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Nem kell többé kompromisszumot kötnie a családnak, hiszen a Peugeot új, egyterű modelljében olyan sokoldalú társra találhat, 
amely minden kényelmi és biztonsági elvárásnak megfelel. A 7 személyes 5008-at most az 5 üléses modell áráért, 5 év garanciával 
és 5% THM-mel vásárolhatja meg. Kívánhat egy család ennél többet? További családi Partner Tepee, 308SW és 3008 modelljeinket 
most szintén 5 év garanciával és 5% THM-mel vásárolhatja meg.

Az ajánlat a 2010. március 6. és április 30. között megkötött ügyfélszerződésekre vonatkozik. 5 év (2+3 év) garancia: a 2 éves szerződéses garancián túl, azzal megegyező feltételekkel +3 évig vagy 200 000 km futásteljesít-
ményig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes kiterjesztett garanciát adunk ajándékba. A THM a hitelösszeg, az önrész és a futamidő függvényében alakul. Peugeot Finanszírozás igénybevétele esetén az 5008 Confort 
1.6 Vti, 308 SW Confort Pack 1.6 Vti, a Partner Tepee Confort 1.6 16V és a 3008 Confort Pack 1.6 Vti modellre 50% önerővel, 36 hónap futamidejű hitelre 5% a THM. A hitelfolyósítás alapvető feltétele a pozitív hitelbírálat, 
egyéb, a Peugeot Finanszírozásra vonatkozó részletes feltételekről a www.peugeot.hu/fi nanszirozas internetes oldalon kaphat tájékoztatást. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
fi gyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. Kombinált átlagfogyasztás: 5,1-7,3 l/100 km, CO2-kibocsátás: 135-181 g/km.
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Márciusi szabadság

Március hónapja ugye kicsit a szabadságot is jelképezi.
És most ne csak a 15-i nemzeti ünnepünkre gondoljunk, hanem a sok-sok hideg téli 
hónap utáni felszabadulásra, megújulásra.
Popper Péter vallja, hogy nincs boldogan megélt szabadság fegyelem nélkül, hiszen 
a belső fegyelem tanít meg élni a szabadsággal.
A modell és műsorvezető Debreczeni Zita is ízig-vérig szabad ember, aki időben 
akart és tudott váltani, most éppen a kamera másik oldalán készül befutni.
A március a kulturális élet dömpingjét adja: a harmincadik Budapesti Tavaszi  
Fesztivál március 19-től számtalan lehetőséget kínál, ha új kulturális élményekkel 
szeretne feltöltődni.
Ön szabad lesz akkor?
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Raliautót küld a Peugeot az utcára
Tavaly az IRC-sorozatban a brit Chris Meeke diadalmaskodott egy Peugeot volánja mögött, amit a francia gyár 250 
darab egyedi festésű és kinézetű 207-es típus legyártásával ünnepel. A kocsi megkapta Meeke versenygépének 
festését, hasonló hűtőrácsot, küszöböket és spoilereket is tettek rá. Motorja persze nem olyan erős, mint a valódi 
versenyautóé: a 120 lóerős, 1.6 literes szívómotor a 207 Sport 1.6 VTi modellből származik. Végsebessége 201 
km/h és 10,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra.

Apró sportos kabrió a Renault-tól
A Renault is engedett végre a közönség igényeinek, és hamarosan 
piacra küldi első kisméretű kupé-kabrióját, a Twingo alapjai-
ra épített Windet. Ha már ilyen későn léptek, akkor viszont 
igyekeztek valami frappáns dologgal előrukkolni. A Wind 
nem az ilyen modelleknél megszokott többrészes, ösz-
szecsukható keménytetővel készül, hanem a Ferrari 
575 Superamerica típuson használt megoldással. Ez 
nem vesz el helyet a csomagtartóból, helyette viszont 
a vártnál hosszabb lett az autó. A Windbe két harcias 
motor kerül: egy 1,6 literes, 133 lóerős szívómotor, és 
a Twingo GT-ből ismerős 1,2 literes, 100 lóerős turbóerő-
forrás. A Wind a Genfi Autószalonon mutatkozik be.

Eltűnik a régi dízelmotor a Škoda Superbből
A Volkswagen-konszern végleg leszámol az általa kifejlesztett PD-TDI technológiával, és végérvényesen átáll 
az olcsóbb, közös nyomócsöves dízelmotorok gyártására és felhasználására. Ez a Volkswagen és az Audi 
modelljei esetében már megtörtént, és most végre a Škoda Superbből is eltűnik a kétliteres, 140 lóerős PD-
TDI. Helyét egy szintén 140 LE-s, közös nyomócsöves dízel veszi át, ami viszont kevesebbet fogyaszt, 5,4 litert 
100 kilométeren, és megfelel az Euro5 károsanyag-kibocsátási normáknak. Az új motor egyaránt rendelhető 
a hatfokozatú manuális és dupla kuplungos automata váltóval.

Újabb BMW–Peugeot motorok  A német BMW 
és a francia Peugeot–Citroën-konszern már évek 
óta fejleszt közösen erőforrásokat. Például a mind-
két gyártó által használt 1,6 literes, benzines motort 
a németek fejlesztették, viszont a francia cég autó-
inak jóvoltából lehet olcsón sokat gyártani belőle. 
A két cég most az újgenerációs, Euro 6-os szabványt 
teljesítő motorok fejlesztését kezdte meg.

Kevesebb Saab lesz  A Saab új tulajdonosa, a Spy-
ker felvázolta terveit a svéd gyárral kapcsolatban. Ezek 
szerint folytatják az előző tulaj, a GM idején elkezdett fej-
lesztéseket, így gyártásba kerül a 9-5 sedan, az össz-
kerékhajtású 9-4 X hobbiterepjáéró, és lesz új 9-3-as 
sorozat is. A Spyker elárulta: kis modellszámú, prémium-
kategóriás márkát szeretnének faragni a Saabból.  

Ismét lehet pénzt költeni a Fiatnál  Véget 
vetett a Fiat a 2008 októberében bevezetett és az 
egész konszernre kiterjesztett költségstopnak. Újra 
lehet pénzt fordítani a fejlesztésekre és megkezdett 
tervek befejezésére. Így várhatóan rövid időn belül 
jön az új Fiat Panda, Alfa Giulietta és a következő 
Lancia Ypsilon is. 

A BMW ellen készül a Cadillac  Az amerikai 
prémiumpiac visszahódítására készül a Cadillac, 
amit jelenleg a BMW ural. Az új modell a régi BLS 
helyére érkezik, hátsókerék-hajtású lesz, mint euró-
pai riválisai, és nemcsak kombi és szedán, hanem 
kupé- és kabrióváltozat is készül majd belőle. Ame-
rikában és Európában egyaránt megjelenik majd a 
modell.

G betű lesz az erő jele  Ahogy az Audi S-sel, 
a BMW M-mel, a Lexus F-fel, a Volkswagen pedig 
R betűvel jelzi, hogy nem közönséges autót látunk, 
addig a Toyota a jövőben G betűvel dobja piacra leg-
erősebb utcai modelljeit. A ’90-es évek elején a Celi-
ca kupék rendkívül népszerűek voltak egész Európá-
ban, mostanában viszont a Toyota elhanyagolta ezt 
a szegmenst. Az új G Sports osztály, mint egy gyá-
ri tuningcég életre hívása, azonban újra reményke-
désre adhat okot.
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Megvadított Golf R
A német B&B tuningcég kezelésbe vette a Volkswagen-gyár talán leghálásabb modelljé-
nek, a Golfnak legerősebb, R jelzésű változatát. Az egyébként sem gyenge, 270 lóerős, 
kétliteres turbómotor izmosítása csak a vevő pénztárcájának függvénye: új autója lehet 
310, 324 vagy akár 362 lóerős is. A legerősebb változat 4,8 másodperc alatt gyorsul 
100 km/h-ra, végsebessége pedig 280 km/h. Kívülről mindez alig látszik: az ültetett 
padlólemezt, a 19 vagy 20 hüvelykes felniket és a Caractere optikai tuningszettet látva 
viszont már kezdhetünk gyanakodni.

Új Mercedest csinált a Carlsson
Ha a Carlsson tuningcég hozzányúl valamihez, ott kő kövön nem marad. Jó szokásukat megtartották akkor is, amikor a Mercedes SL-t vették kezelésbe: elnézve a C25-
öt csak sejtjük, hogy honnan indult a munka. Az átalakítás során az SL egyetlen karosszériaelemét sem hagyták érintetlenül, a végeredmény pedig egy hihetetlenül ele-
gáns és dinamikus kinézetű autó lett. A lényeg persze most is a motor: a 612 lóerős, hatliteres V12-es ikerturbós erőforrás teljesítményét 753 LE-re emelték, a nyo-
matékot pedig szabályozni kellett, hogy a váltó elbírja a terhelést. A C25 így 
3,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ig, végsebessége pedig 352 km/h. 
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310, 324 vagy akár 362 lóerős is. A legerősebb változat 4,8 másodperc alatt gyorsul 
100 km/h-ra, végsebessége pedig 280 km/h. Kívülről mindez alig látszik: az ültetett 
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Formás lett az új Kia Sportage
Váratlanul tetszetős lett a Kia Sportage megújult változata. Míg az elődmodell mindig is 
kissé elavultnak és maradinak tűnt, addig az új változat már első ránézésre is sokkal 
kellemesebb benyomást kelt. A formaterv a Kia európai tervezőközpontjában készült, 
és nem hasonlít egyik távol-keleti riválisra sem, formájával sokkal inkább az euró-
pai konkurencia felé intéz kihívást. A Kia egyelőre csak gyári képeket közölt, pontos 
műszaki adatokat nem. A motorok tekintetében egy 1.6-os és egy 2.0 literes benzi-
nesre, valamint egy 1.7-es és 2.0 literes dízelre lehet számítani. Hivatalos bemutató 
a Genfi Autószalonon.

Teljesen megújul az Opel Dakar Team
Szalay Balázs és Bunkoczi László 2002 óta idén először hagyta ki a Dakar-ralit, a 
világ legkeményebb terepraliversenyét. Azonban senki ne higgye, hogy tétlenül tel-
nek a csapat napjai! Már a jövő évi versenyre készülnek, méghozzá egy alaposan 
megújított autóval, és kibővített csapattal. Az Opel Antara Evo új motorját a GM 
Racing építi Detroitban, a futóművet pedig az a francia mérnökcég tervezi, amelyik a 
Nissan, a BMW és a Volkswagen gyári Dakar-csapatával is dolgozott már. Az autó kül-
ső borítását a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói és oktatói tervezték meg, 
majd a General Motors szélkamrájában tesztelve alakult ki a végleges formája. Az 
Opel Dakar Team 2010-től igazi profi gárdaként működhet, amiről az új csapatve-
zető, Németh Ottó, a Henkel Magyarország Kft. marketingvezetője fog gondoskod-
ni. A Henkel hatodik éve a Dakar egyik hivatalos szállítója, a magyarországi Henkel 
pedig évek óta támogatója az Opel Dakar Teamnek is.
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tizenhét évesen világbajnok, tizennyolc évesen olimpikon, 
egy híján húsz, mire körbeutazza a földet. Szilágyi áron,  
a vívósport egyik legnagyobb reménysége, a Segíthetek? 
mOl tehetségtámogató program támogatottja.

Kard ki kard!
Stílus&lendület: Most épp jön vagy megy?
Szilágyi áron: A napokban érkeztem meg Athénból, de lassan megint csomagolok a következő világkupaversenyre. Nem sokat 
leszek itthon, de már én is és a környezetem is megszokta, hogy annyit utazom, mint egy felfedező. Élvezem, bár nem monda-
nék igazat, ha azt állítanám, hogy nem fáradok ki egy tízórás repülőút alatt.
S&l: A világ melyik pontja fogta meg a legjobban?
Sz. á.: Voltam Bangkokban, Las Vegasban, Algírban, rengeteg európai nagyvárosban. A vívás miatt olyan helyekre is elju-
tottam, ahová civilként nemigen lett volna alkalmam. De azért ez természetesen nem olyan, mint a nyaralás. 
Versenyezni, nem pedig vakációzni megyünk, amibe belefér ugyan a városnézés, de több nemigen. 
Számomra a dél-amerikai életforma a legszimpatikusabb, legalábbis amit én láttam belőle, nagyon 
bejön. Lazák, nem görcsölnek, nem idegeskedik halálra magukat. Élik az életüket.   
S&l: Aki ennyit utazik, gyakran panaszkodik: nyomasztó, hogy idegen városok és emberek 
között kell élnie az életet. Ön miként birkózik meg ezzel? 
Sz. á.: Engem ez egyáltalán nem zavar. Biztos azért van, mert fiatal vagyok, és még 
gyűjtöm az élményeket. Az sem rontja a komfortérzetemet, hogy a sokadik hotelben, 
a sokadik idegen ágyban kell aludnom. Nem teher, sőt, inkább élvezem a pörgést. Én 
választottam ezt az utat, csinálhatnék mást is. Miért panaszkodnék? Az idősebb csa-
pattársaimon látom, hogy őket már sokkal jobban fárasztja, hogy bőröndből élnek.
S&l: Három évvel ezelőtt, 17 éves kölyökként lett világbajnok: hova helyezi élete for-
dulópontját?
Sz. á.: Először minden olyan volt, mintha nem is velem történt volna. Csak egyre-más-
ra jöttek az események és olyan gyorsan változott minden, hogy felfogni is alig tud-
tam. Kezdődött azzal, hogy nem is voltam még nagyválogatott. Az egyik kerettag azon-
ban a szentpétervári világbajnokság előtt szívizomgyulladás miatt kiesett a csapatból. 
Szóltak, hogy készüljek, mert én leszek a tartalék. Kiutaztunk, de a kardcsapat elég 
rosszul állt. Úgy a 11. hely környékén voltunk, amikor szóltak, hogy én jövök. Azt hit-
tem, leesek a székről, ráadásul a sportág legendája, az orosz világbajnok és négysze-
res olimpiai bajnok Pozdnyakov állt velem szemben a páston… Hirtelen nem is tudtam, 
hogy mi történik. Én vele vívhatok? És ez nem álom? Borzasztóan tiszteltem eddig is, 
most meg ott van velem szemben. Nekimentem és hihetetlen nyugalom szállt meg. Min-
dent úgy csináltam, mintha egy sima edzésen lennék Pasaréten a Vasasban. Nem ismert, 
tán nem is vett annyira komolyan. Mit mondjak? Tényleg meseszerű volt, hogy 8:3-ra győztem, 
a csapat pedig végül 45:44-re verte az oroszokat! 

sztárteszt �
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Francia stílus

citroën c3 1.6 HDi
a következő kenőanyagot ajánljuk: 
mOl Dynamic Star Pc 5W-30

Citroën C3 1.6 HDi
Motor:  1,6 HDi 90 LE        

Lökettérfogat:  1560 cm3

Max. teljesítmény: 90/LE, 4000/perc

Max. forgatónyomaték:  215 Nm, 1750 fordulat/perc

Hosszúság/szélesség/magasság:  

 3941/1728/1524  mm

Max. sebesség:   180 km/h 

Gyorsulás (0–100 km): 11 mp

Fogyasztás (város/országút/vegyes): 5,4/3,7/4,3 liter

Ár : 4 020 000 Ft

Fontosabb felszereltség/extrák:

Zenith, állítható magasságú utasülés, uSB-box 

Bluetooth-telefon – kihangosítóval, metálfény.
Forintalapú, casco-köteles

finanszírozási ajánlat
Citroën C3 1.6 HDi

A tesztelt autó ára:  4 020 000 Ft
Két példa az autó megvásárlására:

Önrész: 1 005 000 Ft

I. 72 havi részlet: 66 778  Ft

  (THM: 12,47%)

II. 84 havi részlet: 52 917 Ft

  (THM: 12,47%)

Merkantil Lízingvonal: (06 1) 2-68-68-68 
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A hirdetés nem minősül a Merkantil Bank részéről ajánlattételnek, célja a figyelem felkeltése.

S&l: Berobbanni nehezebb vagy az elitben maradni?
Sz. á.: Kívülről betörni könnyebb. Ott ragadni a nehe-
zebb. Most már engem is ismernek, figyelnek, tudják 
a trükkjeimet, készülnek rám. A 2008-as évem erről 
szólt, világkupadöntőket kellett hoznom, hogy egyéni-
ben is kijussak az olimpiára. Sikerült, noha Pekingben 
sajnos nem jött minden úgy össze, ahogy Szentpéter-
váron. Van ilyen, az ember nem gép, a siker sokténye-
zős egyenleg. 
S&l: A vívás olyan, mint a vízilabda: a Margitszigeten 
csak az olimpiai és világbajnokoknak a neve van már-
ványtáblába vésve, az Európa-bajnokokat nem is szá-
molják. A vívókat nem nyomasztja a pólósokhoz hason-
ló állandó eredménykényszer?
Sz. á.: A közvélemény megszokta és elvárja a vívó- 
sikereket. Nem ok nélkül, volt idő, hogy olimpiát csak 
magyar kardozó nyerhetett. Ez beleivódott az emberek-
be. Ez a sportág sajátja. Ennek kell megfelelni, de per-
sze ez nem megy mindig. Megváltozott a világ. A vívás-
ba olyan nemzetek is beszálltak, amelyek korábban 
soha nem voltak benne érdekeltek. Pekingben példá-
ul a kard egyénit egy kínai versenyző nyerte meg. Ilyen 
eddig soha sem fordult elő. Alkalmazkodnunk kell, hogy 
a tradíciókhoz méltóak legyünk. Húsz vagyok, sok időm 
van még. Ebben a sportágban egyáltalán nem ritka, 
hogy jóval harminc fölött is világszínvonalon teljesíte-
nek. Tavaly világbajnoki bronzéremig jutottam. Nem haj-
szolom mindenáron az aranyat, kivárom, hogy megint 
eljöjjön az én időm.
S&l: A hagyományok, a szinte állandó sikerek miatt 
választotta gyerekként a vívást?
Sz. á.: Áááá, dehogy! Próbáltam én mindenféle spor-
tot, volt,  amelyikről azt gondoltam, hogy, igen, ez kell 
nekem, mígnem Gerevich György bejött a sulinkba és 
mondott egy jó viccet. Nagyon tetszett és eldöntöttem, 
nekem a vívók között a helyem.
S&l: A vívás hagyományosan értelmiségi sport volt. 
Ma is az? 
Sz. á.: Szinte mindenki tanul vagy tanult. Nekem a 
világbajnokság utáni utazgatós évem miatt csúszott az 
érettségim. Azt semmiképpen sem akartam, hogy a fel-
készületlenségem miatt rosszul sikerüljön a felvételim, 
ezért halasztottam. Magántanuló voltam és egy évvel 
később vizsgáztam. Ma a Műszaki Egyetem Villamos-
mérnöki Karára járok, másodéves vagyok. 
S&l: Bírja?
Sz. á.: Azt nem tudom, hogy más karokon milyen a tem-
pó, de nálunk elég kemény. A tanáraim azonban nagyon 

Nagyon absztrakt
„Citroënben eddig csak utasként ültem. Ezért kíván-
csi voltam, hogy milyen a franciás stílus. Szó se róla, 
nagyon absztrakt. A műszerfal igen eredeti, légiesen 
könnyed, ugyanakkor szellemes, az utastér meg 
tele van mindenféle praktikus és meglepő dologgal.  
A franciák még az ajtót belülről nyitó kallantyúnál is 
formabontásra törekedtek. Motorikusan megfelelt 
az igényeimnek, könnyen kormányozható, dinamikus 
autó, jó volt vezetni”

termékeinket kedvező áron 
megvásárolhatja webshopunkban. 

megértőek, könnyített tanterv szerint haladhatok. Ami 
azt jelenti, hogy ugyanazt kell megtanulnom, mint a töb-
bieknek, csak más tempóban. Így a versenyekkel össze 
tudom hangolni az egyetemet. 
S&l: És a magánéletet?
Sz. á.: Az is megoldható. Most komoly változás után 
vagyok, egy évvel idősebb bátyámmal elköltöztünk szü-
leink házából, Hévízgyörkről a Moszkva térre. Elég nagy 
ugrás volt, most igazi legénylakásunk van. 

Vincze Attila

www.olajexpressz.mol.hu
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Gazdagok, szépek, szexisek
már megszoktuk, hogy nem telhet el év anélkül, hogy egy vagy több lap ne választaná meg 
a világ – szerintük – legszexisebb férfiúit és hölgyeit. nos, elnézve következő válogatásunk 
szereplőit, kijelenthetjük, hogy azok az ítészek egészen jól értik a dolgukat. nem nagyon tudunk 
ugyanis belekötni a névsorba, ahogy a négykerekűek listájába se, melyek szintén igen szexisek.

George Clooney – Tango
Mint a jó bor, mondhatnánk és mondjuk is. Ahogy egyre idősebb lesz, Clooney úgy 

lesz egyre jóképűbb, egyre jobb színész és egyre jobb fej. Gondoljunk például 
legutóbbi, a haiti földrengés áldozatainak megsegítésére szervezett gála-

estjére. Vagy azokra a filmjeire, amelyekkel ma már nemcsak szóra-
koztatni akar, hanem valami fontosat is mondani, ilyen a Sziriá-

na, a Jó német, vagy a Michael Clayton. Civilben még arra 
is figyel, hogy óvja környezetét, ezért nem jár folyton a Porsche kabriójával. 

A forgatások helyszínein rendszerint kétszemélyes elektromos kisau-
tójával, a Tangóval közlekedik. De rendelt egyet a Tesla új elektro-

mos sportautójából is. Nyáron pedig, a Comói-tónál lévő háza 
környékét egy Vespával járja be.

Megan Fox – Mercedes–Benz CLS 55
Erre mondják, hogy villámkarrier. A 24 éves Megan Tennessee államban szü-
letett,  tízéves korában költözött a családja Floridába, ami azért mégiscsak 
menőbb hely, ha az ember lánya fiatal, csodaszép és modell szeretne len-
ni. Megannak ez is összejött, és miután megnyert egy modellversenyt, 2001-
ben megkapta első filmszerepét egy tinivígjátékban. Kisebb-nagyobb szerepek 
után 2006-ban jött el igazán az ő ideje: Michael Bay rendező őt választotta a 
Transformers főszereplőjévé, és a film a következő év legnagyobb kasszasikere 
lett. Megan azóta Hollywood egyik fiatal csillagaként tündököl, ahogy sport Mer-
cedese orrán is egy csillag. Szóval jól egymásra találtak.
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Johnny Depp
Jaguar XKR
Volt már Ollókezű Edward, bosz-
szúálló borbély, Csokiország 
ura, a Karib-tenger kalóza és 
még ezernyi más karakter. 

Az állandóságot két dolog képviseli esetében:  
a fantasztikus színészi alakítás, és a döbbe-
netesen jó megjelenés. Nincs még egy férfi, 
aki akkor is sármos tud lenni, amikor egyál-
talán nem akar. Johnnynak ez is gyerekjáték. 
Az autókat sem veti meg persze. Azok a sze-
rencsések, akik néhanapján civilben is lát-
hatják őt, egy Jaguar, egy Porsche vagy éppen 
egy régimódi Chevrolet pick-up volánja mögött 
csodálhatják meg.

Jessica Alba – Toyota Prius
A 29 éves színésznő Kaliforniában született, ereiben mexi-

kói, francia és dán vér is csörgedezik, ez a sokszínű-
ség adja meg elbűvölő báját. 13–14 éves korában 

szerepelt először gyerekfilmekben, majd első 
igazi felnőtt szerepét a Paranoid című thriller-
ben kapta meg. A szerencse 2005-ben érte 
utol, amikor Robert Rodriguez a kultikus képregény, a Sin City filmvál-
tozatában ráosztotta az egyik női főszerepet. Jessica pillanatok alatt 

lett világhírű, és azóta sorra választják meg a világ vezető divatmaga-
zinjai az adott esztendő egyik legszebb hölgyének. A szép Jessica szeren-

csére még környezettudatos is: legújabb autója ugyanis egy hibrid Toyota Pri-
us, de férjével, Cash Waren producerrel közösen használt Cadillac terepjárójuk 
is vegyes üzemű jármű.

Jake Gyllenhaal
Mercedes E350
Decemberben lett 29 éves, már 
jelölték Oscar-díjra és egyértel-
műen ő napjaink egyik legtehet-
ségesebb fiatal színésze. Aki 
ráadásul úgy néz, ahogy azt a nők 
álmukban elképzelik, és persze ahogy a férfiak 
is elképzelik magukat, csak ők ezt nem vall-
ják be. Tizenegy évesen kezdett filmezni, 
és pont tíz évvel később lett ismert, ami-
kor eljátszotta a világvégére készülő kis-
sé zavart(nak tűnő) srác, Donnie Darko 
szerepét az igencsak szürreális kertvárosi 
történetben. A világhírt és az Oscar-jelölést 
a 2005-ös Túl a barátságon hozta meg számá-
ra. A civilben is csendes, visszafogott srác autók terén sem 
nagyzol: egy, a Hollywoodban közönségesnek számító Mer-
cedes E350-nel jár a városban.
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Stílus&lendület: Otthonosan mozog a divat, a hang-
súlyozott nőiesség világában. Mindig így volt?
Debreczeni zita: Eleinte nagyon nehezen tudtam 
megbirkózni azzal a ténnyel, hogy lánynak születtem. 

Két bátyám van, engem is fiúnak 
szántak, és én igazi fiús 

lány is voltam. Ez a 
seb az államon, 
egyik korai akci-

óm eredménye. 
F e l m á s z t a m 
a háztetőre, 

mert úgy gondoltam, ha a 12 éves bátyámnak lehet, 
akkor én is felmehetek 4 évesen. Megcsúsztam, és egy 
kampóban fennakadtam. 
S&l: Milyen csibészségbe vitték még bele a fiúk?
D. z.: Nem lelkesedtek igazán, hogy vigyázniuk kellett 
rám. A bátyámnak ciki volt a 4 éves húga, aki boldogan 
rohangált utána. Az orrom azért tört be, mert kikötöz-
tek ugrókötéllel egy kétágú létrához, és ahogy próbál-
tam kiszabadulni, a létrával együtt a betonra borultam. 
Amúgy is hiperaktív gyerek voltam, kétféle edzésre jár-
tam. Karatézni akartam, ahová én  írattam be saját 

magam, de az anyukám kedvéért torná-
ra is elmentem. 

S&l: Sikerült levezetni a felesle-
ges energiát?

D. z.: Hát, nem nagyon. 
S&l: Hogy lett a mozgékony, fiús kislányból igazi nő?
D. z.: 18 évesen hagytam magam rábeszélni egy 
modelltanfolyamra, és csodák csodája, megtetszett 
a dolog. Megtanultunk sminkelni, öltözni, a legjobbat 
kihozni magunkból.
S&l: A szülei támogatták? 
D. z.: Azt szerették volna, ha továbbtanulok, majd szé-
pen beülök egy irodába. Ami azért érdekes, mert kifeje-
zetten vagány szüleim vannak. Édesanyám 60 évesen 
is kismotorral közlekedik. 
S&l: 19 évesen elköltözött otthonról, 21 évesen nya-
kába vette a nagyvilágot.
D. z.: Mindenhol boldogulok, így lettem nevelve. 
S&l: Került valaha vészhelyzetbe?
D. z.: Peruban egyszer halálfélelmem volt. Egy szép-
ségverseny miatt mentem Limába, ahol akkor min-
dennaposak voltak a tüntetések. Egy interjú alatt le 
is kellett állnunk, mert behallatszott a lövöldözés. Min-
denhova katonai kísérettel jártunk. Akkor féltem iga-
zán, amikor három másik lánnyal együtt fotózásra vit-
tek bennünket egy szökőkúthoz, aminek a túloldalán, 

A kamera másik oldalán
ugyan a korábbi hivatásához elengedhetetlen exhibicionizmus jócskán megtalálható a csinos 
modellben, ám nála valami egészen különös módon mindez egy nagyfokú zárkózottsággal is 
párosul. ez a titokzatos kettősség jellemzi a Havazin című tévéműsor vezetőjét, Debreczeni 
zitát. élvezi a pörgős, fővárosi életét, miközben pihenni, regenerálódni még mindig szülei vidéki 
házában bújik el a legszívesebben. nem tagadja, imád szerepelni, a középpontban lenni, de 
legalább akkora örömet szerez számára, ha elrejtőzhet egy fényképezőgép objektívje mögé, 
és maga helyett mások legszebb pillanatait mutathatja meg. 

11 címlapsztori

stílus&lendület2 0 1 0 .  M Á R C I u S



lünk, ami mindkettőnknek ízlik. Ami viszont a legfonto-
sabb egy hosszú távú kapcsolatban, hogy jókat tudjunk 
beszélgetni, és tudjunk együtt nevetni, hál’ Istennek 
megvan a kezdetektől.
S&l: Felszabadult a társaságában?
D. z.: Az elején volt bennem egyfajta tartás.
S&l: Előítéletei voltak, vagy ennyire zárkózott?
D. z.: Az utóbbi. Nehezen engedek be bárkit a lelkem-
be, ritkán ölelek vagy puszilkodom.
S&l: Sírni szokott?
D. z.: Dehogy, én? Soha nem látott engem senki potyo-
gó könnyekkel, egészen a januári születésnapi bulimig. 
Akkor viszont annyira meghatódtam a figyelmességek-
től, hogy eltörött a mécses.
S&l: 29 éves lett, de már régóta mondogatja, hogy 
szeretne édesanya lenni. Úgy érzi, megtalálta hozzá 
az Igazit?
D. z.: Annak idején úgy álmodtam, 27 évesen már lesz 
gyerekem. Na, erről lecsúsztam, de megértettem, hogy 
ezt nem lehet ilyen tervszerűen elrendezni. Tény, hogy 
megveszek a gyerekekért, és ők is érzik ezt, mert a 

karomban egy perc alatt megnyugszanak, vagy neve-
tésre áll a szájuk.
S&l: Ha most valaki azt mondaná, hogy lehetősége van 
a múltbéli hibái közül egyet jóvátenni, mi volna az?
D. z.: Egy valóban lenne, de nem mondom meg, mi az! 
Ezenkívül, nem voltak olyan nagy hibáim. A tévedése-
im is tettek azzá, ami most vagyok. Tehát nem bán-
tam meg őket.
S&l: Mit szeretne elérni az életben?
D. z.: Nyugodt életet szeretnék. Vágyom egy fotóstúdi-
óra, ahova elvonulhatok, és végezhetem a munkám.
S&l: A fotózás a szenvedélye? 
D. z.: Igen! Általában több tervem van, de a fotózás 
tényleg mindennél fontosabb számomra. Műsort is szí-
vesen vezetek, de a nagy különbség a kettő között, 
hogy ha műsorvezető vagyok, akkor kiállok az embe-
rek elé, és mindenki rám figyel. Ha pedig fotózom, elbú-
jok a gép mögé, megteremtem a saját világomat, én 
figyelek másokra. És nekem ez utóbbi egyre jobban 
tetszik! 

Pribék Nóra
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kaszákkal felfegyverkezve, ordítva tüntetett a tömeg. 
Mondta a fotós, hogy gyorsan álljunk be, készítsük el 
a képeket. Fürdőruhában pózolva próbáltunk felszaba-
dultnak látszani, úgy, hogy a felfokozott hangulatban 
lévő emberek már nekünk üvöltöztek. A fotós tanácsá-
ra dobtam feléjük egy puszit. Az egyik újságban meg 
is jelent a kép, amin jól látszik, hogy erre a mozdulat-
ra valaki nyúl felém a tömegből, mire a nyakánál fogva 
kapják el a védőink. 
S&l: Nem gondolt rá, hogy nem vállalja a folytatást?
D. z.: Soha nem adok fel semmit! Egyszer egy Hava-
zin-forgatáson, 90 méterről kellett beugranom egy sza-
kadékba.
S&l: De miért?
D. z.: A forgatás megkívánta, tehát csináltam. Pedig 
borzalmasan féltem, ez látszott is a felvételen, de 
annál makacsabb vagyok, mintsem azt mondjam, nem 
megyek.
S&l: Hogy jött a fényképezés?
D. z.: Már régen is, ha barátokkal mentem szórakozni, 
mindig volt nálam egy gép, és folyamatosan kattogtat-
tam. Aztán videoklip-forgatásokon készítettem werkfo-
tókat. Ingyen dolgoztam, az volt a fizetség, hogy ren-
geteget tanultam. Mindig minden gyönyörűen be volt 
világítva, profi volt a gépezet, így könnyebb volt jó képe-
ket csinálni. De még rengeteget kell tanulnom. Most 
fogom beadni a jelentkezési lapomat a Budapesti Kom-
munikációs Főiskolára, ami indít fotográfia szakot, 
3 éves, diplomát ad. Nagyon izgulok, hogy sikerüljön!
S&l: Gyerekkora óta szereti az állatokat, védi a termé-
szetet, újabban klímanagykövet. Mit is jelent ez pon-
tosan?
D. z.: Nemrég felkértek Kolovratnik Krisztiánnal, és 
dr. Juhász Árpáddal együtt – tudván, hogy mindhárman 
fotózunk –, hogy készítsünk képeket egy pályázatra, 
amit aztán a mi fotóinkkal reklámoztak. Az volt a kérés, 
hogy köze legyen az energiatakarékossághoz, klímavé-
delemhez. Azóta én is jobban odafigyelek, hogy például 
feleslegesen ne folyassam a vizet. Szoktam is ezekről 
a témákról beszélni különböző rendezvényeken.
S&l: Nem hiányzik a vidéki élet?
D. z.: Úristen, dehogynem! Alig várom, hogy hazame-
hessek Szolnokra. Olyan kikapcsolódás nekem otthon 
lenni, hogy el sem tudom mondani. Én is megváltozom. 
Például azonnal újra lesz tájszólásom.
S&l: Mesélt az édesapjáról, mintha nagyon igyekezne 
kivívni az elismerését…
D. z.: Igen, és valóban nehéz is kivívni!
S&l: Az Ön esetében is igaz a feltevés, miszerint 
a lányok az apjukhoz hasonló párt keresnek?
D. z.: Édesapám kifejezetten vicces, életvidám ember. 
ő mindig szeretett zsugázni, szerette a társaságot, és 
a párom is, aki ugyan nem kártyázik, de kimondottan 
örömmel jár szórakozni, jól érzi magát a bulikban. De 
talán ennél többről nincs szó.
S&l: És Önök hasonlítanak egymásra Kedves Ferenc-
cel? Mondjuk ki, róla van szó!
D. z.: Sok mindenben igen, de például a zenei ízlésünk 
tökéletesen különbözik. Egy hosszú autóúton fel van 
adva a lecke.
S&l: Ki szokott nyerni?
D. z.: Felváltva hallgatjuk a számokat. Aztán, ha étte-
rembe megyünk, véletlenül sem olyan ételt rende-
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„nem látott engem senki potyogó könnyekkel…”
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Újdonságok 
   a technikában

a technikai berendezések szerelmesei sok újdonságot láthattak év elején las Vegasban, 
a szórakoztatóelektronikai ipar legfontosabb seregszemléjén. lássuk, mely kütyükre lesz 
érdemes odafigyelni ebben az évben!

stílus&lendület

Panasonic Lumix DMC-FS11 – Szépségem
A Panasonic új, 14,1 megapixeles DMC-FS11 kompakt Lumix fényképezőgépe új fejlesztésű, 28 
mm-es, nagy látószögű 5-szörös optikai zoomos objektívvel és 2,7 hüvelykes intelligens LCD kijel-
zővel érkezik a piacra. A könnyű kezelhetőségről – ahogy más modelleknél is – a Panasonic nép-
szerű iA (Intelligens Automata) üzemmódja gondoskodik. Az FS11-nek elődjéhez képest fejlettebb 
az objektív- és képfeldolgozó elektronikája, emellett HD (nagy felbontású) 720p (1280x720 pixeles) 
videofelvételi képességével a felsőkategóriás gépekhez közelít. A csiszolt fémvázas, elegáns meg-

jelenésű FS11 négy színben lesz kapható: ezüst, fekete, piros és rózsaszín.
ára: még nem ismert.

info: www.panasonic.hu

Canon LEGRIA HF R16 – Irány a közösségi élet! 
A Canon új generációs Legria HD kamerái stílusosak és rendkívül nagy tudásúak – 
kimondottan jól mutatnak majd használójuk kezében. Instant AF autofókusza és 
arcfelismerő programja van, nagy felbontású HD videók készíthetők vele, emellett 
az előfelvételi lehetőség révén már a felvétel megkezdése előtt 3 másodpercet tud 
rögzíteni. Az új R16-ossal számítógép nélkül megszerkeszthetjük bármelyik vide-
ónkat a YouTube-ra, a kamera elvégzi a szükséges fájl konvertálását, majd csatla-
koztatva számítógépünkhöz, élő internetelérés esetén pedig néhány kattintás után 
már fel is töltődött a kívánt videó.
ára: kb. 160 000 Ft
info: www.canon.hu

Nokia Booklet 3G – Telitalálat
A Nokia új belépő a mini notebook piacon, és elnézve a kis gép tudását, még a sikere is megjósolha-

tó. Az újonnan megjelenő Booklet 3G 10,1 colos mérete ellenére remekül használható, beépített 3G 
modemje segítségével pedig bárhol rákapcsolódhatunk az internetre. A kisokos operációs rendszer-

ként a Windows 7-et használja, és a felsorakoztatott tudásbázist a már említetteken kívül GPS, 
WIFI, 16 cellás, 12 órás működésre elegendő akku, SD-kártyaolvasó, 1,6 GHz-es Intel Atom Z530-

as processzor és 2,1-es Bluetooth-csatlakozás egészíti ki. A Nokia Netbook-
ja szinte nélkülözhetetlen útitársa lehet a sokat utazók-

nak vagy azoknak, akik a teljes mobilitást igénylik. 
ára: kb. 155 000 Ft, 
szolgáltatótól függetlenül

info: www.nokia.hu
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Hansgrohe EcoSmart  
A Hansgrohe-val a víz valódi élvezetté válik. A vállalatot 1901-ben Hans Grohe alapította a fekete-erdői Schiltach 
városában. A Hansgrohe cég a Phoenix Product Design stúdióval közösen fejleszti ki emberközpontú hightech ter-
mékeit. Ezek a termékek a formatervezés, a technológia, a funkcionalitás, a minőségi anyagok és az újfajta gyár-
tási technológiák szimbólumai. Az EcoSmart programban olyan csaptelepek és zuhanyok szerepelnek, amelyek 
vizet és energiát takarítanak meg. Csaptelepeknél ez 5 liter/perc, kézi- és fejzuhanyoknál 6, illetve 9 liter/perc 
fogyasztást jelent.
nyeremény: 5 db Hansgrohe Croma 100 EcoSmart kézizuhany
Ára: 16 937 Ft
infó: www.hansgrohe.hu
e-mail: sljatekzuhanyszett@hamuesgyemant.hu

Játsszon 

Vegyen részt a Stílus&Lendület játékában!
Küldje el a nevét és postacímét tartalmazó üzenetet az ajándék mellett feltüntetett e-mail címre. Ezzel jogosultságot kap ajándéktípusonként egyszeres nyerési eséllyel a sorsoláson részt 
venni. Beküldési határidő: 2010. 03. 20. 24:00 óra. Sorsolás: 2010. 03. 22. 15:00 óra. 
Előző számunk nyertesei: Bartók eszter-cD: Kalocsa Mariann, Budapest; Huszár Marianna, Debrecen; Djuice & Design collection: Rocsek Ilona, Bucsa; Hontvári Nikoletta, ózd; Köteles Viktória, 
Hosszúpályi; lacoste love of Pink: Samu István, Gyomaendrőd; Vízkeleti Ferencné, Karcag; Fábián Istvánné, Békés; Fieszlné H. Judit, Dunabogdány; Pilgrim ékszer: Kis Radó János, Hosszúhe-
tény; Nagy Jánosné, Kazincbarcika; Juhász Andrea, Furta; rePlay your fragrance: Lakatos Szilvia, Szandaváralja; Magyar Gergő, Debrecen; Sály István, Pétervására;Bagi István, Mezőtúr; Molnár 
Ágnes,Tiszavasvári; Ács Zoltán, Budapest; Dancs Klaudia, Patvarc; Erdei László, Balatonalmádi; Tóth Mónika, Szentendre; Borsos Adrienn, Szenna;Szabó Ottó, Kistokaj; Boka Brigitta, Nádudvar; 
Sennheiser PX 210 Bt: Szabó Ottó, Kistokaj; Sony ericsson: Boka Brigitta, Nádudvar.

Thermotech 
Ma már nem kell választanunk, hogy otthonunk fűtése kifizetődő vagy korszerű, szép vagy 
hatékony legyen, mivel a Thermotech fűtőtesteivel a választott technológiának a praktikus-
ságát is élvezhetjük. A padló és a falfelület érintkezésénél futó, csekély helyigényű, taka-
rékos és modern fűtőtest inkább hasonlít dekorációs elemre, mint radiátorra. A pad-
lóba süllyeszthető változatnál a felfelé áramló meleg légfüggöny a nyílászárók 
használatakor meggátolja a helyiség gyors áthűlését, és beépítése megaka-
dályozza az ablakok párásodását.
nyeremény: 4 db 50 000 Ft-os kedvezmény
infó: www.thermotech.hu
e-mail: sljatekthermotech@hamuesgyemant.hu

Sonnenkraft COMPACT
A napenergia hasznosítása mára felkapott téma lett. Csakúgy, mint más termékek 
vásárlásakor, itt is érdemes a minőséget keresni. A világhírű Sonnenkraft COMPACT 
200 melegvíz-készítő napkollektoros rendszere ideális kezdőpontot jelent bármilyen 
háztartás számára. A rendszer 3-4 fő melegvíz-igényét éves szinten 75%-ban kiváltja, 
ezzel megegyező gázfogyasztást megtakarítva. Működése teljesen automatikus, kima-
gasló minősége és rendkívül hosszú, 5 éves garanciális időtartama kellő biztosítékot jelent 
a vásárló számára.
nyeremény: A rendszer fogyasztói ára 555 000 Ft + áfa, melyből most 3x100 000 Ft-ot 
adunk ajándékba 3 nyertesnek, ha legkésőbb 2010. április 15-ig él a lehetőséggel. 
infó: www.soltec.hu vagy www.sonnenkraft.com
e-mail: sljateknapkollektor@hamuesgyemant.hu

* Amennyiben szavazatát ezen e-mail címre elküldi, automatikusan részt vesz a játékban, s egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Hamu és Gyémánt Kft. (1012 Budapest, Pálya utca 9.) folyamatos kapcsolattartás, piackutatás és direkt marketing 
céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében kezelje, mely hozzájárulását jogosult bármikor, indokolás nélkül a Hamu és Gyémánt Kft. részére eljuttatott levélben visszavonni.

velünk! 
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immár 30. alkalommal rendezik 
meg a nemzetközi hírnévnek 
örvendő Budapesti tavaszi 
Fesztivált, melynek évek óta 
támogatója a mOl. jó hír, hogy 
idén ismét találkozhatunk 
néhány üdítően friss 
programmal. Hazai és külföldi 
előadók ígérnek színvonalas 
szórakozást március 19-től 
április 5-ig. összeállításunkban 
kalandozhat a különböző 
műfajok és helyszínek között. 

stílus&lendület

Vezényel: Fischer Iván!  
A Beethoven által utolsóként bemutatott 
IV. zongoraverseny és a IX. szimfónia az 

emberi szellem legmagasztosabb kinyilatkoz-
tatásaként él Európa kulturális emlékezetében. 

A zongoraverseny vendégszólistája a bécsi szüle-
tésű, Kanadában élő legendás pedagógus, zene-
szerző és Beethoven-specialista zongoramű-
vész, Anton Kuerti lesz. A szimfónia fináléjának 
szólóit nemzetközi kvartett világszerte ünne-
pelt művészei, a skót Lisa Milne, az amerikai 
Kelley O’Connor, a finn Jorma Silvasti és az 

izlandi Kristinn Sigmundsson énekli. 
időpont: Március 19. 19.45.

Helyszín: Művészetek Palotája – Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem

Ballet Flamenco de Andalucía
A spanyol táncegyüttes García Lorcát idézi meg a flamenco izgalmas nyelvén. 
A granadai költőt mágikusnak, nagyon közelinek érzi magához Cristina Hoyos 
koreográfus, mert szerinte Lorca az az író, aki igazán pontosan tudta ábrázolni 
a nőiességet és a nők rabsorsát, nem véletlen, hogy ihletet merített tőle a tánc-
hoz. „Nagyon szerette a flamencót, Granadában megszervezte az első flamen-
coversenyt, sok dalt írt, és mindig is erősen kötődött a flamencóhoz és városa 
cigány lakosaihoz” – nyilatkozta a népszerű koreográfus.
időpont: Március 22 –23. 19.00
Helyszín: Thália Színház – Nagyszínpad

Nigel Kennedy Bach- és Ellington-estje
A Budapestre szinte már hazajáró extravagáns hegedűvirtuóz 2009 szeptemberé-
ben mutatta be – elsőre talán szokatlannak tűnő – Bach–Ellington-műsorát Lon-
donban, akkor a világhírű Philharmonia Hungarica társaságában. Bach mindig is 
nagy megbecsülésnek örvendett a jazzmuzsikusok között, műveire szívesen impro-
vizáltak, se szeri, se száma 
a különféle átiratoknak és 
átdolgozásoknak. A publi-
kummal különösen közvet-
len viszonyt ápoló Kenne-
dy fesztiválkoncertjén nem 
a barokk mestertől halad 
a jazz felé, épp fordítva: 
a jazz világából tekint fel 
Bach kolosszális életmű-
vére.
időpont: Március 26. 9.30
Helyszín: Művészetek 
Palotája – Bartók Béla 
Nemzeti Hangverseny-
terem

30.Budapesti 
Tavaszi 
Fesztivál30.30.30.30.30.Budapesti 30.30.30.Budapesti 30.Budapesti 30.Budapesti 30.30.Tavaszi 30.30.30.Tavaszi 30.Tavaszi 30.Tavaszi 30.30.Fesztivál30.30.30.Fesztivál30.Fesztivál30.Fesztivál
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Katona: Bánk bán
Katona Bánk bánját ezúttal a szolnoki Szigligeti Színház vendégjátékaként láthat-
juk. A Kerényi Imre rendezte előadás Erkel Ferenc eredeti zenéjét felhasználva, 
eklektikus stílusban, gyönyörű képekben gondolkodva szól korunk emberéhez, és 
veti fel újra a darab örökérvényű kérdéseit. A szolnoki Bánk bán a reformkori érzü-
let szerint kerül színre. Székely László funkcionalista díszlete egy-egy nagy gesztus-
sal jelzi a változó helyszíneket, a falakat a magyar történelmi festészet közismert 
motívumai dekorálják. Jánoskúti Márta jelmezei a nemzeti romantika festett alak-
jait utánozzák.
időpont: Március 23.  19.00
Helyszín: Művészetek Palotája – Fesztivál Színház

Evelyn Glennie és a Concerto Budapest
Evelyn Glennie a skóciai Aberdeenben született. Az évente több mint 100 kon-
certet adó művésznő sok, kifejezetten neki írt művet mutat be, s ő maga is jelen-
tős komponistának számít. 12 éves kora óta súlyos halláscsökkentként boldo-
gul, akaraterejének és tehetségének köszönhetően egy pillanatra sem fordított 
hátat „küldetésének”, a zenének. Világhírű pop-, rock- és klasszikus zenészekkel 
lépett fel, és készített közös felvételt. Köztük van Björk, Bobby McFerrin, Steve 
Hackett vagy a King’s Singers. Számos díj birtokosa, de mindennél értékesebb 
számára a több mint 1800 ütőhangszerből álló és folyamatosan bővülő gyűjte-
ménye. A rendkívül sokoldalú művésznő budapesti fellépése a Tavaszi Feszti-
vál egyik meglepetése.
időpont: Március 27. 19.30
Helyszín: Művészetek Palotája – Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Én leszek a játékszered
Palya Bea lemezbemutató koncert-
jén a táncdalfesztiválok korszaká-
nak ismert dalait hallhatjuk az éne-
kesnő saját stílusában. Olyan régi 
dalok csendülnek majd fel, mint pél-
dául Az eső és én, Megáll az idő, utá-
nam a vízözön, Nem leszek a játék-
szered, Add már, uram, az esőt, Én 
nem akarok mindenáron férjhez men-
ni, Mama, vagy a Fák, virágok, fény, 
igen.  „A régi idők dalainak ötlete a 
tavalyi táncdalfesztivál-koncerteken 
jött elő bennem. Énekeltem a dalok 
első sorait taxiban, barátoknak, csa-
ládi összejöveteleken, és mindenki 
azonnal továbbénekelte. A szüleimet 
különösen szép volt látni, amint felvil-
lantak egy-egy dal hallatán. A nosz-
talgikus retrohangulat átérzése köz-
ben azt is láttam, hogy ez a dalkincs 
városi népzene: közösen énekelhető, 
ismert dalok, mégis mindenki a maga 

történetét hallja bele.” 
időpont: Március 23. 20.00

Helyszín: Művészetek Palotája – Bar-
tók Béla Nemzeti Hangversenyterem 

Bill T. Jones / Arnie Zane Dance 
Company
A 25 éves fennállását ünneplő világhírű Bill T. Jones 
/ Arnie Zane Dance Company új produkciója, a Sere-
nade / The Proposition (Szerenád / Javaslat) Abra-
ham Lincoln születésének 200. évfordulóján Lincoln 
örökségéről és a történelem természetéről elmél-
kedik. Lincolnnak a produkcióban felidézett szavai, 
valamint a kortársak írásaiból, beszédeiből és egyéb 
dokumentumokból felhangzó részletek izgalmas 
képet tárnak elénk a korabeli világ történéseiről. 
időpont: Március 25–26. 19.00
Helyszín: Művészetek Palotája – Fesztivál Színház
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Uborkakrémleves – szaúd-arábiai recept
Hozzávalók: 3 kígyóuborka, 6 zöldhagyma, 4 dkg liszt, 2 evőkanál citromlé, só, bors, 1 pohár tejföl, 2 evőkanál 
olaj, 1 evőkanál felaprított metélőhagyma, 1,2 l erőleves, 3 evőkanál felaprított fodormenta.

elkészítés: A hagymát felaprítjuk, olajban megpároljuk. Rászórjuk a lisztet és kicsit megpirítjuk. Hozzáönt-
jük a levest, sóval, borssal, citromlével és fodormentával ízesítjük, majd belekeverjük a meghámozott, koc-
kákra vágott uborkát. Amikor megpuhult, kiszedjük az uborkát, pépesítjük, és visszaöntjük a levesbe. Hide-
gen, tejföllel tálaljuk.

gasztronómia 18

Tavaszi zöldek

stílus&lendület

itt a tavasz! Bár még nincs igazán meleg, 
azért már lépten-nyomon érezzük a friss 
illatot a levegőben, a természet hívó 
szavát. a nehéz téli és ünnepi étkek után 
igazán ránk fér egy-egy könnyű fogás. 
alábbi kínálatunkból a húskedvelők is 
biztosan találnak érdekes és új ízeket…

stílus&lendület



Kiviturmix mézzel
Hozzávalók: 1 narancs, 3-4 db kivi, 2-3 evőkanál natúr 
joghurt, 1 evőkanál méz.

elkészítés: A kiviket meghámozzuk, a narancs héját 
eltávolítjuk és folyó csapvíz alatt megmossuk. Az ösz-
szedarabolt gyümölcsöket turmixgépbe tesszük, hoz-
záadjuk a joghurtot, a mézet (ha jó édes a gyümölcs, 
ezt el is hagyhatjuk), pár perc alatt összeturmixoljuk, 
és máris fogyasztható a vitamindús reggeli ital.

Guacamole – mexikói recept
Hozzávalók: 2 érett avokádó, 1 közepes méretű lila 

hagyma fele apróra vágva, 1 paradicsom apróra 
vágva és kimagozva, 1-2 chilipaprika kimagozva és 
az eret is kivágva, 2 evőkanál friss lime- vagy cit-
romlé, 2 evőkanál koriander, 1/2 evőkanál össze-
nyomkodott fokhagyma, só, kevés oregánó, fris-
sen őrölt bors. 

elkészítés: Félbevágjuk az avokádókat, eltávolítjuk a 
magokat, majd kikanalazzuk a héjából, és egy tálban 
villa segítségével pürésítjük. Hozzáadjuk a hagymát, 
koriandert, lime-ot, sót, borsot és jól összekeverjük. 
A chilit csak fokozatosan, kóstolgatással adagoljuk, 
nehogy túl erős legyen. A paradicsomot csak a végén 
adjuk hozzá. Tegyük hűtőbe, hogy összeérhessenek 
az ízek. Tortilla chipsszel tálaljuk. Tipp: Tegyünk fol-
packot közvetlenül a szósz tetejére, így lassíthatjuk a 
barnulás folyamatát. 

Spenótos-ricottás lasagne 
Hozzávalók: 1 doboz (50 dkg) vékony lasagne, 10-15 dkg parmezán sajt reszelve.
A spenótos krémhez: 1 kg friss vagy 2 csomag mirelit spenót, 50 dkg rikotta túró, 3 dl főzőtejszín, 2 gerezd fok-
hagyma.
A paradicsomos krémhez: 2-3 evőkanál olívaolaj, 2 nagy fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 4 sárgarépa reszel-
ve, kevés oregánó, bazsalikom, 1 teáskanál méz, 3 doboz vagy 1,2 kg hámozott paradicsom, só, bors, 1 evőka-
nál balzsamecet, kevés olaj.

elkészítés: A spenótos krém elkészítéséhez összekeverjük a spenótot, a rikottát, az összezúzott fokhagymát, és 
annyi tejszínt adunk hozzá, hogy finom krémes legyen. Sózzuk, borsozzuk. A paradicsomos krémhez az apróra 
vágott hagymát üvegesre pároljuk az olajban, majd a fokhagymával, a sárgarépával és a zöldfűszerekkel együtt 
kb. 20 percig rotyogtatjuk. Ekkor beletesszük a paradicsomot is, és kis lángon újabb negyedóráig főzzük. Végül 
balzsamecettel ízesítjük. A tepsit kiolajozzuk és tésztalapokkal kirakjuk az alját. Rásimítjuk a spenótkrémet és 
megszórjuk a parmezán egyharmadával. Befedjük egy újabb tésztaréteggel, erre szűrőkanállal rászedjük a para-
dicsomkrém sűrűjét, meghintjük a parmezán második harmadával, és betakarjuk tésztalapokkal. Meglocsoljuk a 
maradék tejszínnel, körben a szélén is, aztán a paradicsomkrém levét is rákanalazzuk. Végül a megmaradt sajtot 
ráhintjük a rakott tetejére, és előmelegített, 180 fokos sütőben 30–40 perc alatt ropogósra sütjük. 

Fogyasszunk hozzá Villányi Portugiesert!
Kapható a MOL-kutakon.
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Fogyasszunk hozzá Egri Bikavért!
Kapható a MOL-kutakon.



Mojito
Hozzávalók: 4 cl fehér rum, 2 cl citrom-
lé, 1 cl cukorszirup, szódavíz, mentale-
vél, mentaág.

elkészítés: Egy koktélospohár aljában 
szétnyomkodjuk a mentaleveleket. 
A rumot, a citromlét és a cukorsziru-
pot shakerben erősen összerázzuk, s 
ezt is a koktélospohárba szűrjük. Végül 
szódát spriccelünk bele, s mentaággal 
díszítjük. Minden időben üdítő koktél.

Cukkinirizottó
Hozzávalók: 1 evőkanál olivao-
laj, 1 evőkanál margarin, 2 póré-
hagyma, 1 l húsleves (lehet 
leveskockából is), 15 dkg rizs, 
2 db kisebb cukkini, 20 dkg zöld-
borsó, bors, parmezán sajt.

elkészítés: Felszeleteljük a póré-
hagymát, majd olajban s margarinban 
megpuhítjuk, hozzáadjuk a rizst, s pirítjuk 
pár percig. Felöntjük 8 dl levessel, s 15 per-
cig főzzük. Közben felvágjuk karikákra a cukkinit, 
majd a rizottóhoz adjuk. Tovább főzzük 5 percig. 
Ha szükséges, adjuk hozzá a maradék 
levest. Ez a változat hígabb, 
mint a hagyományos rizot-
tó. Tálaljuk reszelt parme-
zán sajttal!  

Friss tavaszi saláta
Hozzávalók 4 személyre: 1 csomag 450 g 
Eisberg konyhakész salátakeverék, 10 dkg feta 
sajt, 3 db paradicsom, 1-2 kaliforniai piros vagy 
sárga paprika, 1 közepes csirkemell.

elkészítése: A csirkemellet vágjuk vékony 
csíkokra, ízlés szerint fűszerezzük és kevés 
olíva olajon pirítsuk meg. Vegyük le a tűzről 
és várjuk meg, amíg kihűl. A zöldségeket 
aprítsuk fel kis kockákra, az Eisberg salá-
tátkeveréket egy nagyobb tálba tegyük, és a többi összetevővel, valamint a fel-
kockázott feta sajttal keverjük össze. A saláta tetejére halmozzuk a csirkemell 
csíkokat. Ajánljuk hozzá az Eisberg French, Ceasar vagy Island öntetet. Pirítós-
sal, kétszersülttel előételként, de könnyebb főételként is kiváló!

promóció
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Fogyasszunk hozzá 
Cserszegi Fűszerest!
Kapható a MOL-kutakon.
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Ez a kupon 1000 forintot ér! Vágja ki, küldje el 
a Hamu és Gyémánt Kft. címére (1012 Budapest, 

Pálya u. 9.), a borítékra írja rá: VinCE
Ön 1000 forint kedvezményt kap bármelyik 

VnCE-jegy árából, így 2010. március 20–21-én 
3900 forintért megkóstolhat akár 600-féle bort!

További információ: 
www.vince2010.com

Nemrég valóban elhangzott a következő párbeszéd 
egy balatoni, négycsillagos szálloda éttermében:
Vendég: Milyen vörösboruk van?
Pincérnő: Bikavér.
Vendég: Megkérdezhetném, hogy milyen pincé-
szettől?
Pincérnő: Hát Tokajból.
Vendég: Akkor egy üveg Drehert kérnék.

Mi is történt itt? A pincérnőnek fogalma sem volt arról, 
hogy a bikavér csak Egerből és Szekszárdról származ-
hat, továbbá azt hitte, hogy Tokaj egy pincészet, nem 
pedig egy borvidék. Természetesen nem volt képes 
sem évjáratot, sem termelőt mondani a borhoz. 
A vendég okosan tette, hogy inkább a megbízható 
sört választotta…
Mi a teendő ilyenkor? Képezzük ki magunkat felső-
fokú borszakértővé? Erre nyilván nincs mindenkinek 
módja, de néhány alapvető tanácsot nem árt meg-
fogadni:

1. Vásároljunk okosan! 
Érdemes vinotékákban vásárolnunk, itt ugyanis 
szakszerű segítséget kapunk, az eladók bemutat-
ják a borokat és választani is segítenek. A legvidá-
mabb vásárlási mód, ha elmegyünk a pincészetbe. 
A borászok szerte az országban szívesen látják a bor-
kedvelőket és az árak is alacsonyabbak, mint a keres-
kedőknél. Feltétlenül egyeztessünk előre időpontot a 
pincészettel, hogy ne érjen minket csalódás! 

2. Igyuk meg a borokat időben! 
Fontos tudni, hogy a rozékat és a friss, gyümölcsös 
fehérborokat egy-két évig lehet fogyasztani, utána 
elvesztik élvezeti értéküket. Az évjáratot tehát feltét-
len nézzük meg vásárláskor! A könnyebb vörösborok 
szintén nem tarthatóak el soká, ilyen fajta például 
a portugieser Villányból. A hordós érlelésű fehérbo-
rokat és a nagy vörösborokat azonban évekig tárol-
hatjuk. Egyes burgundiai vörösborokat például 10 év 
alatt fogyasztani liliomtiprás!

MENNYIRE 
BORÉRTŐ ÖN? 
1  mi az a reduktív bor? 

A)  Tartósítószert tartalmazó bor.
B)  Acéltartályban, levegő kizárásával készült bor.
C)  Másnaposságra fogyasztott bor.

2  mi az a dekantáló?
A)  Kannás bort kannátlanító tabletta.
B)  Üvegkancsó a bor levegőztetésére.
C)  Hálós szatyor hat palack számára.

3  mi az a töppedt szőlő?
A)  Sokáig a tőkén hagyott szőlő, 
 amely elveszti víztartalmát.
B)  Hideggel „stresszelt” szőlő.
C)  Törpeművelésű tőkék termése.

4  mi a sherry?
A)  Cseresznyéből készült bor Normandiában.
B)  Dél-spanyol borvidék desszertbora.
C)  Dieter Bohlen és Thomas Anders kedvenc itala.

5  mi a battonage?
A)  Provence-i borászviszály, ami 
 erőszakká fajult 1974-ben.
B)  Decoupage eljárással készült borcímke.
C)  A seprő felkeverése az érlelés során.

3. Válasszunk ételünkhöz 
megfelelő bort! 
A legfinomabb bor is jelentéktelenné válhat egy inten-
zíven fűszerezett étel mellett. Fontos tehát a meg-
fontolt párosítás. Alapelv, hogy zöldséges ételekhez, 
fehér húsokhoz, halakhoz könnyű fehérbort vagy 
rozét válasszunk, míg a véres steakekhez a nagytes-
tű vörösek illenek. A desszertél mindig legyen éde-
sebb a borunk! És persze kísérletezhetünk is. Együnk 
például sushit tokaji bor mellé, vagy kortyolgassunk 
fagylalthoz portóit. Az éttermekben pedig támaszkod-
junk bátran a sommelier javaslataira.

4. Forduljunk 
a szakirodalomhoz! 
Magyarország legnépszerűbb bormagazinja, a 
Decanter leteszteli a borokat. A Decanter bortesztje-
inél mindig ott a bor értékelése (maximum öt csillag), 
a leírása (amiből tudhatja, hogy ízlésének való-e a 
bor), illetve az ára és, hogy hol lehet megvásárolni.

1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft
1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft
1000 Ft

1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft
1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft
1000 Ft

1000 Ft1000 Ft1000 Ft
1000 Ft

Ha még többet szeretne 
tudni a borról
A 2010-es év legkülönlegesebb borélményének 
ígérkezik a VinCE, a legkiválóbb közép-európai 
borok seregszemléje, amelyet Magyarország leg-
népszerűbb bormagazinja, a Decanter szervez. 
A március 20–21-i rendezvény helyszíne Buda-
pest szívében, az ötcsillagos Corinthia Grand Hotel 
Royal, így a környezet is méltó lesz a különleges 
borokhoz és a világhírű előadókhoz. További informá-
ció és jegyvásárlás a www.vince2010.com oldalon.

Kérjük, hogy a kupon mellett adja meg telefonszámát vagy 
e-mail címét a jegyvásárlás lebonyolítása végett.

m
egoldások: 1.b, 2.b, 3.a, 4.b, 5.c

Borról középhaladóknak
manapság mindenki úgy 
pörgeti a bort a pohárban, 
úgy szagolgatja, és 
olyanokat mond, hogy 
„finesz” meg „savgerinc”, 
mintha borszakértő volna. 
kétségtelenül divat lett 
érteni a borhoz. egyre 
többen elfogadják, hogy a 
borismeret hozzátartozik az 
általános műveltséghez, és 
nem mellesleg roppant finom 
is. Ha ön nem akar borsznob 
lenni, de szereti a borokat és 
többet szeretne tudni róluk, 
olvasson tovább!



www.vince2010.com

Wineis all around
“Ebben a kis szóban az egész fi lozófi ánk benne van: a szó elején a vin minden latin nyelven bort jelent, mi pedig, ahogy Önök is, borőrültek 

vagyunk, tehát az esemény középpontjában a bor áll. A szó végén naggyal írjuk a C és E betűket, utalva ezzel arra, hogy nemcsak 
Magyarországot, de egész Közép-Európát (Central Europe) kívánjuk bemutatni a világnak. Hiszen ki, ha nem mi, magyarok fognánk össze 

a körülöttünk élő nemzetek borvilági megmozdulásait? Maga Vince pedig a szőlő védőszentje, a néphagyomány szerint a jó termés hírnöke 
(ha nevenapján kizöldell a vessző), így a borászok jószerencséjének is hozója: ahogy a VinCE 2010 is az lesz, hiszen a külföldi szakértőktől 

az optimális kóstolási körülményekig mindent megteszünk, hogy pincészeteink új és gyümölcsöző kapcsolatokat szerezzenek.”

CSÚCSBOROK ÉS TOPSZAKÉRTŐK EURÓPA SZÍVÉBEN

JancisRobinson – Akinek a szava porig aláz vagy égbe emel PieroAntinori – A márki, aki megváltoztatta Olaszországot

ElizabethGabay – Aki egyenesen Provence-ból jön a rozé titkait felfedni FrédéricCarrion – A Michelin-csillagos chef, aki simogatja az ételt

GuyWoodward – Az újságíró – a Decanter londoni főszerkesztője OmarHonigh – Aki borból márkát teremt 

LynneSheriff – A “jediképző” elnökhelyettese, a csúcsszakértők tanára RomsicsLászló – A tudor – Magyarország legképzettebb borszakértője

1 JEGY, 2 NAP, 600 BOR

www.vince2010.com
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V. rész: Sírrablók akcióban
Száguldó kincsvadászok

Szerző: Kartman Erik

Kedves Olvasónk!
Legutóbb úgy döntöttek, hogy Arany Gábor a százhalombattai őskori fölvárban 
kutasson a kincsek után, s lám, milyen sok a megoldatlan rejtély... Merre menjen 
most tovább hősünk?  Ercsi vagy Szekszárd rejt több izgalmat?

Beküldési cím: kincsvadaszok@hamuesgyemant.hu
Beküldési határidő: 2010. március 18.

Arany Gábor vagyok. Középiskolai történelemtanári diplomámat akasztottam szög-
re, amikor átvettem apám hagyatékát, egy kis etyeki pincészetet. Napjaim legja-
vát ez töltötte ki. Mígnem egyszer csak összefutottam régi barátommal, Lacival, aki 
belerángatott egy új hobbiba. Kincset kezdtünk keresni. Eddig mindössze két közép-
kori kupát találtunk, no meg a Szent Korona és egy másik, dísztelenebb, régebbi 
korona hűlt helyét. Bónuszként pedig régi diákomat, az Oxfordban régészetből dip-
lomázott, káprázatos szépségű Evelynt.

– Csomagoltam mindegyikőjüknek egy kis szendvicset az útra – mosolyog rám 
Evelyn, és egy pillanatra tökéletesen elfelejtem, hová is indulunk, és hogy egyálta-
lán, miért. Eszembe jutott, hogy alig tíz éve még az első padban ült. Sosem értettem, 
hogy a dolgozatai csillagos ötösre sikerültek, de ha felelni hív-
tam, egyszerűen megkukult a táblánál. Elvörösödött, és egy 
szót sem volt képes kinyögni. Mégis tudtam, hogy az agya 
úgy vág, mint a borotva. Azért ez az Oxford... Kezd ben-
nem kialakulni némi kisebbrendűségi érzés.
– Tegezz nyugodtan – bököm ki. – Végül is, kollégák 
vagyunk...
– Hahó, én is itt vagyok! – vág közbe sértődötten 
Laci. – Ha esetleg velem is foglalkoznátok, akkor majd 
engem is le lehet tegezni bátran.
Azzal a terepjáróhoz bandukol. Bevágjuk magunkat, és 
elindulunk Százhalombatta felé. Megpróbáljuk megta-
lálni a régészeti parkban kutakodó Kürti professzort, 
aki talán segíthet, hogy megfejtsük a rejtélyt: mégis, hol 
bukkanhatnánk rá erre az egyszerű, de titokzatos koro-
nára. 
– Pffff... Minek megyünk Százhalombattára? Nincs ott 
semmi, csak egy hatalmas kőolajfinomító, meg három 
bazi nagy erőműkémény.
– Tévedsz – mondja Evelyn. – Az óváros tele van ókori 
és római régészeti emlékekkel. Meg fogsz lepődni, meny-
nyi érdekes helyet találunk majd. Vaskori, hatalmas föld-
várat, meg a 2700 éves halomsírokat, amelyekről a város 
a nevét kapta. A hallstatti kultúra emberei temetkeztek 
ebbe a 123 sírhalomba. Persze, a legtöbb már csak apró 
földhányás, alig észrevehető kiemelkedés. Lepusztította 
őket az erózió vagy beszántották a parasztok. De néhány 
azért megmaradt. Izgalmas lesz!
Alig fél óra az út Százhalombattáig, így korán érkezünk. A régészeti park még nem 
nyitott ki. Végignézünk a hatalmas fennsíkon. Délre a hőerőmű 207 méteres kémé-
nyei karcolják az eget, messzebb pedig, a Duna szalagja mellett, az olajfinomí-
tó trónol a lösztáblán. Sétálni indulunk a csípős, de verőfényes márciusi reggelen. 
Átvágunk egy szántóföldön, aztán egy gyümölcsösön. Mellettünk mindenfelé kisebb-
nagyobb sírhalmok – van, amelyik már csak fél méter magas –, előttük pedig példá-
san kitáblázva a történetük, és hogy mit találtak bennük a régészek. Ahogy a nap 
egyre magasabbra tör, kellemes meleg lesz. A tavasz és a Duna illatát hordozza a 
szél. Két–három méter magas vaskori földvár sáncán sétálunk, majd, a löszfennsík 
szélén, hirtelen elénk tárul a Duna panorámája. A fenséges folyam lassan kígyózik 
alattunk a hatvanméteres mélységben. Néhány percig csak bámuljuk a pazar lát-
ványt, aztán visszasétálunk a szabadtéri múzeumhoz. Evelyn közben talál néhány 

tő ibolyát, és a kis virágokból egyet-egyet a gomblyukunkba tűz. Úgy látom, Laci is 
kezd megbarátkozni a lánnyal... A régészeti park időközben kinyitott, így vásárolunk 
három belépőjegyet, és azonnal a látogatható halomsírhoz indulunk. A dombot ket-
témetszi egy fémes építmény, emiatt úgy néz ki, akár valami rakétasiló. Megnyílik az 
ajtó, és belépünk. Sejtelmes fények világítják meg a közepét, egy fadeszkákkal körül-
határolt négyszöget, ahol rekonstruálták a halomsír belsejét. A pénztáros magunk-
ra hagy bennünket, az ajtó lecsukódik, és kezdetét veszi a multimédiás bemutató. 
Velünk szemben egy vetítővásznon film pereg a feltárásról. 
Evelyn közelebb húzódik hozzám a hűvösben, és belefeledkezünk a bemutatóba. 
Így nem vesszük észre, hogy Laci rádobja a bőrdzsekijét a biztonsági kamerára. Azt 
viszont már igen, amikor lelép a fémjárdáról, és egyenesen a sír közepén toporog.

– Mit is keresünk, főnök? Egy régi koronát? – 
szólni sincs időnk, és már a hamvakkal teli 
urnát is odébb rakja, és benéz mindenhová.
– Azonnal gyere ki onnan! – üvöltöm neki. – 

Mégis, mi a fenét képzelsz?
De persze nem bírok magammal, és végül 

én is a tiltott területen találom magam. 
Evelyn a nyomomban. Kis lámpával pász-
tázza a sírt keretező faléceket. 
– Ez az! – kiáltja diadalmasan. – Tényleg itt 
dolgozott Kürti professzor! – világít rá egy 
alig észrevehető, apró „K. I.” monogramra, 

amit valaki belekarcolt a fába.
Ekkor azonban megáll a multimédiás prog-
ram, elhallgat a hangszórókból érkező szö-

veg, és teljes sötétség borul ránk a sírkamrá-
ban. Néhány perc múlva elkezd emelkedni a 
bejárati ajtó, és négy rendőr, meg a régészeti 
park alkalmazottai nyomakodnak be rajta.
A kihallgatás egy órán keresztül zajlik a 

százhalombattai rendőrség egyik ablakta-
lan szobájában. Miután a múzeum emberei 

szerint semmit sem tettünk tönkre a sírha-
lomban, így kénytelenek elengedni ben-
nünket.

– Meg ne lássam magukat a városban még 
egyszer! – morogja felénk az egyik rendőr.

Kifelé bandukolunk, a parkolóba. Egy nő vár ben-
nünket. Egy nő, a régészeti parkból.
– Csak kíváncsi voltam, mit keresgéltek... – mondja.
– ó, hát semmit, igazán semmit. Csak úgy nézelődtünk. – mosolyog rá Evelyn. – 
Egyébként, úgy tudom, dolgozott itt egy jó ismerősöm. Kürti István professzor.
– Az az ember közveszélyes őrült! Olyan, mint maguk! – hőköl vissza a nő.
– Nem tudja, hol lehet most?
– Fogalmam sincs, de nem is akarom tudni. Amikor itt dolgozott, szabadidejében 
folyamatosan a Duna feletti löszfalat kutatta. Valamit nagyon keresett, de sosem 
mondta meg, mit. Talán Ercsiben keressék, tíz kilométere ide, délnek. De lehet, már 
Szekszárdnál végez ásatásokat.
– Köszönjük – leheli Evelyn.
– Kerüljék el azt az embert! A saját érdekükben!





Gyógyító mobil?
Amerikai kutatók szerint a mobiltelefon sugárzása 
védelmet nyújt az Alzheimer-kór ellen, sőt bizonyos 
esetekben vissza is fordíthatja a betegség lefolyását. 
A sugárzás ugyanis képes kitörölni az agyban lerakó-
dott káros proteineket, a betegség egyik legfőbb jel-
legzetességét. A kísérletet közel 100 egéren végez-
ték el, a kísérleti állatokat genetikailag úgy kezelték, 
hogy az Alzheimer-kór tüneteit produkálják. Emellett 
egészséges egerek memóriáját is vizsgálták, miként 
reagálnak a sugárzásra. Amikor az idős alzheimeres 
egereket elektromágneses hullámokkal kezelték, a 
betegséggel járó memóriazavar eltűnt.

Necker Nimfája
Richard Branson, a Virgin Galactic cég tulajdono-
sa a világűr helyett most az óceánok mélyének 
meghódítását tűzte ki célul. A cég legújabb fej-
lesztése egy a külsejében és technológiájában is a 
repülőhöz hasonló tengeralattjáró, amelynek proto-
típusát nemrég mutatták be a sajtó képviselőinek. 
A 660 ezer dollárból épült gép szénszálas anyagból 
készült, három gömb alakú pilótafülke van rajta, 
melyekből 360 fokos kilátás nyílik a tenger mélyé-
re. Egyelőre csupán 40 méteres merülésre képes, 
de az a cél, hogy elérje a Mariana-árok 11 ezer 
méteres mélységét. Külön érdekesség, hogy Bran-
son a hajó kedvéért megvásárolt egy karib-tenge-
ri szigetet is, ahol az építés és tesztelés is zajlik. 
A nevét is a szigetről kapta: Necker Nimfája.

Mesteri mellényúlás
Steve Jobs nemrégiben mutatta be a legújabb Apple-újdonságot, az iPad táblakomputert. Az érintőképernyős gép 
25 centis képátlójú, és akár 10 órás akkumulátoridővel rendelkezik. Voltaképpen olyan, mint egy nagy iPhone, 
amellyel lehet internetezni, filmeket nézni, videojátékokkal játszani, elektronikus könyveket és újságokat olvasni, 
ezeket  – az iTuneshoz hasonló – iBook on-line könyvesbolton keresztül lehet a készülékre tölteni. Az iPadot 500-
800 dollár közötti áron kezdik majd árulni az uSA-ban. Szakértők azonban kétségesnek tartják, hogy van-e helye 
a laptopok és az okostelefonok között. 

A jövő szupervírusai
A vírusok elleni küzdelem egyre nagyobb publicitást kapott az elmúlt időkben a H1N1 megjelenése óta, azon-
ban egyre több kétely merül fel a fertőzések megállítására szolgáló módszerek hatásosságát illetően. Az elfo-
gadott módszer szerint a vírus nem lenne képes a vírus elleni szerek hatására létrejött magas számú mutációk 
kezelésére, ami a pusztulásához vezet. A tudósok molekuláris bizonyítékai szerint azonban a gyors variánsok-
nak kétféle hatása van. A második hatás, ami csak bizonyos mutációknál jelentkezett, segíti és gyorsítja a 
vírus alkalmazkodását és szaporodását. Felfedezésük felveti a kérdést, hogy amennyiben a vírusokat gyors 
mutációra késztetjük, de nem sikerül elpusztítani őket, azzal nem hozunk-e létre sokkal ellenállóbb szuper-
vírusokat?

Cápairánytű
A Föld mágneses mezejének a cápákra gyakorolt hatását vizsgálták tengerbiológu-
sok, mert azt régóta sejtették, hogy hosszú vándorlásuk során ennek segítségé-

vel tájékozódnak: egyes cápák képesek akár ezer kilomé-
tert is egyenes vonalban úszni a nyílt óceánon. Hawaii kutatók 

fogságban élő cápákkal kísérleteztek egy mesterséges mágne-
ses mező aktiválásával. Amikor aktiválták, minden esetben megválto-

zott az állatok viselkedése, és a mágneses erővonalak irányába fordul-
tak. Az erővonalak érzékelését az állatok fejében található elektromos 
érzékszervek segíthetik, amelyek pontosan úgy működnek, akár az 
iránytű.

tudomány&technika 2�



Tudós csigák
Vívócsigák házára erősített chipekkel vizsgálják Mexikóban a felmelegedést. A chi-
pek fél éven keresztül küldenek jeleket a nagyméretű puhatestűekről. A kutatás 
nemcsak a faj tenyésztésekor lehet hasznos, 
hanem az általános felmelegedés megisme-
rését is segíti. Egyszerre tanulmányozzák 
az élő csigákat és a spanyol hódítás előt-
ti időkből származó maradványo-
kat, így megtudhatjuk, milyen 
volt a hőmérséklet 1500 
évvel ezelőtt. A vívócsigák a tér-
ségben ínyencségnek számítanak, 
a halászok fő megélhetési forrásai. Az 
algákkal táplálkozó puhatestű az egyik 
legfontosabb tengeri növényevő, tehát olyan 
faj, amelynek nem szabad eltűnnie a táplá-
lékláncból.

Szimpatikus
politikusok

Amerikai szakemberek felméré-
se alapján a választók többsé-
ge előnyben részesíti a teltebb 
alkatú férfi politikusokat, 
azonban női kollégáiknál 
a vékonyabb testalkat 
az előnyösebb. A felmé-
rést 120 ember bevoná-
sával végezték, a részt-
vevőket több csoportra 
osztották, és részletes 
leírást kaptak egy férfi 
és egy női politikusról, 
amelyben szerepel-
tek a kitalált szemé-
lyek politikai nézetei 
és társadalmi hát-
tere is. Később 
mindegyiküknek 
adtak egy rendes 
vagy egy kövérebb-
re maszkírozott képet a jelöltek-
ről. A képek és a leírások alapján 
ezután egy 100-as skálán osztá-
lyozni kellett őket különböző tulaj-
donságok alapján, mint szimpatikus-
ság, megbízhatóság, becsületesség. 
Minden csoportnál a teltebb fér-
fi jelölt és a karcsúbb női jelölt bizo-

nyult nyertesnek.

nemcsak a faj tenyésztésekor lehet hasznos, 
hanem az általános felmelegedés megisme-
rését is segíti. Egyszerre tanulmányozzák 
az élő csigákat és a spanyol hódítás előt-
ti időkből származó maradványo-
kat, így megtudhatjuk, milyen 
volt a hőmérséklet 1500 
évvel ezelőtt. A vívócsigák a tér-
ségben ínyencségnek számítanak, 
a halászok fő megélhetési forrásai. Az 
algákkal táplálkozó puhatestű az egyik 
legfontosabb tengeri növényevő, tehát olyan 
faj, amelynek nem szabad eltűnnie a táplá-

Cukorbeteggé tesz a dohányzás
Az orvosi adatok szerint az aktív és passzív dohányzás cukorbetegséghez is 
vezethet, ami szoros összefüggésben van a halálos daganatos, valamint szív- 
és érrendszeri betegségekkel. A több mint húszezer amerikai orvos bevonásá-
val készült vizsgálat kimutatta, hogy napi 20 szál cigaretta közel 70 százalék-
kal emeli a 2-es típusú cukorbetegség gyakoriságát. A 19 év alatti fiataloknál a 
dohányzás igen magas, kilencszeres kockázatot jelent. Ha pedig a cukorbeteg 
továbbra is dohányzik, akkor a kockázat hatványozódik. Ez a betegség ritkán 
okoz életveszélyt, a többség halálát a szív- és érrendszeri betegségek okozzák. 

Bőrsejtből idegsejt
Amerikai kutatóknak sikerült közönsé-
ges egérbőrsejtből idegsejtet létrehoz-
niuk, ez pedig a jövőben megkérdője-
lezheti az őssejtek szükségességét. 
A szervezet minden sejtje tartalmazza a 
teljes DNS-állományt, azonban a külön-
böző sejtekben különböző gének működ-
nek, így más-más tevékenységre bírják a 
sejtet. Ezeknek a géneknek az átalakítá-
sával, mindössze három gén felhasználá-
sával hozták létre az idegsejteket, a folya-
mat csupán egy hétig tartott. Az egykori 
bőrsejtek élő egerekbe befecskendezve 
közel egy hónap elteltével idegsejtekként 
működtek. Ez az eljárás óriási lehetősége-
ket tartogat más sejtek előállítására is.

Gyémánt az Uránuszon
A Voyager–2 szonda adataira, valamint távcsöves megfigyeléseink eredményeire támaszkodva labo-
ratóriumi kísérletet végeztek arról, hogy az uránusz és a Neptunusz belsejében a nagy nyomás eredménye-
ként lehet-e szilárd és olvadék gyémántréteg. A két bolygó belső szerkezete és légköre hasonló lehet, hélium és 
metán alkotta légkörük alatt ammóniával és metánjegekkel keveredett vízköpeny van, míg a közepükben kis-
méretű, jeges-sziklás mag helyezkedik el. A New York-i szuperlézer segítségével azt is vizsgálták, sikerül-e gyé-
mántot olvasztani. Ez csak speciális körülmények között volt lehetséges, mivel a gyémánt több mint 100 000 
kelvin hőmérsékleten és 6-10 millió atmoszféra nyomás felett válik folyékonnyá.
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Nyerje meg ajándékainkat!

SuSan BOyle: 
i DreameD a Dream 
SONY 
A Britain’s Got Talent tehetségkuta-

tóján előadott Nyomorultak-dallal olyan általános 
döbbenetet okozott, amelyből azóta sem ocsúdott 
fel a világ közönsége: az azóta napvilágot látott 
I Dreamed a Dream című albuma világszerte rekor-
dot rekordra halmoz, már a megjelenés hetében 
eladtak belőle több mint hárommilliót. A középkorú 
skót hölgy története még Madonnát is meghatotta, 
így kivételesen engedélyezte Susannak You’ll See 
című dalának feldolgozását.

laDy gaga: 
tHe Fame mOnSter
uNIVERSAL 
Szex, alkohol, halál és szerelem – 

összegezte második albumának érintett témáit a 
23 éves világsztár. A The Fame Monster című kiad-
vány két CD-t is tartalmaz: az első lemezen nyolc 
vadonatúj szerzemény kapott helyet, a második a 
bemutatkozó lemez újrakiadása lesz. Korunk extra-
vagáns dívájának legújabb szerzeményei ezúttal a 
nyolcvanas, kilencvenes évek dallamvilágát idézik. 
Az album Bad Romance című debütáló dala máris 
felkerült a slágerlisták élére.

riHanna
rateD r
uNIVERSAL
A barbadosi R&B- énekesnő 17 éves 

korában szerzett magának hírnevet umbrella című 
világslágerével, amelyet aztán újabb népszerű dalok 
követtek. Karrierjét – élettársa csúnya pofonjain 
kívül – azóta sem zavarta meg semmi, és immár 
negyedik stúdióalbumát készítette el. A Rated R 
című lemezen olyan neves producerekkel és dal-
szövegíróval dolgozott együtt, mint Christopher 
„Tricky” Stewart, Will.A.Am és Justin Timberlake.

cOmPact DiScO
StereOiD
CLS 
A magyar elektronikus zenei formá-

ciót három tehetséges magyar zenész, a Toy Divi-
sionből ismert Pál Gábor, a Collins és Behnam 
DJ-páros tagja, Lotfi „Begi” Behnam, valamint az 
egykori megasztár, Walkó Csaba alapította. A Com-
pact Disco Steroid című albumának tíz dala angol 
nyelven íródott, hangzásukat slágeres vokáltémák 
és groove-os dallamok jellemzik.  

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) március 18-ig 

ezt a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
Compact Disco: Stereoid albumát!

Előző számunk nyertese: Scherer Rafaelné, Budapest.
Nyereménye: Britney Spears: The Singles Collection című albuma.

mo ZI

DvD

Fel! uP! 
INTERCOM
Az utóbbi évek legmeghatóbb, mégis rendkívül mulatságos animációs filmje a 78 éves légbal-
lon kereskedő, Carl Fredricksen felemelő története, aki megvalósítja felesége régi álmát, hogy 
több ezer légballont kötve házára repülhessen el Dél-Amerikába. Bosszúságára azonban egy 
Russell névű, nyolcéves cserkészfiú is a repülő házban ragad. A furcsa páros utazása során 
csupa egzotikus figurával találkozik, miközben a morcos öregúr is kénytelen beismerni, hogy 
az élet legnagyobb kalandjai az apró, mindennapi dolgokban rejlenek.

 kaPHatÓ a mOl-töltŐállOmáSOkOn! 

Viharsziget
uIP-DuNAFILM
Martin Scorsese legújabb filmje a szövetségi rend-
őrbíró, Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) történe-
te, aki újonnan kinevezett társával (Mark Rufallo) a 
Massachusetts partjaitól távol fekvő, sivár Vihar-
szigetre, egy beteg bűnözők számára fenntartott 
erődszerű elmegyógyintézet helyszínére érkezik. 
A nyomozók feladata, hogy megtalálják azt a gyil-
kosságért elítélt nőt, aki titokzatos módon eltűnt 
cellájából. A szigetre eközben pusztító hurrikán csap le, így újabb veszélyes betegek tűnnek el a felfordulásban, 
s Teddy egyre kétségbeejtőbb helyzetbe kerül – lassan saját elméjének épségében sem hisz… Scorsese miszti-
kus thrillerében DiCaprio mellett további kiváló színészek is feltűnnek, köztük Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily 
Mortimer és Max von Sydow.

mozibemutató: 2010. március 4.

kettŐS azOnOSSág 
ADS BuDAPEST FILM
Johnnak, a tökéletesen átlagos amerikai orvosnak egy nap fenekestül felfordul az élete, ami-
kor egy rejtélyes nőnek segít elmenekülni a támadói elől. Ettől kezdve ugyanis ő is az üldözők 
célpontjává válik, ahol az egyetlen tét az életben maradás. Dennis Dimster-Denk rendező izgal-
mas thrillerének főszerepében Val Kilmert láthatjuk.

 kaPHatÓ a mOl-töltŐállOmáSOkOn! 

HiVatali PatkányOk
INTERCOM
Peter, Michael és Samir egy hatalmas cég hatalmas irodájában töltik a hétköznapjaikat. utál-
ják a melót, kerülik a főnököt, és azon törik a fejüket, hogyan állhatnának bosszút életük meg-
nyomorítóján: a Hivatalon. Peter egy nap felkeres egy feszültségenyhítő hipnoterapeutát, ahol 
gutaütést kap. Ettől kezdve nem érdekli semmi: megmondja a véleményét a főnökeinek, pecáz-
ni jár, íróasztalán pedig halat belez. De ez még csak a botrány kezdete... 

 kaPHatÓ a mOl-töltŐállOmáSOkOn! 

CD

igazából apa
INTERCOM 
Márk, az Ausztráliában élő festő (Kaszás Géza) 
hazautazik Magyarországra, hogy felkutassa ifjúko-
rában hátrahagyott alkotásait. Képek helyett azon-
ban egészen mást talál. Egy kislányt, akiről kide-
rül, talán az ő gyereke. Katát most Bálint (Kamarás 
Iván) neveli, és sem a képekről, sem a nevelőapa-
ságról nem kíván lemondani. A két férfi valóságos 
háborúba kezd, hogy megszerezze a kislányt. Az 

egyre zűrösebb helyzetet csak a nők (Gryllus Dorka, Polyák Lilla) teszik még zavarosabbá, de amikor a valódi bot-
rány kirobban, a két vetélytársnak már együtt kell harcba szállnia egy közös ellenséggel szemben. 

mozibemutató: 2010. március 18.
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Nyerje meg ajándékainkat!

ian macDOnalD
a Fejek FOrraDalma 
– a BeatleS Dalai éS 
a HatVanaS éVek 
PARK KÖNYVKIADó
A Beatles-imádat még soha nem volt ennyire objek-
tív – dicsérte a kötetet a Sunday Times. Ian Mac-
Donald ugyanis a liverpooli banda igazi lényegé-
re, a dalokra összpontosítva festi meg az együttes 
pályaképét. A szerző alapos ismeretanyaggal fel-
vértezve vállalkozott a 241 dal „olvasatának” meg-
írására – az első amatőr szintű kísérletektől, az 
1957-ben készült Real Love-tól az „utolsó utáni” 
1995-ös felvételekig. 

cOrmac mccartH
az út
MAGVETő
A Nem vénnek való vidék írójának 
Pulitzer-díjas regénye felkavaró törté-
net, megrendítő utópia. A „vég” után apa és fia ban-
dukolnak éhezve és fázva az úton, keresve a mara-
dék kis jót, ami túlélhette a pusztulást. Az anya 
már föladta a keresést. A férfi pisztolyában csupán 
két golyó van, ami kevés az ellenség legyőzéséhez, 
viszont éppen elegendő önmaguk legyőzéséhez. 

PaulO cOelHO
Szerelem 
ALEXANDRA 
„Az első szerelem soha nem múlik el, 
de mindig véget ér.” Napjaink egyik leg-
kedveltebb írójának magvas gondolataira már szá-
mos könyvben rácsodálkozhattunk. A Szerelem 
című kiadvány színes, már-már buja illusztrációit 
Catalina Estrada nemzetközileg elismert illusztrá-
tor készítette.

carla BarDi
claire PieterSen
cSOkOláDéS FinOm-
SágOk aranykönyVe 
KOSSuTH KIADó 
Édes, keserű, csípős, folyékony, lágyan olvadó vagy 
szilárd: a csokoládé, ami valóban az istenek ele-
dele, olyan kultikus étel, amely a századok során 
folyamatosan újjászületik, és arra ösztönöz, hogy 
újra meg újra megkóstoljuk a különböző trendek 
szerinti formájában. A kötet 300 fenséges receptet 
tartalmaz, hagyományosakat és különlegeseket, a 
kekszektől a tortákig, a trüffelektől a brownie-ig. 

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) március 18-ig 

ezt a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse  
Carla Bardi – Claire Pietersen

Csokoládés finom-ságok aranykönyve 
Előző számunk nyertese: Németh Viktória, Sopron.

Nyereménye: Robert O. Young, PhD – Shelly Redford Young: 
A pH csoda című könyve!

programok könyv

Bajnokok ligája
A két legjobb dolog, amiért érdemes Milánóba men-
ni, az a divatüzletek sokasága és a focimeccsek. Mi 
most ez utóbbit javasoljuk, ugyanis a nyolcvanezer 
nézőt befogadó milánói stadion hangulatát legalább 
egyszer mindenkinek át kell élnie. Akinek piros-fekete 
a vére, az Milant nézi a San Siro stadionban, a Napo-
li, a Lazio vagy május 2-án a Juventus ellen. Azok, 
akik csak kék-feketében látják a világot, és az Interért 
élnek-halnak, ők meg a Giuseppe Meazza stadionba 
menjenek a Genoa, a Livorno, de még inkább az ápri-
lis 18-i Juventus elleni meccsre. Amit szerte Olaszor-
szágban szerényen csak így hívnak: Derbi d’Italia, a 
meccsek meccse.
További információ: www.jegymania.hu

StOmP
BuDAPEST, KONGRESSZuSI KÖZPONT
2010. MÁRCIuS 24–27.
Legyen az kukatető, műanyag cső, partvis, öngyúj-
tó, kosárlabda vagy karosszék – a fiúk szinte bármi-
ből előcsalogatják a muzsikát. Az 1991-ben alakult 
brit formáció a zenét és a táncot vegyíti komplex szín-
házi elemekkel, produkcióikat napjainkig 43 ország-
ban mintegy 14 millióan látták. Hat sikeres West End-i 
show után most egy új produkcióval álltak elő, ame-
lyet a Las Vegas-i nagy formátumú STOMP OuT LOuD 
ihletett.

egy, kettő, három/az ibolya
BuDAPEST, PESTI SZÍNHÁZ
2010. MÁRCIuS 15., 22., 25., 26.
A nagystílű bankvezérnél, Norrisonnál (Kern András) 
egy amerikai milliomoscsemete, Lydia (Kovács Patrí-
cia) vendégeskedik. Ám mielőtt a bankár visszaszol-
gáltatná a lányt a – jövendőbeli üzletfeleit jelentő – 
szüleinek, kiderül, hogy az beleszeretett egy szegény 
munkásfiúba, sőt a fiatalok már örök hűséget is fogad-
tak egymásnak. Norrisonnak egy órája van, hogy a 
kínos házasságot ragyogó partiként tüntesse fel. Az 
ibolya története már egy fővárosi színházban játszódik. 
Az igazgató (Reviczky Gábor) és a zeneszerző kóristá-
kat keresnek, de megunják a felvételiző színésznőcs-
kéket, s egy hirtelen ötlettől vezérelve a két férfi szere-
pet cserél. Molnár Ferenc két egyfelvonásosát Szabó 
Máté a Pesti Színházban állította színpadra. 

aranyba rejtett arcok
aranymaszkok ázsiából
NÉPRAJZI MÚZEuM
2010. MÁRCIuS 12. – JÚNIuS 20.
A Néprajzi Múzeumban március 12-én nyíló kiállí-
tás főszereplője az arany, ám ezúttal nem csillogó 
ékszerként, nem pénzesládikák fenekéről előkerült 
érmeként, hanem különleges maszkok alapanyaga-
ként. Kínától Jáva szigetéig, a Balkán-
tól Délkelet-Ázsiáig több tucat-
nyi, világviszonylatban is 
párját ritkító műtár-
gyat csodálhatunk 
meg – kiegészítve 
a múzeum saját, 
ázsiai és óce-
ániai reme-
keivel. Zel-
nik István 
ü z l e t e m -
ber, hajda-
ni diplomata 
évtizedek szor-
gos gyűjtőmunká-
jával felépített kol-
lekciójának néhány 
becses darabját első 
ízben láthatják a látogatók.



stílus&lendület

A rejtvény megfejtését március 18-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). A márciusi megfejtők között 5 CD-t sorsolunk ki.  
A februári rejtvény megfejtése: Egy jeggyel hatszáz bor kóstolható. A nyertes: Pápai János, Érd; Majláth Jánosné, Budapest; Szabó Istvánné, Dejtár; Csomós Péter, Nyíregyháza; Kolmár László, Sellye.  
Gratulálunk, nyereményét postán küldjük el!

KÉZMŰ FŐVÁROSI 
KÉZMŰIPARI NONPROFIT Kft.

VEGYESIPARI GYÁREGYSÉG
MŰANYAG ÜZEM

1174 Budapest, Ferihegyi u. 280.
Telefon: 06 1 258-5085

Fax: 06 1 258-2689
e-mail: muanyag@kezmu.hu

website: www.kezmu.hu
www.kezzelszivvel.hu

csizma.indd   1 2/17/10   8:37:44 AM



©
 2

00
9 

Ki
ng

 Fe
atu

re
s S

yn
dic

ate
, In

c. 
TM

 H
ea

rs
t H

ol
din

gs
, In

c.
T

ra
d

e
m

a
rk

AZ ÚJ GENERÁCIÓS DAILY MEGSZÜLETETT.  
AZOKNAK ALKOTTUK,  AKIKNEK  A TELJESÍTMÉNY 
MELLETT A KÖRNYEZET IS FONTOS. 

  ÚJ 140 - 170 LÓERÔS EEV MOTOROK, MELYEK 
KÖRNYEZETBARÁTABBAK AZ EURO V-ÖS MOTOROKNÁL
136 LÓERÔS NATURAL POWER METÁN ÜZEMÛ VÁLTOZAT
TERHELÉSELOSZLÁST FIGYELEMBE VEVÔ ESP, MINT ALAPFELSZERELTSÉG
2.8T - 7T ÖSSZGÖRDÜLÔTÖMEGÛ VÁLTOZATOK, AKÁR 4,7 T HASZNOS TEHERBÍRÁSSAL 
TÖBB MINT 7000 KÜLÖNBÖZÔ VÁLTOZAT

www.ecodaily.iveco.com

MÁRKAKERESKEDÉSEK:
BESSO ZRT. 7634 Pécs, Pellérdi út 48; Tel.: 06 72 257-500; info: kereskedelem@besso.hu, ETS KFT. 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 6; Tel.: 06 23 501-930; info.ets@cefin.hu, 
LEVANTEX KFT. 1044 Budapest, Ipari Park u. 2., Tel.: 06 1 435-3000; info:levantex@iveco-levantex.hu, SZALAY AUTÓHÁZ KFT. 6000 Kecskemét, Katonatelep, 441-es fôút; 
Tel.: 06 76 505-600; info: iveco@szalayautohaz.hu, TRUCK SAVARIA KFT. 9700 Szombathely, Sárvári u. 56.; Tel.: 06 94 522-070; info.truck.kft@trucksavaria.hu 

FELHATALMAZOTT MÁRKAKERESKEDÉSEK: 
EUROTRADE KFT. 2948 Kisigmánd, M1 Truck Centrum; Tel.: 06 34 556 655; eurotrade@eurotrade.hu, HILCZ & FIA KFT. 7122 Kakasd, Kossuth u. 8/0., Tel.: 06 74 431-908; 
info@hilcz.hu, KIPPER CARGO KFT. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. Tel.: 06 52 534-777; kipper-cargo@axelero.hu, KJGyJ ZRT.  7400 Kaposvár, Füredi út 180. Tel.: 06 
82 506-166, iveco@jarmugyarto.hu, LEVANTEX TATABÁNYA KFT. 2800 Tatabánya, Gyôri út 43.; Tel.:06 34 512-450; levantex@iveco-levantex.hu, PANNON TRUCK 2000 
KFT. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 105; Tel.: 06 92 511-180;  info@pannontruck2000.hu, TRUCK ITALIA KFT. 3526 Miskolc, Zsigmondi u. Tel.:06 46 413-105; truckitalia@t-
online.hu, TRUCK SAVARIA DEBRECEN KFT. 4030 Debrecen, Ozmán u. 3. Tel.: 06 52 524-090; lorincz@trucksavaria.com, UNICAR 2000 KFT. 3300 Eger, Külsôsor út 8.;  
Tel.: 06 36 512-010; unicar@t-online.hu

FELHATALMAZOTT DAILY CENTER:
DELTA TRUCK KFT. 1097 Budapest, Táblás u. 38; Tel.: 06 1 358 1444; Fax: 06 1 280-1846; Info.marketing@delta-truck.hu

FELHATALMAZOTT ÉRTÉKESÍTÉSI PONT: 
ITALCAMION KFT. 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 89; Tel.: 06 76 430-537

FELHATALMAZOTT SZERVIZ: 
GALLA TEHER KFT. 2800 Tatabánya, Tarjáni út 1.; Tel.: 06 34 511-704; galla.teher@t-online.hu 

ZÖLD ÚT
A TELJESÍTMÉNYHEZ

IVECO_Popey_210x297_StilusLendulet.indd   1 11/16/09   3:07:26 PM

©
 2

00
9 

Ki
ng

 Fe
atu

re
s S

yn
dic

ate
, In

c. 
TM

 H
ea

rs
t H

ol
din

gs
, In

c.
T

ra
d

e
m

a
rk

AZ ÚJ GENERÁCIÓS DAILY MEGSZÜLETETT.  
AZOKNAK ALKOTTUK,  AKIKNEK  A TELJESÍTMÉNY 
MELLETT A KÖRNYEZET IS FONTOS. 

  ÚJ 140 - 170 LÓERÔS EEV MOTOROK, MELYEK 
KÖRNYEZETBARÁTABBAK AZ EURO V-ÖS MOTOROKNÁL
136 LÓERÔS NATURAL POWER METÁN ÜZEMÛ VÁLTOZAT
TERHELÉSELOSZLÁST FIGYELEMBE VEVÔ ESP, MINT ALAPFELSZERELTSÉG
2.8T - 7T ÖSSZGÖRDÜLÔTÖMEGÛ VÁLTOZATOK, AKÁR 4,7 T HASZNOS TEHERBÍRÁSSAL 
TÖBB MINT 7000 KÜLÖNBÖZÔ VÁLTOZAT

www.ecodaily.iveco.com

MÁRKAKERESKEDÉSEK:
BESSO ZRT. 7634 Pécs, Pellérdi út 48; Tel.: 06 72 257-500; info: kereskedelem@besso.hu, ETS KFT. 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 6; Tel.: 06 23 501-930; info.ets@cefin.hu, 
LEVANTEX KFT. 1044 Budapest, Ipari Park u. 2., Tel.: 06 1 435-3000; info:levantex@iveco-levantex.hu, SZALAY AUTÓHÁZ KFT. 6000 Kecskemét, Katonatelep, 441-es fôút; 
Tel.: 06 76 505-600; info: iveco@szalayautohaz.hu, TRUCK SAVARIA KFT. 9700 Szombathely, Sárvári u. 56.; Tel.: 06 94 522-070; info.truck.kft@trucksavaria.hu 

FELHATALMAZOTT MÁRKAKERESKEDÉSEK: 
EUROTRADE KFT. 2948 Kisigmánd, M1 Truck Centrum; Tel.: 06 34 556 655; eurotrade@eurotrade.hu, HILCZ & FIA KFT. 7122 Kakasd, Kossuth u. 8/0., Tel.: 06 74 431-908; 
info@hilcz.hu, KIPPER CARGO KFT. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. Tel.: 06 52 534-777; kipper-cargo@axelero.hu, KJGyJ ZRT.  7400 Kaposvár, Füredi út 180. Tel.: 06 
82 506-166, iveco@jarmugyarto.hu, LEVANTEX TATABÁNYA KFT. 2800 Tatabánya, Gyôri út 43.; Tel.:06 34 512-450; levantex@iveco-levantex.hu, PANNON TRUCK 2000 
KFT. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 105; Tel.: 06 92 511-180;  info@pannontruck2000.hu, TRUCK ITALIA KFT. 3526 Miskolc, Zsigmondi u. Tel.:06 46 413-105; truckitalia@t-
online.hu, TRUCK SAVARIA DEBRECEN KFT. 4030 Debrecen, Ozmán u. 3. Tel.: 06 52 524-090; lorincz@trucksavaria.com, UNICAR 2000 KFT. 3300 Eger, Külsôsor út 8.;  
Tel.: 06 36 512-010; unicar@t-online.hu

FELHATALMAZOTT DAILY CENTER:
DELTA TRUCK KFT. 1097 Budapest, Táblás u. 38; Tel.: 06 1 358 1444; Fax: 06 1 280-1846; Info.marketing@delta-truck.hu

FELHATALMAZOTT ÉRTÉKESÍTÉSI PONT: 
ITALCAMION KFT. 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 89; Tel.: 06 76 430-537

FELHATALMAZOTT SZERVIZ: 
GALLA TEHER KFT. 2800 Tatabánya, Tarjáni út 1.; Tel.: 06 34 511-704; galla.teher@t-online.hu 

ZÖLD ÚT
A TELJESÍTMÉNYHEZ

IVECO_Popey_210x297_StilusLendulet.indd   1 11/16/09   3:07:26 PM



horoszkóp �2

stílus&lendület

SkorpIÓ X. 24. – XI. 22.
Magabiztosnak, erősnek érzi magát, amire minden oka megvan, hiszen 
élete irányítása a saját kezében van. A munkahelyén különösen sike-
resnek érzi magát, kollégái is hallgatnak a szavára. Több időt fog tölte-
ni a családjával, ami kifejezetten örömmel tölti el önt, hiszen az életé-
ben ez a legfontosabb. Oka lesz rá, hogy gyermekére büszke legyen. Ne 
fukarkodjon tehát a dicsérettel, adjon hangot a pozitív érzelmeknek!

nyILaS XI. 23. – XII. 21.
Lelke mélyén érzi a közelgő tavaszt, ami friss, kezdeményező 
hangulattal tölti el önt. Ne bosszankodjon, ha nem mindenki ért 
egyet önnel. Főként ne akarjon másokat meggyőzni az igazáról, 
hiszen a világ pont attól szép, hogy mindenki másképp gondol-
kodik. Míg az előző hónapban a hétvégék voltak mozgalmasab-
bak, most inkább a hetek közepén lesznek elevenebbek a nap-
jai. Az anyagiak területén nagyobb kockázatot ne vállaljon!

Bak XII. 22. – I. 20.
Egy korábbi vita újra felbukkan az életében, amiről ön korábban azt 
hitte, hogy már régen lezárta. Ez egy kicsit felkavarja majd a napja-
it, hajlamos lesz tehát felesleges dolgok miatt szorongani. Tudom, 
könnyű azt javasolni, hogy legyen lazább, de azért a hónap második 
felében ez mégis sikerülni fog egy kedves barát segítségével. 

vÍZönTŐ I. 21. – II. 19.
Ámor, a szerelem istene egy kissé elfordítja öntől mosolygós 
arcát, ami egyéni élethelyzet szerint jócskán okozhat a magán-
életen belül konfliktust. Lesznek olyan napok, amikor barátait 
közelebb érzi magához, mint a társát, de gondoljon arra, hogy 
az emberi kapcsolatoknak is megvan a maga „árapálya”. Anya-
gi helyzete viszont jó formában lesz, még akkor is, ha ez most 
nem okoz különösebb elégedettséget.

koS III. 21. – Iv. 20.
A bolygók valóságos randevút adtak az ön jegyében. Ne cso-
dálkozzon tehát, ha még a szokottnál is jobban felpezsdül-
nek életében az események, és alig tud különbséget tenni 
fontos és kevésbé lényeges teendők között. Március köze-
pétől különösen nagy lesz az energiája, ekkortól ugyanis 
uralkodó bolygója, a Mars, a korábbi hátráló mozgás helyett 
egyenes irányt vesz égi útján.

BIka Iv. 21. – v. 20.
Ha lassan is, de a Vénusz (az ön uralkodó bolygója) közelít a 
Bika jegyéhez, ami a gyakorlat nyelvére lefordítva azt jelen-
ti, hogy anyagi helyzete, ha kicsit is, de javulni fog ebben a 
hónapban. Szerencsére ön kiválóan alkalmas arra, hogy 
idejét, pénzét és energiáját jól ossza be, amire szüksége 
is lesz majd. Ha társával eltérnek  pénzköltési szokásaik, 
abból kisebb vita lehet a hónap második felében.

IkrEk v. 21. – vI. 21.
Ebben a hónapban Ámor elkényezteti, kár lenne kihagy-
ni áldásos hatását. Ha jelenleg még magányos, akkor egy 
érdekes találkozás hozhat új lehetőséget. Ha pedig már 
elkötelezett, akkor az adott kapcsolatán belül fog egy eddig 
rejtve maradt  szépséget felfedezni. A szerelem miatt akár 
egy kicsit háttérbe is szorítja a többi életterületet, pedig 
mind a munka, mind a pénzügyek kedvezően alakulnak.

rÁk vI. 22. – vII. 22.
Érdekes, kellemes, mozgalmas hónap áll ön előtt, amikor 
akár még azzal is próbálkozhat, amit korábban lehetetlen-
nek talált. Vidámsága másokra is át fog terjedni. A munka-
helyén kedvező változások történnek, ami ugyan nem anya-
gi jellegű lesz, de jobban fogja magát érezni. A szabadidejét 
remekül osztja be, amin még ön is meglepődik.

oroSZLÁn vII. 23. – vIII. 23.
Az előző hónapban egy kicsit túl sokat dolgozott, amire a 
szervezete határozottan jelez. Ez még nem tavaszi fáradt-
ság, de persze az nem árt, ha több vitamint fogyaszt. Sze-
rencsére március középső napjai már sokkal nyugodtabbak 
lesznek, azonban nagyon fontos megtanulnia most, hogy 
tudjon nemet mondani.

SZŰZ vIII. 24. – IX. 23.
Végre megtalálja azt a belső békét, ami az ön számára any-
nyira fontos. Amire most a legnagyobb szüksége van, az pár 
békés, eseménytelen hét. A sors éppen ezt fogja nyújtani 
a hónap szülötteinek. Párkapcsolatában különös figyelem-
mel fognak egymás felé fordulni, de barátaitól is sok ked-
vességet kap.

mÉrLEg IX. 24. – X. 23.
A hónap első napjai kellemes hangulattal köszöntenek 
önre. Ebben szerepe lesz annak is, hogy mások helyett is 
átvállal dolgokat, s ez a túlzott segítőkészség most túl nagy 
terhet ró az ön vállára. Először tehát küzdjön meg a saját 
feladataival, és csak akkor segítsen másoknak, ha marad 
elég ereje és ideje arra. Ez egyébként a házimunkában és a 
munkahelyén is igaz lesz.

HaLak II. 20. – III. 20.
Boldog születésnapot, kedves Halak szülött!
Ebben az évben nem lesz nagy kedve mozgalmas ünneplésre. 
Legszívesebben csak közvetlen családjával töltené ezt a napot. 
Pár kedves barát azonban ezt nehezen veszi tudomásul. Higy-
gye el, nem tolakodni akarnak, hanem örömet szerezni,  tegyen 
tehát úgy, mintha örülne nekik! A hónap nagy részében egyéb-
ként környezete tiszteletben fogja tartani zárkózottságát.

Jon Bon Jovi
1962. 03. 02.

Spike Lee
1952. 03. 19.

Lauren graham
1967. 03. 16.

Cindy Crawford
1966. 02. 20.
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stílus&lendület

Szabadság, fegyelem

Popper Péter
„A vállalatok, különösen a nagyvállalatok mindent 
elkövetnek majd, hogy a lakosságot minél nagyobb 
vásárlásokra buzdítsák. Minél több árut vegyenek, 
olyanokat is, amikre nincs igazán szükségük. Ezt úgy 
érik el, hogy lazán és szinte korlátlanul hiteleket biz-
tosítanak a lakosság számára. Egészen addig, míg az 
emberek és a vállalatok adósságállománya úgy meg-
nő, hogy visszafizethetetlenné válik. Ha a hiteleket 
nem tudják visszafizetni, akkor a bankok sorra ösz-
szeomlanak. Ha a bankok sorra összeomlanak, akkor 
egy egész Európára kiterjedő pénzügyi-gazdasági vál-
ság következhet be.”
Ezeket a sorokat nem egy mai elemző írta. 1867-ben 
jelentek meg a Financial Times hasábjain.
Aki leírta: Marx Károly. 
Aki idézi: Popper Péter. Válság és megújulás című 
nemrég megjelent könyvében mindehhez hozzáteszi: 
„A válságok alatt régi dolgok összeomlanak, új dolgok 
keletkeznek, aztán megint jön egy krízis. Ez a történe-
lem működési formája.”
Ahogyan Popper működési formája az évenkénti egy 
könyv. Már nyomdában van a Könyvhétre megjelenő 
legújabb könyve, amely a Sárkányok barlangja címet 
viseli. „Furcsa könyv lesz” – mondja. Elmaradhatat-
lan fekete garbójában, furcsa kis félmosollyal a szá-
ján, hátradől, szemét lehunyja, lassan beszél. Popper 
a bölcs, a mesemondó, a hivatásos kételkedő. „Ar-
ról írok benne” – folytatja – „hogy mikor és hol sik-
lott ki, és kezdett a lejtőn lefele csúszni az európai 
kultúra. Azt látom, hogy az európai kultúra nem elő-
re megy, hanem visszafelé a keleti kultúrák felé. Azt 
látom, hogy a nyugati kultúra becsődölt.  Szerintem 
az egyház szúrta el” – összegzi röviden – hogy miről 
is gondolkodott az elmúlt félévben. 
A pszichológia tudományok kandidátusa, egyetemi 
tanár. Az izraeli Bar Ilan Egyetem vendégprofesszora, 
Horn Gyula miniszterelnök egyik személyes tanács-
adója. Tanít az ELTE-n, a MÚOSZ Újságíró Akadémi-
áján, a Színház– és Filmművészeti Egyetemen, és az 
Országos Rabbiképzőben. Közben könyveket ír. Köte-
teinek száma meghaladja a huszonötöt. Több száz-
ezres olvasótáborral rendelkező klinikai gyermek-
szakpszichológus és pszichoterapeuta. Hazánk egyik 
legnépszerűbb és legelismertebb  gondolkodója. 

Stílus&lendület: Legutóbb megjelent könyvednek, a 
Válság és megújulásnak ezt az alcímet adtad: Siva neve-
tő tánca. Miért?
Popper Péter: Azért, mert nincs megújulás pusztulás 
nélkül. Az elmúlás és a megújulás nem két folyamat, 
hanem egy.  Ezt jelképezi a Hindu kultúrában Siva, aki 
pusztító és teremtő istenség egy személyben. Ahhoz, 
hogy az új beköszöntsön, a réginek pusztulnia kell. 
Tavasz csak a tél után jön el. Most éppen gazdasági-
pénzügyi válság van. Sok embert persze rettenetesen 
rosszul érint. Egzisztenciák, ideológiák omlanak össze. 
S&l: Mondhatjuk, hogy ez egy új jelenség? 
P. P.: Ez mindig is így volt. A magyar történelem sem 
más, mint válságok és megújulások története. A keresz-
ténység felvétele, a tatárjárás, a török hódoltság, a 
három részre szakadt Magyarország, a Rákóczi-sza-
badságharc, az első világháború, a fasiszta orientáció, 
a háború, a nyilasok, még Rákosi is mind-mind válsá-
gos időszak volt. Mindig jött utána egy kis nyugalom. 
Egy történész egyszer kielemezte az ország ezer évét, 
és arra jutott, hogy a válságok, 66-70 évenként követik 
egymást. Ezért én azt gondolom, ekkora hisztériát nem 
kéne csinálni a mostani helyzetben. 
S&l: Miért éljük meg akkor mindezt ilyen tragikusan? 
P. P.: Ebben a médiának óriási a felelőssége.  Egy apo-
kaliptikus világérzést sugall. Itt a világvége, menetelünk 
a pusztulás felé. A sajtó manapság kipécézi 
a rossz híreket. Halálra idegesíti az embere-
ket, mert az emberek a rossz híreket zabálják. 
Próbáld ki egy társaságban. Kezdd el mesélni, 
hogy Jolán és Jenő mennyire szeretik egymást. 
Milyen boldog házasságban élnek. Senki sem 
fog rád figyelni. Bezzeg, ha azt mondod, kép-
zeljétek, Jenő megcsalja Jolánt, azonnal rád 
szegeződik minden tekintet. 
S&l: Miért?
P. P.: Nem tudom miért. Csak azt tudom, hogy 
az emberek egymás hisztériáját fokozzák, és 
ezt élvezik. Hogy kezdődik ma egy átlagos 
beszélgetés? Olvastad, hogy az X vagy az Y 
mit csinált: s itt rendszerint valami emeletes 
disznóság következik.
S&l: Hogyan lehet védekezni?
P. P.: Ahogyan Voltaire tanácsolta, műveljük 
kertjeinket. Vagyis tartsuk magunkat rendben 
lelkileg. Vigyázzuk a családunkat, az érzésein-
ket. Nem kell mindenben részt venni, minden-
ről véleményt formálni. 
S&l: Hogyan őrizzük meg belső békénket, ha 
a külvilág zajos, zavaros, ellenséges?
P. P.: Most azonban már azt gondolom, hogy 
mi emberek a születés és halál közötti időt 
kaptuk. Ami ezen kívül van, az nem a mi kom-
petenciánk. Semmiféle módon, se meditáci-

óval, se reinkarnációs hipnózissal, se más ezoterikus 
módszerrel nem kell bekukucskálni a nemlét szféráiba. 
Ahogyan apám mondta nekem ifjúkoromban, nem kell 
olyan jól értesültnek lenni a túlvilág dolgaiban. 
S&l: Akkor? Hogyan segítsünk magunkon?
P. P.: Tanuljunk meg jóban lenni a világgal! Fejlesszük ki 
magunkban a kapcsolatteremtés képességét! Tudjunk 
nemet mondani arra, ami ellen erkölcsi érzékünk tiltako-
zik! És ha éppen arra van szükség, vállaljuk a magányt! 
És még valami segít. A fegyelem.
S&l: Ami nem igazán divatos manapság. Mintha a sza-
badság ma fontosabb lenne, mint a fegyelem.
P. P.: Belső fegyelem nélkül a szabadság megbetegít. 
Ezért van olyan sok pszichés zavar a modern kultúrában. 
Az emberi psziché ugyanis szétesik fegyelem nélkül. 
Csak a belső fegyelem tanít meg élni a szabadsággal. 
S&l: Létezik szabadság egyáltalán? Miféle szabad-
ságról beszélhetek akkor, amikor a banknak, amelyik 
a lakáshitelemet adta, még 20 évig az adósa vagyok, 
a főnököm bármelyik pillanatban kirúghat, a környeze-
tem pedig olyan szennyező, hogy jó, ha megérem a hat-
vanat tüdőrák nélkül?
P. P.: Igaz, az élethelyzeteim adottak. Rajtam áll azon-
ban, hogyan viselkedem ezekben a helyzetekben. Ebben 
áll szabadságom.

Dogossy Katalin






