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Kedves Olvasó!

Márciusi lapszámunk címlapszereplője az egyik legis-
mertebb magyar színésznő, Ónodi Eszter. Komoly 
szakmai eredményei már önmagukban elegendőek 
lennének ahhoz, hogy kiemelten foglalkozzunk a Jászai 
Mari-díjas művésszel. Az interjúból kiderül, hogy honnan 
indult, milyen álmai voltak, illetve, hogy milyen nem min-
dennapi nehézségekkel kell szembenéznie egy színész-
nek. De a lényeg most mégsem ez. Ónodi Eszter ezúttal 
azért kap tőlünk hangsúlyos figyelmet, mert örömmel 
fogadta el a MOL által létrehozott Új Európa Alapítvány 
jószolgálati nagyköveti tisztségét. Számunkra is nagy 
megtiszteltetés ez, mert úgy érezzük, hogy hitelesen és 
szívből jövően tudja majd közelebb vinni az emberekhez 
az alapítványt, amely fiatal tehetségeket támogat, kivá-
ló pedagógusokat, edzőket és szakembereket ismer el, 
illetve gyermekgyógyító programokat karol fel. Az ered-
mények által nemcsak a támogatottak, hanem az egész 
közösségünk gazdagodik. A londoni olimpia aranyérmes 
kardvívója, Szilágyi Áron például 16 évesen jelentkezett 
az alapítványnál, hogy segítsünk egy új vívófelszerelés 
megvásárlásában. Hat évvel később egy egész ország 
öröme testesült meg az aranyat érő találat utáni sisak-
levevős mozdulatban. Ugyanilyen jó példa a palóznaki 
meseterápiás, vagy a bicskei drámaterápiás gyermek-
gyógyító program. Ónodi Eszter ezeknek az ügyeknek 
lett a nagykövete, amit innen is köszönünk neki.
Persze, most sem hiányozhat az autósteszt, melyre 
Szente Vajkot kértük fel, akitől többek között azt is meg-
tudtuk, mi a közös a színházban és az autógyártásban. 
Az autótulajdonosokra gondolva pedig hasznos tippek-
kel igyekszünk szolgálni, melyeket megszívlelve 
biztonságosan indul a tavaszi autózás. 
Jöjjön el mihamarabb a szép idő, jó olvasgatást 
kívánunk!
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Tényleg jön az Alfa SUV  Először 2003-
ban tűnt fel a Kamal nevet viselő hobbiterepjá-
ró, amelynek szériagyártását két évvel később-
re ígérték. Akkor azonban – és négy évvel 
később sem – semmi sem lett a dologból, de 
még a 2011-es terv is elhalt. Most egy álcá-
zott modellt már próbálgatnak az USA-ban, és 
a 2014-ben 9 új modellel előálló gyár biztos, 
hogy a SUV-ot is piacra dobja.
 
Gazdát cserélt a Husqvarna  A BMW hosz-
szas tárgyalások után eladja a svéd Husqvarna 
cég jogait. A kiváló terepmotorjairól híres márka 
már nem fér bele a bajorok új elképzeléseibe. 
A Husqvarna új gazdája a KTM egyik fő tulajdo-
nosa, Stefan Pierer, aki Cross Industries nevű 
cégén keresztül veszi meg a svéd gyártót, ezzel 
együtt lemond az osztrák vállalatban meglévő 
tulajdonrészéről.

Három az egyben  A Mercedes, a Ford és a 
Nissan közös konzorciumot hozott létre az álta-
luk az autózás jövőjének tartott üzemanyagcel-
lás eljárás sorozatgyártásban is alkalmazha-
tó kifejlesztésére. Az üzemanyagcellában a hid-
rogén és az oxigén vízzé egyesül, miközben az 
autót hajtó elektromos áram keletkezik. Az eljá-
rás egyelőre nagyon drága, ezen próbál változ-
tatni a három gyártó.

Romániába jöhet a Tata  Iparági hírek sze-
rint a Kolozs megyei Tetarom 3 ipari parkban ter-
vez mintegy egymilliárd eurós befektetést az indi-
ai autógyártó. A közel 5000 főt foglalkoztató üzem-
ben elsősorban a Nanót gyártanák, de egy ilyen 
méretű beruházás valószínűsíti, hogy több model-
lel is megpróbálnak betörni az európai piacra.

A Sachs soha nem adja föl
A világ legrégebbi – ma is működő – motorgyá-
ra az 1886-ban alapított német Sachs. Bár időről 
időre feladja a harcot a lényegesen erősebb kon-
kurensekkel szemben, de csak azért, hogy aztán 
mégis mindig visszatérjen az utakra. Ezúttal – 
egészen megdöbbentő módon – kínai segítség-
gel készülnek piacra dobni két új 125-öst: egy 
endurót és egy supermotót. A léghűtéses, egy-
hengeres blokk Kínából érkezik, azaz a Sachs, 
úgy tűnik, végleg letett arról, hogy a prémium- 
szegmensben vesse meg a lábát.

Új M3-as BMW: 
gyengébb, mégis erősebb

aUtÓs-motoros HíreK
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Kia szuperhősök Afrikáért
A dél-koreai autógyártó az Egyesült Államokban folytat 
látványos kampányt az afrikai éhínség által sújtottak 
megsegítésére. A West Coast Custom segítségével nép-
szerű képregényhősökké alakítják majdan elárvere-
zésre kerülő modelljeiket. Így a már korábban bemu-
tatott Optima Batman után a SEMA autókiállításon 
a közönség elé gurult a Rio Aquaman, a Forte 

Kiborg, a Forte Koup Vil-
lám és a Soul Zöld Lám-
pás. A karaktereket a DC 
Kiadó biztosítja, s a chica-
gói autóshow-n bemutatko-
zott a legismertebb „hős” 
is, a Superman-festéssel 
megvadított Optima Hybrid 
– véletlenül épp az új mozi-
filmmel egy időben.

Máris itt az összkerékhajtású Golf VII
Csupán néhány hónapot kellett várni, hogy a legújabb Volkswagen Golf alapmodelljeinek bemutatása után meg-
érkezzen az összkerékhajtású változat is. A gyors és viszonylag olcsó (kb. 1800 euró a felár) átalakítást a rugal-
mas MQB platform tette lehetővé.  A jól ismert 4MOTION egy egyszerű Haldex rendszert kapott, ami csak 
akkor kapcsolja be az összkerékhajtást, ha arra valóban szükség van. A változat egyelőre kétféle TDI-motorral 
– 1.6 (105 LE) és 2.0 (150 LE) literessel – rendelhető.

Rendhagyó módon derült ki, hogy milyen 
teljesítményre számíthatunk a BMW új 
M3-as modelljétől: az Egyesült Államok-
ban végzett tesztekhez szabályos forgal-
mit kellett kiállítani, melyben az autó tel-
jesítményét is feltüntették. Így derült ki, 

hogy az új 3 literes turbó 5 lóerővel gyen-
gébb, mint az előző V8-as volt. Cserébe 
viszont 400-ról 530 Nm-re nőtt a nyo-
matéka, és mintegy 140 kilóval köny-

nyebb is lett az autó – márpedig ez a két 
változtatás sokkal többet nyom a latban, 
amikor a menetdinamika kerül szóba.



aUtÓs-motoros HíreK

Egy kisebb Jaguar lehet a megmentő

Az elmúlt években ugyan stabilizálta eladásait a patinás angol gyártó, a továbblépéshez azonban szélesí-

tenie kell a kínálatot és a vevőkört. Ehhez pedig kisebb, olcsóbb, többek számára elérhető modellekre van 

szükség – és a hírek szerint már meg is kezdődött ezek tervezése. Az alapot a Range Rovernél már bizonyí-

tott PLA alumíniumplatform adja, erre épülhet a képen is látható XF, illetve XJ modellekből átvett elemekből 

megszülető hátsókerék-hajtású autó. Az új modellcsalád valószínűsíthetően egy szedánból, egy kombiból és 

egy hobbiterepjáróból áll majd. 

Vezető nélküli 
autót tesztel a kínai 
hadsereg
Pihennie még a kínai katonának is kell – a hadmű-
veletek azonban ilyenkor sem állhatnak le: ezt az 
ellentétet hivatott áthidalni a kínai hadsereg által 
tesztelt új, saját fejlesztésű (a Google és a Toyo-

ta már évek óta dolgozik 
hasonlón) automata csa-
patszállító. A prototípus a 
próbaút során 114 kilomé-
tert tett meg baleset nél-
kül, miközben 33 jármű-
vet előzött meg. Ez a telje-
sítmény az ország közleke-

dési morálját figyelembe véve igazán figyelemre 
méltó. Hogy a kínai Népi Felszabadítási Hadsereg 
(PLA) melyik modellel dolgozik, azt nem árulják el, 
de jó eséllyel a képünkön látható Beijing BJ212-
es, Land Rover-UAZ hibrid lesz a befutó.

S, mint sokkal sportosabb
Az Aston Martin bemutatta a Rapid modell kicsit kisportoltabb, S-jelű változatát. Az eddig sem 

gyenge, 477 lóerős, 6 literes, V12-es motor most már 557 lóerőt szabadít a kerekekre, 
és a nyomaték is nőtt egy húszassal, kereken 620 Nm-re. A teljesítményt hatsebességes auto-

mata Techtronic2 váltó továbbítja, mi több: az osztatlan hűtőrácsnak, az új első légterelőnek 
és a diffúzornak köszönhetően a külső változás is meglepően látványos lett.

Új névvel is megpróbálják
A válság nem tette lehetővé négy évvel ezelőtt, hogy a francia Wakan Motorcycles piacra dobja új fejlesztését. 

Most viszont, hogy csillapodtak a gazdasági bajok, a gyártó új néven – 
Avinton Motorcycles – ismét felbukkant, méghozzá egy V2-es amerikai 
blokkal, S&S léghűtéssel szerelt formás Collectorral (kapható lesz GT, 
Race és Roadster formában). A gép erős és nyomatékos: 120 lóerejéhez 
163 Nm-es nyomaték társul, melyet már 4250-es fordulatnál lead. Emel-
lett rendelhető egy Collector Cult modell is, melynél szinte csak a vevő 
képzelete és bankszámlája szab határt az extrák számának.
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Stílus és Lendület: Szerelem lett a találkozásból?
Szente Vajk: Megfogott. Az autókat illetően nem fog-
lalkoztatnak a paraméterek, annál inkább a környezet-
tudatos gondolkodás. A gyártók sem feledkezhetnek 
meg róla, mi zajlik körülöttünk, a környezetünkben – 
az Auris számomra kedves reakció.

S&L.: Létszükséglet a négykerekű?
Sz. V.: Nekem az, abszolút. Kell. Már akkor kellett, 
amikor Debrecenben dolgoztam. Aztán Budapest-
re kerültem, öt percre laktam a Madách Színháztól, 
viszont autóval jutottam a leggyorsabban haza Békés-
csabára, a szüleimhez. Később, amikor bekapcsoló-
dott az életembe a feleségem, Erdélyi Tímea, aki akkor 
Szegeden játszott, a Budapest–Szeged szakaszon 
ingáztam vele. 
S&L.: Az Emil.RuleZ! frontembere, Hajós András egy 

interjúban megemlítette: rádiós műsorvezetőként 
egyetlen alkalommal sem ért oda a kezdésre a stúdió-
ba – amikor bringa helyett autóval ment.
Sz. V.: Azt a mozgásmennyiséget, amit az elmúlt évek-
ben felvállaltam, bringával képtelenség lett volna tel-
jesíteni. Öt óra húszkor autóba pattantam, mentem 
a Hacktion című sorozat forgatására, fél tízkor végez-
tem, bejöttem a színházba, kettőig próbáltam, aztán 
vissza a forgatás helyszínére, hatkor már ismét  
a Madáchban voltam, előadás, aztán hazaestem. 

sztárteszt

„Mindig az élet napos oldalát nézd!” – énekelték a Monty 
python csoport kultfilMjében, a brian életében a keresztre 

feszítettek, köztük a cíMszereplő, brian. ha Mottót 
társítanánk szente Vajkhoz, a Madách színház MűVészéhez 

(a köztéVén futó „Magyarország, szeretlek!” Vetélkedő 
MűsorVezetőjéhez), a szállóigéVé Vált sor hibátlan lenne. 

félig Mindig tele a pohár. sőt!

A Madách Brianje
szente Vajk



Ember a talpán, aki ezt biciklivel végigcsinálja. Ha 
Tímeával kirándulni megyünk, akkor is az autó előnye-
it látom. 
S&L.: Mekkora sebesség mellett? Vagy a gázfröccs 
nem részegíti meg?
Sz. V.: Tempósan, sportosan vezetek. Ezt az Aurisszal 
is bőven megtehetném. Ha választhatnék, hogy egy 
bevált márka hagyományos, szép, jól menő modell-
jét vagy egy olyan e-autót vegyek, amelyben jövőbe 
mutató technikákat alkalmaznak, az utóbbira voksol-
nék. Ebből a szempontból az autó hasonlít a színház-
ra: érdemes előre gondolkozni. Vajon milyen tendenci-
ák érvényesülnek öt év múlva?
S&L.: Mit súgnak az érzékei: a Madách Színházban 
öt év múlva is színpadon lesz a Macskák? Március-
ban lesz harminc éve, hogy a teátrumban bemutat-
ták a musicalt.
Sz. V.: Kevés dolog biztos az életünkben, a Macskák 
közéjük tartozik: öt év múlva is repertoáron lesz. Már 
huszonöt éve ment a darab, amikor bekerültem, Elvisz 
Trén szerepét osztották rám. Akkoriban azt gondol-
tam, a közönség azért szereti ezt a Webber-musicalt, 
mert muzeális értékkel bír. Aztán rájöttem, hogy 
nagyon is élő színházi előadásról van szó, ez  
a siker titka, a színháztörténelmi báj csak ráadás.  
A Madách „Macskák-hetet” szervez az évforduló alkal-
mából. Izgalmas lesz, de közben kevesebb idő jut a 
„Betörő az albérlőm” próbáira. Ez lesz a harmadik ren-
dezésem, külön büszkeséggel tölt el, hogy Halász Judi-
tot sikerült megnyernünk a komédia főszerepére, és 
Mucsi Zoltán, „Kapa” is igent mondott a felkérésre.  

S&L.: A koleszterinszegény étrend mellett megfér a 
paradicsomos füstölt bab sült szalonnával, pirított kol-
básszal, tükörtojással, vajas pirítóssal?
Sz. V.: Tessék?
S&L.: Nehezen hihető, hogy London visszajáró vendé-
geként sosem futott bele a klasszikus angol napindító 
menübe, az English breakfastbe... 
Sz. V.: Tavaly a köztévé egyik műsorában arról beszél-
gettünk, miért kedvelem Angliát – és nem az angol 
konyhát, mert az tulajdonképpen nem létezik. Nem is 
baj, nem a gasztronómia, hanem a színház miatt járok 
Angliába. Én ott lakom jól. 
S&L.: Egy korábbi interjújában azt nyilatkozta, hogy 
már gyerekként megfogalmazta magában, miért akar 
színész lenni. Mindennap más bőrébe bújhat, egyszer-
re lehet a házmester, a fia és a kéményseprő. A pályá-
ja is ezt sugallja: játszik, ír, rendez, társrendez, műsort 
vezet, táncol, dalt ír... Ma mi szeretne lenni?
Sz. V.: Inkább ki? Magam. Gyerekként szinte minden 
érdekelt, ez a kör azonban az idő múlásával leszűkült. 
Lecövekeltem az embernél. Társszerzőként az emberi 
lélekről írtam például a „Csoportterápia” című darabot. 
S&L.: Saját élményvilágból építkezik vagy a fantá-
zia az úr?

Sz. V.: A Csoportterápiába beleszőttem az emléke-
imet, de akadnak olyan jelenetei, amelyekről fogal-
mam sincs, hogy jutottak eszembe. Az írást nem 
lehet ennyire markánsan szétválasztani. Énjeim sin-
csenek – nincs színész, dalszövegíró, műsorvezető 
énem. Ezek egy halmazt alkotnak a fejemben.  
S&L.: Akad közöttük kedvezményezett? 
Sz. V.: Azok a feladatok, amelyek megoldásá-
hoz nagyobbat kell ugranom annál, mint amekko-
rát biztosan tudok. Tavaly májusban mutattuk be 
az „Egyszerháromnéhanégy” című darabot. Ez volt 
az első önálló rendezésem, ami az előbb említettek 
miatt volt isteni. A potenciált éreztem magamban, 
de minimális rendezői tapasztalattal sem bírtam, 
nem volt ezer százalék, hogy átviszem a lécet.
S&L.: Volt, amikor úgy érezte, leverte?
Sz. V.: Nem. Mert semmi sem talált meg idő előtt. 
Piszkálta a fantáziámat a rendezés korábban is, 
mégsem vágtam bele. Vagy mert volt annyi  
eszem, vagy a Jóisten vigyázott rám. Az időzítés  
perdöntő. Az ember akkor esik arcra, ha leelőzi 
önmagát. 
S&L.: Melyik őse volt ilyen határozott? Vagy nem 
a génekkel jött az önbizalom?

sztárteszt
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„Az autó hasonlít a színházra:
érdemes előre gondolkozni. Vajon milyen 
tendenciák érvényesülnek öt év múlva?”

szente Vajk



 

 

Toyota Auris Hybrid
Motor: 
 1,8 literes benzinmotor + elektromos motor
Lökettérfogat:  1798 cm3

Max. forgatónyomaték (benzinmotor): 
 142 Nm, 4000 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság: 
 427/1760/1460 mm   
Max. sebesség:  180 km/h 
Gyorsulás 0–100 km/órára:  10,9  s
Fogyasztás: 
 3,8/3,7/3,7 liter (vegyes/városi/országúti)
Ár:  7 540 000 Ft

Fontosabb felszereltség/extrák:
Touch&Go Plus navigációs rendszer, intelligens 
nyitási és indítási rendszer (Smart Key), auto-
mata, kétzónás légkondicionáló, tolatószenzo-
rok elöl és hátul, fekete velúr/bőr ülések, ülésfű-
tés az első ülésekben, könnyűfém keréktárcsák, 
esőérzékelő, szürkületérzékelő, SIPA – egyszerű 
intelligens automata parkolási rendszer, hazakí-
sérő fény, LED nappali fény, LED-es féklámpák.

Toyota Auris Hybrid
a következő kenőanyagot ajánljuk: 

MOL Dynamic 
Star PC 5W–30
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sztárteszt

A jövőjáró

Sz. V.: Furcsa szó az „öntudat”. Sokszor a makacsság-
gal, a nagyképűséggel kapcsoljuk össze. Pedig csak 
az erősen körvonalazott önkép ismeretét jelöli. Erre 
képes vagyok, arra ellenben még nem állok készen – 
de törekszem rá, hogy elérjem. 
S&L.: Félig mindig tele a pohár?
Sz. V.: Sőt úgy látom, a felénél kicsit több is van benne.
S&L.: Milyen a megítélése ma a szakmán belül annak 
a színésznek, aki nem a színház- és filmművészetin 
diplomázott? Családi történetekből tudjuk: húsz-har-
minc éve sokan ki- és lenézték azokat, akik nem „az” 
alma materből léptek a színpadra. 
Sz. V.: Én sem a főiskolán végeztem. Viszont olyan idő-
szakban kerültem be a színházi közegbe, amikor ez az 
ellenérzés halványulni kezdett. Kiderült, nem biztos, 
hogy a főiskola mindenható. De meg kellett küzdenem 
azért, hogy egyre nagyobb feladatokat kapjak. A másik 
megkerülhetetlen „tényező” a pályámon a Tanár úr, 
Szirtes Tamás, akit kizárólag a tehetség érdekel. 
S&L.: József Attilából úgy töltekezik, mint Hobo?
Sz. V.: Nem töltekezem belőle. Társrendezője voltam 
Szirtes Tamásnak az „Én, József Attila” című darab-
ban. Nem voltam József Attila-rajongó, munka közben 
került közelebb hozzám. Az járt a fejemben, hogyan 
fordulhatott volna „jobbra” a sorsa. Hogy lehetett vol-
na őt megmenteni…

S&L.: Mire jutott?
Sz. V.: Szeretettel. Sosem elég belőle. Ilyen egysze-
rű az életünk. Neki sokkal több szeretetre lett volna 
szüksége az átlagosnál.
S&L.: Azt mondta, önmaga akar lenni. Ezek szerint 
egyetlen percre sem bújna a londoni futballklub, az 
Arsenal menedzserének, Arsene Wenger bőrébe?
Sz. V.: Boldogan beugranék Arsene Wenger helyére! 
Ami azért nem ugyanaz… Lenne egy-két ötletem, mit 
kellene tenni a csapattal. Az Arsenal soha nem vesz 
világsztárt – kitermeli őket. Akik idővel aztán odébb 
állnak, mert több pénzt akarnak keresni. Szomorú, 
hogy a Manchester City összevásárolja a játékosokat, 
és megnyeri az angol bajnokságot. El kell kezdeni azon 
gondolkodni, hogy hogyan neveled a csillagokat, akik 
nem egy másik klubnak szereznek aztán dicsőséget. 
Visszakanyarodva a színházhoz, a Madáchnál ez sike-
rült. Megnyeri a bajnokságot, közben csomó fiatalra 
épít – akikkel elnyeri a fiatalabb korosztályok szimpá-
tiáját is, azaz megtelik a nézőtér –, és közben van mer-
sze bemutatni a Csoportterápia című előadást, amit 
az egyik huszonéves színésze írt...

Lipcsei Árpád

Igazi mindenes
„Vezetői szempontból kellemes, kényelmes, praktikus 
modell, amelynél egyensúlyban van az ár-érték arány. 

Méreteit tekintve se nem kicsi, se nem nagy, fordulékony, 
jó értelemben vett uniszex autó. Nőt és férfit is el tudok 

képzelni benne a kormány mögött. Városi vonásokkal bír, 
miközben lényegesen többet tud, többre hivatott. Kinek 

ajánlom? Találtam egy elég széles célcsoportot: a parkolás-
sal nehezen megbirkózóknak.”





mol-HíreK

Megállíthatatlan 
a Dab.Docler
A február 25-i ASC Corona Brasov 
– Ferencváros–ESMTK mérkőzés-
sel véget ért a MOL Liga alapsza-
kasza. A Dab.Docler első helye 
senkit sem lepett meg: a duna-

újvárosiak már hosszú hetekkel 
ezelőtt behozhatatlan előnyre tet-

tek szert. Stephan Lundh együtte-
se tavaly is a MOL Liga legfelső dobogó-

ján végzett, és a mezőnyben nemcsak a leg-
több megszerzett ponttal dicsekedhetnek, 
de a legkevesebb kapott góllal is. Az elődön-
tő március 2-án, a döntők március 12-én kez-
dődnek, 26-án, a szezonzáró meccs után 
pedig győztest hirdetnek.
www.molcsapat-jegkorong.blog.hu

Étteremlátogatással 
a nehéz sorsúakért
A TableFree új terméke, a Haszon Kártya segít-
ségével támogatja a Magyar Vöröskereszt tevé-
kenységét. A Kártya ára 5000 Ft, amely egy évre 
20-50%-os kedvezményt biztosít a TableFree 
partneréttermeiben, s melynek minden eladott 
darabja után az ár 15%-át a Vöröskereszthez jut-
tatja el a cég. A kártya ára akár már egy-két étte-
remlátogatás után is megtérülhet, hiszen olyan 
nagynevű helyek szerepelnek a partnerek közt, 
mint a Peppers Marriott, a Borssó Bisztro vagy 
a Café Dorottya. A Vöröskereszt a beérkezett 
adományokat a fedél nélkül élők étkeztetésére 
fordítja. A szervezet éves szinten mintegy 
700 ezer adag étellel segíti a rászorultakat, ami 
az egyre növekvő élelmiszerárak mellett hatal-
mas terhet ró rájuk. www.haszonkartya.hu

Biztonságosan közlekedni egy életúton
Idén is útjára indul az országjáró közlekedésbiztonsági és oktatóprogram a Magyar Autóklub szer-
vezésében. A március 19-én, Százhalombattán rajtoló roadshow 2006 óta egy speciális oktatóegységgel jár-
ja az országot: a résztvevők egy „tanteremmé” alakított kamionban hallgathatják a közlekedésbiztonságról szó-
ló elméleti előadásokat. Persze a gyakorlati képzés sem marad el, a helyszíneken például Ki a mester két keré-
ken? elnevezéssel ügyességi és szabályismereti tanpályát alakítottak ki a szervezők, míg az Ecodriving kerete-
in belül a felnőttek sajátíthatják el a környezetbarát és gazdaságos vezetési stílust. Százhalombattán március 
24-ig látogatható a program, majd bejárja az országot, s egészen október végéig várja az érdeklődőket. 
További helyszínek és időpontok: www.autoklub.hu

A 16 éves magyar 
sakknagymester világsikere 
Rapport Richárd, hazánk legfiatalabb nemzetközi sakknagy-

mestere szenzációs versenyzéssel megosztott első helyen 
végzett a világ egyik legrangosabb szupertornáján a hollandiai Wijk aan 

Zee-ben. Bár a pontazonosság miatt a B csoport abszolút elsőségét nem ő szerezte meg, 
a MOL-támogatott fiatal óriási bravúrt hajtott végre. Ezt bizonyítja, hogy a világelső svéd sztár-

sakkozó, Magnus Carlsen személyesen gratulált neki a díjátadón, ahol a zsűri Ricsinek ítélte 
a közönségdíjat és az egyik legszebb partiért járó díjat is.
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Videoton  FC 
A januárban szerződést bontott Paulo Sousát a szin-
tén portugál José Gomes váltja a Vidi vezetőedzői pozí-
ciójában, aki évekig Jesualdo Ferreira, a neves szak-
edző mellett dolgozott a Portónál, a Panathinaikosznál 
és a Málagánál is. Bár másodedzőként egyelőre 
nagyobb tapasztalattal rendelkezik, a vezetőség rop-
pant bizakodóan tekint a jövőbe: „Hiszem, hogy José 
Gomes saját koncepcióját érvényesítve tovább tud-
ja vinni azt a munkát és azt a szemléletet, amelyet 
Paulóval kezdtünk el a Vidi és a Puskás Akadémia 

nemzetközi szintre való 
fejlesztése érdekében” – 
nyilatkozta a vidi.hu-nak 
Garancsi István, a Videoton 
FC tulajdonosa. 
www.vidi.hu



mol-HíreK

Ne feledkezzen meg az autójáról sem!

Gumicsere 
és abroncsnyomás-ellenőrzés
Tavasszal az első és legfontosabb az abroncsok cse-
réje, azonban mielőtt a téli gumiabroncsot nyárira 
cserélné, mindenképp érdemes ellenőrizni a felsze-
relendő abroncsban lévő nyo-
mást. Egy lapos kerék akár 3,3 
százalékkal is megnövelheti az 
üzemanyag-fogyasztást, ráadá-
sul a gumiabroncs is gyorsabban 
használódik el. Emellett ne feled-
kezzen meg az autó alapos tisz-
tításáról sem, hiszen a közúton 
használt só komoly károkat, akár 
rozsdásodást is okozhat az autó 
karosszériáján.

Lásson tisztán!
A tavasz beköszöntével fel kell mérni, milyen kárt tet-
tek a téli fagyok a szélvédőmosó lapátokban. 
A gumiélek gyakran berepedeznek, megkeményed-
nek, a csere pedig igencsak kifizetődik a tavaszi 

esők idején. Ne felejtse el azt sem, 
hogy a fagyok elmúltával már nincs 
szükség a téli, fagyálló ablakmo-
só folyadékra! A nyári folyadék zsír-
oldó és bogároldó adaléktartalmá-
nak köszönhetően gyorsan felold-
ja és eltávolítja a szélvédőre tapadt 
rovar-, olaj-, szilikon- és egyéb 
szennyeződéseket, ezáltal meg-
könnyíti és biztonságosabbá teszi 
a közlekedést. 

a téli hideg, a hó, a jég, a só, ValaMint a Váltakozó fagyás 
és olVadás koMolyan próbára teszi az autók alkatrészeit. 

az autó rendszeres karbantartásáVal – Most éppen a taVaszi 
ellenőrzésekkel – azonban neMcsak a jaVítási költségek okozta 
fejfájástól szabadulhat Meg, haneM MiniMális időráfordítással 

az autó életét is Meghosszabbíthatja. 
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Olajszint-ellenőrzés 
– hogy a közlekedés olajozottan menjen!
A rendszeres motorolajszint-ellenőrzésről a tava-
szi átállásnál sem szabad megfeledkezni. Azoknál a 
gépkocsiknál, amelyek nem rendelkeznek elektroni-
kus motorolajszint-ellenőrző berendezéssel, javasolt 
az olajszint-ellenőrzést 2000 kilométerenként vagy 
háromhavonta elvégezni. 

„A motorolaj rendkívül fontos szerepet játszik a jár-
művek teljesítményében és üzemanyag-fogyasztásá-
ban. A rendszeresen alacsony olajtöltettel járó moto-
rok élettartama jelentősen csökkenhet, anélkül, 
hogy erről a vezetőnek tudomása lenne” – mondta 
Kisdeák Lajos, a MOL-LUB Kft. kenéstechnikai szol-
gáltatás vezetője.

Hűtőfolyadék-csere 
– a motor egészségéért
A gumiabroncsok cseréje mellett tavasszal a jár-
műben lévő hűtőfolyadék szintjét is ellenőrizni kell.  
Nyáron is szükség van a jó minőségű hűtőfolyadék-
ra, mely védelmet nyújt a túlhevülés, kavitáció (az a 
jelenség, amikor a nagy nyomáskülönbség hatásá-
ra a folyadékban buborékok jönnek létre, majd puk-
kannak ki – a szerk.) és korrózió ellen, valamint bizto-
sítja a motor megfelelő hőháztartását és a vízpumpa 
kenését. Kisdeák Lajos, a MOL-LUB Kft. kenéstechni-
kai szolgáltatás vezetője elmondta, hogy a hűtőfolya-
dékok csereperiódusa a gyártmánytól függően 

1–6 év között változik, de hat évnél idősebb 
autók esetén a hűtőfolyadékot már 

három-négy évente javasolt lecserélni. 



az idő jaVulásáVal a gondos Motorosok szép sorban Veszik le 
a bakról szeretett gépeiket – aMelyek eddig téli álMukat 

aludták –, és kezdik el használni. neM árt azonban a pár 
hónapos kényszerpihenő Végén, ha pár dolgot ellenőrzünk 

Motorunkon, s Mi Magunk is Újra felkészülünk a Motorozásra.

12 | stílus&lendület | 2013. március

NatÚra

Indulás előtt
A téli pihenőre eltett motor esetében gazdája már 
megszokott rituálé szerint veszi elő kedvencét a jó 
idő érkeztével, ám nem árt odafigyelni arra, hogy ez a 
szakértők által javasolt ellenőrzésekkel is kiegészül-
jön. A használaton kívüli motoroknál a bakról való levé-
tel előtt ajánlatos a rugóstagokat és a teleszkópokat 
lassan újra megmozgatni és portalanítani, illetve vala-
mi kenőanyaggal felfrissíteni a száraz részeket. A hosz-
szabb állás után fokozatosan újra be kell járatni a 
fékeket, és a motor akkumulátorára is ráférhet egy fel-
töltés, de legalábbis egy töltésellenőrzés, hogy lássuk, 
megfelelően el tudja-e látni a funkcióját. Ha mindezen 
túlesett a használó, jöhet a motor, és sort keríthetünk 
az olajcserére, amit vagy a téli pihentetés előtt, vagy 
az után erősen ajánlott elvégezni. Aki biztosra akar 

menni, szakszervizben is ellenőriztetheti motorját.
Ezenfelül természetesen a hűtési rendszert, az elekt-
romos berendezéseket, a világítást és a gumikat is 
szükséges átnézni, ha nem szeretnénk váratlan meg-
lepetést szerezni magunknak. A biztos felkészítés 
nagyon fontos, mert védi a motorost és garancia arra, 
hogy kétkerekűnk a legjobbat nyújtja majd az utakon. 
 
Készítsük fel magunkat is!
Amikor motorunkat már előkészítettük a használat-
ra, nem árt önmagunkkal is ugyanezt tenni. Pár hóna-
pos kihagyás után még az edzett, több éve motorozók-
nak is el-eltompulhatnak a reflexei, így azokat szintén 
be kell járatni. Ennek legmegfelelőbb módja, ha a kez-
deti időben óvatosan használjuk motorunkat addig, 
amíg nem kerülünk újra edzett állapotba. A körültekin-

tő motorozás a körülöttünk közlekedők miatt is fon-
tos, hiszen jó pár hónapig az autósok sem láttak moto-
rosokat, így nekik is újra meg kell szokniuk a jelenlétü-
ket az utakon.
Még az első út előtt fontos ellenőrizni a meglévő biz-
tonsági felszereléseinket, és ha valamelyik rászorul 
közülük, ne mulasszuk el cserélni! 
A bukósisak esetében a sértetlen és rendszere-
sen tisztított, karbantartott sisak meghálálja a gon-
dos kezeket, ám egy esetleges baleset után minden-
képpen szükséges ellenőriztetni, hogy megfelelő-
en el tudja-e még látni a védelmünket. Hasonló gon-
dosságra van szükség a védőkabát és -nadrág, a 
motoroslábbelik, illetve a kesztyűk és a különböző pro-
tektorok esetében is.
 
Végre újra nyeregben
Ha minden ponton túljutottunk, és újra nyeregbe pat-
tantunk, még a rutinos motorozóknak is megéri elgon-
dolkodniuk, hogy egy rövidebb motoros vezetéstech-
nikai képzéssel felfrissítsék tudásukat. A megfelelő-
en elsajátított kezelési vagy fékezési technikák életet 
menthetnek, nem utolsósorban motorunkat is meg-
védhetik a nagyobb sérülésektől.
Ezenfelül már csak saját koncentráltságunkat kell 
megőrizni, azaz figyelni motorozás közben önmagunk-
ra, az útra – régi, banálisnak tűnő, mégis jó tanács: 
mindig nézzünk arra, amerre megyünk vagy menni 
akarunk –, illetve a minket körülvevő forgalomra. Ha 
előrelátóak vagyunk, és nem „nyomjuk neki” felesle-
gesen, akkor felkészültebben érhet minket egy-egy 
veszélyhelyzet, amire reagálni is jobban tudunk majd. 

Biztonsági tippek 
            ‹‹‹‹‹‹‹‹‹





Ónodi Eszter
senkinek seM kell beMutatni. az egyik 

legsikeresebb és legszerethetőbb Magyar 
színésznő, aki soseM „adta el a lelkét”, s akit 

az egész ország isMer. ezÚttal Új arcát Mutatja 
Meg, Miután az Új európa alapítVány 
2013-ban jószolgálati nagyköVetéVé 

Választotta. többek között erről, és persze 
színházról, filMről, cirkuszi MutatVányokról 

és Még sok Minden Másról kérdeztük.

V 
  

Köszönet a kellékekért: Arioso, Bo Concept
A ruhákat biztosította: Marks&Spencer, Orsay, 
Ottoman Jewellery, Reserved, Salamander
Haj: Náray Tamás

címlapsztori



Stílus&Lendület: Ha most lenne kezdő színésznő, ön 
szerint mi az, ami más volna?
Ónodi Eszter: Nagyon sok minden. Először is végte-
lenül boldog lennék, ha színházi szerződést kapnék. 
Akkoriban, amikor diplomáztam, ez még szinte magá-
tól értetődő volt. Abban az évben két színészosz-
tály végzett, azaz 24 ember, és azt hiszem, egy vagy 
két kivétellel mindenki kapott szerződést, a többség 
Budapesten. Ma olyan a helyzet, hogy ha egy végzős 
színésszel bárhol az országban szerződést kötnek, az 
nagy dolognak számít. 
A másik, amit tudok, hogy pont emiatt a bizonyta-
lanság miatt biztosan lenne egy B terv a fejemben, 
és sokkal elképzelhetőbbnek tartanék akár egy civil 
szakmát is. Ha 22 éves lennék, talán próbálkoznék 
külföldön is, bár arról azt tartom, hogy nagyon  
ingoványos terület. Magyar színésznőként  
külföldön befutni nem egyszerű. De lennének köny-
nyebbségek is. Gondolom, sokkal kevesebb skrupulu-
som lenne, ha ne adj’ isten! megajándékoznának egy 
közönségfilm főszerepével. Amikor a Meseautó fősze-
repét megkaptam, nagyon féltem, hogy az épp bein-
dult művészszínházas, művészfilmes karrieremmel 
hogyan tudom összeegyeztetni. Ma már ennek sem-
mi jelentősége nincsen. Az ember örül, ha bármiféle 
munkalehetőséget kap. 
S&L.: Utólag hogy látja, származott hátránya a dön-
téseiből?
Ó. E.: Utólag mindenképp azt érzem, hogy jól döntöt-
tem, mivel mindkét platformon fenn tudtam marad-
ni. Azért hozzáteszem: hál’ istennek én a reklám-
szereplést elkerültem, pontosabban megengedhet-

tem magamnak, hogy elkerüljem. De már rég elmúlt 
az az idő, amikor azt gondoltam, hogy ez mindig így 
is marad.
S&L.: Kislányként álmodozott arról, hogy színész-
nő lesz?
Ó. E.: Nem akartam gyerekként színésznő lenni, 
viszont volt egy csomó másik ötletem.  Annyira nem 
gondoltam erre kislányként, hogy csak húszévesen 
jelentkeztem először a Színművészetire. 
S&L.: Voltak példaképei?
Ó. E.: A felvételi előtt nekem nem voltak felkészí-
tő tanáraim. Ellenben a főiskolai mestereim… – 
Zsámbéki Gábor, az osztályfőnököm vagy Ascher 
Tamás –, tőlük rengeteget tanultam. Aztán később is, 
akikkel együtt játszottam, mind előrébb vittek az úton. 
S&L.: Mit gondol, a tehetségen kívül mi kell ahhoz, 
hogy valaki sikeres színésznő legyen?
Ó. E.: Sok-sok alázat, türelem, kitartás, fegyelem, 
illetve kell valamiféle intelligencia, ami nem is annyi-
ra a műveltségen, mint inkább az életrevalóságon, 
az életre való nyitottságon alapszik. Nem is tudom, 
mi erre a jó szó, de ez valamiféle rálátás az egészre. 
Arra, hogy mi van most körülöttünk, és hogy mi tör-
ténik a világban. Én mindig is nyitott és érdeklődő 
gyerek voltam. Remélem, hogy ezt az adottságomat 
valamelyest meg tudtam őrizni, bár az is igaz, hogy 
a színház és a családom mellett már nem sok időm 
marad a tájékozódásra. De a híreket azért minden-
nap átfutom. 
S&L.: Ha már a tehetségről van szó: az Új Európa 
Alapítvány jószolgálati nagykövete lett. Szeret kezde-
ményezések mellé állni?
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„Próbálom mindig 
felszívni az összes 

ingert, ami ér engem.”

címlapsztori



Ónodi Eszter
Jászai Mari-díjas színésznő, egy kisfiú édesanyja

1998 óta a Katona József Színház tagja
Fontosabb filmszerepei: Az alkimista és a szűz, Portugál, Glamour, Meseautó, Valami Amerika, Pánik,  
A hét nyolcadik napja, Aglaja.
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Ó. E.: Eddig kevéssé álltam ügyek mellé. Volt ugyebár 
a biciklis, és hozzá kapcsolódóan különböző környe-
zetvédelmi kezdeményezések, de arra mindig próbál-
tam ügyelni, hogy ne váljak azzá az emberré, aki min-
dig mindenben benne van, mert az magának az ügy-
nek árt. A mostani azonban olyan kezdeményezés, 
amelyben valóban hiszek, és amelyről azt gondolom, 
van értelme.
S&L.: Milyen elveket vall a gyerekkori tehetséggon-
dozással kapcsolatban?
Ó. E.: A gyerekeket úgy kell támogatni, hogy az nekik 
is jó legyen. Abban nem hiszek, hogy a görcsös és 
erőltetett, fenyítős rendszer működőképes lenne.  
A határokat, persze, biztosan tologatni kell, akárcsak 
a sportban.  
S&L.: Egy aranyérem okozta katarzishoz hasonlót a 
színpadon is átélhet az ember. Színésznőként melyek 
voltak eddigi pályája csúcspillanatai?
Ó. E.: Emlékszem néha ismerős, néha teljesen isme-
retlen arcokra a nézőtérről. Láttam könnyező hatvan-
éves urakat vagy harmincéves, megrendült nőket, 
akiken látszott, hogy az előadás révén kaptak vala-
mit. Vagy épp csak az a mondat előadás után egy 
ismerőstől, hogy „ez jólesett, már rég nevettem 
ennyit”. Nem feltétlenül az én játékomnak köszön-
hetően, de bízom benne, hogy az is egy eleme volt 
annak az élménynek, amellyel az adott estén gazda-
godtak. Ezek nagyon jó dolgok. 
S&L.: Ugyanez filmre vetítve? Melyik volt élete leg-
jobb filmes élménye? 
Ó. E.: Erre egyértelműen tudok válaszolni: a Boldog 
születésnapot! című film forgatása. Aminek a hangu-
lata szerintem a vásznon is átjön, bár ez korántsem 
törvényszerű. Vannak gyötrelmes munkák, amelyek 
aztán jól sülnek el, és van olyan is, hogy a munkafo-
lyamatban baromi jól érzi magát az ember, a végered-
mény viszont nem igazolja mindezt. 
S&L.: Az Aglaja című filmben nyújtott alakításáért 
megkapta a filmkritikusok díját. A filmben artistát 
alakít, akinek az a száma, hogy a hajánál fogva lóg 
hihetetlen magasságokban. Fizikailag mennyire volt 
megterhelő ez a szerep? 
Ó. E.: Az volt, hiszen egy csomó mutatványt kellett 
csinálnom a filmben, ami nem szokványos színé-
szi feladat. Számomra mégis sokkal erősebb volt a 
dolog mentális része. Egy ilyen horderejű szerepet 
fejben összetartani nagyon nehéz, különösen, hogy a 
jeleneteket nem kronológiai sorrendben vettük fel. Ez 
nagy odafigyelést és koncentrációt igényel. A törté-
netben a lányaimat többen játszották, az életkornak 
megfelelően, én viszont végig önmagam voltam, szó-
val nagyon kellett tudnom, hogy most a fiatal vagy az 
idősebb, a beteg vagy az egészséges, a sikeres vagy 
a boldogtalan énemet játszom éppen. 
S&L.: Meséljen egy kicsit a romániai forgatásról! 
Ó. E.: Tíz napot töltöttünk Konstancában. Gyönyö-
rű és egészen különleges az a tengerpart! Hát még 
a kaszinó, ami egy egészen abszurd épület a kikötő-
ben! Egy helyes román stábbal dolgoztunk, helybé-
li színészekkel, illetve egy erdélyi csapattal – csupa 
segítőkész emberrel. Októberben forgattunk, és  

címlapsztori



címlapsztori

felmentünk felvenni néhány vágóképet az akkor már 
teljesen kihalt romániai üdülőhelyekre. Hihetetlen 
hangulatúak ezek a hetvenes évekből ott maradt 
nyaralók! Nagyon sokat fáztunk, arra emlékszem. És 
arra is, hogy itt ettem életemben először csorbale-
vest, amit vissza is küldtem, mert azt nem tudtam, 
hogy abban igazából pacal van. 
Ez alkalommal voltam a legtöbbet távol az akkor 
hároméves fiamtól, tíz napot egyhuzamban. Igaz, min-
dennap skype-oltunk, de nagyon nehezen viseltem. 
És nagyon féltem is. Amikor fellógattak. Mert bár 
a tenger feletti mutatványban a dublőr lógott, 5-6 
métert azért engem is emelgettek, hogy a földre téré-
semet felvegyék. 
S&L.: Tényleg a hajánál fogva lógott?
Ó. E.: Annál fogva lógattak fel, de ki voltam kötve egy 
kerethez, amit utólag kiradíroztak a filmből. Azért így 
is elég megterhelő volt, egy idő után nagyon fájt a 
fejemen az a szorosan megkötött csutak.  
S&L.: Tisztára mint a cirkuszban. Azzal hogy áll?
Ó. E.: A cirkusszal nem állok jól, nekem túl erős inger 
– nem szeretek félni és aggódni másokért. Egyéb-
ként nagyon helyes emberek az artisták, sok közös 
vonásuk van a színészekkel. De most, hogy bepillant-
hattam az életükbe, még inkább távol tartom magam 
a borzongástól, mert láttam, micsoda vér és veríték, 
milyen hajszálon múló pillanatok rejlenek a mutatvá-
nyaik mögött. 
S&L.: Önnek van valamilyen titkos mutatványa, 
tehetsége?

Ó. E.: Biztos, csak olyannyira titkos, hogy még én 
sem tudok róla. Nekem ez a film pont arra volt 
bizonyságtétel, hogy az embernek elképesztő 
adottságok és képességek vannak a tarsolyában, 
amelyekről nem is tud. Én például úgy tudtam, 
hogy semmiféle labdaérzékem nincsen, épp ezért 
teljesen lehetetlennek tűnt, hogy három labdát 
vagy karikát egyszerre a levegőben tartsak. Aztán 
lám, három hónap alatt – nyilván nem kevés gya-
korlással – sikerült oda eljutni, hogy ezeket mind 
én csináltam a filmben!
S&L.: Mi volt a legnehezebb dolog, amit egy sze-
rep kedvéért meg kellett tanulnia?
Ó. E.: Talán az Aglaja volt a legnehezebb, a fentiek 
miatt. De a Meseautóban például görkorcsolyáz-
nom kellett, Kamondi Zoltán Kísértések című film-
jében pedig tehenet fejtem hatalmas műkörmök-
kel. Szóval voltak kihívások.
S&L.: Van színészi kabalája?
Ó. E.: Nincs kabalám, ebből a szempontból szabad 
és független ember vagyok. Nem akarok babonák 
és szenvedélyek rabja lenni, mert az mindig egy 
kötöttség, amit alkalomadtán el kell engedni.
S&L.: És az ünnepek? A közelegő húsvétot hogyan 
ünnepli? 
Ó. E.: Gyanítom, hogy próbálni fogok. Ezek az 
ünnepek mindig ilyenek: a „civilek” hosszú hétvé-
géznek, színházba mennek, úgyhogy mi dolgozunk. 
2012-ben történt először, hogy december 31-én és 
december 25-én is játszottam. Szerintem ez hús-
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vétvasárnap sem lesz másképp. De ha sikerül, 
elmegyünk a Vajdaságba a párom rokonságához, 
ahol mindig nagy családi ünnepek vannak. Egy 
locsolás talán belefér, aztán jön a színház.
S&L.: És ha kicsit távolabbra nézünk?
Ó. E.: Remélem, hogy az a filmterv, ami már 
nagyon esedékes, forogni fog a nyáron! És remé-
lem, hogy az idei harmadik bemutatóm, egy kor-
társ német darab, a Kamrában legalább olyan sike-
res lesz, mint a másik kettő! Továbbá bízom ben-
ne, hogy a kisfiamnak sikerül jó iskolát találni, 
szeptemberben ugyanis elsős lesz. És azt is remé-
lem, hogy jól veszi majd ezt az akadályt.
S&L.: Ha másik helyen vagy másik korban élhetne, 
mit választana?
Ó. E.: Nagyon vágyom a Csendes-óceánon vala-
hova. Nem is tudom, mondjuk Tahitire vagy Fran-
cia Polinéziába. Valami olyan helyre, ahol minden, 
még az ég színe is teljesen más. Hogy tudnék-e 
ott élni, arról fogalmam sincs. Korban nagyon 
izgalmas számomra a huszadik század eleje vagy 
a két háború közötti időszak. Biztos, hogy izgal-
mas lehetett a hatvanas évek is, akár Kelet-Euró-
pában, akár Nyugaton, aztán a hetvenes évek, 
amikor elkezdett szétbomlani az emberek tuda-
ta... Mindig azok az izgalmas korok, amikor meg-
bomlik valami rend, ezért bírom annyira a barok-
kot is, amiben valahogy minden túlcsordul. 
A mostani kor is ilyen, csak talán még nem látunk 
rá annyira. 



Utazás
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nincs hÚsVét csokitojás, bárány és locsolkodás nélkül. 
és ugyanígy neM hiányozhat a fejre hÚzott csuklya, egy izgalMas 

kriMi, a Marcipános kenyér és egy ősöreg szekér látszólagos 
felrobbantása seM. igen, Még Mindig európában járunk 
– ahonnan izgalMas ünnepi szokásokat és eseMényeket 

ajánlunk az utazni Vágyók figyelMébe egy feledhetetlen 
hÚsVéti hétVégéhez.

Számi fesztivál
Kautokeino, Norvégia 
március 27. – április 1.
Furcsa módon az egyik legjellegzetesebb nor-
vég húsvéti szokásnak semmi köze a tojások-
hoz vagy a kiscsibékhez, noha ezek a kellé-
kek ugyanúgy részét képezik az ünnepnek, 

mint bárhol más-
hol Európában. 
Norvégiában kri-
mit olvasnak az emberek. Minden tévécsatorna előáll egy új filmmel vagy soro-
zottal, a boltokban is megjelenik a Pa°skekrim, azaz az aktuális húsvéti krimi, sőt 
a tejesdobozokon is ilyen történeteket lehet olvasni. Ha épp nem krimit olvas-
nak, akkor a norvégok szívesen mozdulnak ki az ünnep alkalmával akár a vadon 
magányába, akár olyan vidám mulatságba, mint a számi húsvéti fesztivál. A töb-
bek között Norvégia területén is élő számik – azaz lappok – minden évben hagyo-

mányos programmal 
készülnek a húsvét 
megünneplésére. Piros 
és sárga hímzésű, 
sötétkék ruhájukban 
tradicionális zenével, 
rénszarvasversennyel 
és számi filmfesztivál-
lal köszöntik a tavaszt 
– a kihagyhatatlan kri-
miket pedig valószí-
nűleg ők is végigbor-
zongják.

Az öröm tüze
Espelo, Hollandia
március 30. – április 1.
A hollandok a csendesebb ünneplést választják, bár 
azt sem szabad elfelejteni, hogy a húsvéti ünnepkör 
egy hosszú fesztiváli időszak végére tesz pontot. Hús-
vét vasárnapján nem hiányozhat az asztalról a tojás, 
a füstölt hal, a fűszeres vaj és a sonka, valamint a 
„paasstol”, ez a mazsolával, marcipánnal és szárított 
gyümölcsökkel megbolondított hagyományos kenyér-
féle. Nagyszombaton, húsvétvasárnap, vagy helyen-
ként húsvéthétfőn Kelet-Hollandia kisebb városainak 
és falvainak határában gyakran raknak örömtüze-
ket. Valóságos versengés folyik ilyenkor, hogy melyik 
évben hol lobban magasabbra a láng, ezért az önkén-
tesek már hetekkel korábban elkezdik összehorda-
ni a fát. 2012-ben Espelóban akkora máglyát sike-
rült összerakniuk a helyi lakosoknak, hogy tettükkel 
a Guinness-rekordok könyvébe is bekerültek. Gondos 
tervezés után egy csaknem 46 méter magas fara-
kást építettek, ami egészen egyedülálló teljesítmény 
– még egy olyan vidéken is, ahol az ünnep napjaiban 
számtalan tűz lobban fel minden évben. 
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Középkori 
körmenetek

Toledo, Spanyolország
április 1–8.

A katolikus Spanyolország minden nagyobb és kisebb váro-
sában látványos külsőségekkel ünneplik a húsvétot. Ami nem 
csupán egy a számtalan munkaszüneti nap sorában: ilyenkor 
szinte leáll az élet, hogy helyt adjon a vallási áhítatnak, felvo-
nulásoknak, körmeneteknek, miséknek és egyéb programok-

nak. Az egyik leglátványosabb – és épp ezért talán legláto-
gatottabb – a toledói húsvét. Az egykori királyi főváros szűk, 

kövezett utcáin és terein egymást érik a látványosságok, ame-
lyek egy egész héten keresztül vagy akár tovább is elhúzód-

hatnak. A középkori városmag tökéletes hátteret nyújt 
a vallásos képekkel és szobrokkal a vállukon érkező 

híveknek, akik hosszú sorokban hordozzák végig a virá-
gokkal díszített egyházi szimbólumokat a városon. Előt-
tük hosszú ruhát és csuklyát viselő alakok haladnak, az 

utcák pedig zsúfolásig megtelnek az ünnepekre érke-
zőkkel. Ezekben a napokban olyan templomok és kolos-

torok is megnyitják a kapuikat, amelyek máskor nem 
engednek be látogatókat, így a város egyetlen hatal-
mas, vallásos zenével, imával és színekkel gazdagon 

átszőtt forgataggá válik, a látványosságok pedig tovább 
folytatódnak éjszaka is.

Ünnepi robbantás
Firenze, Olaszország
március 31.
Az itáliai húsvét zajosan látványos eseményei között 
is az egyik legzajosabb és leglátványosabb a firenzei 
„Scoppio del carro”, ami szabad fordításban körülbe-
lül annyit jelent, hogy „a kocsi felrobbantása”. Az első 
keresztes háborúk idejére nyúlik vissza az esemény 
eredete, amelyhez ma is egy 500 éves, díszes kordét 
használnak. Húsvét vasárnapjának reggelén a 9 méter 
magas kocsit megpakolják a legkülönfélébb pirotech-
nikai eszközökkel, majd nagy csinnadrattával végigvo-
nulnak vele a városon. A történelmi monstrumot hófe-
hér tavaszi virágfüzérrel díszített ökrök húzzák, körü-

lötte pedig zenészek és katonák vonulnak XV. 
századi jelmezekben. A menet a dóm előt-
ti téren áll meg. A szentmise után „szent tűz-
zel” begyújtják a szerkezetet, méghozzá nem 
is akárhogy: egy galambforma szerkezet süvít 
ki a dóm szélesre tárt ajtaján, és hozza műkö-
désbe a hatalmas kocsira szerelt számtalan 
petárdát és görögtüzet. A teljes esemény 
előtt és alatt szüntelenül zúgnak a torony 
harangjai, s az utolsó pici pukkanásig 
nem is hallgatnak el.
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GasztroNÓmia

az étkező Minden ünnep legkedVesebb 
helyszíne, nincs ez Másként hÚsVétkor seM. 

a hagyoMányos ünnepi ételek Mellett Most néhány 
olyan különleges receptet is ajánlunk, Melyek 

neMcsak a Menüsorba illeszkednek reMekül, haneM 
az asztalon is jól Mutatnak.

Micsoda 


ÍZES, DÍSZES ÜNNEPI FOGÁSOK



Töltött kenyér
Hozzávalók: Kenyéralaprecept: 1 kg liszt, 6 dl langyos víz, 

3 dkg élesztő, 2 evőkanál cukor.
Töltelék: 4 főtt tojás, 1 szál póréhagyma, 20 dkg pármai sonka, reszelt sajt 
(gouda, füstölt sajt és cheddar vegyesen), 2 csapott evőkanál tengeri só.

A liszthez hozzáöntjük a víz felét, az élesztőt, a cukrot, a sót, majd össze-
keverjük. Ha már elég morzsalékos, akkor a többi vizet is hozzáadhatjuk, 

és addig gyúrjuk-dagasztjuk, amíg selymes nem lesz. Ezt követően fél 
órát kelni hagyjuk, majd kicsit átdolgozzuk, és jöhet a töltelék. A hagy-

mát egy kis vajon megpároljuk, közben megfőzzük a tojásokat, majd 
kockákra vágjuk, mint a sonkát. A kenyér tésztáját kinyújtjuk, belehe-
lyezzük a tölteléket, és rászórjuk a sajtot. A megtöltött kenyértésztát 

összehajtjuk, oválissá formázzuk, majd a tepsibe helyezzük. 30 percig 
kelni hagyjuk, és előmelegített sütőben 60 percig 180 fokon sütjük. 

GasztroNÓmia

Rántottás, lazacos szendvics
Hozzávalók: 4 szelet barna kenyér,  4 db tojás, 2-3 ek. 

olaj, 4 ek. tej,  3-4 vékony szelet füstölt lazac, 
1 csapott tk. só.

Egy serpenyőbe öntjük az olajat, s amikor 
felmelegedett, ráöntjük a tejjel, sóval felvert 

tojásokat, és megsütjük. Miután elkészült 
a rántotta, először a füstölt lazacot, majd 

a rántottát is a kenyérszeletekre helyezzük.

Mézes sült sonka
Hozzávalók: 1 nagy sonka, 1/4 bögre szegfűszeg (egész), 1/4 bögre kukoricaszi-
rup, 2 bögre méz, 2/3 Rama margarin.

A sonka tetején pár vágást ejtünk, és megtűzdeljük szegfűszeggel. A Rama marga-
rint felolvasztjuk és összekeverjük a mézzel, illetve a kukoricasziruppal. A szegfűszeges 

sonkát egy margarinnal kikent tepsibe helyezzük, meglocsoljuk a mézes sziruppal, majd 
alufóliával lefedve 165 fokra előmelegített sütőbe helyezzük. 30 perc elteltével levesz-
szük róla a fóliát, és 10 percenként meglocsoljuk a mézes sziruppal, összesen három 
alkalommal. 

sonkát egy margarinnal kikent tepsibe helyezzük, meglocsoljuk a mézes sziruppal, majd 
alufóliával lefedve 165 fokra előmelegített sütőbe helyezzük. 30 perc elteltével levesz-
szük róla a fóliát, és 10 percenként meglocsoljuk a mézes sziruppal, összesen három szük róla a fóliát, és 10 percenként meglocsoljuk a mézes sziruppal, összesen három 



Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!

Borajánló
Pannonhalmi
Tricollis Fehér
2011
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Répatorta
Hozzávalók: 30 dkg rétesliszt, 25-30 dkg reszelt sárgarépa, 1,5 dl napraforgóolaj, 3 tojás, 25 dkg porcukor, 
1 cs. vaníliás cukor, egy csipet fahéj vagy citromhéj, 1 cs. sütőpor.
Mázhoz: 10 dkg porcukor, 2 ek. vaj.

A cukrot kikavarjuk a tojássárgákkal és az olajjal, majd hozzáadjuk az apróra reszelt sárgarépát, a vaníliás 
cukrot és a sütőporos lisztet. Alaposan összekavarjuk, és egy kis fahéjjal vagy citromhéjjal ízesítjük. A  tojás-
fehérjékből habot verünk, melyet óvatosan a masszához forgatunk, végül sütőpapírral bélelt tortaformába 

simítjuk, és előmelegített sütőben 
sütjük 170 fokon, míg arany-

színű nem lesz (kb. 
35–40 perc). A máz 
hozzávalóit méz sűrű-
ségűre kavarjuk, majd 
a kihűlt tortát megken-
jük és bevonjuk vele. 

GasztroNÓmia

Olaszrizlingből, rajnai rizlingből 
és traminiből tevődik össze. 

A pincénél most termőre fordult 
pinot blanc házasításával 

gazdagságot, krémességet, nagyobb 
testet is csempésztek a borba. 

Kolbászos-zöldséges frittata
Hozzávalók: 10 tojás, 6 ek. tej, 3 közepes méretű cukkini, apróra kockáz-
va, 4 póréhagyma, felkarikázva, 6 szál sárgarépa, felkarikázva, 2 húsos 
paprika, felkockázva, 1 szál chorizo kolbász, felkarikázva, só, frissen őrölt 
bors, 1 csokor snidling, 1 ek. olaj.

Egy serpenyőben felforrósítjuk az olajat, majd beletesszük az összevágott 
zöldségeket és fedő alatt, lassú tűzön megpároljuk őket. Közben a tojáso-
kat felverjük a tejjel, sóval, borssal, mintha rántottát készítenénk. A meg-
párolt zöldségeket és a chorizot a kivajazott tepsibe tesszük, és ráöntjük 
a felvert tojásokat. Meghintjük a felaprított snidlinggel, majd 200 fokon 
20 perc alatt készre sütjük.



Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!
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Medvehagyma: 
a tavaszi nagytakarító
A téli időszak vitaminszegény táplálkozásának utolsó napjait éljük, 
március végén azonban végre újra feltölthetjük készleteinket hazai 
zöldségekkel. A retek mellett az egyik legkorábbi vitaminforrás a 
medvehagyma, ami nemcsak magas C-vitamin-tartalma miatt fon-
tos táplálék, de a bélflóra karbantartására és méregtelenítés-
re is kiválóan alkalmas, ráadásul a koleszterinszintet is csökken-
ti. Akik a fokhagyma ízét kedvelik, de átható szaga miatt nem szíve-
sen fogyasztják, ezt a hagymaféleséget bátrabban próbálgathatják, 
mivel hatóanyaga – így illata is – jóval enyhébb. 

Miért tilos a verés?
Sokszor hangoztatott tény, hogy nemcsak az erő-

szak, de az azzal való fenyegetőzés is helyte-
len a gyereknevelésben. A szülők egy jelentős 
része mégis rápaskol gyermeke fenekére, eset-
leg kilátásba helyez néhány atyai pofont, ha a 
kicsi nem működik együtt. Pedig egy új kutatás 
szerint a verés azt az üzenetet juttatja el a gyer-
mekek agyába, hogy az agresszió egy gyors és 

elfogadott megoldás, amivel aztán alkalomadtán ők 
is élhetnek, mint jó mintakövetők. Mi több, az erő-
szak felmenti a gyerekeket a gondolkodás felelős-
sége alól, és alárendeltként sorolja be őket a csa-
ládi hierarchiába. Amennyiben ez gyakran előfor-
dul, személyiségük torzulhat, és ha a későbbiek-
ben „pozícióba kerülnek”, alárendeltjeiket ők is 
bántalmazni fogják, hogy megszabaduljanak a 
feszültségtől.

Gyógyító sör?
Régóta közismert, hogy a sör nemcsak finom, de jótékony hatással is bír: például nyug-
tatja az idegrendszert. Egy újabb vizsgálat során azonban a gyógyszerészet egyik alap-
anyagát is felfedezték az itóka keserű összetevőjében, a humulont. Ez az anyag felel a 
folyékony kenyér jellegzetes keserű ízéért, és többek közt a cukorbetegség, a gyulladásos 
problémák és a rák gyógyításában is fontos összetevő. A vegyület megléte ugyanakkor 
nem minden, a gyógyászati felhasználáshoz az is fontos, hogy az atomok egy meghatáro-
zott sorrendben helyezkedjenek el a molekulában. És lám, azok épp a főzés során rende-
ződnek a kívánatos sorrendbe! 

Fejforgató baglyok
Elképesztő, hogy a baglyok akár 270 fok-

ban is képesek elforgatni a fejüket! 
Az anatómusoknak mind ez idáig fogal-

muk sem volt, miként lehetséges ez, az ember-
nél ugyanis – ahogy a legtöbb emlősnél – egy ekkora fordulat a nyaki erek belső falának sérülésével jár-
na, és azonnali agyvérzést okozna. Egy kutató elhullott madarakat gyűjtött be, kipreparálta a nyaki erei-
ket, majd színes jelzőfolyadékot fecskendezett beléjük. A festék megmutatta, hogy az artériák a fejben, 
illetve a szem felé haladva kis tartályokat hoznak létre, amelyeknek feszes fala jól ellenáll a mechanikai 

behatásoknak. Így az éjszakai madarak a legnagyobb biztonsággal fordíthatják hátra a fejüket, ha épp 
egy táplálékállat jelenne meg mögöttük.  

KisHíreK





Napenergia 
hatékonyabban

Évtizedek óta küzd a tudomány, hogy a Földön 
elérhető legnagyobb energiaforrást, a Napot 

hatékonyan tudja használni. Az eddigi, 
szilíciumalapú napelemek a sugárzás maxi-

mum tíz százalékát képesek hasznosítani, 
ám a kutatók nem elégszenek meg ennyivel, 

gőzerővel keresik a hatékonyabb megoldá-
sokat. Egy svájci szakember a napkollektorból kinyert elektromos 

energiát hidrolízissel kémiai energiává alakította át. Az így „befo-
gott” energiamennyiség 170-szerese a legjobb lítium-akkumulátorok 

tárolóképességének. A technológia azonban rendkívül költséges, mivel a 
hidrolízis méregdrága félvezetők jelenlétében zajlik – ezért a tudós a közön-

séges rozsdát próbálta vezetőként használni. És sikerrel járt! Ha ezt köve-
tően a hidrogén tárolására is sikerül olcsó megoldást találnia, forradal-

masíthatja a napenergia hasznosítását.   

Azok a csodálatos delfi nek
Régóta ismerjük a delfinek különleges intelligenciáját és kifinomult szociális kapcsolatait, 
de a közelmúltban olyan esetre derült fény, amely még inkább kiemeli őket az állatvilágból. 
Dél-koreai kutatók egy körülbelül négyszáz egyedből álló fokföldi delfincsapatot követtek, 
amikor észrevették, hogy egy kisebb csoport egy eszméletlen egyedet próbál úszás közben 

a felszínen tartani. Előrehaladás közben egy úszó ágyat formáztak sérült 
társuknak, és folyamatosan levegőbuborékokat fújtak a szája köré. 

Bár a szerencsétlen pára így sem maradt életben, mégis lenyűgö-
ző, ahogy a közösség az utolsó pillanatig küz-

dött az életéért. Ehhez hasonlatos szo-
ciális magatartást az állatvilágban 

még soha nem tapasztaltak a 
tudósok.

Kozmikus ütközés
Nemrégiben a Nagojai Egyetem kutatói szén-
izotóp-vizsgálat segítségével felfedezték, hogy 
a VIII. században a Tejútrendszerben kozmi-
kus méretű robbanás következett be. Az ősi 
cédrusok évgyűrűiben talált szén-14 és beril-
lium-10 izotópok óriási, az űrből érkező sugár-
zást regisztráltak a 774–775-ös esztendők-
ben. Azóta sok elmélet látott napvilágot, a leg-
valószínűbb verzió szerint a galaxisunkban két 
fekete lyuk vagy neutroncsillag ütközhetett. 
Szerencsénkre a „baleset” legalább három-
ezer fényévnyire történt, így komoly károkat 
nem okozott a Föld légterében. Egy ilyen mér-
tékű galaktikus koccanás mai viszonylatban 
megbéníthatná a teljes műholdhálózatot, ám 
ettől aligha kell tartanunk: az újbóli bekövet-
kezés esélye ugyanis csupán egymillió éven-
te valószínű.   
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Intelligens lábbeli
A GPS-es okoscipő után – amely fényjelekkel tájékoztat minket arról, mer-

re kell hazamennünk – piacra dobták az újabb csodacsukát az Apple 
és a Nike közös fejlesztésében. A friss szabadalom szerint a láb-

belibe épített érzékelők folyamatosan jeleket küldenek egy veze-
ték nélkül csatlakozó gépre, melynek segítségével nemcsak a 

használat mennyiségét, de annak minőségét is ellenőrzik. 
A gép kiszámolja, mikor érdemes a cipőt lecserélni, ami külö-

nösen fontos lehet például az élsportolóknál, esetleg veszélyes 
környezetben, nehéz fizikai munkát végzőknél, akiket akár 

a sérülésektől is megóvhat az intelligens cipő.   



A háromtagú csapatok a www.freshhh.net honlapon március 17-ig  
jelentkezhetnek, az online szakasz március 18-án kezdődik. 
Az idén hetedik alkalommal kiírt verseny a legtehetségesebb diá-
koknak ad lehetőséget arra, hogy csapatmunkában mutassák 
meg tudásukat, és a döntőbe jutott versenyzők biztosítsák azon-
nali bejutásukat a MOL-csoport Growww2013 gyakornoki prog-
ramjának kiválasztási folyamatába. A Freshhh verseny első, online 
fordulójában a csapatoknak szakmai ismereteket, stratégiai gon-
dolkodást és gyakorlati döntéseket kívánó feladatokat kell megol-
daniuk. Ezt követően az elődöntőbe bejutott közel 40 csapat egy 
stratégiai online üzleti játékban vesz majd részt. A legjobb 10 csa-
pat pedig májusban, a budapesti döntőn, a MOL-csoport vezetése 
előtt bizonyíthatja rátermettségét és tudását. A Freshhh vetélkedő 
mellett a MOL-csoport idén is elindítja friss diplomásoknak szóló 
Growww programját, amelynek keretében az elmúlt hét évben sok 
ezer versenyző mérette meg magát.

Március 17-ig lehet regisztrálni a MOL-csoport 
Freshhh2013 elnevezésű, 20 000 euró összdíjazású, 
egyetemistáknak szóló nemzetközi online versenyére. 

A MOL 2010-ben hozta létre a MesterM-díjat, hogy ezzel díjazza a középiskolai kémia-, fi zika- és 
matematikatanárok szakmai munkáját és tehetséggondozásban betöltött kiemelkedő szerepét. 

FRESHHH2013: 
online verseny egyetemistáknak

Te kinek mondanál köszönetet?

www.freshhh.net

Idén negyedik alkalommal nyílik lehetősége minden, valamely magyarországi vagy külföldi egyetemen/főiskolán, műszaki, mérnöki vagy 
természettudományi szakon tanuló hallgatónak arra, hogy köszönetet mondjon annak a középiskolai tanárának, aki:

• munkájával, személyiségével megszerettette vele a kémia, fizika vagy matematika tantárgyakat;
• hozzásegítette ahhoz, hogy minél jobban teljesítsen, s szakmailag felkészültté váljon;
• támogatta/megerősítette abban, hogy a műszaki, mérnöki vagy esetleg a természettudományi pályát válassza hivatásául.

A jelöléseket a mesterm.mol.hu oldalon lehet lead-
ni 2013. március 5-től április 21-ig, a díjak átadá-
sára pedig június 7-én, Budapesten kerül majd sor. 
Azok a diákok pedig, akik a jelölés mellett részt 
vesznek a programhoz kapcsolódó kvízjátékon is, 
értékes táblagépet nyerhetnek.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket, észrevétele-
ket a mesterm@mol.hu e-mail címen várják.

Az anyagi és erkölcsi elismeréssel járó díjat azok a pedagógu-
sok kaphatják meg, akik azon dolgoznak, hogy minél több diák 

fedezze fel a természettudományokban rejlő 
lehetőségeket.



 

ZENE
Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 
1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) március 15-ig ezt 

a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
Pitbull: Global warming című CD-jét.

Előző számunk nyertese: 
Orosz Ildikó – Miskolc.

Nyereménye: 
Christina Aguilera: Lotus című CD-je.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

JÁTÉK!

ExperiDance – Sinatra: A Hang
2013. MÁRCIUS 9., 16, 20 ÓRA 
RAM COLOSSEUM

Sinatra túlélte Kennedyt, Elvist, a Beatlest, a 
beatkorszakot és még ki tudja, mi mindent. 
Sinatra túlélt mindent. Még önmagát is. Emlékez-
hetnénk rá úgy, mint Nagy Túlélőre, mint egy jó 
színészre, egy valódi életművészre, vagy éppen 
egy maffiózóra. De nem, Sinatrára egyféleképpen 
gondolhatunk: mint a világ egyik legjobb éneke-
sére. Gubik Petra, Szomor György, Vastag Csaba 
és Vastag Tamás az ExperiDance tánckarával a 
swing amerikai mesterének állított emléket a tár-
sulat legújabb produkciójában. Látványos show 
született, amely Sinatra 
zenéjét kombinálja az 
ExperiDance egyedi tánc-
művészetével. 
A produkció betekintést 
ad Sinatra szívébe és a 
zene iránti szenvedélyé-
be, amely a tánc erejé-
vel igazán különleges, fel-
emelő életérzést közve-
tít. Az ExperiDance világ-
színvonalú, lehengerlő 
előadása újrafogalmazza 
Sinatra művészetét.

Veronika Priehodová szobrai a Szlovák Intézetben 
2013. MÁRCIUS 19. – MÁJUS 13., SZLOVÁK INTÉZET, BUDAPEST

A szlovákiai születésű művész (1984) ars poeticája szerint 
„A szobrászat eszköz, amely által kifejezhetjük érzéseinket, bel-

ső világunkat. Kicsúcsosodása mindannak, amit otthonomtól 
távol tapasztaltam. Utazás, felfedezés, áthatolás, vágyak, érzé-

sek, szomorúságok, a boldogság keresése. A szobrászat hozzáse-
gít ahhoz, hogy megtaláld a belső békédet és a szabadságodat, 

hogy együtt élj és megvalósítsd magad azáltal, amit a vésővel 
dolgozó kéz létrehoz. Hiszen az ember azért született, hogy alkos-

son.” A Carrarában élő és alkotó szobrásznő művészetét 
a klasszicizáló esztétikum jellemzi. 

Múzeum+: Utazás
2013. MÁRCIUS 21., 18:00–22:00, SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST

„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás” – hangzik a Márai-idézet, 
melyet legújabb, a MOL által is támogatott tematikus estjének jelmonda-
tául választott a Szépművészeti Múzeum, ahol ezúttal az utazás kerül a 
középpontba. Idő-utazás és A hollandi bolyongásai címmel különleges tár-
latvezetésen vehetnek részt a látogatók, vagy épp Erőss Zsolt hegymászó 
és Juhász Árpád geológus vendégelőadásait hallgathatják meg, s a már 
szokásosnak mondható borkóstoló és az élő zene sem marad el.
Ha pedig egy kis ráhangolódást keresünk a rendhagyó estére, március 
17-ig ugyanitt érdemes felkeresni Günther Uecker: Uecker. Képpé formált 
anyag című tárlatát, amely az úgynevezett szögképeivel ismertté vált düs-
seldorfi művész munkásságának elmúlt ötven évére tekint vissza. A retros-
pektív tárlat jól szemlélteti az alkotó művészi kifejezésformáinak sokféle-
ségét és a tartalmak sokrétűségét.

KUltÚra

AC/DC
Live at River Plate
Sony
A legendás rockbanda élő koncert-
filmmel lepte meg rajongóit, amely 
dokumentálta az AC/DC Black Ice 
World Tour elnevezésű koncertkör-
útjának eseményeit. A felvételek 
betekintést engednek a nagy visz-
szatérés hangulatába, melyet az 
AC/DC több mint 200 000 rajongó 
előtt élhetett át. A lemezt 19 dal, s 
egy kulisszák mögött készített fel-
vétel gazdagítja.

Radics Gigi
Vadonatúj érzés
Magneoton
A Megasztár mindössze 16 éves 
győztese végre megjelentette 
bemutatkozó albumát, kizárólag 
saját szerzeményekkel. A korong-
ra több nemzetközileg elismert 
szerző és zenei producer is készí-
tett dalokat. Az album felvételei-
hez Giginek olyan zenei partnere-
ket sikerült megnyernie, mint Jack 
David Elliot, aki megannyi világslá-
gert írt Britney Spears, az N’Sync 
vagy a Backstreet Boys számára.

 

Rúzsa Magdolna
Tizenegy
Magneoton
Ötödik önálló albumán az énekes-
nő az elmúlt évek élményeit, érzel-
meit, gondolatait, örömét és bána-
tát, szenvedélyét sűrítette 11 dal-
ba. A zeneszerző Madarász Gábor 
és Presser Gábor, a szövegeket 
mások mellett Rúzsa Magdolna, 
Kowalsky és Geszti Péter írta, a 
dalok felvételén Rúzsa Magdol-
na zenekarának tagjai és Presser 
Gábor is közreműködött. 

Pitbull
Global Warming
Sony
A kubai származású amerikai 
zenész új albuma azt a Planet 
Pit című lemezt követi a sorban, amelyből 1,4 mil-
lió példány kelt el, és nemrég Magyarországon is 
aranylemez lett. A korongon felcsendül a Back In 
Time, amely a Men In Black (Sötét zsaruk 3.) betét-
dalaként vált ismertté, valamint a Shakirával közös 
Get It Started című nagysikerű dal is.

Programok – Fesztiválok
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Mozi Könyv

DVD

Szeretők, utazók
BUDAPEST FILM

Pedro Almodóvar komikus szösszenetnek indult for-
gatókönyve végül morális, irreális vígjátékká nőtte ki 
magát. A történet egy repülőn játszódik, amely baj-
ba kerül, így az utasok a szokottnál hosszabb ideig 
vannak összezárva. Mivel nem tudják, hogy mi lesz a 
sorsuk, teljesen őszintén és gyakran viccesen tárják 
fel egymásnak titkaikat. A főbb szerepekben Antonio 
Banderas és az Oscar-díjas Penélope Cruz látható. 
Mozibemutató: 2013. március 28.

JÁTÉK!

  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

KUltÚra
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Vágja ki és küldje vissza címünkre 
(Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) 

március 15-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse Andreas Steinhöfel: 

Rico, Oskar és a nagy nyomozás című könyvét.
Előző számunk nyertese: 

Kerékné Tóth Piroska – Balatonlelle.
Nyereménye: 

Manidipa Mandal: 1001 háztartási tipp című könyve.

Óz, a hatalmas
FÓRUM HUNGARY

Frank L. Baum hőn szeretett karaktereinek történe-
tét Sam Raimi vitte vászonra. Oscar Diggs (James 
Franco), a piti kis cirkuszi bűvész sietve távozik az 
unalmas Kansasből az izgalmas Óz birodalmába, 
ahol a nagy és hatalmas varázsló szerepébe kell búj-
nia. Csakhogy találkozik a három boszorkánnyal, 
Theodorával (Mila Kunis), Evanorával (Rachel Weisz) 
és Glindával (Michelle Williams), akik nem egészen 
biztosak abban, hogy ő lenne a várva várt mágus… 
Mozibemutató: 2013. március 7.

Kiss Tibi: 
Neonradír 
BOOKLINE

Az album Kiss Tibi, a Quimby front-
embere életének és gondolatainak 
képeskönyve: a szárnyait bontogató festő, a démo-
naival megküzdő sztár és az újrakezdő művész 
alkotásainak gyűjteménye. A tanulmányrajzokat 
és a humoros, ironikus, kritikus, erotikus festmé-
nyeket Kiss Tibi gondolattöredékei, színes történe-
tei és a zenésztárs-barát, Livius párbeszédes jele-
netei kísérik.

Asa Larsson: 
Véráldozat
ANIMUS

Larsson regénye a messzi észa-
kon játszódik, ahol júliusban szinte 
sohasem megy le a nap. E különle-
ges napok egyikén lesz brutális gyilkosság áldozata 
egy lelkésznő. Csaknem két éve már, hogy Rebecka 
Martinsson ügyvédnő visszatért szülővárosába, 
hogy végére járjon egy kísértetiesen hasonló eset-
nek. Rebeckát is megrengeti az új ügy, amely köz-
ben újabb áldozatot követel…

Lenor Skenazy: 
Gyerekek póráz nélkül
JAFFA KIADÓ

Szüksége van a babának a víz 
hőmérsékletét mérő fürdőkád-
alátétre? Otthon lehet hagyni egyedül egy kilenc-
évest? Skenazy gyermeknevelési kisokost készí-
tett: rendszerbe szedte a nevelés körül kialakult 
félelmeket és kétségeket, könnyed és humoros 
iránymutatásával új szempontokat kapunk. 

Abraham Lincoln, 
a vámpírvadász
Abraham Lincolnnak (Benjamin 
Walker) volt egy titkos élete is: vám-
pírokra vadászott. Lincoln édesany-
ját vámpírok ölték meg, és amikor a 
későbbi elnök rájön az igazságra, meg-
fogadja, hogy bosszút áll. Elnökként is 
mindent megtesz a vámpírok elpusztí-
tásáért, a háború azonban elkerülhe-
tetlenné válik. Az amerikai polgárhábo-
rúról a történelem úgy emlékszik meg, 
mint a rabszolgaság eltörléséért folyta-
tott küzdelemről. Pedig ennek a harc-
nak sokkal nagyobb volt a tétje… 

Elrabolva 2. 
Két év telt el azóta, hogy Brian Mills 
(Liam Neeson), az ex-CIA-ügynök 
kiszabadította lányát az albán lány-
kereskedők kezéből. Mills Isztam-
bulba utazik egy biztonsági munka 
miatt, ahol találkozik a Közel-Kele-
ten nyaraló lányával és exnejével 
(Famke Janssen). Az albán maffia 
vezetői azonban bosszút esküdtek, 
és elrabolják Mills volt feleségét. 
A tapasztalt ügynök ismét kényte-
len felvenni a kesztyűt, kegyetlen 
és véres harcba kezd szerettei meg-
mentéséért. 

Skyfall
A 23. James Bond-filmet sokan min-
den idők legjobb 007-es mozijának 
tartják. M-et (Judi Dench) múltjá-
nak árnyékai kísértik, Bond (Daniel 
Craig) karrierjét pedig kudarcok 
árnyékolják be, a titkosügynök saját 
démonaival harcol. Úgy tűnik, hogy 
a rendíthetetlen M–Bond páros 
már a múlté. Ennek ellenére a 
007-esnek ismét fel kell kutatnia a 
világot fenyegető veszélyt, és el kell 
pusztítania a bosszú által hajtott 
ellenségét, aki M életét is veszély-
be sodorja.

Andreas Steinhöfel: 
Rico, Oskar és a nagy 
nyomozás
ANIMUS

Rico nem képes megkülönböztetni a bal oldalt 
a jobbtól, ám olyasmit is észrevesz, amit mások 
nem: például a szomszédokkal kapcsolatos furcsa-
ságokat. Hogy ez a képessége milyen hasznos, az 
akkor derül ki igazán, amikor egyetlen barátját, a 
briliáns eszű Oskart elrabolják. Rico nyomozásba 
kezd, és a maga módján Oskar sem tétlenkedik…



A rejtvény megfejtését március 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk helyes megfejtése: 
Vajon létezik szerelem első látásra? A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Papp Istvánné – Hajdúböszörmény, Tunikolt Csaba – Nadap, Egyed Katalin – Sárospatak, 
Kovács Csaba – Vasvár, Pásztorné Nagy Márta - Abony. Gratulálunk!

FeJtÖrŐ

Megfejtés: MELYIK A TÜKÖRKÉP: A 4-es a nyuszi tükörképe.
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HÚZZ HÁROM EGYENEST!
Három egyenes vonallal köss 
össze két-két különböző 
számot úgy, hogy a vonalak 
által határolt területek 
mindegyikére jusson egy lakat 
és egy kulcs! Melyik számokat 
kell használnod ehhez?

Megfejtés: HÚZZ HÁROM EGYENEST

KÜLÖNBSÉGVADÁSZAT
Keress a két kép között 

eltéréseket! Mennyit 
találtál?

Megfejtés: KÜLÖNBSÉGVADÁSZAT

MELYIK A TÜKÖRKÉP?
Válaszd ki a nyuszi tükörképét! Vigyázz, csak 
az egyik lehet az, a többi hamisítvány!





SKORPIÓ 10. 23. – 11. 22.
Az előző hónapban nagyon sokat dolgozott, aminek most végre 
anyagi hasznát is látja. Nyugodtan engedjen meg magának egy 
kis luxust, kényeztesse magát, ahogyan csak tudja. Embertár-
saival nagylelkű lesz, amivel örömöt szerez másoknak. Megta-
pasztalja, hogy a pénz is energia, jobban tesszük tehát, ha ára-
moltatjuk, minthogy a fogunkhoz vernénk.

NYILAS 11. 23. – 12. 22.
Egy korábbi terv, amibe nagy lelkesedéssel vetette magát, most 
fog igazán „beindulni”. Talán még jobban is, mint ahogy ön azt 
elképzelte.  Ne hagyja, hogy az irigyei kedvét szegjék! Szeren-
csére most inkább ön lesz a támogató, mintsem hagyná, hogy 
mások elvegyék a derűlátását. Ne lepődjön meg, ha sokan kere-
sik a társaságát!

BAK 12. 23. – 01. 20.
Valaki kecsegtető ötlettel áll elő, amit nagy kár lenne nem meg-
ragadni. Bár ön az állatöv egyik leginkább racionálisabb embe-
re, higgye el, néha azáltal valósul meg a csoda, hogy merünk 
benne hinni. A hónap második fele több alkalmat is kínál, hogy 
vidám társasági eseményeken vegyen részt. Olykor akár a tár-
saság középpontjába is kerülhet, ami jól hat az önbizalmára.

VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.
Ha bármiféle tanulmánnyal, vizsgával vagy szóbeli tárgyalással 
összefüggő feladata van, remek időszak elé néz. Sok Vízöntő 
fordul épp ebben az időszakban valami új szellemi terv felé, ami 
egészen új lehetőséget hoz. Ebben a hónapban szívesebben 
lesz olyan emberek között, akikkel sok közös témát talál. Nagy-
szerűen feltöltődik majd a társaságukban.

KOS 03. 21. – 04. 21.
Vidám, energikus időszakot sejtet ez a hónap. Remek lehető-
ségek jönnek érzelmi élete kiteljesítésére, s olyan emberek-
hez is sikerülhet közelednie, akikkel korábban megtorpant a 
kapcsolata. Érdekes, eredeti ötletei támadnak, érdemes hall-
gatnia rájuk.

BIKA 04. 22. – 05. 21.
Továbbra is nyugodtabb, békésebb időszak áll ön előtt, s 
most éppen erre van szüksége. Szerencsére nem lesz túl sok 
váratlan munkája, és a környezetétől is sok segítséget kap-
hat: mind a munkahelyén, mind a családjában. Ha most fog 
bele a tavaszi nagytakarításba, biztosan nem bánja meg.

IKREK 05. 22. – 06. 21.
Kezdeményező hangulatban lesz, ami élete szinte valamennyi 
területére hatást gyakorol.  Ha olyan érzése támad, hogy sze-
retne valami nagyszerű, új dologba kezdeni, jobb időszakot 
aligha választhatna. Még arra is marad energiája, hogy egy-
egy csüggedő embertársának erőt és vigaszt nyújtson.

RÁK 06. 22. – 07. 21.
Életében aligha van fontosabb, mint a család. Épp ezért bizo-
nyára jó hír, hogy márciusban a legtöbb segítséget és szere-
tetet az önhöz legközelebb álló emberektől kapja. Végre azt 
érezheti, hogy annyi szeretet kap, mint amennyit ön ad. Ha 
van egy vagy több gyermeke, büszke lehet majd rájuk.

OROSZLÁN 07. 22. – 08.  23.
Dolgos, kreatív időszakot hoz a hónap, s még sikerélmény-
nyel is kecsegtet. Március első napjaiban több ideje jut saját 
magára és szeretteire. Anyagi helyzete kiegyensúlyozottnak 
mondható, persze csak akkor, ha megmarad a racionális 
vágyak talaján. A jegy hölgy szülöttei számára az idei nőnap 
kellemes meglepetést tartogat: többet egy szál virágnál.

SZŰZ 08. 24. – 09. 22.
Ha a korábbi időszakban rendet teremtett tárgyi világában 
és az érzelmeiben, akkor ez a hónap a békéé és a nyugalo-
mé. Március első napjaiban egy kisebb sikerélmény valósá-
gos szárnyakat ad, hogy munkájában még jobb teljesítményt 
nyújthasson.

MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.
Felbukkanhat az életében egy régi barát, aki nemcsak kelle-
mes emlékeket, hanem valami új lehetőséget is hoz az ön éle-
tébe. A hónap második fele párkapcsolati sikerről szól – ha 
jelenleg nincs társa, március utolsó hetében egy ígéretes talál-
kozásban lehet része.

HoroszKÓp

HALAK 02. 20. – 03. 20.
A születésnapja környékén úgy érzi, szívesen készítene egyfaj-
ta belső leltárt. Nemcsak az elmúlt évéről, hanem az eddigi sor-
sáról is. Örömmel fogja tapasztalni, hogy az életében mennyivel 
több a jó dolog és az öröm, és hogy mennyit fejlődött az elmúlt 
időszakban!

Für Anikó
1964. 02. 27.

Michael Caine
1933. 03. 14.

Cindy Crawford
1966. 02. 20.

Dakota Fanning
1994. 02. 23.
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S ... 
Valkusz Máté teniszező

Ritka az az elhivatottság – főleg tinédzserek köré-
ben –, ami Máté hangjában érződik, amikor a tenisz-
ről beszél. Nem csoda, hiszen ötéves kora óta éle-
te legjelentősebb részét a sport tölti ki, és szemernyi 
kétsége sincs afelől, hogy az iskola befejezése után 
hivatásként is ezt űzi majd. „Ha valamiért nem tud-
nék tovább profiként játszani, akkor sem adnám fel 
a teniszt, hanem áttérnék az edzősködésre” – mond-

ja az általános iskola 
utolsó évét taposó fiú. 
Addig azonban még ren-
geteg tennivalója van 
a tanulmányai körül is, 
hiszen épp csak túlesett 
a középiskolai felvételin, 
és reméli, hogy bekerül a 
választott sporttagozat-
ra, ahol a tanulás mel-
lett a jelenlegi napi 2-3 
óránál jóval többet, akár 
5-6 órát is tudna edze-
ni. „Sajnos elég nagy hát-
rány, hogy most nem 
tudok olyan sokat teni-
szezni egy nap, de mivel 
nem vagyok magántanu-

ló, suliba kell járnom, mert a szüleim szeretnék, hogy 
»rendesen« végezzem el az iskolát.”

Teniszre született
Máté eredményei szerencsére korántsem mutat-
nak semmiféle hátrányt: sorra nyeri a versenyeket, 
még úgy is, hogy jelenleg nála idősebbekkel játszik, 
mivel tizenöt évesen épp két kategória közé esik, így 
a tizenhat évesek közt kell helytállnia itthon és kül-
földön is. Nem mindennapi érzéke már egészen kicsi 
korában kiderült: óvodásként a kezébe adtak egy 
ütőt, és azt mondták neki, hogy ha tízből hármat át 
tud ütni a háló fölött, járhat edzeni – Máténak kilenc 
sikeres szervája is volt, így nőtt a kezéhez az ütő már 
ötéves korában.

 „Sokat dolgoztam a sikereimért, de a szüleimnek
sem volt könnyű: a tenisz hatalmas energia- és anya-
gi ráfordítást igényel. Nagyon sokat utazom, ami 
meglehetősen nagy költségekkel jár. Életem legna-
gyobb élménye volt például, hogy egy hónapot edz-
hettem Amerikában, ami nem is tudom, hogy miként 
valósulhatott volna meg, ha a  MOL Új Európa 
Alapítványa nem támogat…”
Egyik legnagyobb példaképe a spanyol csillag, Rafa-
el Nadal. „Nadal stílusa éppen olyan gyors, pörgős, 
mint ahogy én is szeretek játszani!” – magyarázza az 
ifjú bajnok, aki egészen szorosan jár idolja nyomá-
ban, hiszen decemberben megnyerte a Nike Junior 
Tour világdöntőjét, amelyen ifikorában Nadal három-
szor is diadalmaskodott. Pályafutása eddigi legfonto-

roger federer, noVak djokoVic, rafael nadal: Mi a közös bennük? 
terMészetesen az, hogy Mindannyian Megjárták a tenisz-Világranglista 

élét. és ha a szerencse is Úgy akarja, erre az illusztris listára kerülhet fel 
akár Már egy éVtizeden belül a Magyar Valkusz Máté neVe is, 

aki jelenleg azokon a korosztályos bajnokságokon diadalMaskodik, 
aMelyeken egykor a pályafutását kezdte például nadal is.

„Nadal stílusa 
éppen olyan gyors, 
pörgős, mint ahogy 

én is szeretek 
játszani!”

sabb győzelmét tudhatta magáénak így Máté, mely-
nek emléke végigkíséri majd egész életét. E különle-
ges pillanatot a versenyen hordott cipő képében őrzi 
a család, akár egy kabalát, a szekrény üvegének biz-
tos védelme mögött.

Valkusz Máté (15)
teniszező
Máté ötéves kora óta napi szinten teniszezik, első 
komoly versenyét hétévesen abszolválta, kilenc-
évesen pedig már magyar bajnok lett. A korosztá-
lyos magyar ranglistát jelenleg is vezeti. Az euró-
pai ranglistán a tizenötödik helyet foglalja el, leg-
fontosabb célja pedig az, hogy felnőttként is a lis-
ta első harminc helyezettje közt tartsák számon. 






