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A pillanat varázsa
„Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban 
hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig 
abban, hogy a világon minden varázslat.” – mondta 
Albert Einstein, aki tudósként,  elsősorban tézisekben, 
számokban, tényekben hitt, ám az ő élete és munkás-
sága is bizonyíték arra, hogy a racionalitás önmagá-
ban mit sem ér varázslatos pillanatok és a pillanat vará-
zsa nélkül.
Most, amikor új esztendőbe léptünk, mindannyiunk szá-
mára ismerős lehet az az érzés, amikor picit várakozva, 
picit félve tekintünk az előttünk álló napokra, hetekre, 
hónapokra. Tele vagyunk kérdésekkel, éves horoszkó-
pokat bújunk, elszánt fogadalmakat teszünk – és próbá-
lunk felkészülni a mindig újabb kihívásokat rejtő jövőre.   
Pedig néha fontosabb megélni a pillanatot. 
 
Ahogy címlapszereplőnk, Ónodi Eszter is fogalmazott: 
nem véletlenül születtünk ebbe a korba és ebbe a test-
be. A színésznő beszélt arról is, hogy mitől alakul ki a 
színpad varázsa, hogyan kell dolgozni, a másik rezdülé-
seit figyelni. De a pillanat varázsa mozgatja a tehetsé-
ges természetfotóst, Vadász Annát is, aki 17 éves kora 
ellenére már szakmai díjak és nagyszerű fotók büszke 
tulajdonosa. Különösen büszkék vagyunk Annára, hisz 
a MOL Új Európa Alapítványa támogatja pályafutását. 
Kovács Áront elsősorban tévés-rádiós műsorvezetőként 
ismeri az ország, elmondása szerint mégis a színpadon, 
zenélés közben él igazán.
Találjanak rá és éljék meg Önök is e varázslatos pillana-
tokat, így lesz teljes a 2012-es esztendő!  
Boldog új évet kívánunk!
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Kondenzátor a Mazdába  Akkumulátor 
helyett kondenzátor kerülhet a Mazda elektro-
mos modelljeibe. Az i-ELOOP nevű rendszer elő-
nye, hogy könnyebb, hatékonyabb és hosszabb 
élettartamú, mint a ma használt akkumulátorok. 
A rendszer alacsony ellenállású, kétrétegű kon-
denzátorokat, egyenáramú feszültségváltót és 
egy változó feszültségű generátort használ a las-
sításkor elvesző energia visszanyerésére.

Olaszos lesz a Chrysler  A Fiat azt követő-
en, hogy megvásárolta a Chryslert és a Dodge-ot 
elkezdte átalakítani a két amerikai márka profil-
ját. Előbbi a Lanciával, utóbbi az Alfa Romeóval 
került párba. A Chrysler-Lacia formavilágát 
pedig az a Lorenzo Ramaciotti tervezi meg, aki 
a Pininfarinánál olyan emblematikus autókat 
tervezett, mint a Ferrari 360 Modena vagy 
a 612 Scaglietti.

Triplaturbós BMW motor  Hiába lesznek 
egyre kisebbek a dízel erőforrások, a teljesítmé-
nyük növekszik. Míg pár éve egy háromliteres V8-as 
bőven 200 LE alatt volt, addig ma már ezt egy jóval 
kisebb motor is tudja, a nagyok pedig 300 lóerő 
felett teljesítenek, amelyet sokan dupla turbófeltöl-
tővel érnek el. Autóipari hírek szerint a BMW már a 
háromlépcsős turbófeltöltőben gondolkozik, ame-
lyet az 5-ös sorozat autóiban vetne be.

Az első kínai autógyár Európában  
Az Európában piacot nyerni szándékozó kínai 
autógyártók közül a Great Wall az első, amely 
saját jogon épített gyárral próbál versenyre kelni 
a tősgyökeres gyártókkal. Az üzem Bulgáriában 
épül fel, évi 8000 autó gyártását tervezik, melye-
ket helyben, illetve Romániában és Törökország-
ban szeretnének értékesíteni.

Kelleti magát a Husqvarna
A svéd gépgyártót jó ideig többen ismerték motorfű-
részeiről, mint motorkerékpárjairól, az utóbbi évek-
ben azonban sokat tett a trend megfordításáért. 
Ebből a szempontból termékeny volt az előző esz-
tendő, hiszen sorra mutatták be az új modelleket: 
a Nuda és a Moab után az év utolsó napjaiban a 
Concept Stradát. A 650-es igazából semmi különle-
geset sem mutat, de már ránézésére is kényelmes-
nek, kezesnek és tökéletes utcai motornak tűnik 
– ez pedig éppen elég. A blokk a BMW G-szériájá-
ból ismert folyadékhűtéses egyhengeres, amelyből 
kicsivel több mint 50 lóerőt préseltek ki a gyár mér-
nökei. A piaci bevezetése az év közepén várható.
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Japán cipősdoboz extrákkal
A japán piac és közlekedési lehetőségek speciális igényeinek 

kielégítésére találták ki a távol-keleti országban a Kei kategó-
riát, ami a kicsi, rendszerint nem túl kényelmes, de a város-

ban praktikus modellt jelenti. A Honda N-Box modellje rész-
ben szakít a recepttel: a keskeny, magas, oldalt és hátul is 

tolóajtókkal szerelt autóban gombnyomásos indítórend-
szer, navigáció és fokozatmentes automata váltó van (ez 
utóbbi Japánban szinte kötelező). A hajtásról egy hagyo-
mányos, a kategória szabályainak megfelelő, mindösz-

sze 660 köbcentis 
benzines motor gon-

doskodik, de ren-
delhető lesz turbós 

kivitelben is. 

Sokoldalú koncepció a VW-től
A konzervatív, de kiemelkedően sikeres formaterveiről híres német autógyártó úgy gondolta, 
hogy a világtól jó távol, a Tokiói Autószalonon érdemes bemutatni a Cross Coupé koncepciót. 
Az autó pont olyan, amilyennek a neve mutatja: egy magasított, akár a Tiguanét idéző alvázon 
egy merész, laza mozdulatokkal felskiccelt, a Sciroccóra hasonlító, négyüléses kupé figyeli für-
készve az utat.  A hajtásról egy benzin-elektromos hibrid gondoskodik: előbbi egy 150 LE-s TSI, 
utóbbi egy 54 és egy 114 LE-s elektromotor formájában (melyeknek Li-ion akkumulátora az ott-
honi hálózatból is tölthető). A 7 másodperces gyorsuláshoz, és a 201 km/h-s végsebességhez 
pedig mindössze 2,7 literes átlagfogyasztás, illetve 62 g/km károsanyag-kibocsátás társul.

Szép régi-új 125-ös
Első motorkerékpárja, az YA–1 előtt tiszteleg a Yamaha a Moegi névre 

keresztelt nyolcadliteres géppel. A forma az ötven évvel ezelőtti időket idé-
zi, a technológia azonban XXI. századi, amely például a LED-es első lámpá-

ban, vagy a hátsó központi rugóstag formájában ölt testet. Váratlan, de prak-
tikus megoldás, hogy a hátsó kereket a megszokott 

lánc helyett a sokkal tisztább fogasszíj hajt-
ja. A négyütemű, léghűtéses OHC blokk 

teljesítménye valahol 10 LE körül lehet, 
amely a motor 80 kilogrammos össz-
súlyával párosítva nagyon dinamikus 

menetteljesítményt sejtet. A gyári 
adatok szerint a motor fogyasztása 

1,5 liter alatt marad 100 kilométeren.
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Bemutatkozott az Audi Q3-as
Hivatalosan is bemutatkozott Európa-szerte – így hazánkban is – 

a kereskedésekben az Audi új hobbiterepjáró modellje, a Q-sorozat 
legkisebb tagja. A határozott külső a jól eltalált méreteivel rendkí-

vül kompakt benyomást kölcsönöz az autónak, mely a számos alumínium alkatrésznek köszönhetően 
csupán 1445 kg tömegű. A Q3-as két benzines TFSI (170 és 211 LE) és két dízel TDI (140 és 177 LE) 
erőforrással rendelhető. A quattro összkerékhajtás hatfokozatú S-tronic váltóval kapcsolható. A ben-
zines modellek átlagfogyasztása 7,5-7,7 liter, míg a dízelek ezt is alul tudják múlni az igen figyelemre-
méltó 6,1 literes értékkel.

Frissített 
Porsche-klasszikus 
Nyárra teljes harci díszben lép piacra a Porsche 911-es generációjának legújabb, vászontetős kabrió változa-
ta. Azaz a stuttgarti sportkocsigyártó maradt az évtizedek alatt szinte a tökéletességig fejlesztett vászontetőnél, 
amely most már hátsó üvegablakot és magnéziumötvözetből készült vázat kapott. A 911 Carrera Cabrio és Carrera 
S változatokban kínált autó 1450 kilót nyom. Az előbbi modellbe kerül a kisebb, 3,4 literes, 350 lóerős, míg az S 
modellbe a nagyobb, 3,8 literes, 400, lóerős hathengeres boxermotor. Így a kisebb változat 5, a nagyobb pedig 
4,7 másodperc alatt gyorsulhat 100 km/h-ig (végsebességük 284, illetve 301 km/h). Mindkét autó rendelhető a 
hétfokozatú manuális mellett a Porsche saját hatfokozatú PDK automata váltójával is.

Valentino Rossi 
ralira vált

A 9-szeres gyorsasági motoros világbajnok egy 
bemutató versenyen második lett a 8-szoros rali-
világbajnok francia Sebastien Loeb mögött, s ez 

újfent arra sarkallta (máskor is mondott már ilyet), 
hogy az autóversenyzés felé kacsingasson. Leg-
utóbb Monzában azonban már tényként közölte, 

hogy még egy-két évet hajlandó két keréken tölte-
ni, utána átpártol a négykerekűekhez. Rossi próbált 
már Formula–1-es autót, amellyel egy óra után jobb 
köridőt futott, mint a mai mezőny némelyik pilótája. 

Ráadásul az édesapja is motorversenyzőből 
lett autóversenyző…

Autónak 
álcázott 

okostelefon
Vagy fordítva. A lényeg az, 

hogy a Tokiói Autószalo-
non a Toyota bemutatta a Fun Vii 

nevű modellt, amely a lehető legjapánabb autó lett. 
A terv ugyanis az volt, hogy egy autó-okostelefon hibridet hozzanak 

létre – és ez sikerült is. Az űrjárműre emlékeztető autón a kerekek és néhány 
díszítőelem kivételével az egész felület telefonkijelzőként funkcionál, amelyre 

ugyanúgy lehet letölteni például képeket, mint okostelefonunkra. A háromsze-
mélyes (elől kettő, hátul egy ülés van) jármű képes lenne más, hasonló „kollégá-

ival” kommunikálni. 
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Hajtson a szépségre!
A tél beköszöntével hajlamosak vagyunk mind öltözködésben, mind sminke-
lésben szürkébb, sötétebb tónusra váltani, ami kedélyállapotunkat is nagyban 
befolyásolja. A MOL Kiskereskedelem legújabb, „Hajtson a szépségre!” akció-
jában elérhető termékekkel szeretnénk ezen változtatni. Az Artdeco különbö-
ző árnyalatú termékei színt visznek a szürke téli hétköznapokba. Ezek a smink-
termékek, valamint a BaByliss fodrászkellékei biztosítják a vidám, magabiztos 
megjelenést, emellett pedig a családi együttlét és az ünnepek időszakában 
segítséget jelenthetnek ajándékötletekre is szeretteink, barátaink és saját 
magunk számára is.

MOL-HÍreK
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A Deloitte Magyarország által létrehozott 
Fenntarthatósági Díjat idén a MOL érde-
melte ki. A „Zöld Béka”  kitüntetést azon 
közép-európai vállalatok kaphatják, ame-
lyek az adott év legjobb fenntarthatósági 
vagy társadalmi felelősségvállalási jelen-
téssel rendelkeznek. A MOL a versenytől 
függetlenül minden évben közzéteszi az 
integrált és a tőzsdei éves jelentésében, 
hogyan sikerült teljesíteni a maguk elé 
kitűzött fenntarthatósági célokat. Ezzel 
áttekinthetőbb képet is ad a gazdasági 
és fenntarthatósági eredmények közötti 
összefüggésekről. 
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termékek, valamint a BaByliss fodrászkellékei biztosítják a vidám, magabiztos 
megjelenést, emellett pedig a családi együttlét és az ünnepek időszakában 
segítséget jelenthetnek ajándékötletekre is szeretteink, barátaink és saját 
magunk számára is.

Síútra fel! 
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközép-
iskola 11/F osztálya nyerte a MOL „Nyerj osztálykirándulást!” promóciójá-
nak különdíját, a négynapos ausztriai síutat. 
A promóció különdíjára pályázó középiskolai osztályok a MOL Facebook-
oldalára, a MÓLÓ-ra tölthették fel kampányvideóikat, amelyek közül a 
MOL és a VIVA könnyűzenei csatorna szakembereiből álló zsűri a kanizsai 
fiatalok rövidfilmjét találta a legkreatívabbnak és legmeggyőzőbbnek. 

A nyereményt jelképező utalványt decem-
ber elején Pánczél Andrea magyarorszá-
gi kommunikációs vezető adta át a nyer-
tes osztály képviselőinek a VIVA Interaktív 
élő adásában (képünkön). A januári síúton 
forgat a VIVA Megálló kívánságműsorá-
nak stábja is, így a nézők is megnézhetik 
majd a nyertes osztály kalandjait a VIVA 
csatornán.

A MOL használtsütőolaj-gyűjtő kampánya nyerte az 
idei European Excellence Awards (EEA) díját az Öko-
lógia és környezet kategóriában. Ötödik alkalommal 

rendezték meg a kontinens legrangosabb marketing-
kommunikációs versenyét, amelyre európai vállala-
tok és ügynökségek neveztek kampányaikkal, számos 
kategóriában. Ez az első alkalom, hogy magyar vállalat 

nyert az Ökológia és környezet kategóriában.
A MOL nagy sikerű "Kisütöttük: ide vele!" 

használtsütőolaj-gyűjtő kampányával került a dön-
tőbe, s végzett az első helyen. A neves nemzetkö-
zi szakemberekből álló zsűri a kreativitás, az inno-

váció, a költséghatékonyság és a stratégia alapján 
értékelte az Európa különböző országaiból érkezett pályamunkákat. „Olaj-
ipari vállalatként különösen fontos számunkra, hogy az Ökológia és kör-
nyezet kategóriában nyertünk, hiszen e kampányunk sikere is azt bizonyítja: a MOL komolyan gondolja a 
fenntarthatóság elveit” – mondta Pánczél Andrea, a MOL magyarországi kommunikációs igazgatója, aki 
Grexa Liliána, a MOL marketingkommunikációs szakértőjével együtt vette át a díjat Amszterdamban.
A május óta tartó kampány sikerét mutatja, hogy eddig több mint 33 tonna sütőolajat adtak le az erre kije-
lölt 158 MOL-kúton Magyarországon. Az akció részeként decemberben ismét gyűjtőflakont kaptak ajándék-
ba azok, akik használt sütőolajat adtak le ezeken a benzinkutakon.

Használtsütőolaj-gyűjtő kampány: 
rangos nemzetközi elismerés a MOL-nak

Zöld 
Béka 
díjat
kapott a MOL

Kitüntetett Zöldövezet
A MOL és az Ökotárs Alapítvány Zöldövezet program-
ja nyerte a Magyar Adományozói Fórum Társadal-
mi Befektetések Díjának első helyezését  a Legna-
gyobb Hatást Elérő Támogatói Program kategóriában. 
A Zöldövezet immár 6 éve segíti a helyi civil kezde-
ményezéseket abban, hogy környezetüket szebbé és 
zöldebbé alakítsák, a helyi lakosság bevonásával, 
közösségi akció keretében. A program sikerességét 
jól mutatja, hogy mára közel 250 millió forint értékeű 
zöld felület jött létre hazánkban, megközelítőleg 
1 millió m2-en, valamint 700 környezetvédelemhez 
kapcsolódó közösségi esemény valósult meg, össze-
sen 35 ezer önkéntes részvételével.
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ÓNODI ESZTER

Stílus és Lendület: Elkészült a leltár 2011-ről? Ha visz-
szatekint az évre, melyik emlék ugrik a többi elé?
Ónodi Eszter: Megbízhatóbb, ha időrendben hala-
dok, így minden fontos élményt és eseményt felidéz-
hetek. Szóval: először is a Katonában színre vittük – a 
fűtési nehézségek ellenére - Moliére-től „A mizantró-
pot” – szeretjük a darabot, ez abszolút pozitív élmény. 
A sorban következő már kevésbé, a kisfiam szülinapi 
zsúrját kétszer is le kellett fújnunk betegség miatt. 
S&L.: Pech...
Ó. E.: Sopánkodni felesleges – jövőre bepótoljuk! 
Sikerélmények jönnek: „beugrottam” a Nemzeti Szín-
ház „Három nővér” című előadásába, aztán a nyáron 
Horvátországban a fiam életében először találkozott 
a tengerrel. Igaz, a sziklákon ugrálás jobban megmoz-
gatta a fantáziáját mint a sós vízben lubickolás lehető-
sége. Tulajdonképpen az év a szó szoros értelmében a 
színházról és a színpadról szólt és a „vendégeskedés” 
jegyében telt el: decemberben például négy helyen, a 
Vígszínházban, a Katonában, a Nemzetiben és a Bár-
kában is dolgoztam. 2012 reményeim szerint még 
ennél is változatosabb lesz.
S&L.: Filmszerepek, bemutatók sorjáznak a naptár-
ban?
Ó. E.: Majdnem... Először a zenés műfaj vár a 
Müpában és a Katonában. Aztán remélem, hogy vég-
re a közönség elé kerül Dyga Zsombor filmje, az Utol-
ér, valamint Deák Kriszta legutóbbi mozija, az Aglaja. 
Zsomborral klassz sötét hangulatú thrillerben dolgoz-
tunk együtt, az Aglaja más okból kedves számomra. 
A bemutatók  egyelőre halvány ígéretek, remények, 
amelyekből nem fogyok ki – őszintén bízom benne, 

hogy néhány hónapon belül elkezdhetünk forgatni egy 
zenés filmet is. Ez így picit misztikusan hangzik, de 
többet nem árulhatok el róla. Legfeljebb annyit, hogy 
nem Hair és nem Chicago karakterű alkotás készül. 
Színpad, film, zene – szerencsés csillagzat mellett, a 
munkát illetően ezekről szólna az életem 2012-ben. 
S&L.: Apropó, Chicago! Gimnazistaként amerikai ösz-
töndíjat nyert – Al Capone városába is elvetette jó 
sora? 
Ó. E.: Picit arrébb akadt némi tanulnivalóm. Elő-
ször távolodtam el térben a családomtól, az ország-
tól, akkor ez jelentette az élményt. Megnyílt a világ, 
én pedig élveztem, hogy venezuelai, japán, spanyol 
barátaim lettek – ha lehet ezeket a viszonyokat barát-
ságnak nevezni. Na ebből az elképesztően felgerjedt 
állapotból, a nyelvsulis környezetből három hét után 
elpateroltak minket családokhoz, engem speciel egy 
minnesotai farmra.
S&L.: A házimunkába befogták? 
Ó. E.: Ugyan, a pótszüleim végtelenül helyesek vol-
tak. Amerikát végletesnek láttam, ufóföldként fedez-
tem fel – nem is ekkor szerelmesedtem bele, hanem 
három éve, amikor egy hetet New Yorkban töltöttünk a 
párommal. Két napig rendesen kettős látásom volt. Az 
akkori, negyven négyzetméteres lakásunk nappalija 
után hirtelen ott találtam magam a Union Squaren.
S&L.: Kedveli a Manhattan szinonimájaként is érvé-
nyes multikultit? 
Ó. E.: Ebben élünk, nem? Én abban az egy hétben 
ennek a kavalkádnak pusztán az előnyeit láttam. Esze-
lős kultúrája van New Yorknak, az USA-n belül is külön 
égitest. Beugrasz egy átlagos jazzkocsmába egy átla-

gosan szürke kedd este, és olyan koncertet kapsz, 
hogy a MÜPA éves jelentésében sem találod párját.
S&L.: Véletlenül belebotlik Woody Allenbe...
Ó. E.: Bele is botlottunk, bár nem Woody Allenbe. Egy 
szupermodellbe, aki George Michael egyik régi klipjé-
ben szerepelt. Tizenakárhány évesen imádtam azt a 
klipet, akkor jött be az MTV – rajongó voltam. 
S&L.: A Wham-énekes vonzereje dacára mégsem 
görög, hanem angol szakra jelentkezett az egyete-
men. A bölcsészkarral a szülői elvárásnak engedel-
meskedett?
Ó. E.: Pontosan – a színházzal viszont magamnak, a 
saját akaratomnak.
S&L.: Honnan fakadt a vágy? 
Ó. E.: Életem első színházi előadásából, az Erkel-
beli János vitézből legélesebben a francia királylány 
magas, vattacukor formájú parókájára emlékszem, 
szóval nincs klasszikus sokkélményem... Valahogy 
odasodródtam. A színházban a társaság, a közeg von-
zott. A szüleim fellángolásként magyarázták a lelkese-
désemet – én pedig hittem nekik. Keressek normális 
pályát, mondták, és ha még mindig vonz a színpad...
S&L.: Nagy harc volt? 
Ó. E.: Lényegesen kisebb, mint amikor tizenöt évesen 
nem akartak elengedni az énekkarral Finnországba. 
Szóval beiratkoztam a bölcsészkarra, csakhogy addigra 
újra elindult az egyetemi színpad nevű kezdeményező-
dés, ami az elvetemült alternatív rendezők gyülekező-
helye volt. Emlékszem egy korai jelenetre: a színpadot 
felöntötték faforgáccsal, én pedig partvissal a kezem-
ben, férfipizsamában sepertem a forgácsot – mert 
szöveg persze nem jutott rám, mégis halálosan 

CÍMLAPsztOrI

A GÖRKORIS CSAJ. A BRINGÁS SZÍNÉSZNŐ. A LEGPIKÁNSABB ARC. KLISÉKBE CSOMAGOLJÁK, PEDIG 
ÓNODI ESZTERBEN TALÁN ÉPPEN AZ A LEGIZGALMASABB, HOGY ERŐLKÖDÉS NÉLKÜL TÖLTI KI A KERETEKET,

 CSORDUL TÚL: MAGÁTÓL, MAGÁBÓL, TERMÉSZETESEN – SZÍNEKKEL, HANGOKKAL, ELVEKKEL.
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„NEM VÉLETLENÜL 
SZÜLETTEM EBBE A KORBA 

ÉS EBBE A TESTBE.”



boldognak éreztem magam, hogy milyen fantasztikus előadásban veszek részt. 
S&L.: Töretlen a szerelem a szálkás játszótérrel?
Ó. E.: A  színpadon elvileg létrejön valamiféle áramkör a szereplők között, rezdülése-
ket váltunk ki egymásból. Együtt vagyunk, segítünk a másikon, ha rossz napja van, 
megemeljük. Úgy érzem, sokkal mélyebben ismerjük egymást – noha a klasszikus 
értelemben nem vagyunk barátok. Ez a színpad varázsa.
S&L.: A közösséget érő sorscsapások is növelik a kohéziót – például ha nincs fűtés 
a teremben.
Ó. E.: Egyszer fordult elő. Később olyan véleményt is hallottam az eset kapcsán, 
hogy biztos mi rontottuk el a fűtést, píárfogás volt, hogy a Katona bekerüljön a bul-
vársajtóba. Mellesleg szerintem a fokozott médiaérdeklődés alanyi jogon járna egy 
bemutató előtt – oké, azok az idők elmúltak. Kénytelenek vagyunk beérni azzal, 
hogy elromlik néha a fűtés...
S&L.: Dühös?
Ó. E.: Nem vagyok ostoba, látom, mi zajlik körülöttünk a világban. Egy színházi elő-
adásnak messze nincs  olyan fontossága, mint húsz évvel ezelőtt. Rétegszórako-
zás lett. A válság kezdete óta egyre tisztábban érezzük, hogy nem az érdeklődés-
sel vagy az előadás minőségével van gond. Sokan nem tudják kigazdálkodni a jegy 
árát.
S&L.: Érdekli a munkában rejlő verseny? Hogy viseli? 
Ó. E.: Casting műfajban kimondottan rossz vagyok. Deák Kriszta már említett 
Aglaja című filmje volt az utolsó, amelynél ilyen úton nyertem el a szerepet. Azért 
elmegyek a válogatásokra, adok a sorsnak egy esélyt, bár megtapasztaltam, hogy 
az erőltetésnél, az izzadtságszagnál semmi sem rosszabb. Régebben én is belefu-
tottam ebbe a csapdába, ma már az a menekülőút, hogy elengedem magam. 
A színpadon sem akarok se többet, se kevesebbet adni, mint az életben.
S&L.: Mivel lehet önnél kihúzni a gyufát?
Ó. E.: A színpadon azzal, ha nem figyelünk egymásra. Szeretek a partnerből dolgoz-
ni, építkezni, játszani. Különben önző az egész – érdektelen. Mindenki löki a saját 
dolgát. Az együttműködésen van a hangsúly. Az érzéketlenség, a tapintatlanság, az 
intolerancia is szerepel a feketelistán.
S&L.: Tud vitatkozni?
Ó. E.: Persze, csak az a gáz, hogy olyankor hadarok. Föltolul az agyam, hebegek-
habogok, kapkodok – amivel romlanak az esélyeim. Akik kevéssé ismernek, prima-
donnának gondolnak.
S&L.: Húzzuk ki a méregfogukat: ki a jelenlegi aranylabdás?
Ó. E.: Lionel Messi volt...
S&L.: Bingo.
Ó. E.: Tényleg? Elbizonytalanodtam.

S&L.: Honnan a tudás?
Ó. E.: Az élettársam focibolond – Villarreal-szurkoló. Én a nagy tornákat, az Euró-
pa- és világbajnokságot kedvelem. Olyanok, akár egy szappanopera. A megnyitóval 
elindul a történet – aztán máris több szálon fut a cselekmény. A meccsek dramatur-
giája is érdekes, izgalmas, hogy kinek hogy és mire pattan el az agya. Érkeznek az 
adalékinfók a feleségekről, és így tovább.
S&L.: Hírvadász lesz?
Ó. E.: Abban a néhány hétben előfordul. Kiszúrom a szép hapsikat, akiknek drukkolok.
S&L.: Például Cristiano Ronaldónak?
Ó. E.: Esélytelen. A barcelonai Gerard Piquét viszont nagyon kedvelem, és Kakát. 
S&L.: És ha nem nézi a sportot? Jut idő a gyermekük mellett hobbit űzni?
Ó. E.: A futást „pihentetem”, főként mert pocsék az idő, és a bringázáshoz sem az iga-
zi, pedig kell a mozgás. A futás számomra mentális levezetés. 
S&L.: Vagy inkább feltöltődés? Törőcsik Mari mondta egy interjúban – nem kizáróla-
gos jelleggel, de nyomatékkal: szerencse nélkül az önök szakmája maga a pokol.
Ó. E.: Abszolút egyetértek. Hm. Szerencsés alkat, a filmek, a szerepek, a kor, amibe 
született – fantasztikus történet az övé.
S&L.: Cserélne vele?
Ó. E.: Senkivel. Nem véletlenül születtem ebbe a korba és ebbe a testbe. 
S&L.: Díjakra sem vágyik? Speciel jutott már egy-kettő.
Ó. E.: Hogyne, például a „Te vagy a legjobb!” és más női magazinok elismerései. 
Olyan komoly szakmai díj, mint amiben Törőcsik Mari részesült Cannes-ban, vagy az 
Oscar-díj átadóján szereplőként megjelenni azért szuper élmény lehet. Éppenséggel 
nem tépném össze a repülőjegyet.

Kocsor István

CÍMLAPsztOrI

ÓNODI ESZTER
A Kovácsként anyakönyvezett, de édesanyja nevét viselő színésznő 

bölcsészdiplomája dacára sohasem kacérkodott a tanítás gondolatával 
– két óra gyakorlótanítás és a vezetőtanári nihil elég volt hozzá, 

hogy egyszer s mindenkorra eldöntse: mindenki jobban jár, ha távol tartja magát 
a katedrától. A „present perfect” oktatása helyett a színpadon és a filmvásznon 

teljesedett ki az 1994-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetemre felvételt nyerő, 
Zsámbéki Gábor osztályában végző, 1998-tól a Katona József Színház társulatához 

tartozó művész, amit Jászai Mari-díjjal ismert el a közönség – és az állam. Egy 
fiúgyermek édesanyja.

„A SZÍNPADON SEM AKAROK 
SE TÖBBET, SE KEVESEBBET 
ADNI, MINT AZ ÉLETBEN.”

Ruhák: Tothbori, Mango, Buffalo
Ékszer: Confetti ékszer
Helyszín: Hotel Marriott Budapest
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FRISS, CSÍPŐS LEVEGŐ, FEHÉR HÓTAKARÓ 
– ÉS EZERNYI PROGRAM, SPORTOLÁSI LEHETŐSÉG 

BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN. SÍELÉS, KORCSOLYÁZÁS, 
SZÁNKÓ VAGY EXTRÉM SPORTOK. TARTSON 

VELÜNK, ÉS NÉZZE MEG, HOL LEHET 
A LEGJOBBAKAT CSÚSZNI AZ IDEI TÉLEN!

H  ,
 

FRISS, CSÍPŐS LEVEGŐ, FEHÉR HÓTAKARÓ 
– ÉS EZERNYI PROGRAM, SPORTOLÁSI LEHETŐSÉG 

BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN. SÍELÉS, KORCSOLYÁZÁS, 
SZÁNKÓ VAGY EXTRÉM SPORTOK. TARTSON SZÁNKÓ VAGY EXTRÉM SPORTOK. TARTSON 

VELÜNK, ÉS NÉZZE MEG, HOL LEHET 

UtAzás

Bob, szánkó
A szánkó akkor is örök szerelem marad, ha valaki már a francia 
gleccserek fekete pályáin is unatkozik. Mindenki ezzel kezdte, ez 
a szerelem pedig sohasem múlik el. A szánkósokat (legyenek fel-
nőttek vagy gyerekek) ezért a legtöbb helyen kijelölt, a síelőktől jól 
elkülönített pályák várják. Figyeljünk oda, hogy még csak véletle-
nül se tévedjünk a sokkal gyorsabb síelők közé, mert annak bizto-
san nem lesz jó vége!
A szánkó nagy testvére a bob – bár talán jobb hasonlat, hogy olyan 
a ródli után, mint az autós rutinpálya után beülni egy versenyau-
tóba. Míg az igazi versenybobok akár a 100 km/h-s 
sebességet is elérhetik a jégkatlan szerpen-
tinjében, addig a sínpályán vagy 
acélcsúszdában sikló járművünk 
40-45 km/h-ra képes. Veszélytelen, 
mégis a száguldás izgalmát kínáló kikap-
csolódás kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Hol 
keresse?

www.bobozas.hu
www.szanko.lap.hu
www.matrabob.hu

www.olympiaworld.at

Hol 
keresse?

http://jegvitorlazas.infobomba.hu/
http://extremesportok.hu/cikkek.php?kat=telisportok

www.eissegeln.at/
www.weltbildung.com/icesailing.htm 

Jégvitorlázás, síbicikli, hókajak
Miért ne lehetne a telet ugyanúgy tölteni, mint a nyarat? Vitorlázni, biciklizni, kajakozni… A tech-
nika töretlen fejlődésének hála ezek a príma nyári sportok mind-mind elérhetőek téli változatban 
is, ráadásul nem kívánnak sem horribilis összegű befektetést, sem pedig olyan körülményeket, 
amelyeket ne tudna akár a Kárpát-medencében is előállítani a kontinentális klíma. Szóval, csak 
jég, hó, némi lejtő és egy kis szél kell, hogy indulhasson a móka. Jégvitorlázni Magyarországon 
a Balatonon és a Velencei-tavon lehet, de csak megfelelő jégvastagság esetén. Kimondottan a 
bátrak sportja: a profik akár a 100 km/h-s sebességet is elérhetik. A síbiciklivel és a hókajakkal 
nem kell ettől tartani: a sebesség helyét a színtiszta, önfeledt szórakozás veszi át, és a sportesz-
közökön kívül ehhez tényleg csak egy havas domboldal kell.



Hol 
keresse?

www.sielok.hu
www.kekesteto.hu

www.slovakia.travel
www.ski-austria.com

stÍLUs

Bonn

Hol
keresse?

www.sielok.hu
www.kekesteto.hu

www.slovakia.travel
www.ski-austria.com

Bonn

UtAzás
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Korcsolyázás
A sportágat kiötlő derék németalföldi atyafiak már a XVI. században korit kötöttek a csizma talpára, hogy 
vidáman csúszhassanak a befagyott csatornák jegén. Ma pedig már azt sem kell megvárni, hogy befagyja-
nak az élővizeink, ha egy jót szeretnénk korizni. A természetes jég mellett ugyanis ma már szinte gyerekjáték 
műjeget csinálni, így novembertől márciusig gyakorlatilag minden nagyvárosban üzemel legalább egy műjég-
pálya. Szabadban vagy csarnokban az élmény ugyanaz: a mozgás szinte percek alatt megtanulható, attól 
fogva pedig már csak egymásra kell vigyázni. Fontos ugyanakkor: hiába csábítanak folyóink és tavaink hatal-
mas felületei, amíg a hivatalos szervek be nem jelentik, hogy a jég korcsolyázásra alkalmas (azaz legalább 
8–10 cm vastag), addig szigorúan tilos kísérletezni. Van helyette bőven biztonságos választék!

Hol 
keresse?

www.mozgasvilag.huwww.mukorcsolya.lap.hu
www.parksnow.sk/zima/hu/klzisko.php

www.wintersport.at/wintersport/eislaufen.html

Síelés, sífutás, snowboard
A három legnépszerűbb télisportot ma már felesleges szétválasztani, ugyanis min-

den hazai és külföldi pálya készen áll rá, hogy mindhárom szakág hódolóit a lehető leg-
jobb kondíciókkal fogadja. A környező országokban december óta dübörög a szezon, 
de Magyarországon is könnyedén rápótolnak már a hóágyúk az első porhóra. Aki szí-

vesebben marad itthon, azt remek pályák várják a Mátrában (Kékestető, Galyatető, 
Mátraszentimre), Bánkúton, Eplényben, vagy az Alpokalján (Kőszeg), de Budapesten a 

Normafán is minden adott egy szombat 
délutáni síeléshez. A környező országok 

közül Ausztria minden összevetésben 
éllovas: Karintiában és Stájerországban 
Európa legjobb pályái várják a síelőket. 
Szlovákia is ideális célpont: néhány óra 

autózással elérhető Tátralomnic vagy 
Donovaly. De akkor sem csalódunk 
majd, ha Szlovénia vagy a Kárpátok 

erdélyi bércei felé indulunk.
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sztárteszt

K Á

Stílus és Lendület: El tudta valaha is képzelni, hogy 
az ön habitusával magyart tanítson egy iskolában? 
Kovács Áron: Azt hiszem, egészen jó pedagógus 
vagyok, még ha hivatásként nem is ezt a szakmát 
űzöm. A tanítás lényege az információ minél hatéko-
nyabb átadása, a tárgy mindegy. Az egyetemi próba-
tanításomat hosszú hajjal, fülbevalóval, bőrdzseki-

„A     
   
   ”

MAGYARTANÁR, AKI 
TÉVÉZIK, RÁDIÓZIK, SAJÁT 

ROCKZENEKART VEZET, 
MOTOROZNI TANÍTJA A FIÁT, 

LEGYŐZI A CUKORBETEGSÉGÉT, S 
OLYKOR A VILÁG LEGMAGASABB 

VIADUKTJAIRÓL BUNGEE 
JUMPINGOL. KOVÁCS ÁRON LE 

SEM TAGADHATNÁ, HOGY 
SZERELMES AZ ÉLETBE.

ben kezdtem – nem volt őszinte a felügyelő tanárom 
mosolya... A végén mégis úgy váltunk el, hogy ha 
végeztem, ne keressek máshol állást, visszavárnak. 
Sokan mondták már, hogy szeretnek hallgatni, mert 
mélyről szólnak a gondolataim, de fogyaszthatóan és 
általában szokatlan nézőpontból.
S&L: Gondolom, az irodalom szeretete azért elkíséri. 
Kiket, miket olvas szívesen?
K. Á.: Sci-fiben Asimov, ponyvában Rejtő Jenő, lel-
ki dolgokban Müller Péter, versekben József Atti-
la és Ady Endre, drámában Shakespeare, abszurd-
ban Douglas Adams, elgondolkodtatóban Nikosz 
Kazantzakisz. Hosszú a lista.
S&L.: Azt mondta egyszer, hogy a bátorság az egyik 
legfontosabb dolog az ember életében. Mi volt a leg-
bátrabb, amit valaha is tett vagy mondott? 
K. Á.: Hatévesen a nagybátyám tanácsára úgy győz-
tem le a félelmet, hogy egy rákosligeti kertben késő 
este, koromsötétben elsétáltam a kerítésig és visz-

sza a fák között úgy, hogy nem volt szabad futnom. 
Sosem feledem ezt a próbatételt: ott tanultam meg, 
hogy a bátorság döntés kérdése. Azóta kipróbáltam 
és űzök is néhány extrém sportot, leugrottam a világ 
második legmagasabb viaduktjáról, szabadúszóként 
élek, valamint mostanában már merek őszinte len-
ni másokkal és önmagammal is. Ehhez kell a legna-
gyobb bátorság.
S&L.: A fiát nem kellett sokáig kapacitálni, hogy ő 
is megkedvelje a motorokat – nyilván örül ennek, 
ugyanakkor védenie, tanítania is kell a határokra. 
Meddig szabad engedni a gyeplőt? 
K. Á.: A szülőnek semmi esélye, ő a múlt. Ha a múl-
ton nem akar túllépni, túltenni az utókor, akkor baj 
van. Felesleges túlzottan félteni, elzárni a gyerekeket 
olyan dolgoktól, amelyeket mi veszélyesnek ítélünk, 
úgyis meg fogja próbálni, csak titokban. És abból 
szokott tragédia lenni. Ha motorozni akar, a legjobb 
tudásom szerint megtanítom, ha bunyózni akar, 
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Opel Astra GTC 1.6
   a következő kenőanyagot ajánljuk: 

     MOL Dynamic 
Gold 5W-30

Élj sportosan!

Opel Astra GTC 1.6
Motor:      1.6 literes
Lökettérfogat:         1598 cm3

Max. teljesítmény:      132/180 LE, 4000 /perc
Max. forgatónyomaték:         
 230 Nm, 1750-2500 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:     
 4466/2020/1482 mm
Max. sebesség:      220 km/h 
Gyorsulás:      8,3 s
Fogyasztás:       9,3/5,9/7,2 l
Ár  (listaár):  5 210 000  Ft

Fontosabb felszereltség/extrák: 
sportfelszereltség, 6 fokozatú manuális vál-
tó, CD500-as rádiós navigáció, Bluetooth, pré-
miumvilágítás csomag (LED fényszórók, adap-
tív fényszórók – AFL –, fényszórómosó, fényszó-
rómagasság-állítás), lopásgátló ajtózár, riasz-
tó, sötétített ablakok, dohányoscsomag, elekt-
romosan behajtható tükrök, elektromosan állít-
ható vezetőülés és deréktámasz, 19 colos kere-
kek, 17 colos pótkerék, tolatásérzékelő, BOSE 
hangfalak.
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elviszem edzeni, ha kihívásokat keres, keresem vele. 
Az én feladatom a felkészítés, nem a tiltás. A kocká-
zatra, veszélyekre mindig fel kell hívnom a figyelmét, 
de módszereket is a kezébe kell adnom ezek elkerü-
léséhez! Így leszek az apja, a barátja, a mestere és a 
tanítványa is valahol.
S&L.: Mi a helyzet az autókkal? 
K. Á.: Imádom a jelenlegi kocsimat, mert gyö-
nyörű, erőt sugároz, és időtálló formával bír. 
Nem vagyok híve a „slágermárkáknak”, a 
„megmutatommibenülök”-nek. Ez a kocsi megszólí-
tott, és olcsón meg tudtam szerezni. Boldoggá tesz, 
és kész.
S&L.: Miközben a kezdetektől ön a vagány a kép-
ernyőn, nyíltan vállalja, hogy diabéteszes, emellett 
sokat jótékonykodik. Hogyan fér meg egy bőrben a 
kemény énje a törékennyel? 
K. Á.: A cukorbetegség nem törékenység. Törékeny 
vagyok persze, mint ember, de ennek nincs köze a 
betegséghez. A szüleim eldöntötték, hogy nem nevel-
nek burokban. Az volt az üzenet: ne félj az uralmától, 
te tanuld meg uralni! Sírig hálás leszek nekik ezért. 
Néha odajönnek hozzám emberek, hogy ugye, milyen 
rossz nekünk, cukorbetegeknek, mennyi mindenből 
kimaradunk. Igazolást várnak tőlem a saját megadá-
sukra. Ilyenkor furcsán érzem magam, mert nem aka-
rom őket leforrázni azzal, hogy én ugyan nem marad-
tam ki semmiből, és nekik sem kellett volna.
S&L.: Szokott sírni?
K. Á.: Persze. Minden szégyen nélkül, akár nyilváno-
san is, ha megérint valami. Az ókori görögöknél ez 
természetes volt. A legnagyobb hőseik is számtalan-
szor zokognak a görög mitológiában. Ha nekik sza-
bad, nekem is!
S&L.: Milyen megfontolásból vezette be az embere-
ket a magánéleti titkaiba? Nem vakmerőség?

„Belőlem kiszakadnak a dolgok.
 Egyszer csak érzem, hogy egy 

gondolat, érzés, mondat vagy zene 
elindul, és gyorsan rögzítenem kell, 
nehogy elmulasszam a pillanatot.”

K. Á.: Sosem értettem a titkolózó embereket. Visz-
szaélni csak azzal lehet, amit titkol az ember. El kell 
fogadnunk magunkat és másokat is esendőnek, és 
többé nem lesz okunk takargatni magunkat. Ezzel 
együtt én túl szép képet festettem magamról, és mi 
tagadás, nyomasztott is a dolog. A párom egy nap 
megkérdezte: „Kinek akarsz megfelelni? Mindenki-
nek jobb, ha nem játszod a szentet! Nekem is, pedig 
néha fáj az igazság.” Hallgattam rá, és láss csodát: 
már nem nyomaszt a dolog, és bajom sem lett belőle.
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S&L.: Mit szégyell legjobban?
K. Á.: Önmagam, mi mást? Nehéz embernek, férfi-
nak, apának, fiúnak lenni úgy, hogy néha ne bánt-
sunk másokat. Csak azokat a fájdalmakat szégyel-
lem, amelyeket másoknak okoztam. Mindent akarok, 
mert szerelmes vagyok az életbe! Tudom, ez nem 
hangzik vészesen, hisz sok örömnek forrása, de saj-
nos sok bánatnak is.
S&L.: Ha adhatna három tanácsot a hosszú hajú, 
bőrdzsekis, húszéves Kovács Áronnak, mi volna az?
K. Á.: Ne féljen többször nemet mondani, soha-

S&L.: Azt mondta egyszer, hogy a média bedarálta. 
Miért tűri ezt, ez valamiféle önpusztító szerelem?
K. Á.: Szeretek a médiában dolgozni, tévézni és rádi-
ózni is, a Class FM rádiót különösen kedvelem. Ám 
azt utálom, hogy már csak alig vagyunk néhányan a 
szakmában, akik hisznek a média pozitív erejében. 
Túl sok alku, kompromisszum. Ez mindenkit beda-
rál, nem csak azt, aki a kamera vagy a mikrofon túlol-
dalán áll. Vigyáznunk kell a lelkünkre, mert más nem 
teszi meg. Mostanában jobban figyelek az érdekér-
vényesítésre, és remekül érzem magam a „média-
bőrömben”.
S&L.: Azt mondta, zenekara, a KÁOSZ Központ egy-
fajta terápia. Hogyan ír szöveget? 
K. Á.: Belőlem kiszakadnak a dolgok. Egyszer csak 
érzem, hogy egy gondolat, érzés, mondat vagy zene 
elindul, és gyorsan rögzítenem kell, nehogy elmulasz-
szam a pillanatot. Vicces később visszaolvasnom 
korábbi feljegyzéseimet, elfeledett dalaimat. Egy-
szerűen nem emlékszem rájuk, így egyszerre vagyok 
alkotó és közönség is. Januárban jelenik meg az első 
lemezünk, és a legjobb részeket pár perc alatt „szül-
tem meg”. A párom megszokta, hogy az éjszaka köze-
pén felkelek leírni két sort, vagy reggelig klipet vágok, 
mert elkaptam a fonalat. Az életemben – művészi és 
talán emberi értelemben is – ez a zenekar az, amely 
a legigazabb, amely abszolút én vagyok, alku, álarc 
nélkül. 
S&L.: Akár több embernek is elegendő életet élt 
eddig. Mire a legbüszkébb?
K. Á.: Rövid és kommersz válasz, de igaz: a fiamra. 
Igazából az egész családomra, de Máté a leg!

se tegye félre a zenét csalódás miatt, és ne oszto-
gasson húsz év múlva olyan tanácsokat, amelyeket 
maga sem tudott megtartani.
S&L.: Ha egy magyar hírességtől megkérdezik, 
milyen érzés, hogy bejön a nőknek, az illető általá-
ban (ál)szerényen hárít. Ön vállalja, ahogy sok mást 

is. Nem volna egyszerűbb manipulálni az önmagáról 
kialakított képet, ahogy azt majdnem mindenki teszi?
K. Á.: Hogy keretbe foglaljam, irodalmi példával, 
Petőfi soraival hozakodom elő: „Az idő igaz s eldön-
ti, ami nem az…”. Rövid távon csinálhatunk, beszél-
hetünk úgy, mintha. Csak idővel lehull a lepel. Az 
alakoskodás rendkívül fárasztó, ráadásul egy férfi-
nek jobb még időben tudatni a nőkkel, hogy alázatos 
hódolója nemüknek, mint mondjuk 30 év múlva.
S&L.: Mi az, amit még nem tett meg életében, de 
nem akar meghalni anélkül, hogy megtenné?
K. Á.: Sokat akarok utazni még az utolsó nagy út 
előtt! Csak azért, hogy legyen rutinom a poggyászt 
illetően.

Csepelyi Adrienn
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Életérzés
„A kocsi nagyon tetszett, szép, dögös forma, dina-
mikus motor, cool életérzést sugároz. Leginkább 
húszas–harmincas férfiaknak ajánlom, mert a 
hátsó ülés családnak már szűkös, de a haverokat 
rövid távon be lehet suvasztani! 20 évesen adtam 
volna pár évet az életemből egy ilyen kocsiért!”

„Egyszerre vagyok alkotó 
és közönség is.”
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JANUÁRBAN MINDENKIT UGYANAZOK A KÉRDÉSEK 

FOGLALKOZTATNAK: VA JON MILYEN ÉV VÁR RÁNK, MIKOR JÖN 
EL A SIKER, AZ ANYAGI FELLENDÜLÉS ÉS A SZERELEM 

IDŐSZAK A? „MEGKÉRDEZTÜK” A CSILLAGOK AT, MONDJÁK 
EL NEKÜNK, HOGY AZ ASZTROLÓGIÁBAN MIT 

ÍGÉR SZÁMUNKRA 2012. Vízöntő
január 21. – február 19.
Tavasszal akkora energiát érez magában, hogy hegye-
ket tudna megmozgatni. Egy új szellemi terv, szak-
mai továbbképzés remek lehetőséget teremt erre, s 
ez később is kamatozhat. Lelkesedése és lendülete 
másokat is megérint.
Ha üzlettel vagy vállalkozással foglalkozik, akkor nyár 
elején legyen óvatosabb, mert mások praktikái árthat-
nak bevételeinek. Legjobb, ha júniusban megy sza-
badságra, és legalább két-három hétre maga mögött 
hagyja a hétköznapokat. Júliustól ismét fellendülhet-
nek bevételei, és újult erővel vetheti magát a mun-
kába.
Ősszel egy barát vagy egy rokon önre akarja erőltet-
ni saját elképzeléseit. Ha sikerül nemet mondania, az 
önbizalma is nagyobb lesz.
Ha december elején kicsit fáradtabbnak érzi magát, 
hallgasson szervezete jelzéseire.

Halak
február 20. – március 20.
Január sok teendővel köszönt be, így rákénysze-
rül, hogy jól ossza be idejét és energiáját. Erre egész 
évben nagy szüksége lesz.
2012-ben nagy örömmel ünnepli a születésnapját, 
amely sikeres időszakot nyit meg életében.
A tavasz jelentős része arról szól, hogy többet tegyen 
karrierje érdekében. Ez sikerül is, felettesei elisme-
rik önt.
A párkapcsolatban élőknek a nyár békés, harmonikus 
lesz, a társkeresőknek június és augusztus eleje ígér 
néhány kecsegtető találkozást. Saját hozzáállásán 
múlik, hogy ebből flört lesz vagy szép szerelem.
Fortuna októberben mosolyog önre. Pénzügyei meg-
nyugtatóan alakulnak, környezetében szeretet veszi 
körül.
Az év vége felé lazításra is sor kerülhet, kevesebb 
munkája és elintéznivalója lesz. A karácsony hangula-
ta kihozza énjének szentimentális oldalát. 

Kos
március 21. – április 20.
Már januárban új munkába fog, vagy a magánéletében 
kezd el egy új fejezetet. Februárban úgy érzi majd, 
hogy barátai bele akarnak szólni az életébe, amit sem-
miképpen sem akar hagyni. 
A tavasz békésebb időszakot jelez, biztos kézzel irá-
nyítja életét, bár áprilisban lehet egy kisebb munka-
helyi vitája.
Júniusra kicsit fáradtnak is érezheti magát, jól tenné, 
ha szabadsága nagy részét ekkor venné ki. A másik 
két nyári hónap több munkát hoz, különösen, ha üzlet-
tel vagy vállalkozással foglalkozik. Anyagi helyzete a 
nyár végétől kezdve felfelé ível!
Az ősz kulcsgondolata, hogy egyensúlyt találjon a 
munka és a magánélet között. November második 
felétől sokan keresik majd a társaságát, hogy erőt 
meríthessenek önbizalmából.

Bika
április 21. – május 20.
Januárban és februárban a legtöbb Bika még „téli 
álmot” alszik. Március ígér néhány új lehetőséget, de 
egyelőre még nem készült fel rájuk.  
Áprilisban szinte kivirágzik, hiszen a tavasz szülötte, s 
az idei egészen különleges lesz. Ámor ön felé fordítja 
legkedvesebb arcát, s ahogy közelebb kerül párjához, 
úgy nő meg munkakedve és energiája. Májusban azt 
érzi, nincs lehetetlen. Még pénzügyei is váratlan fel-
lendülést mutatnak, tavasz végén és nyár elején nem 
ártana, ha kicsit többet költene magára.
Júniusban a családja szeretne legalább pár napot víz 
mellett tölteni, ön viszont szívesebben választaná a 
hegyvidéket, keressenek tehát olyan üdülési célt, ahol 
a víz is és a hegyek is jelen vannak.  
Az ősz és a tél a megfontolt, precíz, kitartó munká-
nak kedvez.

Ikrek
május 21. – június 21.
Vegye elő szokásos derűlátását, környezetében sokan 
hallgatnak majd önre. Jó érzés lesz, hogy képes derűt 
árasztani ott, ahol mások aggódnak.  Már a tavasz iga-
zolja ezt, és minden sokkal jobban alakul, mint aho-
gyan várható volt. 
A mozgalmas és csupa kellemes csalódást hozó 
tavasz után a nyár eseménytelenebb időszak lesz. 
Főleg augusztus teremt jó lehetőségeket a belső 
csend megtalálásához, az elmélyüléshez. Ha feltétle-
nül utazni szeretne, válassza inkább a szeptembert.
Ősszel és télen előtérbe kerülnek a korábbi, kisebb 
bosszantó ügyek, de ha ezeket sikerül megoldani, 
akkor olyan szép és nyugodt karácsonya lehet, ami-
lyen már régen nem volt.

Rák
június 22. – július 22.
Ez az év pont azt hozza, ami a legfontosabb egy Rák-
nak: az otthon és a család harmóniáját. Január olyan 
békés lesz, mintha egy láthatatlan varázsló meghosz-
szabbította volna a karácsony napjait. 
A tavasz kellemes meglepetést tartogat gyermekei-
vel kapcsolatban, s még közelebb kerülhetnek egy-
máshoz.
A nyár kis anyagi megtorpanást hozhat, de ez nem 
keseríti el, sőt, inkább lehetőséget kínál, hogy jobban 
átgondolja kiadásait és bevételeit. 
Ősszel sikerül pluszmunkát vállalnia, amellyel az év 
utolsó harmadára pénzügyi dolgai is a helyükre kerül-
nek.
Noha a vizes jegyek csoportjába tartozik és a nyár szü-
lötte, kisebb utazásra mégis a tél jelent lehetőséget. 
Ha él vele, nem kizárt, hogy akár új hobbi is belép az 
életébe.
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Szűz
augusztus 24. – szeptember 23.
Szerencsére az elmúlt évben sikerült tartalékot képez-
nie, amelynek 2012 első hónapjaiban nagy hasz-
nát veszi. Márciusban egy családtagnak remek ötlete 
támad, amelyet szívesen megfogad. Így a tavasz már 
az anyagi fellendülésről szól. Hitelt azonban semmi-
képpen ne vegyen fel!
Ha jelenleg társtalan, akkor májusban megnő a hódí-
tókedve. Mivel sokkal bátrabb és magabiztosabb lesz, 
mint korábban, könnyen lehet, hogy nyárra már egy 
boldog, új kapcsolatban él majd.  
A június remek lehetőséget teremt néhány közös prog-
ramhoz, és bár nem igazán szereti a túl nagy közössé-
gi életet, most mégis örömöt talál benne.
Ősztől kicsit több feladat és új kihívás várható, amely-
be örömmel veti bele magát, de továbbképzésre is 
szüksége lesz. 

Mérleg
szeptember 24. – október 23.
2012 békés, nyugodt hangulattal köszönt be, s azt 
kívánja: ne is történjen nagyobb változás. Az év 
kisebb, ám szerencsés változásokat hoz, s minden 
évszak egy-egy konkrét életterületen ígér előrelépést.
A tavasz munkán belüli pozitív előrelépéssel kedves-
kedik.
A nyár az emberi kapcsolatainak kedvez. Nem az új 
kezdeté lesz a főszerep, hanem a régieken belüli ked-
vező változásoké. Júliusban régi barátaival, augusztus-
ban pedig a családjával tölt több időt.
Az ősz új hobbit vagy örömmel végzett elfoglaltságot 
hoz. Nem kizárt, hogy ez valamilyen művészi tevékeny-
ség lesz, amely színesebbé, kellemesebbé teszi napja-
it.  Télre megnyugtatónak érezheti az anyagi helyzetét, 
amely még a szokottnál is nagylelkűbbé teszi.

Skorpió
október 24. – november 22.
Az elmúlt év csendesen köszönt el, így energikus 
lénye új próbatételt, kihívást óhajt. Ám ez csak márci-
us táján jön el, akkor egyik hétről a másikra válik moz-
galmassá az élete. Az új feladattal együtt új barátok, 
új emberek lépnek be az életébe. A tavasz felkínál egy 
befektetési lehetőséget, de szüksége lesz legendás 
óvatosságára. Vállalja a biztos keveset, mint a bizony-
talan sokat.
Tavaly a nyár volt a legdolgosabb, idén ez lesz a legla-
zább időszak. Remekül osztja be idejét, marad belőle 
családjára, barátaira s önmagára is, valamint az aktív 
és passzív pihenés is szinkronban lesz. Utazásra az 
augusztus első két hete a legjobb.
Belső ereje és energiája ősszel ismét csúcsformában 
lesz. Ha életmóddal kapcsolatos változtatásra vágyik, 
akkor azt télen kezdje el.

Nyilas
november 23. – december 21.
Független, szabadságvágyó oldala a szokásosnál is 
jobban előtérbe kerül, de kapcsolataiban ez nem okoz 
problémát.
Nyár elején a munkájában szeretne változtatni. Külö-
nösen akkor, ha egy ideje munkáját túl egyhangúnak 
érzi. Ám várjon kicsit a döntéssel! Ha új élményekre 
vágyik, akkor azt  inkább a szabadidejében keresse.
Ősszel, amikor kicsit lecsillapodik a változások irán-
ti vágya, akkor kap új lehetőséget. Ne döntsön gyor-
san! A szeptembert használja arra, hogy rendet teremt 
emberi kapcsolataiban. Októbertől már lehet kicsit 
merészebb! Pénzügyi kockázatvállaláshoz a november 
jelez jó lehetőséget.
Az év legnyugodtabb időszaka ismét a tél lesz. A kará-
csony és a két ünnep közötti időszak sok kellemes 
meglepetést ígér.

Bak
december 22. – január 20.
Ha már évek óta tervez költözést, vagy ingatlannal 
összefüggő változást, akkor a legjobb, ha már év ele-
jén belevág. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnap-
ra! A tavasz bizonytalanságot hoz a munkában, de sze-
rencsére kiderül, hogy felesleges a nagy ijedség, sőt, 
a változás inkább jót hoz.
Nyáron sok kedve lesz utazni. Mivel a földies jegyek 
szülötte, nagy energiával tölti fel, ha hegyvidéken tölt-
het legalább néhány napot. Az ősz egy régi barátsá-
got hoz életébe, amelyből „bármi” is lehet. Október-
ben sokkal könnyebben kimutatja majd érzelmeit, 
mint máskor. Az év legnyugodtabb időszaka a tél lesz. 
Decemberben tele lesz tervekkel, amelyeket majd 
2013-ban valósít meg. 

Oroszlán
július 23. – augusztus 23.
Önre Murphy törvénye pont fordítva igaz: ha egy év jól kezdődik, csak még jobb 
lehet a folytatása. Nem szereti a telet, de már januárban komoly munkasikert ér el. Igaz, ez 
anyagilag nem azonnal jelentkezik, de energiaszintjét megemeli.
Bármennyire is szereti a nyarat, utazásra, szabadságra inkább a tavasz lesz alkalmas. Áprilisban és május-
ban többet lesz úton, mint szeretné, így nem csoda, hogy a nyarat családjával, párjával kívánja tölteni.
Ha júniusban vagy július elején megy szabadságra, akkor válassza a passzív pihenést.
Anyagi helyzete ősszel lesz a legjobb. Amíg a pénzügyek területén a tél és a tavasz eleje a vetés
időszaka volt, addig az ősz az aratásé lesz.
Az ön kulcsmondata erre az évre: merj nagyot álmodni!



AZ ÉVKEZDET MINDIG TÖKÉLETES 
ALK ALOM ARRA, HOGY ÁTGONDOL JUK: 

VA JON MIT ÉS HOGYAN KELLENE 
VÁLTOZTATNI, HOGY BOLDOGABB 

ÉS JOBB LEGYEN AZ ÉLETÜNK, 
TESTÜNK ÉS LELKÜNK 

HARMÓNIÁBA KERÜL JÖN? 
ELSŐ LÉPÉSKÉNT 
EGY JÓ TANÁCS: 

KÉRDEZZÜK 
ÖNMAGUNK AT! 
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ÉNtÉrKÉP


 – HOGY JOBB LEGYEN AZ ÉLETÜNK10



ÉNtÉrKÉP

Mik a legnagyobb félelmeim?
Életünk legnagyobb hátráltató erői a félelmeink. Rengeteg olyan 
dologtól félünk, amelyek az élet részei: betegségtől, szeretteink 
vagy munkánk elvesztésétől. Ahhoz, hogy le tudjuk őket küzdeni, 
első lépésként fel kell ismernünk, hogy melyek ezek a félelmek. 

Mik hátráltatnak a célom elérésében? 
Rövidebb és hosszabb távú célokat is ki kell tűznünk magunk elé, melyeket 
persze módszeresen meg is kell valósítani. Ha ez nem sikerül, meg kell keres-
nünk a fékező tényezőket ahhoz, hogy át tudjunk rajtuk lépni.

Minek szentelem a 2012-es évet?
Fontos kitűzni egy központi célt, amely köré idén életünket szervezzük. 
A határidő kitűzésével pedig ösztönözzük magunkat, hogy biztosan tel-
jesítsük azt a következő újév érkezése előtt. 

Mi áll életem 
középpontjában?

Ezt onnan tudjuk megállapítani, ha megfi-
gyeljük, hogy mi az, amivel a legtöbb időt 

töltjük és a legtöbbet gondolunk rá. Ha ez 
megvan, már tudjuk, hogy ez az a terület, 

amelynek jobbá tétele az életünkre pozitív 
hatással lesz.

Milyen gyakran mosolygok?
Ha a boldogságnak lenne mértékegysége, akkor az biztosan a mosoly lenne. Számoljuk tehát meg, hogy mennyit 
mosolygunk egy nap. Ha elégedetlenek vagyunk az eredménnyel, egyértelmű, hogy valamin változtatnunk kell. 

Miért nem tudom elengedni a rossz emlékeket?
Régi tipp, hogy éljünk a mának. Mindenkinek van valamilyen emléke, amelyhez szomorúság vagy megbánás kap-
csolódik, ezek a mindennapjainkra is rányomják bélyegüket. A megbékéléshez meg kell tanulni elfogadni a múl-
tat és elengedni a rosszat.

Melyek a legnagyobb stresszforrások az életemben?
A stressz megrövidítheti életünket, és a minőségén is ronthat, ezért ki kell iktatni, amennyire csak lehetséges. 
Ez rövid távon áldozatokkal is járhat, hosszú távon azonban az élet minden terén láthatóak lesznek a változások.

Milyen környezetben élek?
Gyakran a közvetlen környezetünk is stresszforrás. Ebbe beletartozik az otthonunk és a munkahelyünk is, 
hiszen utóbbiban töltjük napjaink jelentős részét. Nézzünk körbe, és fedezzük fel azokat az apróságokat, 
amelyek negatív energiát sugallnak, majd szüntessük meg őket.

Milyenek az emberi kapcsolataim?
Madarat tolláról, embert barátjáról. Az emberi kapcsolata-
ink határozzák meg, hogy milyenek is vagyunk valójában. 
Fontos felismerni, hogy a kapcsolatok alapja az őszinte-
ség, a látszatkapcsolatok egyik félnek sem kedveznek.

Mit teszek az egészségemért?
Mindent meg kell tennünk az egészségünkért, mielőtt jelent-
keznének az egészségtelen életmód komoly következmé-
nyei. Sürgősen meg kell tudnunk tehát, hogy ha teszünk is 
valamit az egészségünkért, az elégnek bizonyul-e. 
Kezdésnek elég végiggondolni a mozgás – étke-
zés – pihenés szentháromságát.



Téli     edzés

HIGH-teCH

A TÉL BEKÖSZÖNTÉVEL SOKAN HAJLAMOSAK ABBAHAGYNI 
A SPORTOLÁST, PEDIG PONTOSAN ILYENKOR KELLENE ODAFIGYELNI 

A MEGFELELŐ MOZGÁSRA. SZERENCSÉRE VANNAK OLYAN TECHNIKAI 
KÜTYÜK, AMELYEK KELLEMESEBBÉ TUDJÁK SZÁMUNKRA TENNI 

A TÉLI EDZÉSEKET.

Garmin Forerunner 310 XT HRM 
– Pontos edzés

Mind a szabadtéri, mind a beltéri edzéseknél fontos, hogy pontos infor-
mációink legyenek a megtett távról, az edzéssel, munkával 
eltelt időről vagy a sebességről, és hasznos, ha mindehhez 
tudjuk az épp aktuális pulzusszámunkat is. A Garmin 
Forerunner fitneszórája azonban erre még rátesz egy 
lapáttal: a beépített GPS segítségével pontosan nyo-
mon követhetjük edzésünket, amely később kiele-
mezhető. Az akár 20 órás működési időt biztosító 
akkumulátorral szerelt óra 50 méteres mélységig 
vízálló, így esőben, kerékpározáshoz vagy úszás-
hoz is használható. A hozzá tartozó szívritmus-

figyelő által mindig pontosan tudjuk a pulzusunkat, 
illetve az elégetett kalóriát is jelzi a készülék.

Ára: 99 900 Ft akcióban
Info: www.garmin.hu

    edzés    edzés    edzés    edzés    edzés    edzés    edzés    edzés    edzés    edzés    edzés    edzés
A TÉL BEKÖSZÖNTÉVEL SOKAN HAJLAMOSAK ABBAHAGYNI 

A SPORTOLÁST, PEDIG PONTOSAN ILYENKOR KELLENE ODAFIGYELNI 
A MEGFELELŐ MOZGÁSRA. SZERENCSÉRE VANNAK OLYAN TECHNIKAI 

KÜTYÜK, AMELYEK KELLEMESEBBÉ TUDJÁK SZÁMUNKRA TENNI 

Nike+ Sportband 
– Kézre álló információk

A Nike futószermárka legújabb üdvöskéje a vezeték nélküli Nike+ rendszer digitális karkötője a már a pia-
con lévő iPod kivitelhez hasonló – ám itt zene nélkül. Pusztán a cipőben lévő jeladótól a futásról kapott 
adatokat tárolja, illetve mutatja meg nekünk a kijelző. Az egyszerű működésű, divatos karkötő, víz- és por-
álló, így esőben is nyugodtan használható, míg a futás adatait egy indító és leállító gombbal tudjuk raj-
ta vezérelni. A sportolás végeztével egyszerűen lehúzzuk a karunkról, rácsatlakoztatjuk laptopunkra, és a 
Nike Plus oldalán máris kielemezhetjük teljesítményünket. Kell ennél jobb inspirálás?

Ára: kb. 16 000 Ft
Info: www.nikeplus.com
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Withing WiScale WIFI mérleg 
– Leplezetlen súlyelosztás

Mivel a környezetünkben szinte már minden valamilyen módon kapcsolódik a technikai 
eszközökhöz, így nem lepődünk meg egy WIFI-s mérlegen sem. A notórius súlyszámolgatók számá-

ra tökéletes ez a gépezet, hiszen a méredzkedés után máris az iPhone vagy iPad, illetve Androidos okostelefon 
képernyőjére küldhetik a mért adatokat (vagy rögzíthetik számítógépükön nyolc különböző felhasználóét is). A bátrabbak 

megoszthatják súlyuk, izomzatuk és BMI-értékük friss adatait akár Facebook vagy Twitter profiljukon is.
Ára: kb. 39 000 Ft

Info: www.withings.com

Philips Activa – Ritmusban
A Philips kimondottan fitneszhez, illetve a fitneszteremben űzhető egyéb sportokhoz fej-

lesztette ki Activa lejátszóját, amelynek különlegessége nemcsak kicsi és könnyen 
hordható, designos külsejében rejlik, hanem abban is, hogy a TempoMusic funk-

ciónak köszönhetően a rátöltött számokat az éppen aktuális edzésprogramhoz 
igazítja. Az Activa számára az sem probléma, ha netán kezdene alábbhagyni a 

kedvünk, mert saját hangunkon különböző lelkesítő üzeneteket vehetünk fel, 
amelyet a zenehallgatás közben le-lejátszik nekünk a készülék.

Ára: kb. 30 000 Ft
Info: www.philips.hu

Kettler Giro R – Űrbringázás
A KETTLER Giro R szobakerékpár egyike a legkényelmesebb 

fitneszgépeknek. Különösen kíméli a hátat és a derekat, így 
az ilyen problémákkal küszködőknek különösen ajánlott a 
lakáson belüli kerékpáros edzéshez. Ezzel a szobakerék-
párral az állítható ülőkének és a dönthető háttámlának 

köszönhetően akár zsírégetés, akár állóképes-
ség-javítás szerepel az edzésnaplónkban, min-

dig kényelmesen célba érünk. A markolatba 
épített pulzusmérővel pontos adato-

kat kapunk aktuális szívverésünk-
ről, illetve az elégetett kalóriáról 

is. Figyelem, ülve sem ér lus-
tálkodni!

Ára: 189 900 Ft
Info: www.kettler.hu



GAsztrONÓMIA

A TAVASZ MÉG MESSZE VAN, DE JANUÁRBAN IS 
PÓTOLHATJUK A HIÁNYZÓ NAPSUGARAK 

HATÁSÁT! MÉGPEDIG KIROBBANÓAN ENERGIKUS, 
VITAMINDÚS ALAPANYAGOKKAL. A KÖVETKEZŐ 

ÉTELEK MAGAS ANTIOXIDÁNS-TARTALOMMAL BÍRNAK, 
AMELYEK SEJTFIATALÍTÓ HATÁSUK RÉVÉN TÖLTENEK FEL 

ÉLETKEDVVEL, SZÍNEIKKEL PEDIG VIDÁMABBÁ 
VARÁZSOLJÁK A SZÜRKE NAPPALOKAT IS.

GAsztrONÓMIA

É
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Zöldségek 
joghurtos
mártogatóssal
Hozzávalók: 2 dl natúr joghurt, 2 gerezd fokhagy-
ma, só, bors, szerecsendió, zöldfűszerek, tetszés 
szerint kaliforniai paprika, uborka, halványító zel-
ler, répa stb.

Elkészítés: Öntsük a natúr joghurtot egy tálba. 
Érdemesebb görög joghurtot használni, mert az sok-
kal krémesebb. Ezután pucoljuk meg a fokhagymá-
kat, fokhagymanyomó segítségével préseljük őket a 
joghurtba, majd sózzuk-borsozzuk ízlés szerint, hint-
sük meg kevés frissen reszelt szerecsendióval, végül 
alaposan keverjük össze. Kerülhetnek bele apróra 
vágott, friss zöldfűszerek is (pl. kapor, petrezselyem). 
A mártogatnivalóhoz gondosan mossuk meg a zöld-

ségeket, amelyeket, ha szüksé-
ges (pl. uborka), hámozzuk 

is meg, majd szeleteljük 
hosszúkás hasábokra, 

és már tálalhatjuk is 
az ételt.

 zöld színű zöldségek: 
látásjavító lutein és indol

 fehér: szív- és 
koleszterinbarát allicin

 sárga: antioxidáns 
és C-vitamin 

 piros: rákmegelőző 
hatású likopin

Zöldborsókrémleves
Hozzávalók: 1 kg zöldborsó, fél vöröshagyma, 1 l zöldségalaplé, mentalevélkék.

Elkészítés: Egy lábasban tegyük fel a tűzre az alaplevet, majd ha felforrt, öntsük bele a 
borsót, és rövid idő alatt (hogy a vitaminok is benne maradjanak) főzzük puhára. Ezután 

botmixer segítségével pürésítsük a levest. Ha túl soknak ítéljük a levét, merjünk le belőle, 
különben túl híg lesz a végeredmény. A tökéletes ízhatás kedvéért tálaláskor szórjuk meg 

durvára vágott mentalevélkék-
kel, és tegyünk hozzá ropo-
gós, magvas, esetleg sajtos 

kenyérféleségeket.

 magas fehérjearány
 vastartalma segít a fáradékonyság, 

vérszegénység és immunrendszer gyengélkedése ellen
 alacsony energiatartalom



Héjában sült 
töltött burgonya

Hozzávalók: 3 db nagyobb burgonya, 1 zellerszár, kevés metélőhagyma, petre-
zselyem és bazsalikomlevél.

Elkészítés: Négy nagy krumplit 8–10 percig főzzük elő héjában. Vág-
juk félbe, majd vájjuk ki a belsejüket. Az így kapott részt törjük össze. 
Keverjünk bele zöldfűszereket: metélőhagymát, zellerszárat, pet-
rezselymet, és bazsalikomlevelet. Adjunk hozzá sovány, joghurtos 

ömlesztett sajtot, egy pici margarint, majd az egészet ízesítsük sóval, 
fehér borssal. Az így kapott masszát töltsük vissza a félbevágott burgo-
nyákba, és előre melegített sütőben jól süssük meg. Az elkészült ételt 

díszítsük friss lestyánnal vagy majoránnával. Tálaljuk paradicsommal 
és jégsalátával.
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 a magas C-vitamin 
tartalom erősíti az 
immunrendszert

Gyümölcssaláta
Hozzávalók: 1 db narancs, 2 db mandarin, 1 db banán, 2 db kivi, fél citrom leve, 2 ek. méz.

Elkészítés: A gyümölcsöket pucoljuk meg, majd aprítsuk fel kis darabokra. A narancsot érdemes egy éles késsel kifilézni, hogy a gyü-
mölcs íze minél jobban érvényesüljön. A banánt hagyjuk legutolsónak, mivel nagyon hamar megbarnul. A mézet csepegtessük egy tál-
ba, és ehhez adjuk hozzá a frissen facsart citromlevet – ez meggátolja a gyümölcsök megbarnulását. A gyümölcsdarabkákat öntsük 

bele a kész öntetbe, alaposan forgassuk össze, majd kisebb tálkákban vagy fagyis kelyhekben tálalhatjuk.

 a burgonya 
vitaminban és ásványi 
anyagban gazdag

 tartalmaz A-, B- és 
C-vitamint
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immunrendszert
Pestós, fokhagymás spagetti

Hozzávalók: 1 csomag spagetti tészta, 1 ek. olívaolaj, 
3 gerezd fokhagyma, 3 ek. pesto, 2 dl víz, só, parmezán sajt.

Elkészítés: Tegyük fel a spagettit főni lobogó, sós vízbe. Körülbelül 8-10 perc főzés után a tésztát szűrjük 
le alaposan, és tegyünk hozzá némi olívaolajat, hogy a spagettiszálak ne ragadjanak össze. Egy kis serpe-

nyőben kevés olajon futtassuk meg rövid ideig a fokhagymát (különben megkeseredik), majd adjunk hozzá 
három evőkanál pesto-szószt. A még forró tésztát öntsük bele a serpenyőbe, és kis lángon pár perc alatt for-

gassuk össze. Tálaláskor szórjunk rá kevés parmezán sajtot. 

 a fokhagyma antibakteriális 
hatású, remek gyógyszer a légúti 
megbetegedésekre



KIsHÍreK

Jaj a csalónak!                                                                                                                                    
Egy magyar–olasz ökológus kutatópáros azt vizsgál-
ta, hogy milyen hatékonysággal szűrik ki a csalókat 
az állatközösségek. Az eddigi kísérletek a játékel-
mélet úgynevezett „fogolydilemma” nevű modell-
jét tekintették mérvadónak, amely szerint a csaló 
egyed jár a legjobban, feltéve, ha a másik fél becsü-
letes. Az új kutatók életszerűbbnek találták a „köz-
legelők dilemmája” nevű modellt. Ez azon alapul, 
hogy ha a csalók aránya nagyon felszaporodik a 
közösségben, akkor lecsökken a táplálék mennyi-
sége, és veszélybe kerül az egész csapat. Ilyenkor 
a legtöbb állatpopuláció kifejleszt egy szűrőt, mint 
például a csimpánzok: a vadászatban csak ímmel-
ámmal részt vevő csapattársnak kevesebbet jut-
tatnak a zsákmányból, sőt, egy idő után a „főnök” 
kirakja a szűrét. 
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Kínaiak rizsmentes diétán 
Megdöbbentő kutatást publikáltak kínai tudósok a rangos Cell 
Research tudományos folyóiratában. Állatkísérleteik során 
kimutatták, hogy bizonyos táplálékfajták, elsősorban a rizs 

és egyes káposztafélék, mint például a kelbimbó, a szervezet-
be jutva nem emésztődnek meg a tápcsatornában, hanem egy 

részük, úgynevezett mikroRNS formájában a véráramba kerül, majd 
beépül a sejtekbe. Az egereken, teheneken, végül embereken is elvég-
zett kutatás kimutatta, hogy a parányi molekuláris részecskék gátol-
ják egyes fehérjék beépülését a szervezetbe, és megemelik a koleszte-
rinszintet. Ha a kontrollkísérletek igazolják az eredményeket, akkor ez 
alapjaiban forgatja fel a koleszterindiétákat, főleg Távol-Keleten.  

Sárral szemben!
Itt az új őrület Amerikában és Ausztráliában: a 
sárfutás. A versenyzők egy kommandós kikép-
zőterepre hasonlító pályán tetőtől talpig koszo-
san csetlenek-botlanak, társaik és a közön-
ség nem kis derültségére. A „sportolók” között 
családapák, anyák és vezető beosztású embe-
rek is vannak, egyre növekvő számban, akik 
felhőtlen nevetésről, a játék szabadságáról, 
stresszoldásról és a nagyfokú szolidaritásról 
számolnak be. Még szerencse, hogy nem név 
szerint említik meg a versenyzőket, mert így leg-
alább nem sározzák be a nevüket.  

Ismerős az egész világ!
Karinthy Frigyes 1929-ben írt novellája azt vizionálta, hogy az akkor még 

másfél milliárd lélekszámú emberiség körében egy tetszőlegesen kiválasz-
tott embertársunkat mindössze öt ismerős révén – és persze az ő isme-
rőseik a további öt ismerősei révén – elérhetjük a föld bármely pontján. 

Stanley Milgram 1967-ben kísérletben bizonyította, hogy bárki eljuthat hat 
ismerőse révén egy véletlenül kiválasztott emberhez, pedig ekkor már majd 

négymilliárdan voltunk. A Milánói Egyetem kutatói szerint ez a szám nap-
jainkban, az internetes társkeresők hatására lecsökkent 4,74 ismerősre, 

pedig ma már hétmilliárd a bűvös szám. 

Megdöbbentő kutatást publikáltak kínai tudósok a rangos Cell 

és egyes káposztafélék, mint például a kelbimbó, a szervezet-

részük, úgynevezett mikroRNS formájában a véráramba kerül, majd 
beépül a sejtekbe. Az egereken, teheneken, végül embereken is elvég-

ják egyes fehérjék beépülését a szervezetbe, és megemelik a koleszte-
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Fűtés helyett gyömbér 
Télen szinte minden olyan étel vagy ital szóba jöhet, amely egy kicsit felmele-
gít. Sok háztartásban ezért is állandó vendég a gyömbér, amelyből kiváló főzet is 
készíthető arra az esetre, ha esetleg elkaptunk valamilyen vírust. A kissé csípős és 
erős illattal rendelkező gyömbért nyugodtan használhatjuk levesekbe, húsokra, de 
akár süteményekbe is. Jellegzetes íze és fűtőhatása mellett kitűnő emésztésjavító 
is, így a kellemetlen haspuffadástól sem kell tartani. 

De hova rohan?                                                                                                                                     
Egyre gyorsuló mértékben tágul a világegyetem – leg-
alábbis az ezt bizonyító három csillagász szerint, akik 
elnyerték a fizikai Nobel-díjat 2011-ben. Kevesen 
tudják, de magyar tudósok is közreműködtek 
a bizonyításban. Budavári Tamás, Csabai István és 
Szalay Sándor közösen dolgoztak ki egy eljárást, 
amellyel távoli, halvány szupernóvák sebességét is 
meg lehet határozni színképelemzéssel. Az így kapott 
eredmények megdöbbentő módon azt igazolják, hogy 
univerzumunk részei egyre gyorsuló ütemben távo-
lodnak egymástól. A korábbi elmélet szerint a világ-
egyetem a feldobott kő analógiájára fokozatosan 
lassuló ütemben távolodik, majd újra visszazuhan 
tömegközpontja felé. Ám új tudásunk fényében ez 
nem így van, sőt, a tágulás egyre gyorsuló ütemű és 
akár a végtelenségig tart. 

Mamutklón?
Orosz és japán kutatóknak köszönhetően tel-
jesülhet a génbiológia egyik merész álma. Jakut-
föld Oroszország azon része, amelyet eddig az év nagy 
részében jég borított, ami a globális felmelegedésnek köszön-
hetően a terület egyre nagyobb részén olvad fel. A régészek már 
többször találtak megfagyott mamuttetemeket, de most először olyat, 

amelyiknek csontvelőjében nem károsult a sejtmag. Így van rá esély, hogy 
akár már 2012-ben mamutot klónozzanak, mégpedig úgy, hogy az 

ősemlős sejtmagját egy elefánt petesejtjébe ültetik. A két faj köze-
li rokonsága esélyt ad rá, hogy akár életképes mamutbébi jöj-

jön a világra. 

Aludjunk rá egyet!
Mattew Walker, a Berkeley Egyetem idegkutatója arra volt kíváncsi: vajon tompítja-e a 

stresszes emlékek fájdalmas élét az úgynevezett REM, azaz mélyalvási fázis. Az esetek 
többségében az éjszakai alvás során tompult a feszültség, miközben a kísérleti alanyok 

arról számoltak be, hogy újraálmodták az eseményeket. Az egyetlen kivételt a PTSD-ben, 
azaz poszttraumás stresszben szenvedők képezték. Náluk azért nem működött hatéko-
nyan az éjszakai terápia, mert az álombeli megelevenítése során ugyanolyan intenzitás-

sal élték át az élményt, és az érzelmeket nem sikerült törölni az alvás alatt. Sze-
rencsére található olyan vérnyomáscsökkentő gyógyszer, amely az 

ilyen betegeknél is sikeresen lecsökkenti az újraélt élmény 
intenzitását.
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Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület, 
1012 Budapest, Pálya utca 9.) január 15-ig ezt 

a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
Alexandra Stan: Saxobeats című CD-jét.

Előző számunk nyertese: 
Trenovszki Dénes, Szirák.

Nyereménye: David Guetta: 
Nothing but the beat című CD-je.

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület, 

JÁTÉK!

Boban & Marko Markovics 
Orkestar – Örömkoncert
2012. JANUÁR 7., 19:30, MŰVÉSZETEK PALOTÁJA

Magyarországon kezdi újabb koncertévadát a 
világhírű fúvósegyüttes, amely fennállása 30 éve 
alatt szinte mindent elért. Boban Markovics a Bal-
kán legismertebb trombitása, s dalaik több ízben 
is a rádiók lejátszási listáit vezették. A családi 
zenekart ma már Boban fia, Marko Markovics fel-
ügyeli, aki fiatal kora ellenére szakmájának egyik 
legnagyobb tehetsége.

MOL Liga 
2011–2012

A magyar és 
romániai csapatok 
részvételével zajló 

MOL Liga 2012-ben is folytatódk. A bajnok-
ságban összesen 8 együttes indul, s az alap-
szakaszban mindenki 35 mérkőzést játszik, 
azaz ötször csap össze riválisaival. Jelenleg 
a tavalyi győztes Csíkszereda vezet, melyet 
a Dab.Docler, illetve a Brassó követ. A janu-
ár 20-ig zajló alapszakasz után pedig követ-

kezik a rájátszás, amely minden bizonnyal 
izgalmas meccseket hoz.
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Magna Cum Laude: 
Belső égés
MAGNEOTON
A zenekar új albumát az elmúlt 
pár év érzelmi viharai inspirálták: 
házasság, halál, betegség és válás 
– mind-mind történt a tagok éle-
tében. A Magna Cum Laude ismét 
olyan érzékeny témákhoz nyúlt, 
mint a szerelem, a megbánás vagy 
a veszteség, melyek tartalmas 
mondanivalójukon túl már most a 
rádiók kedvencei.

Tony Benett: Duets II.
SONY MUSIC
Az amerikai ikon, Tony Bennett 85. 
születésnapját új album megjele-
nésével ünnepelte. A jazzklasszi-
kust korábban énekelte már Frank 
Sinatra, Ella Fitzgerald és Shirley 
Bassey is. A Duets II. című leme-
zen ezúttal a pop jelenleg legfény-
lőbb csillaga, Lady Gaga is közre-
működik a Lady is a tramp című 
számban.

Kowalsky 
meg a Vega: 
Az évtized lemeze
CLS
A Kowalsky meg a Vega tizedik 
születésnapja alkalmából jelen-
tette meg  dupla albumát. A zene-
kar legnagyobb slágereivel és tíz új 
szerzeménnyel lepte meg rajongó-
it. A csapat az interneten szavaz-
tatta meg közönségét arról, hogy a 
legnagyobb slágerek közül melyek 
kerüljenek Az évtized lemezére. 
Végül tizennyolc dal került a válo-
gatásba. 

Alexandra Stan: 
Saxobeats
SONY
Százmilliónál is többször néz-
ték meg a leglátogatottabb 
videomegosztó portálon a fiatal román lány 
Mr. Saxobeat című slágerének klipjét. A dal Euró-
pa számos slágerlistáját meghódította. Nem cso-
da, hogy nagy izgalom övezte Alexandra Stan 
debütáló lemezének megjelenését. Aki a nyári 
slágert szerette, az albumban sem fog csalódni.

Programok – Fesztiválok

Esküvői Kiállítás 
2012. JANUÁR 28–29., PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

A nyolcadik alkalommal sorra kerülő Esküvői Kiállításon idén is mindent megtalálhatunk majd, 
ami egy tökéletes esküvő megrendezéséhez szükséges. A menyasszonyiruha-kínálatban megta-
lálhatóak lesznek a neves külföldi divatcégek 2012-es legújabb modelljei, választhatunk a party-
service és nászutasajánlatok közül, valamint ékszerre, virágra, de még vőfélyre is szert tehetünk. 

Nyitva van az aranykapu – Játékkiállítás
2011. DECEMBER 6. – 2012. FEBRUÁR 26., MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM, BÉKÉSCSABA

A kiállítás utazás a régi korokba és a gyermekkor világába. A Békés megyében működő múzeumok gyűjteménye-
iben és magángyűjteményekben található játékok, fényképek, filmek és a hozzájuk kapcsolódó foglalkozások 
segítségével kétszeres időutazásra hívják a látogatót. Felidézik azt a világot, amikor szinte mindenhol és min-

dennel lehetett játszani. 



az 

Mozi Könyv

DVD

Muppets, a fi lm
FÓRUM HUNGARY

Walter, a világ legnagyobb Muppet-rajongója és bará-
tai, Gary és Mary Los Angelesben vakációznak, ami-
kor rájönnek, hogy egy dúsgazdag olajmágnás le 
akarja rombolni a Muppet Színházat, mivel a terület 
alatt olajat talált. A színház megmentéséhez 
10 millió dollárra van szükségük, így csatlakoznak 
kedvenceikhez, akik a maguk módján állnak neki a 
feladathoz: Fozzie létrehoz egy zenekart, Miss Röfi 
extraméretű ruhákat kezd tervezni a párizsi Vouge-
nak, Animal pedig egy Santa Barbara-i klinikán düh-
kezelő terápiát vezet… 
Mozibemutató: 2012. január 12.

JÁTÉK!

  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

KULtÚrA

 2012. január | stílus&lendület | 29

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

január 15-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse 

Kjell Eriksson: Burundi hercegnője című könyvét.
Előző számunk nyertese: 
Dalmai Krisztina, Győr.

Nyereménye: Marco Polo:  Írország című könyve.

Sherlock Holmes 2. – Árnyjáték
INTERCOM

Guy Ritchie legutóbbi filmjének immár a folytatását 
is elkészítette, mely gyors akcióival, klipesen látvá-
nyos összecsapásaival és szellemes dialógusaival 
legalább annyi nézőt ejt majd rabul, mint elődje. Külö-
nösen, ha figyelembe vesszük napjaink egyik legnép-
szerűbb színész-komikusa, Stephen Fry felbukkaná-
sát, aki ezúttal Sherlock Holmes titokzatos, zseniális 
és víg kedélyű bátyját alakítja.
Mozibemutató: 2012. január 5.

Dr. Fiona Zucker és 
Jonny Zucker: Álmok 
könyve
GABO
Az álmok valódi jelentését 
ősidők óta próbálja megfejteni 
az emberiség. E gyönyörűen illusztrált, könnyedén 
használható álmoskönyv segítségével most megis-
merhetjük az álomértelmezések eredetét, pszicho-
lógiai hagyományait és olyan híres álomelemzők 
elméleteit, mint Sigmund Freud és Carl Jung.

Terézia Mora: Az egyetlen 
ember a kontinensen
MAGVETŐ
A Németországban élő magyar író-
nő regénye napjaink Berlinében 
játszódó szerelmi történet, férj és 
feleség között. Flora és férje, Darius Kopp néhány 
hétköznapjának humoros és színes története arról 
mesél, hogy életünk minden napja egy regény, ha 
odafigyelünk, mi történik velünk és szeretteinkkel.

Sarah Merson: 
100 fi atalító étel
ALEXANDRA
Megfelelő étkezéssel az öre-
gedési folyamat több tünetét 
is képesek vagyunk lassíta-
ni, például az élettelen haj, a renyhe bőr és a rán-
cok megjelenését, és sokat segít a szívbetegségek, 
csontritkulás, magas vérnyomás és hasonló beteg-
ségekkel szemben. Sarah Merson 100 kipróbált 
ételt és receptet mutat meg nekünk a mesés meg-
jelenésért és közérzetért.

Cowboyok 
és Űrlények 
A cowboyok időszakában az Arizona 
állambeli Absolutionba érkezik egy 
idegen (Daniel Craig), aki elvesztet-
te emlékeit és rejtélyes karperecet 
hord csuklóján. A poros kisvárosban 
nem fogadják tárt karokkal, de meg-
változik a helyzet, amikor az égből 
félelmetes ismeretlen lények száll-
nak le, hogy elfoglalják a kisvárost. 
Az idegennek azonban van egy titka, 
amellyel szembeszállhat velük 
– csak előbb vissza kell találnia 
emlékeihez.

Végső menedék
Dr. Cara Jessup (Julianne Moore) 
többszörös személyiségzavarral küz-
dő betegekkel foglalkozik, és szak-
értelme segítségével több tucat gyil-
kossági ügyet oldott meg. Annyi 
borzalmat látott már, hogy csak 
Istenbe és szakmájába vetett hite 
ad erőt számára. Legújabb pácien-
se, Adam azonban eddigi betege-
it is felülmúlja. Rejtélyes múlt, sötét 
titkok és egy mesteri elme lakozik 
benne, aki minél többet tud meg 
Carárol, annál veszélyesebbé válik 
rá és családjára. 

Harry Brown
Az egykor tengerészgyalogosként 
szolgáló Harry (Michael Caine) özve-
gyi magányában éli mindennapjait 
London egyik rossz hírű körzetében. 
Észre se veszi, hogy lakóhelyét drog-
bandák környékezik meg. Egyik ked-
velt célpontjuk Harry legjobb barát-
ja, Leonard, aki az egyik atrocitás 
során meghal. A rendőrség tehetet-
len, de Harry bosszút esküszik és 
elhatározza: rendet rak a városban.  

Kjell Eriksson: 
Burundi hercegnője
ANIMA
A svéd kisvárosban egy hét-
tel karácsony előtt találnak rá 
egy férfi megcsonkított holttestére. Az áldozat 
John Jonsson, a munka nélküli hegesztő. Csak-
hamar a nyomozók látókörébe kerül egy zavart 
elméjű férfi, aki Jonssonra az életét megkese-
rítő iskolai üldöztetések egyik főszereplőjeként 
emlékezik.



CSIGAVONALBAN
Helyezz el az ábrában műveleti 

jeleket a számok közé úgy, hogy 
az egyenlőségjel utáni eredményt 

kapd megfejtésül. Melyek a helyes 
műveleti jelek?

A rejtvény megfejtését január 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Novemberi rejtvényünk helyes megfejtése: AZ ORSZÁG 
LEGNAGYOBB TÉLI FESZTIVÁLJA. A rejtvényünk helyes megfejtői között könyveket és CD-ket sorsoltunk ki. A nyertesek: Horváth Henrietta, Segesd; Balló István, Komló; Zaja Eszter, Parád; Németh Gáborné, 
Sopron; Dávid János, Békéssámson. Gratulálunk!

FeJtÖrŐ
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Megfejtés: FONTOS A SORREND: 1-E, 2-A, 3-B, 4-F, 5-C, 6-D; CSIGAVONALBAN: 6 + 9 : 5 x 8 – 4 = 20

Megfejtés:
KÜLÖNBSÉGKERESŐ: ábra!

KÜLÖNBSÉGKERESŐ
Keress a két kép között 
eltéréseket! Mennyit találtál?

FONTOS A SORREND!
Egyetlen rajz elkészítésének hat fázisát látod. Rakd 
az elkészítés sorrendjébe a mozzanatokat!
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HOrOszKÓP

SZŰZ VIII. 24. - IX. 23.
Az ön életében különösen fontos a biztonság – anyagi és lelki 
értelemben is. Az év első napjaiban egy váratlan, nagyobb kiadá-
sa támad, de ez nem okoz problémát, hiszen van mihez nyúlnia. 
Január második fele már a gyarapodásról és a kellemes megle-
petésekről szól. Hallgasson egy optimista barát tanácsára! 

MÉRLEG IX. 24. - X. 22.
Csendes, békés hangulattal köszönt be a január, de most épp 
ez az, amire a legnagyobb szüksége van. Egy családtagja túlsá-
gosan óvatosnak véli önt, de az események azt igazolják, hogy 
a fontos kérdésekben bizony elővigyázatosnak kell lenniük. Egy 
baráti vitában kénytelen lesz felvállalni a békebíró szerepét, 
ami tipikus „Mérleg-szerep”.

SKORPIÓ X. 23. - XI. 22.
Az év első napjait belső számvetéssel kezdi. Vajon mit csinált jól 
és mit rosszul, mi az, amin változtatni szeretne? 2012 nagysze-
rű, új kihívásokkal kezdődik, amelyek nagyon hasznosak lesz-
nek. Ha terveket készít, ügyeljen arra, hogy azok illeszkedjenek 
hosszú távú terveihez. Anyagi helyzete jó lesz, akár még olyan 
elképzeléseit is megvalósíthatja, amelyeknek eddig pénzügyi 
akadálya volt.

NYILAS XI. 23. - XII. 22.
Megjelenik valaki, aki felkavarja az életét. Nem feltétlenül magán-
jellegű kapcsolat, hanem olyan, amely egy eddig ismeretlen világ 
üzenetét hozza. Hétvégeken több időt tölt hasonló szellemi irá-
nyultságú emberek között. Ha szeret utazni, ne hagyjon ki semmi-
lyen lehetőséget! Könnyen lehet, hogy egy kevés jót ígérő, hivata-
los utazás hoz magával nagyszerű élményeket és új lehetőséget.                                       

VÍZÖNTŐ I. 21. - II. 19.
A január a könnyedség, a szabadság és a függetlenség bel-
ső érzetével tölti el. Családja a szokottnál is nagyobb meg-
értéssel áll ön mellett, mindenben támogatják törekvéseit, 
sőt, még bohókás terveit is. A pénzügyekben szintén köny-
nyed elegancia jellemzi. Szívesen ad ki akár nagyobb össze-
get is, ha tudja, hogy ezzel másoknak örömöt szerezhet.

HALAK II. 20. – III. 20.
Mivel az egész év jó energiabeosztást igényel, azt teszi a 
legjobban, ha ehhez már az esztendő első napjaiban neki-
lát. Ez egyúttal nagyszerű lehetőséget ad arra is, hogy új 
életmódbeli szokásokat vezessen be, amelyektől még fit-
tebbnek, energikusabbnak érzi magát. A jegy hölgy szülöt-
tei hódító kedvükben lesznek.

KOS III. 21. - IV. 20.
Ne kezdje az évet újévi fogadalmakkal, főleg ne olyanokkal, 
amelyeket nem tud megtartani! Az év első napjai munkával 
telnek, ám megnyugvással tölti el a tudat, hogy egy halo-
gatott munkát be tud fejezni. Az év első hete csendesebb 
lesz, amit eleinte szokatlannak él meg, a hétvégék azon-
ban változatlanul olyan mozgalmasak lesznek, ahogyan azt 
ön szereti.

BIKA IV. 21. - V. 20.
Vidáman, energikusan lép be az új évbe, mintha érezné, 
hogy remek lehetőséget hoz.  Sok élményt, új barátokat, 
munkán belüli kedvező változást sejtet január első fele. 
A hónap közepétől pedig nem annyira a külvilág, inkább a 
meghittebb emberi kapcsolatok kerülnek új megvilágítás-
ba. Ha van gyermeke, különösen közel kerülhet hozzá.

IKREK V. 21. - VI. 21.
Ha van egy régóta dédelgetett terve, akkor az a legjobb, ha 
már most lépéseket tesz a megvalósítás felé. A Szűz jegyén 
átvonuló Mars nem igazán vetít kedvező fényszöget az Ikrek 
csillagképhez, de az akadályok fokozott belső erőt adnak 
most önnek. Pénzügyekre a hónap második fele kínál jó 
lehetőségeket.

RÁK VI. 22. - VII. 22.
Idén a család, a belső béke, a szeretet kerül jobban a 
Rákok fókuszába, amely már az év első, hideg hónapjában 
is melegséggel önti el a lelküket. Fizikai erejük jó formá-
ban lesz, a hónap közepén még ahhoz is lesz kedvük, hogy 
lakásfelújításba, átrendezésbe kezdjenek, amely után az 
egész család élete kényelmesebb és kellemesebb lesz.

OROSZLÁN VII. 23. - VIII. 23.
Az év első hete egy munkán belüli váratlan sikerrel kezdő-
dik, ami szárnyakat ad önnek. Ennek hatására úgy érzi, 
hogy a világot is meg tudná váltani! Nos, ön erre valóban 
képes is! Persze, ne a külvilágra gondoljon, hanem a saját 
belső életére, amelyben ez az esztendő nagyszerű, soha 
meg nem ismétlődő fordulatot hoz. Élvezze az életet, és ne 
féljen a változásoktól.

BAK XII. 23. - I. 20.
Az energiát adó Mars kedvező fényszöggel kényezteti a földies 
jegyeket, s valósággal felpezsdül ön körül az élet. Magabiztos 
lesz, lendületes, vidám és erős. Joggal érzi úgy, hogy olyan dol-
gok nyílnak meg ön előtt, amelyekről eddig nem is álmodott. Az 
első hónap főként az új szellemi tervek számára lesz sikeres, ez 
lehet bármiféle tanfolyam vagy továbbképzés.

Diane Keaton  
1946. január 5.

Jim Carrey  
1962. január 17.

Hegyi Barbara 
1966. január 16.

Kate Moss  
1974. január 16.
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VADÁSZ ANNA
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Vadász Anna (17)
A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimná-
zium tanulója, szenvedélyes természetjá-
ró. Négy évvel ezelőtt ragadott először fény-
képezőgépet, hogy lencsevégre kapjon egy 
virágoskertet. Azóta édesapja segítségével 
kibontakoztatta tehetségét, melynek gyü-
mölcseként 2011-ben elnyerte Az Év Ifjú 
Természetfotósa címet.

Vadász Anna hetei nem könnyűek: hétfőtől péntekig 
keményen tanul, hogy helytálljon a gimnáziumban, 
és elérhesse célját, vagyis a középiskola befejezése 
után az orvosin tanulhasson tovább. „Nem könnyű a 
tanulást összeegyeztetni a fotózással, hiszen mind-
kettő sok időt igényel, de egyelőre az iskola az első” – 
mondja. Ám amint kész a lecke, vagy kitör a hétvége, 
magához veszi a felszerelését, és meg sem áll a város 
határáig, hogy a jól megérdemelt lustálkodás helyett 

a szabadban töltse idejét, nemritkán mostoha 
időjárási körülmények közt. Anna cseppet sem bánja 
ezt, hiszen így gyakran olyan pillanatokat tud elkapni 
az állatok életében, amelyet egy átlagos ember a roha-
nó világban sohasem láthatna. 
Mint a legtöbb szakmánál, itt sem elég a tehetség 
és a jó szem, a természetfotózás megfelelő techni-
kai és – nem utolsósorban – biológiai felkészültséget 
igényel. A fiatal fotós ez utóbbiban is országos szin-
ten remekel: 2011-ben megnyerte a Kitaibel Pál Bio-
lógiai és Tanulmányi Versenyt. A technikai részletekről 
viszont a kezdetektől fogva édesapja, Vadász Sán-
dor gondoskodott, aki maga is elismert fotós, 1998-
ban ő lett az Év Természetfotósa. A papa nem először 
bizonyította be, hogy ragyogó fotós és kiváló tanár 
is, hiszen tanítványai közt volt például a 2010-es év 
Wildlife Photographer of the Year címének birtoko-
sa, Máté Bence is. Anna persze elsőre nem édesap-
ja értékes apparátusával kezdett gyakorolni, hanem a 
kis családi fényképezőgépen, de miután kiderült egy-
értelmű tehetsége és komoly érdeklődése, átváltott a 
lényegesen komolyabb apai felszerelésre. De ez sem 
volt a legjobb megoldás, hiszen édesapja elfog-
laltságai miatt nem tudta mindig használni 
a profi gépet. „A MOL Tehetségtámoga-
tó Program segítségét kértem, és kaptam 
is támogatást egy új gép vásárlásához, 
amelyre nagy szükségem volt” – mesé-
li Anna.

A 17 ÉVES VADÁSZ ANNA 
A HÉTKÖZNAPOKON OLYAN, AKÁR 

A KORABELI LÁNYOK, 
A HÉTVÉGÉKEN AZONBAN 

HOBBIJÁNAK,
 A TERMÉSZETFOTÓZÁSNAK HÓDOL. 
A SZEGEDI DIÁKLÁNY TEHETSÉGÉT 

2011 NOVEMBERÉBEN 
AZ ÉV IFJÚ TERMÉSZETFOTÓSA 

CÍMMEL JUTALMAZTÁK. 

Az új géppel már számtalan 
megkapó kép készült, Annának több 
kiállítása is volt, többek közt a MOL-székházban. A díj-
nyertes fotók alanyait is már az új fényképezővel kap-
ta le. A beadott tíz képből a zsűri hármat választott ki 
győztesként, amelyre eddig nem volt példa a verseny 
történetében. 
A három fotó mindegyike madarakat ábrázol: szárcsá-
kat, búbos bankákat és  nagy kócsagokat kapott len-
csevégre nem mindennapi „pózban”. Ez utóbbi madár 
megörökítése különösen nagy kitartást igényelt, mivel 
mínusz 16 fokos hidegben kellett várakoznia a les-
sátorban a megfelelő pillanat eljövetelére.
Anna zsenge kora ellenére komoly morális üzenetek-
kel támogatja meg fotóit: „A képeimmel szeretném fel-
hívni a figyelmet a természeti értékekre, és megmu-
tatni, mennyire fontos és érdemes óvni a környezetet, 
hogy megőrizhessük ezt a sok szépséget.”

Tomanicz Éva
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