös helyzetekre.

Dynamo: Semmi sem lehetetlen
JAFFA 

Dynamo napjaink legnagyobb illuzi-
onistája. Ezt minden túlzás nélkül állít-
hatjuk, hiszen trükkjeivel hollywoodi 
hírességeket éppúgy elkápráztat, 
mint az utca emberét. Töretlenül fel-
felé ívelő karrier, káprázatos trükkök, 
csodálatos bravúrok jellemzik eddigi 
pályáját. Könyvében élete története 
mellett néhány különleges trükkjéről 
is lerántja a leplet. 

Bárzongorista Gálaest
2013. december 9., Budapest Music Center

A nosztalgia és elegancia jegyében megrendezendő est Orosz Jánosnak, a legendás 
bárzongoristának állít emléket. A gálaest keretében egykori barátai, valamint a tavalyi 
Bárzongorista Verseny győztese idézi fel az elmúlt századok zeneszerzőinek mesterműveit: 
a bárzongoristák kara (Farkas Sándor, Ökrös Ottó, Taligás Tibor, Táborosi István) 
Berki Artúrral kiegészülve váltja majd egymást a billentyűknél.

¡

kultúra
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Bérletes 
rajongók előnyben

Aki Sapa Fehérvár AV19, 
Dab.Docler vagy Miskolci 
Jegesmedvék bérlettel ren-
delkezik, kedvezményesen 
juthat jegyhez csapata játék-
napjára. Sőt a bérletes fehér-
váriak még fuvarra is szá-
míthatnak, hiszen a csapat 
ingyenes buszjáratot indít 
számukra. Szombaton az 
utolsó két, vasárnap pedig 
az utolsó mérkőzés előtti tel-
jes programsorozat megte-
kintése ingyenes lesz!

fel! 
Jégre

Winter Classic

Gőzölgő forralt bor, gyönyörű környezet, 
a legjobb magyar és „szomszédos” 
jégkorong-csapatok, fergeteges játék – erre 
számíthatnak azok, akik kilátogatnak 
december 13. és 15. között a Városligetbe.

Hogy mi is a Winter Classic?
2008-ban vált igazi kultfogalommá, amikor a világ legjobb bajnoksága, az NHL igazi hokiün-
neppé varázsolta a Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins bajnoki mérkőzését. Azóta bejárta 
a világot, és Európában is számtalan téli klasszikust szerveztek, hazánkban elsőként a 
Kisstadionban, 2009-ben, a Ferencváros és az Újpest összecsapásával. Most a Városliget ad 
otthont a programnak, s a megszokott csarnokokból a szabad ég alá, a Városligeti Jégpályára 
költözik a sport. A nagy érdeklődés előre borítékolható, hiszen a hoki népszerűsége az utóbbi 
években ugrásszerűen megnőtt, s az idén áprilisban a Papp László Budapest Sportarénában 
megtartott IIHF Divízió I/A Jégkorong Világbajnokság mindegyik napján több mint 8000 fős 
közönség előtt játszhatott a magyar válogatott.

A legjobbak egy helyen
A nézők nemcsak a környezetből, hanem a játékból is a legjobbat kapják: lesznek U8-as és 
U10-es tornák és női hokimeccs is, a legjobban várt összecsapásokat persze az első osztályú 
férficsapatok szállítják majd. Pénteken és vasárnap a SAPA Fehérvár AV19 EBEL, szombaton 
pedig a Dab.Docler és a Miskolci Jegesmedvék MOL Liga-bajnokija lesz.

Belépők a helyszínen, a rendezvény 
ideje alatt vásárolhatóak.

!

kultúra
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Program 
2013. december 13., péntek 
19:15 SAPA Fehérvár AV19 – EC Red Bull 
Salzburg EBEL-mérkőzés 

2013. december 14., szombat 
10:00 U10 (mini) torna 
13:00 MAC Budapest – ifj. Ocskay Gábor 
Jégkorong Akadémia EBJL (U18) mérkőzés 
16:30 Öregfiúk All Star-mérkőzés 
18:30 Dab.Docler – Miskolci Jegesmedvék 
MOL Liga-mérkőzés 

2013. december 15., vasárnap 
10:00 U8 (szupermini) torna 
13:00 EWHL (női EBEL) mérkőzés 
17:50 SAPA Fehérvár AV19–EC-KAC 
Klagenfurt EBEL-mérkőzés
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Kos
Március 21. – április 20.

Végre egy időszak, amit teljes egészében a pihenésnek 
szentelhet. Idén karácsonykor minden az elképzelései sze-
rint alakul, vagy talán még annál is jobban. A magánéleté-
ben pozitív fordulatok következnek be, az új esztendőbe 
pedig friss tervekkel fog belépni.

Bika
Április 21. – május 20.

Szíve szerint már december első napjaiban nekifogna az 
ünnepi készülődésnek. A két ünnep között módja lesz saját 
magával is törődni, vidáman készülni a szilveszterre, tel-
jesen függetlenül attól, hogy nagyobb bulit tervez, vagy 
inkább egy békés, meghitt estét.

Ikrek
Május 21. – június 21.

Mivel az idei karácsony sok örömöt hoz az életébe, ez a 
hangulat az ünnep után is megmarad. Igaz, hogy sokan 
keresik az ön társaságát, és az sem kizárt, hogy a két 
ünnep között még a szokottnál is több nyüzsgésben lesz 
része, de ezt egy percig sem fogja bánni.

Rák
Június 22. – július 22.

Egy rokon furcsa ötlettel áll elő, amit ön kezdetben eluta-
sít, azután mégis kötélnek áll, és rá fog jönni, hogy az ötlet 
nem is annyira különös, mint ahogyan első hallásra tűnt. 
Karácsonyra valaki egy szokatlanul szép ajándékot szán 
önnek, ami kicsit zavarba is hozza, de ön sem fog fukar-
kodni a meglepetésekkel.

Oroszlán
Július 23. – augusztus 23.

Annak ellenére, hogy ön a nyár szülöttje, idén szokatlan öröm-
mel fogadja a telet. Ha teheti, töltsön több időt vidám, kelle-
mes emberek között, vagy töltődjön fel egyedül. A szilvesztert 
szívesebben fogja kettesben, mint nagy társaságban tölteni.

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 22.

Az előző hónapban sikerült közelebb kerülnie párjához, 
aminek most nagyon is a hasznát veheti. Szerencsére 
anyagi helyzete is jól alakul, így nem kell az ajándékvásár-
láson spórolni. Szilveszterre hívjon meg olyan embereket, 
akik között az egész család jól érzi magát. 

Mérleg
Szeptember 23. – október 22.

Az év utolsó hónapja különösen azoknak a 
Mérleg szülötteknek lesz sikeres, akik valami-
lyen alkotómunkát végeznek. A nem művészek 
élete pedig egy érdekes új hobbival gazdagodik, 
ami a következő évre is remek időtöltést hozhat. 

Skorpió
Október 23. – november 22.

Ez az időszak nagyszerű lehetőséget teremt, 
hogy pár napra eltávolodjon a napi gondok-
tól. Ha teheti, utazzon el, vagy legalább csinál-
jon valami olyasmit, amit máskor nem szokott. 
Szilveszter előtt teli lesz bizakodással, így biz-
tos, hogy örömmel lép be a következő évbe.

Nyilas
November 23. – december 22.

Végre szabadideje is annyi lesz, amennyit sze-
retne, és azt pont úgy tudja majd eltölteni, aho-
gyan eltervezte. Kedvet érez magában egy 
nagyobb életmódbeli változtatásra, ami hosszú 
időre konzerválni fogja belső erejét.

Bak
December 23. – január 20.

December elején egy, az elmúlt hónapból szár-
mazó vitát végre megnyugtatóan zárhat le vala-
kivel, aki nagyon fontos önnek. Az idei kará-
csonyban nem annyira a pompáé, hanem 
inkább a meghittségé lesz a főszerep.

Vízöntő
Január 21. – február 19.

Ön ugyan ritkán szokott az új esztendőre terve-
ket szőni, most mégis teli lesz ötletekkel. Sok 
dolgon szeretne változtatni, ami többé-kevésbé 
sikerülni is fog. Ennek a hónapnak a kulcs-
szava leginkább az lehet, hogy merjen nagyot 
álmodni!

Halak
Február 20. – március 20.

Csendes, békés napok köszöntenek önre. 
Szívesen visszavonul a világtól, szerencsére 
ezt most minden probléma nélkül megteheti. 
Szilveszterre ugyan sok meghívást kap, de ha 
úgy érzi, mondjon nyugodtan nemet. 

Az év utolsó hónapja nem 
a fagyról és a rövid napokról, 
hanem az örömteli ünnepi 
készülődésről fog szólni. 

December
Woody Allen 
1935. 12. 1.

Lucy Liu 
1968. 12. 2.

Szinetár Dóra
1976.12. 17.

Brad Pitt 
1963. 12. 18.
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horoszkóp





34  | STÍLUS&LENDÜLET | 2013. december

fejtörő

A megfejtést december 31-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, 
Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk megfejtése: „Az egészség nem más, mint ajtókat, ablakokat nyitni a világra”. Helyes megfejtőink, akik 
ajándéktárgyakat nyertek: Galgán Anna – Vámosszabadi; Szőke Fanni – Varbó; Piszker Istvánné – Jászberény; Kis Emma – Pomáz; 
Haszonits László - Szigetszentmiklós. Gratulálunk!






