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Ünnepi előkészületek
Kürtőskalács és forralt bor illata keveredik a fahéj illatával a karácsonyi vásárokon, amelyeknek ünnepi hangulata az első figyelmeztető jel, hogy ismét eljött a készülődés ideje.
December elején a hideg, borús napokon szinte csak
ezzel a várakozással vigasztalhatjuk magunkat. Hamarosan itt a karácsony!
Már javában az ünnepek és az ajándékozás körül forognak címlapsztárunk, Szöllősi Györgyi gondolatai is, aki
elsősorban kislányának, Jázminnak szeretné emlékezetessé tenni a karácsonyt. A gyönyörű műsorvezető
mesél életének arról az időszakáról is, amikor még színésznőnek készült.
A magunk módján szeretnénk megkönnyíteni az ünnepi előkészületeket olvasóinknak. A konyhatündéreknek
különleges és jól bevált recepteket kínálunk a különleges napokra.
Ajándékvadászoknak pedig izgalmas ajándéktippekkel
szolgálunk, de kulturális programajánlónkból is érdemes válogatni, hisz egy-egy koncert- vagy színházjegy is
lehet igazán szép karácsonyi ajándék.
Élményekben gazdag készülődést, finom falatokat és
boldog együttlétet kívánunk valamennyi olvasónknak!

Pánczél Andrea
magyarországi
kommunikációs igazgató
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AUTÓS-MOTOROS HÍREK

Elektromos turbó a BMW-től A bajor
autógyártó sem maradt le a többiektől: sorra cseréli le nagyobb motorjait kisebb, ám turbós erőforrásokra. Nagy erőkkel dolgoznak
azon, hogy megszabaduljanak a turbólyuktól –
azaz attól a jelenségtől, hogy a motor csak késve érzékeli a gázadást. A megoldás egy elektromos motor lehet, amely már a gázpedál
érintésére elkezdi felpörgetni a feltöltőt, gázelvételnél pedig energiát táplálhat vissza az akkumulátorba.
Szénszálas Mercedes Az E osztály modelljeiből akár 350 kilogrammot lefaraghatnak a
Mercedes mérnökei, ha sikerrel járnak a szénszálas karosszéria fejlesztésével. A súlycsökkentés mellett arra is mód nyílik, hogy az alumíniumnál jobban alakítható anyagból egészen új
formavilágot alkossanak az autónak.

Még egy Beverlyt bevet a Piaggio
Az olasz motorgyártó elsősorban kisebb robogói
okán népszerű, pedig már tíz éve, hogy naponta
találkozhatunk a család nagyobb tagjaival, a 200
és 500 köbcenti közötti hengerűrtartalmú aggregátokkal szerelt Beverly gépekkel. Milánóban ezúttal a 350 Sport Touring mutatkozott be, méghozzá
meggyőző részletek kíséretében. A gyáriak szerint
a 33 lóerős blokk fogyasztása, illetve a motor fenntartási költsége megfelel az eggyel kisebb, negyedliteres kategóriában megszokottaknak. A 350 Sport
Tourer az első robogó, amely kipörgésgátlót kapott,
és van rajta blokkolásgátló is. A nagy kerekű, jó
útfekvésű, sportos robogó igazi sztár lehet az európai városokban.

Könnyebb és erősebb új California
A Ferrari első orrmotoros modellje merész húzás
volt az olaszok részéről, de az autó minden
várakozást felülmúlóan jól teljesített. Így aztán
Maranellóban már be is jelentették a második
generáció érkezését: a januártól kapható modell
30 kilóval könnyebb és ugyanennyi lóerővel erősebb lesz, vagyis kb. 490 LE-t lesz képes leadni.

Visszatérhet a Citroën kiskacsája Addigaddig mondogatták a francia autógyár menedzserei, hogy ők nem nosztalgiáznak – mint teszi
azt például a MINI –, míg végül csak kibökték,
hogy gondolkodnak a legendás Citroën 2CV, azaz
a Kacsa modern formában való feltámasztásán.
A 3CV kódjelű autó a Citroën C3 padlólemezére
épül, és nagyjából akkora lesz, mint a Fiat 500.
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Nagy dobás lehet
a kis Peugeot 208

A Peugeot bemutatta Európa egyik legnépszerűbb
kisautója, a 207-es utódját. A három- és ötajtós
karosszériával készülő autó első pillantásra is elragadó: jól eltalált formák elöl, hátul és középen – egy-két
meglepő finomsággal (például a hátsó fényszórók formája) fűszerezve. A kis Peugeot nemcsak sokat ígér,
hanem sokat is ad: bár hét centivel rövidebb lett,
mégis tágasabb az utastér, amelybe finomabb anyagok, áttekinthető műszerfal és még fedélzeti számítógép is került. Miután az autó 100 kilóval könnyebb
lett, mint elődje, nem szentségtörés háromhengeres
motorokkal próbálkozni: a kisebb, 1.0 literes,
60 lóerős tényleg csak városi autóba való, azonban
a 90 lóerős e-HDI már bárhol megállja a helyét. Ez
utóbbi Start-stop rendszert is kapott, így 100 kilométeren beéri akár 4,3 liter üzemanyaggal is.

Megkomolyodott
a Passat CC

A Volkswagen szigorú formatervezési szabályok szerint épített autói közül már az első pillantásra is kilógott a Passat CC. A „renitens” autó elöl-hátul nyújtott karosszériája, lazán ívelt teteje jócskán hozzátett
a technikai minőséghez. Most itt az újraszabott változat, és megnyugtató, hogy semmivel sem lett katonásabb, csak egy kicsivel komolyabb. Ez leginkább
a krómozott hűtőrácson és a szépen belepasszított elülső fényszórókon látszik. A hátsó lámpákból
is eltűntek a vidám világító körök, helyüket szigorúbb, ívelt formák vették át. Az utastér minősége és
a motorok mit sem változtak: továbbra is két, turbós
négyhengeressel (1.8 liter és 160 LE, illetve 2.0 liter
211 LE-vel), egy 140 és egy 170 lóerős turbódízellel,
valamint a csúcsmodellt hajtó 3.6 literes V6-os turbós benzinessel lehet rendelni 2012 első negyedévétől.

Háromhengeres
sportgép

Az MV Agusta a milánói EICMA motorkiállításon mutatta be a 2012-es év egyik legnagyobb
sikervárományosát, az F3 675 kódjelű gépet.
A háromhengeres, középkategóriás sportmotor minden apró részletét tökéletesen megtervezték, és az
olaszok számos olyan újdonsággal rukkoltak elő,
amelyet ebben a kategóriában még senki sem próbált meg alkalmazni. Ilyen például az integrált motorvezérlési rendszer (MVICS): a kormányról vezérelhető elektronika négy, előre programozott, illetve
egy, a tulajdonos által kialakított karakterisztikát
képes tárolni, és kérésre előhívni. Az F3 675 az első
ilyen kategóriájú sportmotor, amelyen nyolcfokozatú
kipörgésgátló van. A 173 kg súlyú motor 126 lóerős,
amely igen komoly menetdinamikát sejtet.

BIZTONSÁGOS VEZETÉS

Ö 
 




A BIZTONSÁGOS AUTÓZÁS TANÁCSAI SOROZATUNKBAN
ÖT OLYAN TANÁCSOT AJÁNLUNK FIGYELMÜKBE , AMELYEK
VALÓBAN SEGÍTENEK ELKERÜLNI A VESZÉLYES HELYZETEKET AZ
UTAKON .

E ZÚTTAL MEGISMÉTELJÜK ÉS KIBŐVÍTJÜK KORÁBBI
CIKKÜNKET, AMELY A SÁVOK ÉS A SÁVVÁLTÁS HELYES ÉS
PONTOS SZABÁLYAIHOZ AD ÚTMUTATÓT.

1. A lezárt sávokból engedjük besorolni a többi
autóvezetőt!
Bizonyos forgalmi sávokban – például munkavégzés
miatt – útlezárásokkal találkozhatunk. Legyünk udvarias partnerek a közlekedésben, és tegyük lehetővé,
hogy egy éppen várakozni kényszerülő autós a lezárt
sávból átsorolhasson elénk. Érdemes tudni, hogy több
országban ezt az „előzékenységet” törvény írja elő.
2. Vigyázzunk a változó irányú forgalmi sávokkal!
Ilyen forgalmi sávok egyelőre nincsenek hazánkban, de
külföldön gyakoriak. A főbb útvonalak középső sávjainak menetirányát a forgalom függvényében megváltoztatják, amelyet a jelzőlámpák egyértelműen megmutatnak, ezért mindig figyeljük a lámpákat! Onnan derül ki,
hogy a középső sávot át kell-e engednünk a szembejövőknek, vagy használhatjuk mi a forgalmi csúcs enyhítésére. A középső sáv használatakor fokozottan ügyeljünk az aktuális irányra, különben az ellenkezőjét érjük
el, mint amire ez a megoldás rendeltetett!
3. Kereszteződéshez érve tartsunk arra, amerre
kanyarodni szeretnénk!
Mielőtt beérkezünk egy kereszteződésbe, igyekezzünk
abba a sávba sorolni, amerre majd kanyarodunk. Ha
nem így teszünk – ráadásul a kanyarodás előtt irányjelzőt sem használunk a hiba korrigálására –, annak
ütközés is lehet a vége. A KRESZ erre az esetre pontosan leírja, hogy az útkereszteződésben másik útra
kanyarodó vezető a járművel az útburkolati jelek-
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kel meghatározott sávba, útburkolati jelek hiányában
pedig – például balra kanyarodáskor – az úttest felezővonala mellé, osztott pályás és egyirányú úton az
úttest bal szélére köteles besorolni.
4. Gyalogátkelőhely előtt álló autó mellett
ne hajtsunk el!
Ha egy átkelőhelyhez közeledünk, és azt látjuk, hogy
megállt előtte egy velünk azonos irányban haladó
másik autó, mindenképpen álljunk meg, hiszen az
álló autótól az áthaladó járókelőket ugyan jól láthatjuk, a gyerekeket vagy a kerekes székkel közlekedőket
viszont nem. Sokan ezt nem veszik figyelembe, pedig
a KRESZ-ben megtaláljuk, hogy párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten tilos a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, illetve közvetlenül az átkelőhely előtt másik
jármű mellett elhaladni – mindig meg kell állni!

5. Több sáv esetén is mindig tartsunk jobbra!
Az autópályán, különös tekintettel akkor, ha három
sáv áll rendelkezésre, alkalmazzuk a párhuzamos közlekedés szabályait, vagyis folyamatosan csak a külső
(jobb szélső) sávban haladjunk. Gyakran a pálya kijelzőin is figyelmeztetnek erre minket: Tartson jobbra!
Bár a külső sávot általában a lassúbb járművek, a belsőket pedig a gyorsabbak használják, ennek ne dőljünk be! A magyar autósok gyakran középen haladnak
akkor is, ha a forgalom ezt nem indokolja. Ha kénytelenek vagyunk több járművet megelőzni, akkor maradhatunk hosszabban is a belső sávban, ha ezzel a
mögénk érkezők mozgását nem akadályozzuk. Sűrű
forgalomban – ha a külső sávba visszatérni nem lehet
– szintén haladhatunk belül, hiszen ezzel járulunk hozzá az autófolyam biztonságos mozgásához. A lényeg:
ne kényszerítsünk másokat indokolatlan lassításra!

CÍMLAPSZTORI

Ö

SZÖLLŐSI GYÖRGYI

SORSA NEM SZÍNPADRA, MÉGIS REFLEKTOROK FÉNYÉBE ÁLLÍTOTTA, AVAGY
A MADÁCH SZÍNHÁZ STÚDIÓJÁBÓL OLYKOR NAGYON IS EGYENES ÚT VEZET
A HÍRMŰSOROK FŐSZEREPÉHEZ. FEGYELEM ÉS ÖNISMERET KÉRDÉSE AZ EGÉSZ.

Stílus és Lendület: Készülnek valami különlegessel
az ünnepekre?
Szöllősi Györgyi: A karácsony elképzelhetetlen a
papám főzte isteni halászlé és süllő nélkül. Szentestén nálunk jön össze a család, a praktikumból – elférünk – tradíció lett az évek során. A papám főz, a férjem a süteményekről gondoskodik...
S&L: Ön pedig – már-már hivatásszerűen – szervez,
szerkeszt, „műsort vezet”?
SZ. GY.: Nekem is megvan a feladatom: beszerzek,
előkészítek. Szervező típus vagyok, nem véletlenül
Szűz az aszcendensem. A gyerekkorom karácsonyaiból leginkább az illatok maradtak meg bennem –
na és persze a kötelező délutáni alvás emléke. Amíg
szundítottam, anya feldíszítette a fenyőfát, aztán
csengetett, én pedig megbabonázva szaladtam az
ünneplőbe öltöztetett szobába. Ezt a mintát követjük
Jázminnal is.
S&L: A híradós lét megenged némi lazítást karácsony környékén?

8 | STÍLUS&LENDÜLET | 2011. december

SZ. GY.: Kevésbé feszes a munkarend, az m1 Híradója este fix program, Az Este című műsor viszont „szabadságra megy” az ünnepek idején.
S&L: Honnan ered a híréhség?
SZ. GY.: Alighanem családi vonás, a nagypapám is
nyitott volt az újdonságokra, a hírekre, sokat politizált.
S&L: Szerencsésnek érzi magát? Végtére is amióta beszállt a média körhintájába, legfeljebb munkáltatót váltott, terepet nem: hír- és háttérműsorokat
vezet vagy szerkeszt.
SZ. GY.: Szerencse? Talán. Ez a munka illik a habitusomhoz. Amikor tizenkét éve jelentkeztem a Satelit
Televízióhoz, híradós akartam lenni. Amíg a Madách
Színházban dolgoztam, stúdiósként, be-bejártunk a
tévéstúdiókba statisztálni, ezért-azért. Abban az időszakban ismertem fel, hogy mi ragad magával igazán
– és ez nem a színház, hanem a televízió volt.
S&L: Tehetségesnek tartotta magát – mármint a
színpadot illetően?

SZ. GY.: Nem eléggé. Az érettségit követően a Színház- és Filmművészeti Egyetemre felvételiztem, de a
második rostán fennakadtam.
S&L: Mit vitt a meghallgatásra?
SZ. GY.: Egy iszonyatos mandulagyulladást. Nem
vicc, a vizsga másnapján kórházba kerültem. Így kellett történnie. Nagy Viktor a sikertelen próbálkozás
ellenére elhívott a Madáchba stúdiósnak.
S&L: Egy korábbi interjúban azt mondta, a színház
tanította meg dolgozni. Ezen mit értsünk?
SZ. GY.: Fegyelmet. Alázatot. Tiszteletet. Nagyon
korán felmértem, mit jelent és mivel jár a munka. És
olykor látom, mennyire keveset mond ez a szó a mai
tizennyolc éveseknek. Sokan azt hiszik, hogy

CÍMLAPSZTORI

„SZENTESTÉN NÁLUNK
JÖN ÖSSZE A CSALÁD,

A PRAKTIKUMBÓL
TRADÍCIÓ LETT AZ ÉVEK
SORÁN.”
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CÍMLAPSZTORI

SZÖLLŐSI GYÖRGYI
A salgótarjáni születésű műsorvezető-szerkesztőt
gyerekévei és szülei Dunavecséhez, a középiskolai
időszak és munkája Budapesthez, felsőfokú tanulmányai pedig
Pécshez kötik. A Szabó Ervin Gimnáziumban abszolvált érettségi
után három évig a Madách Színház stúdiósaként dolgozott és
tanult. 2000-ben Pécsett, a Janus Pannonius Tudományegyetem
művelődésszervező–média szakán végzett, s a friss diplomás
lendületével jelentkezett az akkor induló Satelit Televízióhoz.
Az azóta jobblétre szenderült csatorna híradós stábjából a Rádió
C-hez, majd a Rádió 17 szerkesztőségébe vezetett az útja, de
kisvártatva újra a kamerák előtt ült: ismét egy „újonchoz”,
a Hír TV csapatához szerződött. 2005 szeptemberében már
a Duna TV csapatát erősítette, innen igazolt át tavaly nyáron
az m1-hez. A köztévénél jelenleg a Híradó este
és Az Este című műsorokat vezeti. Férjezett,
egy gyermek (Jázmin) édesanyja.

a beszédtechnikai alapokat is a színházban sajátítottam el, de igazság szerint tizenhárom éves koromtól heti két órában foglalkoztam beszédtechnikával –
ami egy drámatagozatos osztály esetén, amilyenbe
én is jártam, ez nem meglepő.
S&L: Az életrajzát böngészve ennél a szakasznál „zökkenőre” bukkantam – gimnáziumot váltott.
Kicsapták?
SZ. GY.: Mennem, mennünk kellett. A miénk volt
az az osztály a Vörösmarty Gimnáziumban, amelyik 1993-ban egy az egyben átkerült a Szabó Ervin
Gimnáziumba. Mi voltunk a főszereplői a híres „puskás sztorinak”. Két srác összeszerelt egy adóvevőt, a
fegyelmi vizsgálat eredménye szerint azért, hogy csaljunk, puskázzunk. Pedig alapvetően szórakoztunk.
Boszorkányüldözés kerekedett, amikor kiderült, hogy
a fegyelmi tárgyalást is élőben „közvetítjük”. A két
srácot kirúgták, nekünk háromnaponta jelenésünk
volt az igazgatói irodában. Felejthetetlen élmény. Két
év pokol lett volna az életünk, ha maradunk. A szüleink szervezkedni kezdtek, végül a drámapedagógus
tanárnővel, Kinszky Judittal együtt a komplett társaság átment a Szabó Ervinbe.
S&L: Heti két vizit a dirinél – tökéletes gyakorlópálya
a kamerák világához. Ha eredendően volt is lámpaláza, a „mindenható” előtt állva lassan elpárolgott.
SZ. GY.: Ó, jóval hamarabb. Négyévesen felszabadultan szórakoztattam a dunavecseieket: énekeltem,
táncoltam, verset mondtam. Gombnyomásra
bekapcsoltam, aztán ment a műsor, amíg bele nem
fáradtam vagy bele nem untam.
S&L: A lovakba bele lehet?

Ruhák: Pinko, Esprit, Heaven, Marks&Spencer
Berendezési tárgyak: Goa Home, Ka International, Botanic Virágszalon
Helyszín: Gundel-ház

SZ. GY.: Soha. Kilenc éve lovagolok, gyerekként tornáztam, kézilabdáztam, úsztam – és lovat akartam.
Hetente kétszer járok lovagolni, de amikor felkértek,
hogy induljak a Nemzeti Vágtán, emeltem az edzésszámon, három hónapig heti három edzés volt a penzum. December elején a budapesti Lovas Világkupán
is rajthoz állok.
S&L: Izgul?
SZ. GY.: Még nem. A Nemzeti Vágta előtt viszont
egyenesen aggódtam. A veszély miatt. Nem tudtam,
mire is számíthatok majd élesben a pályán.
S&L: Élő műsorban tudja? Mondjuk egy választási
közvetítés során.

„EZ A MUNKA ILLIK
A HABITUSOMHOZ .”
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SZ. GY.: Az másfajta izgalom.
S&L: Láttam már olyan akciófilmet, amelyben
a kamerába szerelték a fegyvert…
SZ. GY.: Jogos. Egyszer nekem is a fejemre esett egy
lámpa a Satelit stúdiójában.
S&L: A lovaglás mellett a mozi a másik, ám kevésbé
ismert hobbija: Emir Kusturica- és Pedro Almodóvarrajongó volt. Az is maradt?
SZ. GY.: A kedvencek sora kibővült a francia JeanPierre Jeunet-vel.
S&L: Azt mondta, a színpad nem az Ön világa. Meginogna, ha a három rendezőóriás közül valamelyik
azzal az ötlettel rukkolna elő: hölgyem, láttam Önt
a televízióban egy számomra ismeretlen műsorban,
hallottam egy számomra idegen, érthetetlen nyelven
beszélni, láttam gesztikulálni, mosolyogni – számíthatok Önre a következő filmemben?
SZ. GY.: Szaladnék – de csak akkor, ha minden pontosan úgy történne, ahogy lefestette.
Kocsor István

MESEJÁRGÁNY

A 
  
SZOKÁS AZT MONDANI, HOGY NEM AZ AJÁNDÉK ÉRTÉKE SZÁMÍT, HANEM AZ , HOGY KI
ADJA , ÉS , HOGY JÓ SZÍVVEL ADJA- E . Á M VAN OLYAN AJÁNDÉK , AMELYIKNÉL MÁR IGENIS
SZÁMÍT, HOGY MENNYIT ÉR . P ÉLDÁUL EGY ÁLOMAUTÓ ESETÉBEN , AMELY
MÉG A LEGNAGYOBB SZTÁROKNAK SEM HULLIK AZ ÖLÉBE MINDEN NAP.

Beyoncé és Jay-Z
– Bugatti Veyron Grand Sport

A popzene leghíresebb házaspárja az amerikai
rapper és felesége, a szépséges énekesnő. A tényt,
hogy már külön-külön is szinte felfoghatatlanul gazdagok voltak, elhomályosítja a házasság utáni anyagi helyzetük. Szó, ami szó: a páros egyik tagja sem szokott fukarkodni, ha ajándékozásról van szó. Jay-Z vett már nejének táskákat több millió forint értékben, azonban Beyoncé sem akart ebben a vetélkedésben lemaradni: 2010-ben, férje 41. születésnapjára 2 millió dollár (kb. 600 millió Ft) értékű Bugatti Veyron Grand
Sport autót rendelt meg. A rapper lelkes gyűjtője a brutálisan erős, gyors és drága autóknak, de ez még az ő szemébe is
könnyeket csalt. Hogyne csalt volna: 16 hengeres motor négy turbóval, 1001 lóerővel, nyitott tetővel 360, zárt tetővel
407 km/h-s végsebesség. Tényleg csodálatos.

Audrey Hepburn – Rometsch Beeskow Cabriolet

A ma már jóformán csak gyűjtők körében ismert autó a maga idejében, azaz az 1950-es évek közepén igazi legendának
számított, talán az első olyan modell volt, amely gazdag és híres használóinak segítségével építette a saját imázsát. Az
autót két német autóépítő mester, Friedrich Rometsch és Johannes Beeskow alkotta meg, méghozzá az akkoriban egyre
népszerűbb Volkswagen Bogár rendkívül jól hasznosítható alapjain. Alumíniumkarosszéria, pompás vonalak és modern műszaki tartalom. Nem véletlen, hogy az első
darabot VI. Gustav Aldolf svéd király kapta. A Hollywoodban nyitott kereskedés pedig előszeretettel ajándékozta az autókat a korszak
legnagyobb filmcsillagainak, úgy, mint a szépséges
Audrey Hepburnnek, vagy a Római vakáció című
filmben vele együtt szereplő Gregory Pecknek.

MESEJÁRGÁNY
MESEAUTÓ

Vilmos herceg és Kate Middleton
– Maybach 57

2010-ben vitán felül a királyi esküvő volt az év társasági eseménye. Vilmos herceg, az angol trónörökös és
választottja, Kate Middleton jóformán az egész világ színe előtt mondta ki a boldogító igent. A nászajándékok
sokaságából pedig minden bizonnyal kiemelkedett az angliai Bradfordban található tuningcég, a Project Khan
által felajánlott és feljavított Maybach 57. Az autó alá 22 hüvelykes versenyfelnik kerültek, körben sötétített
üveg mögül lehet tekintgetni, az utastérben pedig csak a legdrágább és legfinomabb bőrök vannak felvonultatva. A motortérben pedig, természetesen, a jól ismert 6.0 literes V12-es motor,
a maga a szerény 542 lóerejével.

Nyilasi Tibor – Peugeot 505

A Ferencváros egykori csatára két európai fővárosban is a közönség
kedvence tudott lenni: előbb a Ferencváros játékosaként állította
maga mellé Budapest és Magyarország zöld-fehér szívű drukkereit, majd Bécsben, az Austria Wien játékosaként lett az osztrák bajnokság sztárja. Kétszer volt magyar, háromszor osztrák bajnok,
mindkét országban volt gólkirály, sőt 1981-ben a Fradiban rúgott
31 góljával Európa második legjobb góllövője lett, elnyerve az
Ezüstcipőt. 1983 és 1988 között öt szezonon át boldogította
Bécs lila-fehér részét, ő volt a csapat legnagyobb sztárja. Meg
is becsülték: góljaiért cserébe egy Peugeot gépkocsit kapott,
amely akkoriban komoly feltűnést
keltett Magyarországon.

David Beckham – Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé

A világ leghíresebb futballistája és legjobban futballozó híressége, akinek a nevét minden földrészen ismerik, aki a tinilapok egykori bálványából mára
valóban tisztelni való sportember, négy gyermeket nevelő családapa és szorgos jótékonykodó lett. A Manchester United, a Real Madrid és az az AC Milan
csapataival elért sikerei után a Los Angeles Galaxy-t is bajnoki címig vezette. David imádja az autókat (és újabban a motorokat is), a képen látható gyönyörű járgányt a feleségétől kapta születésnapjára, abban az évben, amikor
az Egyesült Államokba költöztek,
azaz 2007-ben. Az óriás luxuskupé jól mutat a széles kaliforniai sugárutakon, de a tengerparti
szerpentinen sem néz ki roszszul. Ráadásul minden gyerek
(most már három fiú és egy
lány) elfér egyszerre a hátsó ülésen.

SZTÁRTESZT
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EGYIK KEZÉBEN KISLÁNYA, BORA,
MÁSIKBAN EGY HATALMAS VÁLLTÁSKA

– NEM IS TUDOM, HOGYAN KÉPES
KÖZBEN MEGIGAZÍTANI A SAPKÁJÁT.
RÁADÁSUL, KÖZBEN MINDENT
AZONNAL NÉMETRE FORDÍT, HOGY
FÉRJE, MIRKO IS ÉRTSE.
SZÉDÜLETES – EZ A LEGJOBB SZÓ
PALOTÁS PETRÁRA.
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BORA

SZTÁRTESZT
Stílus és Lendület: Úgy fordít, mintha világéletében
ezt csinálta volna. Hány nyelven beszél?
Palotás Petra: A német szinte a második anyanyelvem, emellett viszonylag jól beszélek angolul, és egy
kicsit franciául is tudok.
S&L: Honnan a szerelem a német nyelv iránt?
P. P.: Tizenhat éves koromban egy évet Németországban tölthettem, ekkor tanultam meg a nyelv alapjait.
Ez az út életre szóló élményt jelentett nekem, nagyon
szép emlék.
S&L: Legújabb könyvének címéből – Bécsi kávé, pesti lány – ítélve Bécsnek is nagy jelentősége van az
életében.
P. P.: Imádom Bécset! Amíg Magyarországon éltem, mintegy tíz évig évente négyöt alkalommal fogtuk magunkat a barátnőimmel, és kimentünk hosszú hétvégézni az
osztrák fővárosba. A regény segített visszaemlékezni, „visszautazni”, ezért is volt olyan
jó írni. Szeretem a hangulatát, szinte hazajárok Bécsbe.
S&L: Miközben évek óta Hamburgban él
– a kozmopolita létforma köszön vissza a
könyvben is.
P. P.: Úgy gondolom, hogy a harmincas korosztályban rengetegen érzik úgy: bár bizonyos tekintetben teljes életet élnek, motoszkál bennük a gondolat, hogy az országhatárokon túl még vár
rájuk valami.
S&L: Ahogy hallom, Bora kétnyelvű kislány.
P. P.: Igen, magyarul és németül is jól beszél, pedig
állítólag a kétnyelvű gyerekek később szoktak megszólalni. Én ezt nem érzékelem.
S&L: Gyakran járnak haza Budapestre?

„Most arra vágyom,
hogy írónőként
fogadjon el a világ...”

P. P.: Egyelőre még csak évente kétszer-háromszor
szoktunk jönni, de ha Bora nagyobb lesz, szeretném
ezt majd sűrűbben megtenni.
S&L: Mi hiányzik Magyarországról?
P. P.: Egy jó balatoni strandolás, az nagyon. ÉszakNémetországban huszonnégy fok már szinte kánikulának számít. Tavasszal elhatároztam, hogy amint
jobb idő lesz, a teraszon dolgozom, mert milyen pompás lesz a szabad ég alatt regényt írni. Összesen kétszer sikerült kiülnöm egész évben. Van viszont cserébe gyönyörű zöld környezet, Hamburgot Európa
legélhetőbb városának választották – tény és való,
szmogriadó nincs.

A nagy lépés

Hyundai i40
Hyundai i40 1.7 CRDi HP

S&L: A kisgyerekes anyukák többsége még a hajmosásra is nehezen tud időt szakítani, Ön pedig megírt
egy könyvet babázás közben. Hogyan lehet ezt kivitelezni?
P. P.: Feláldoztam az éjszakáimat, és kihasználtam
minden percet, amikor Bora napközben aludt. Nehéz,
de az írás öröme kárpótol. Most, hogy a kislányom
óvodába megy, könnyebb lesz. Szigorúan beosztom az időmet, mettől meddig írok. Az írás folyamata ugyan különleges tudatállapot, de meg kell szervezni, és rendszeresen csinálni. Ez már nem arról
szól, hogy hobbiból esténként irkálok valamit: szigorú határidők vannak. Úgy tekintek rá, hogy mostantól ez a munkám.

Motor
1.7 CRDi
Lökettérfogat:
1685 m3
Max. teljesítmény:
136 LE
Max. forgatónyom.: 325 Nm (2000-2500 ford./p.)
Hosszúság, szélesség, magasság:
4770 mm/1815 mm/1470 mm
Max. sebesség:
190 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h):
12 s
Fogyasztás (városi/országúti/vegyes):
7,8/5,7/6,4 l
Listaár:
8 490 000 Ft
Fontosabb felszereltség/extrák:
Intelligens parkolássegítő és sávtartó elektronika, bluetooth-os fedélzeti rendszer, automatikus
párátlanító, füthető kormánykerék, klimatizált
első ülések, fűthető és dönthető hátsó ülések,
LCD Supervision műszeregység, Xenon nappali fény, EPS, ABS, HSA visszagurulás-gátló, VSM
(jármű stablititás-vezérlés), kilenc légzsák.

Hyundai i40
1.7 CRDi HP

a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic
Gold 5W–30
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A család barátja
Roppant elegáns autó, miközben
pedig családosokhoz méltón strapabíró. Nagyon kényelmes, hatalmas a belső tere, mégsem érzem
elveszettnek magam benne, mert
kifejezetten könnyen kezelhető.
Legyen elég annyi, hogy hazafelé
menet Bora megjegyezte: szerezzük vissza a szép kocsit, az neki
sokkal jobban tetszett!

S&L: Ezek szerint készül a következő Palotás Petraregény?
P. P.: Tavasszal meg is jelenik, ha minden jól megy.
S&L: Gyorsan dolgozik.
P. P.: Annyi minden van a fejemben, amit meg szeretnék írni!
S&L: Hogyan bírja energiával?
P. P.: Most nyáron volt egy pici mélypont, éreztem,
hogy ezt azért hosszú távon nem lehet folytatni. Ez
még a vizsgaidőszakokból volt ismerős: ha fél tíz-tízkor ülök le írni, tanulni, akkor bizony kell egy kis csoki, valami üzemanyag, harminc után pedig hamar felszaladnak a pluszkilók. Persze, nem aggódom emiatt
túlságosan, de azért mostantól jobban odafigyelek
arra, hogy ne merítsem ki magam teljesen.
S&L: Amikor megjelent a Bangkok titkai könyve, nem
kapta meg, hogy „tessék, megint egy műsorvezető,
aki azt hiszi, mindenhez ért”?
P. P.: Hála Istennek, már túl vagyok ezen. A harmadik
megjelent írás után már másképp kezelik ezt, megvan a kialakult olvasói törzsközönségem.

„Az ismerőseim
mindig nevetnek,
hogy nálam már
október végén
karácsony van...”
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S&L: Apropó, egyáltalán előbb vezetett-e műsort, minthogy írt volna?
P. P.: Na, ez az, hogy nem. Általános iskolában, amikor
mentünk a menzára, a saját szappanoperám epizódjait
meséltem az asztalnál, ott, helyben találtam ki az aktuális történéseket. Osztálykiránduláson pedig a szobában összetoltuk a barátnőkkel a székeket, és jöhetett a
krimi Petrától. Most arra vágyom, hogy írónőként fogadjon el a világ, aki néha megjelenik a televízióban is.
S&L: A talán legaktuálisabb tévés műfaj, a
valóságshow a könyvben is központi szerepet kap.
Tekinthetjük egyfajta véleménynyilvánításnak azt, ahogyan erről a műsorfajtáról ír?
P. P.: Egyfajta görbe tükröt tartok a valóságshow műfaja elé, de a főszereplő, Répássy Rebeka például szimpatikus személyisége által kiemelkedik ebből a közegből, mint ahogy sok más szerethető szereplő is akad
még a műsor körül. Nem azt mondom, hogy bizonyos keretek közt ne lenne létjogosultsága ezeknek a
műsorfajtáknak, de azért elég erősen megkérdőjelezem.

Másrészt pedig igyekszem az olvasónak a média világát egy másik oldalról is bemutatni.
S&L: Ezek szerint nem szakadna el teljesen a médiától?
P. P.: Ez a helyzet most így ideális: évente néhányszor
megjelenek itthon, olyankor van körülöttem valami
érdekesség, de azért nem folyok a csapból is. Ez így
hálás és kényelmes szerep – hogy mit hoz a jövő, azt
még nem tudhatom. Nyitott vagyok.
S&L: Ki van virulva, mondták már?
P. P.: Nagyon jól érzem magam ebben a szerepben.
S&L: Az új regény hamisítatlan bécsi adventhangulatot áraszt. Készülődik már a karácsonyra?
P. P.: Az ismerőseim mindig nevetnek, hogy nálam
már október végén karácsony van – de talán pont
azért imádom ennyire az adventi időszakot, mert már
idejében elkezdek készülődni az ünnepre, és így semmi miatt nem kell idegeskednem. Gyerekkoromból is
vannak szép emlékeim, a német kultúra pedig ezekre csak ráerősített. Most már nekünk is van gyönyörű
belvárosi vásárunk Budapesten, de tizenhat évesen
az újdonság erejével hatottak rám ezek Németországban, és teljesen elvarázsoltak. Ez a csodálatos
külcsín nagyon jól párosul a belső készülődéssel.
A kislányom január legelején érkezett, az a három
évvel ezelőtti advent különösen emlékezetes várakozással telt.
S&L: Sok fotó jelent meg Önről terhessége idején,
csodaszép kismama volt. Közszereplőként próbálta
erősíteni ezzel a nőkben, hogy ezt így is lehet
csinálni?
P. P.: Igen, én tényleg azt gondolom, hogy a várandósság egy szent, nagyon női állapot. Ha valaki azt mondja, hogy várandósan nehéz helytállni a mindennapokban – és most természetesen nem az extrém fizikai
rosszullétre gondolok –, akkor majd meglátja: ha már
ott van a kicsi, akkor jön az igazán kemény korszak.
Nagyon boldogan és büszkén éltem meg a terhességemet, szerintem ez egyfajta belső ragyogás.
Csepelyi Adrienn

STÍLUS
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ÉREZZÜK AZT, MENNYIRE NEHÉZ

MEGTALÁLNI A LEGJOBB A JÁNDÉKOT
SZERET TEINK SZÁMÁRA .

Ajándékutazás

Mi nyújthatna maradandóbb élményt, mint egy utazás? Ma már számos fapados légitársaság kínál
hihetetlen lehetőségeket, így egy repülőjegy vásárlása sem jelent feltétlenül őrületes
kiadást. Különösen akkor, ha figyelemmel kísérjük a különféle ünnepi akciókat, melyekkel a légitársaságok nagyban megkönnyítik helyzetünket! Ám ha
a repülőjegy mégsem tűnik megfelelő
opciónak, váltsunk vonatra: kellemes élmény lehet
hóesésben, egy hangulatos vonatkabinban utazni
egy mesés hely felé.
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www.wizzair.hu
www.malev.hu
www.mav-start.hu

Kultúra

2.

A kultúra varázsa

A zene, a tánc, a művészet, egyszóval a kultúra
minden ember számára egyszerre jelent feltöltődést és szórakozást. Legyen szó könnyűzenei
koncertről, felhőtlen kikapcsolódást ígérő színházi darabról, hangversenyről, vagy egy jó könyvről, DVDről és CD-ről. Idén télen olyan sztárok látogatnak hazánkba, mint például Rihanna, de világhírű hegedűművészünk,
Illényi Katica Karácsonyi koncertje is meghitt pillanatokkal
kecsegtet. Ha barátaink, rokonaink kedvelik a kulturális
programokat, művészi élményee s s e?
r
e
ket, egészen biztosan örömlk
mel fogadják majd az ajándékba szánt színházbérletet vagy
koncertjegyet!
www.jegymania.hu
www.ticketpro.hu

Ho

Ho

Utazás

1.

Ö SSZEGYŰJTÖT TÜNK OLYAN
A JÁNDÉKÖTLETEKET ÉS MEGOLDÁSOK AT, MELYEKKEL
VALÓBAN ÖRÖMÖT SZEREZHETÜNK CSALÁDUNKNAK ,
BARÁTAINKNAK .

STÍLUS

Telitalálat!

Vannak bizonyos sztenderd ajándékok, melyekkel biztosan nem nyúlhatunk mellé, így ha teljes tanácstalanság kerítene bennünket hatalmába,
akkor se csüggedjünk. Hölgyek számára kedvenc parfümjük, az ízlésüknek vagy a legújabb trendnek megfelelő ruhadarab, míg uraknak egy minőségi
ital vagy trendi nyakkendő garantált siker, s
nem marad hálás mosoly nélkül! Egy kedves üzenetet
tartalmazó üdvözlőkártyával, saját készítésű díszítéssel és csomagolással pedig a személyes törődésünket is kimutathatjuk, s mint tudjuk: ez a
legfontosabb!

Ho

Ajándéktárgy

3.

lk

ere s

Hajtson a szépségre!
Ne csak az ünnepek szépségéről gondoskodjon:
gyűjtse a tankolásért, vásárlásért járó pontokat és szerezze meg nagy kedvezménnyel
a BaByliss és Artdeco szépségápolási termékeit
a MOL-kutakon.

s e?

www.libri.hu
www.alexandra.hu
www.wowmagazin.hu

www.hajtsonaszepsegre.mol.hu

Ho

Wellness

4.

Önfeledt napok

Ki ne örülne egy hétvégi kiruccanásnak, ahol csupán jól kell éreznie magát, miközben
különféle kényeztető és frissítő programokon vesz részt? Egy wellness-szállodában
eltöltött két-három napos pihenés akár az egész család számára tökéletes meglepetést jelenthet az ünnepek alatt vagy után. A szebbnél szebb wellness-szállodák,
valamint hangulatos fogadók az ország egész területén remek családi és páros
csomagokat kínálnak, így biztosan találunk személyre szabott ajánlatot a megajándékozni kívánt fél számára!

er
lk

e s s e?

www.vendegvaro.hu
www.itthon.hu
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A HATÁRON TÚL

UTAZÁS

AZ

ADVENTI VÁSÁROK EGÉSZ

E URÓPÁBAN

NÉPSZERŰEK , ÖSSZEÁLLÍTÁSUNKBÓL

MEGTUDHATJA , HOGYAN KÉSZÜLNEK A KONTINENS KÜLÖNBÖZŐ
RÉGIÓIBAN AZ ÜNNEPEKRE .

Olaszország:
A meráni fánk
nyomában

Az olaszok minden évben nagy hangsúlyt fektetnek a karácsonyi vásárokra, így számos városban belevethetjük magunkat a fenyőillatú
kavalkádba. Meranban (olaszul
Merano) több mint egy évtizedes múltra tekint vissza az adventi vásár, amelyen a kulináris
standok a leghíresebbek. Ebben a dél-tiroli városkában képtelenség csak úgy elmenni egy „tirtlen” fánk
vagy egy ínycsiklandozó almás rétes mellett, amit
a helyiek is leginkább egy bögre forralt borral koronáznak meg. A Natale a Merano rendezvény során
megismerkedhetünk a helyi hagyományokkal, szokásokkal, illetve népviseletükkel is. És ha már úgy
ismerjük Meran utcáit, mint a tenyerünket, kiruccanhatunk a brunicói, a trentói vagy akár a torinói vásárra is, ahol utcai felvonulással és koncertekkel várják
az odalátogatókat.

Információ: www.nataleamerano.it
Időpont: 2011. november 25. – 2012. január 7.

Csehország: Ceský Krumlov meseországa

Český Krumlov Prága után a második leglátogatottabb turisztikai célpont, így nem véletlen, hogy karácsonykor
is lenyűgöző programokkal és látvánnyal várja az embereket. Mikulás-napi ajándékosztás, közös karácsonyfaállítás, régi cseh piacok punccsal és finom édességekkel. A rendezvény csúcsa az élő betlehemes játék, amelyen a gyerekek angyali jelmezben, a háromkirály lovon, Szűz Mária Jézuskával jeleníti meg a december 24-i
történetet. Ha a háromnapos ünnepet is ott töltenénk, akkor feltétlenül menjünk el szenteste arra a programra,
amely az első várkastélyudvaron kezdődik a medvék etetésével. Az újév köszöntése legalább ennyire lázba hozza a várost, hiszen soha nem maradhat el az újévi tűzijáték és az utcabál sem.

Információ: www.ckrumlov.cz
Időpont: 2011. november 27. – 2012. január 6.

UTAZÁS
STÍLUS

Dánia: Almagombóc és glög

Koppenhága központjában található a Tivoli Gardens, amely Európa legrégebben működő vidámparkja. Különleges élmény a karácsonyi szezonban itt sorra kerülő vásár kavalkádja, a Tivoli a klasszikus viking fényünnep hagyományainak megfelelően hetekig fényárba borul. Az egzotikus Japánt és Kínát idéző terektől a skandináv történelmi és mitológiai helyszínekig félmillió színpompás lámpa fénye varázsol szinte
nappali világosságot. A vásárospavilonok közt felállított színpadokon karácsonyi koncertek,
pantomim- és balettelőadások váltják egymást. A főszínpadon ilyenkor megjelenik rénszarvasszánján Santa Claus, és a hozzá járuló gyerekek kívánságait hallgatja türelmesen. Körülötte életnagyságú makett életképek a Mikulás és a manók életéből, minden, ami a gyermekszemekbe ragyogást varázsol. A felnőttek pedig a vásári nyüzsgésben a hagyományos forró almagombóccal és glöggel
vigasztalódnak, ami többféle szeszes ital, forró csokoládé és fűszerek keveréke.

Információ: www.tivoli.dk
Időpont: 2011. november 11. – 2012. január 1.

Németország: Willkommen!

Lehet, hogy elsőre kicsit szokatlan úti célna
k tűnik Köln vagy Bonn, de aki egyszer
is beleszagol a német adventi vásárokba, az
mindig újra és újra visszavág yik majd.
Kölnben hét karácsonyi vásárból is választhat
unk attól függően, hogy éppen mihez
van kedvünk. Esetleg szívesen megnéznénk
egy középkori piacot, vagy inkább a
designvásár dobogtatja meg a szívünket?
A legjobb, ha mindegyikbe belekukkantunk, ám a Dóm előtt felállított karácsony fát
(a városban ez a legnagyobb) minden-

Köln
képpen örökítsük meg. Ha esetleg szeretnénk
egy kicsit korcsolyázni is a shopping
közben, akkor a bonni forgatagot érdemes
választani, hiszen itt 280 négyzetméteres pálya várja a csúszkálni vágyókat.
Információ: www.weihnachtsmarkt.weihna
chten-info.de/koeln/,
www.bonnerweihnachtsmarkt.de
Időpont: Bonnban: 2011 . november 18. –
december 23.
Kölnben: 2011 . november 21. – december
23.

Bonn
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GASZTRONÓMIA

K


KÖZELEDNEK AZ ÜNNEPEK,
S A CSALÁDOK „SZAKÁCSAI” MÁR

A KARÁCSONYI MENÜN TÖRIK A FEJÜKET.

SEGÍTSÉGÜL ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK
AZ IDEI ÉV LEGJOBB RECEPTJEIT

– HA VÁLTOZATOSSÁGRA VÁGYNAK,
AKKOR PRÓBÁLJÁK KI EZEKET IS.

Parmezános
krumplileves
garnélával

Hozzávalók: 1 kg krumpli, 1 fej hagyma, só, bors, vaj,
parmezán, garnéla.
Elkészítés: A felszeletelt krumplit és hagymát felengedjük húslével, majd puhára főzzük és leturmixoljuk,
s hozzáadunk egy kis tejszínt. A garnélákat először
sörbe, majd lisztbe mártogatjuk, hogy puha és omlós
legyen, majd kevés olívaolajon kisütjük, s végül némi
parmezánt szórunk rá. A levest mélytányérba teszszük, melléhelyezzünk néhány garnélát.

Libamáj-pástétomos
kanapé

Hozzávalók: 1 kg libamáj, 1 l tej, 2 db tojásfehérje, 1 dl bor, 1 kg liszt,
4 tojássárga, 1 db élesztő, 10 dkg porcukor.
Elkészítése: A fagyasztott libamájat felengedjük, aztán éjszakára a
tokaji borból és tejből készült keverékbe áztatjuk. Másnap összepépesítjük, utána tojásfehérjével, sóval és borssal ízesítjük. Folpackkal
formába tesszük, majd 100 fokon kigőzöljük. Megvárjuk, míg kihűl,
és már szeletelhetjük is. A hozzáillő kanapét magunk is készíthetjük, vagy vehetjük boltban is, a briós tökéletes választás. Tálalása egyszerű: a libamájat
rátesszük a briósra, s ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk.
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GASZTRONÓMIA

Wellingtonbélszín

Hozzávalók: 1 csomag fagyasztott leveles vajas
tészta, 1,20 kg marha-vesepecsenye, 1 kiskanál
mustár, őrölt bors, 1 evőkanál olaj, 5 dkg vaj,
1 evőkanál összevagdalt vöröshagyma, 40 dkg
gomba, 1 csapott evőkanál finomliszt, só, 1 tojás.
Elkészítés: A tésztát szobahőmérsékleten egy
óráig állni hagyjuk. A húst mustárral és őrölt borssal bedörzsöljük. A húst teljesen átsütjük olajban, tíz percre a sütőbe tesszük, utána langyosra hűtjük. A hagymát megfonnyasztjuk a vajon,
és a megtisztított, apróra vágott gombát négyöt percig sütjük rajta. Liszttel megszórjuk, fél percig a tűzön hagyjuk, majd egy kevés vizet öntünk
bele, hogy sűrű pépet kapjunk. Sóval, őrölt borssal megfűszerezzük. A tésztát téglalappá nyújtjuk,
és az egyik szélére kevés gombapépet simítunk, a
húst (a leve nélkül) rátesszük. A pecsenye külsejét
is bevonjuk gombapéppel, s a tésztát ráhajtjuk. Az
így becsomagolt húst az egész tojással megkenjük. A 250 fokra melegített sütőben addig sütjük,
amíg a külseje ropogós pirosas-barna nem lesz.

GASZTRONÓMIA

Narancsos carpaccio
madársalátával
és mogyoróval

Hozzávalók: 1 doboz madársaláta, 2 dl olívaolaj, só,
bors, 10 dkg mogyoró, 1 dl citruslé (narancs, lime
vagy citrom).

Lila hagymás krumplisaláta

Hozzávalók: 12 db közepes méretű burgonya, 4 fej lila hagyma, 7 dl víz, 3-4 evőkanál
20%-os ecet, 2 evőkanál cukor, 1 teáskanál só, őrölt bors.
Elkészítés: A burgonyát megmossuk és héjában elkezdjük főzni. Ha kihűlt, meghámozzuk és karikára szeljük. A lila hagymákat félbevágjuk és vékonyan felszeleteljük. Ezt
követően vízből, cukorból, sóból és ecetből salátalevet készítünk. A burgonyát és a lila
hagymát salátástálba tesszük, megsózzuk, aztán ráöntjük a levet. Jól összekeverjük, de
óvatosan, nehogy a krumplik összetörjenek. A keverés után őrölt borsot szórunk a tetejére. Pár órára a hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek.

Sült alma dióval töltve

Hozzávalók: 4 db idared alma, 10 dkg darált dió, mazsola, 1 csomag vaníliás cukor, porcukor, fahéj, édes fehérbor, reszelt citromhéj, reszelt narancshéj, citromlé.

Elkészítés: Az almákat hámozzuk meg, vágjuk ki a magházukat, s vájjuk ki jobban a töltelék miatt. Csepegtessük meg citromlével, nehogy
megbarnuljon. A darált dióval keverjünk össze némi cukrot, mazsolát,
reszelt narancsot, citromhéjat és annyi bort, hogy egy közepes állagú massza legyen belőle. Ezt közepes lángon,
állandó keverés mellett 2-3 percig főzzük. Töltsük meg
az almákat diós töltelékkel, s a kivájt darabokkal zárjuk le. Előmelegített sütőben, közepes lángon
kb. 30 perc alatt elkészül.

Elkészítés: Gondosan mossuk meg a madársalátát. Keverjünk össze 2 dl olívaolajat 1 dl citruslével:
az olaj 2:3 arányban, a citruslé 1:3 arányban legyen.
Pirítsuk meg a mogyorót, kis só hozzáadásával.
Egy tányérra terítsük a madársalátát, öntsük rá az
olivaolaj és citruslé keverékét, és szórjunk rá mogyorót. Sóval vagy borssal ízesítsük.

MOL-HÍREK

Budapest
első földgázkútja

A MOL Kőbányai úti töltőállomásán ünnepélyes keretek
között adta át és helyezte üzembe a FŐGÁZ Budapest első
földgázkútját, nagy lépést téve ezzel is a környezetbarát
földgázautózás felé. Az első nyilvános, sűrítettföldgáz-kúttal 3 perc alatt tankolhatnak meg a buszok, a teher- és a
személyautók. A gyors kiszolgálást az is segíti, hogy a kútoszlop egyszerre két jármű feltöltését teszi lehetővé.
Az üzemanyag egyszerre költséghatékony és környezetbarát, így például egy esetleges szmogriadó alatt
a CNG-üzemanyagot használó járművek szabadon
közlekedhetnek.

MÓLÓ

Játsszon, szórakozzon és nyerjen a MOL
Facebook-oldalán, a MÓLÓ-n! A több mint
16 000 rajongóval büszkélkedő közösségi oldalon naprakész híreket olvashat, fotókat nézhet bajnokságokról, koncertekről vagy a MOL-csoport eseményeiről. Egy
helyen értesülhet a legújabb eseményekről, vagy innen is eljuthat a MOLcsoport YouTube csatornájára, ahol
többek között azt is megnézheti, hogyan
készül egy címlapfotózás, vagy éppen hol jár
Blaskovich Ákos és Csák Attila hajója. A különféle
játékok révén pedig nyereményutakért, osztálykirándulásért vagy a legszebb bringáért járó díjért is harcba szállhat.

Osztály,
kirándulás!

A szeptemberben meghirdetett MOL
Osztálykirándulás és Síút-különdíj
program november végén befejeződött, s a díjak december végén találnak gazdára. A pályázók közül 10 osztály osztályonként 300 000 forint
értékű nyereményt, egy középiskolai
osztály pedig egy négynapos ausztriai síutat nyerhet különdíjként. A győzelemhez szükséges pontokat több
módon gyűjthették össze a játékosok. Minden 3000 Ft értékben kiállított nyugta sorszámát regisztrálhatták a játék honlapján, továbbá a MOL
közösségi oldalán meghirdetett játékokban való részvétellel is harcba
szállhattak az osztálykirándulásért és
a síútért.

Az átadás pillanata (a képen balról jobbra): Koncz László,
a FŐGÁZ vezérigazgatója, dr. György István főpolgármester-helyettes és Horváth Dori Jenő, a MOL Nyrt. kiskereskedelem vezetője

Ha kisült
már:
ide vele!

A használt olaj tárolása és eltávolítása sok gondot okoz
a háztartásokban.
A MOL „Kisütöttük:
ide vele!” program
azonban megoldást
kínál erre a problémára. Országszerte már 150 benzinkúton helyeztek
el speciális gyűjtőhordókat, amelyekben a használt sütőolaj és
zsíradék környezetbarát módon tárolható és szállítható. A begyűjtött olajból a MOL szakemberei értékes bioüzemanyagot állítanak elő. Aki a kijelölt benzinkutak valamelyikén decemberben leadja az
otthonról hozott használt sütőolajat, ajándékba kap
egy praktikus gyűjtőedényt, amelyben kényelmesen és
csöpögésmentesen tárolható a zsiradék.
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80 literrel a föld körül
a MOL támogatásában

A szeptemberben világkörüli útra
kelt sportemberek, Blaskovich Ákos
és Csák Attila november elején már
a Zöld-foki-szigeteken horgonyoztak
le. Elindulásuk óta a Földközi-tenger partjai mentén, a
Gibraltári-szoroson,
majd a Kanári-szigeteken át hajóztak. Céljuk az, hogy az Egyenlítő mentén
a legkisebb energia felhasználásával körbeutazzák a
földet. A kikötések után pihenésképp belekóstolnak a
helyi ízekbe és kultúrába. A folyatásban Barbados, a
Panama-csatorna, Tahiti és Bora-Bora következik.

NATÚRA

Szemétből kincset
N OHA LÁTSZÓLAG A SZÍNES PLASZTIKFLAKONOK ,

S A FÉNYLŐ ALUMÍNIUMDOBOZOK ÁRTALMATLANNAK TŰNNEK ,
DE HA NEM FIGYELÜNK ODA RÁJUK , AKKOR KÁROSÍTHATJÁK

A KÖRNYEZETÜNKET.

A LASSÚ ÉS KÁROS FOLYAMATOT KÖNNYEN
VISSZÁJÁRA FORDÍTHATJUK : CSAK EGY MOZDULAT ÉS NÉMI
KREATIVITÁS SZÜKSÉGELTETIK HOZZÁ .

Hirtelen felmelegedések telente, lehűlések nyaranta,
jeges esők és sohasem látott szélviharok lepnek meg
minket rendszeresen, mégsem tudjuk hova tenni e jelenségeket. Nem csoda, ha napjainkban nagy hangsúlyt
kapnak a környezetünk megóvására tett lépések, hiszen
egy olyan körfolyamat részesei vagyunk, amelyben mi is
meghatározó szerepet játszunk.
„Rajtam úgysem múlik” – mondjuk néha, kicsit magunkat is megnyugtatva. Vagy mégis? Fejenként ugyanis több mint 453 kilogramm hulladékot termelünk évente, amelyek közül egy alumíniumdoboz lebomlásához
80–100, egy műanyag zacskóéhoz legalább 1000 év
szükséges. Ha belegondolunk, mennyi lehet ez a szám
az ország lakosságára nézve, akkor már érthető az aggodalom.
A szelektív hulladékgyűjtés csak egy mód azok közül,
amelyekkel hozzájárulhatunk az élhetőbb környezethez, de talán az egyik legfontosabb is. Az újrahasznosítás során ugyanis nemcsak azt akadályozzák meg, hogy a hulladékból mérgező anyag beszivárogjon a talajvízbe, hanem hasznos energiává alakítják a feldolgozás során keletkező káros gázokat. Ki gondolná, hogy
egy alumínium italdoboz újrahasznosításával háromórányi energiát takarítunk meg, vagy azt, hogy
25 műanyag palack feldolgozásából egy polárpulóver is készíthető? Idén decembertől már az sem jelenthet
problémát, ha közelünkben nem találunk tárolókat, vagy unjuk már, hogy többször kell fordulni a szemeteszsákkal, ugyanis egyes kijelölt MOL-kutakhoz kihelyezett tárolókba akár munkába menet is bedobhatjuk a
pakkokat.
Mit kezdjünk azokkal a hulladékokkal, amelyek nem férnek be a tárolóba, vagy amelyektől nem szeretnénk
megválni? Milyen lehetőséget sejtet magában egy színes palack, egy megtört ruhaszárító, vagy a főzés közben felhalmozott fáradt olaj? Az elhasznált fém ruhaszárítóból egy kis barkácsolás után kiváló újság- vagy
ékszertartó eszkábálható. Ahogy mondani szokás: ami az egyiknek szemét, az másnak akár kincs is lehet.
Nem is volt olyan rég, amikor hírességek pózoltak alumíniumdobozokból, műanyag szatyrokból készült estélyi ruhákban. A bátrabbak akár követhetik a példájukat, és készíthetnek belőlük ruhákat, kiegészítőket vagy
egy frappáns jelmezt. De ennél jóval egyszerűbb és hasonlóan mutatós kreatív megoldások is vannak, amelyekkel feldobhatjuk otthonunkat, és kellemes szórakozást nyújthatunk a családnak is. Például a kiürült színes üvegekből mozaikokat, kerti lámpásokat, vagy éppen gyertyatartót készíthetünk. A feleslegessé vált
magazinokból egy nyisszantással állíthatjuk össze saját montázsunkat, könyv- és füzetborítóinkat. Az elhasznált fém ruhaszárítóból egy kis barkácsolás után kiváló újság- vagy ékszertartó eszkábálható.

Az újrahasznosított anyagok felhasználási lehetőségeiből a Hulladékból Termék
Kiállításon is lehet ötleteket meríteni, amely december 5–17. között tekinthető
meg a Budapesti Műszaki Egyetem „E” épületében.

Mit tegyünk a főzés során felhalmozódó olajjal és zsírokkal? A legkézenfekvőbb választ a MOL „Kisütöttük:
ide vele!” programjának keretében országszerte már
150 kúton elhelyezett speciális gyűjtőhordónál találjuk meg. Ide bárki elhozhatja a feleslegessé vált használt sütőolajat, amelyből biodízel komponens készül.
Külön jó hír a környezetbarát olvasóknak, hogy aki
decemberben használt sütőolajat ad le a kijelölt MOLkutakon, praktikus ajándékként gyűjtőflakont kap,
amely megoldást nyújt az ünnepi sütés-főzés során felhalmozódott használt olaj tárolására.

KULTÚRA

Programok – Fesztiválok
ADVENTI VÁSÁR

KFT Ufóshow Koncert

2011. NOVEMBER 27. – 2012. JANUÁR 2.,
BUDAPEST, SZENT ISTVÁN-BAZILIKA

2011. DECEMBER 28. 19:00,
PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA
Ünnepi nagykoncerttel készül 30. születésnapjára a KFT. Laár András, Bornai Tibor, II. Lengyelfi
Miklós és Márton András igazi „káeftés” hangulatú, abszurd humorral fűszerezett, űrkorszakot idéző Ufóshow-val ünnepli a jubileumot. A koncerten
felcsendül a KFT összes nagy slágere, az Afrikától
a Balatoni nyárig, de áthangszerelt meglepetésdalokkal is készül az együttes.

Régóta nézzük irigykedve a bécsi adventi vásárt,
annak hangulata, és az ünnepekhez méltó színvonalas kínálata miatt. A budapesti Szent István téren
idén olyan ünnepi vásár készülődik, mely méltó párja
lehet ausztriai társának. Az első alkalommal, s egyben
hagyományteremtő szándékkal, a Bazilika
előtt megrendezett adventi vásár kínálatában a
magyar kézműves árusok legjava
vesz részt.

Diótörő

2011. DECEMBER 23–30., BUDAPEST, GYŐR,
KECSKEMÉT, MISKOLC, DEBRECEN, SZOMBATHELY
A világhírű Szentpétervári Állami Balett magyarországi turnéja alkalmával decemberben nyolc alkalommal lép a közönség elé. A társulat gyermekeknek szóló produkciója két kiemelkedő balettikon,
Anatolij Nikiforov és Irina Alekszandrovna Safonova
nevéhez fűződik.
Az együttes körülbelül 100 főből
áll, tagjai rendkívül fiatalok.
Hazánkba az úgynevezett utazó
tárulatuk érkezik,
akik Csajkovszkij
lenyűgöző művét
hozzák el nekünk
az ünnepekre.

Furcsa pár

2011. DECEMBER 6., 14., 15., 20., MADÁCH SZÍNHÁZ
Oscar, a laza, elvált újságíró kis időre befogadja otthonába a válófélben levő Felixet, nem is
sejtve, hogy mit zúdít ezzel a nyakába. Felix ugyanis rendmániás, a pedantéria élő szobra…
Neil Simon 1965-ben írt klasszikus vígjátékában most két igazi sztár, Gálvölgyi János és
Szervét Tibor ölti magára a két, erősen különböző karakterű jó barát hálás szerepét.

CD
Tony Benett:
Duets II.

SONY MUSIC
Az amerikai ikon, Tony Bennett 85.
születésnapját egy új album megjelenésével ünnepelte. A jazzklaszszikust korábban énekelte már
Frank Sinatra, Ella Fitzgerald és
Shirley Bassey is. A Duets II. című
lemezen ezúttal a pop jelenleg legfénylőbb csillaga, Lady Gaga is
közreműködik, a Lady is a tramp
című számban.

JÁTÉK!

Jennifer Lopez:
Love?

UNIVERSAL
Nyolc év kihagyás után új albummal jelentkezik a hazánkban is
többszörös aranylemezes Jennifer
Lopez. Noha J-Lo neve önmagában is garancia a sikerre, ezt még
olyan előadók felvonultatásával tetézte, mint Pitbull, Lil Wayne
vagy Taio Cruz. A LOVE? első
kiemelt dala, a már rádiókban is
hallható On The Floor előrevetíti az
új lemez kedvező fogadtatását is.
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ÁKOS: ARÉNAKONCERT 2011

Több mint huszonkét éve ír és ad
elő dalokat, ezalatt 24 magyar és
6 angol nyelvű albumot rögzített.
Kiadványainak többsége aranylemez lett, de több platina is van
köztük. Töretlen sikerét több száz
telt házas koncert, lelkes, kitartó és fogékony közönség, valamint
számtalan szakmai díj jelzi. Ákos
tavalyi stúdióalbumát, A Katona
imáját órási sikerű, telt házas koncerten mutatta be a Papp László
Budapest Sportarénában.

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület,
1012 Budapest, Pálya utca 9.) december 15-ig ezt
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
David Guetta: Nothing but the beat című CD-je.
Előző számunk nyertese:
Balatincz József, Pécs.
Nyereménye:
Kökény Attila: Nincs semmi másom című CD-je.

David Guetta:
Nothing but the
beat

EMI
A világ egyik legismertebb DJ-e több mint 5 millió albumot és 17 millió
maxilemezt adott el. A francia lemezlovas ötödik
stúdióalbumának előfutára, a Where Them Girls At
című szerzemény máris meghódította a klubokat.
Az új lemez ismét olyan együttműködőkkel készült,
mint will.i.am, Akon és Snoop Dogg.

KULTÚRA

Mozi

Könyv
Gordon Ramsay: Világkonyha
ALEXANDRA

Gordon Ramsay új könyve a Föld
különböző tájairól összegyűjtött
kedvenc receptjeit tartalmazza. A sztárséf útmutatásai alapján konyhánkba varázsolhatjuk a rafinált francia, a csodás olasz, a varázsos keleti vagy
éppen a pikáns thai gasztronómia remekeit. Így
könnyedén megtanulhatunk raviolit, samosát vagy
éppen kínai töltött tésztát készíteni.

Demcsák Zsuzsa:
Konyha, tündérek
PIAC & PROFIT KFT.

Pénzcsináló
INTERCOM

Szilveszteréjjel
INTERCOM

A Valentin-nap című film stábja most az év másik
fénypontját, a szilvesztert vette célba. A szív legfontosabb ügyei ezúttal is több, egymással párhuzamosan futó, egymást átszövő történetben bomlanak ki.
Van, aki új életet akar kezdeni, és van, aki a régihez
ragaszkodik – csupa bátortalan újrakezdés, happy
end, átverés és vallomás, remény és csalódás, de
bármi történjék is, a lényeg mindig ugyanaz:
a szerelem.
Mozibemutató: 2011. december 8.

DVD

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

P. Gál Judit, Rubin Kata:
Nevelésünk titkai
BUON LIBRO

A kötet kilenc sikeres ember és egyben kilenc esendő szülő története
gyermeknevelésük elveiről, örömeiről és kudarcairól. Geszti Péter például bevallja, a gyereknevelésben nem ő, hanem a felesége a kapitány. Szulák
Andreáról megtudhatjuk, a mai napig nem fogadott
bébiszittert, mivel párjával közösen vállalnak minden szülői feladatot. Halász Juditot pedig, akit sokan
csak az ország nagymamájaként ismernek, fia és
unokái a mai napig Jutkának szólítják...

JÁTÉK!

Harry Potter és a
Verdák 2.
Halál eréklyéi, 2. rész Fórum Hungary
InterCom
A vég kezdete. A három mágustanonc, Harry, Ron és Hermione viszszatér Roxfortba, hogy felkutassa
és elpusztítsa az utolsó horcruxot.
Voldemort is készül az utolsó összecsapásra, hiszen a Mágiaügyi
Minisztérium mellett már a Roxfort
fölött is átveszi a hatalmat. A tét óriási, s minden eldől Roxfort ostrománál... Tíz év után minden eddiginél
látványosabb és izgalmasabb részszel zárul Harry Potter története.

Billy Beane (Brad Pitt) a baseball szupersztárja akart
lenni, helyette most az oaklandi csapatot vezeti.
Összeismerkedik egy fiatal matematikussal (Jonah
Hill), akinek van egy vad elmélete: hatalmas adatbázisa és néhány statisztikai program segítségével meg
tudja jósolni, kik azok a játékosok, akik olcsók, mégis sikert hozhatnak. Olyanokat szerződtetnek, akikről
mindenki lemondott, akik már maguk sem hisznek
a győzelemben. A közönség nevet, a csapat vezetői
lázadnak. Valami azonban megváltozik a pályán, és
az már baseballtörténelem…
Mozibemutató: 2011. december 8.

Demcsák Zsuzsa könyve kilenc
fejezetet tartalmaz, fejezetenként szintén kilenc
recepttel, melyek mindegyike gyors, könnyű és a
gyerekek ízlésének megfelelő étel és édesség.
A kilencedik recept pedig minden esetben egy gyerekfeladat, amelyet a kicsik a fotókat követve játszva elkészíthetnek.

Villám McQueen és csapata nemzetközi terepre lép, s olyan bajnokságban indulnak, amelyet öt különböző helyszínen rendeznek meg.
A tokiói Fuji-hegytől a német Fekete-erdőn át Olaszországba vezet út,
majd következik a párizsi 24 órás
verseny. Az utolsó állomás London,
ahol hőseinknek a futam mellett
a kémek titkos és veszélyes világában is helyt kell állniuk, ugyanis
Matuka (Mater) akaratlanul is megmenti egy brit ügynök életét.

Hupikék törpikék

InterCom
A kékségek és a gonosz
Hókuszpók ádáz küzdelme ezúttal
új helyszínre vezet. A törpök csapdába kerülnek, ám egy váratlanul megnyíló vészkijáraton keresztül hirtelen New Yorkban kötnek
ki. Izgalmas és különös kapcsolatba keverednek a Winslow házaspárral, és már éppen megszokják
a nagyvárosi létet és az emberek
világát, amikor váratlanul felbukkan régi ellenségük, Hókuszpók is...

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
december 15-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse
Marco Polo: Írország című könyvét.
Előző számunk nyertese:
Kakas Edina, Szücsi.
Nyereménye: Guinness World Records 2011 című könyve.

Marco Polo: Írország
CORVINA KIADÓ

A kék tenger és a zöldellő táj,
a kis falvak egyszerű bája, a
partok meredek sziklái sokakat vonzanak Írországba, ahol
a távoli öblök csendjét és nyugalmát csupán
madárhang töri meg. A szigetországban megannyi szép hely várja a természet szerelmeseit,
melyeknek felfedezésében ismét segítségünkre
siet a Marco Polo-kötetek jelen kiadványa.
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Musical a fa alá
KARÁCSONYI KONCERT DOLHAI ATTILÁVAL, BUDAPESTI
OPERETTSZÍNHÁZ, DECEMBER 25., 15 ÉS 19. ÓRA

Tele a tankot – Új nap vár

TANKCSAPDA-TURNÉ A MOL TÁMOGATÁSÁVAL, DECEMBER 3–29. KÖZÖTT
Idén is a Tankcsapda az egyik legnépszerűbb hazai koncertzenekar, a tavasz óta zajló „Új nap vár” turnén
eddig több mint 90 ezren látták a csapatot. Pár hetes pihenőt követően, legközelebb december 3-tól látható újra színpadon a debreceni trió, mindössze öt városban. A téli koncertsorozat érdekessége, hogy ezúttal
a hagyományos budapesti Syma csarnokos buli nem szerepel a menetrendben. Az év vége azonban nem múlhat el hazai pályás nagykoncert nélkül. Tavaly szilveszterkor Debrecen Főterén, idén december 29-én viszont
ismét a Főnix Csarnokban búcsúztatják az évet. A turné dátumai: december 3. Kiskunfélegyháza, december
10. Szeged, december 16. Szombathely, december 27. Dabas, december 29. Debrecen, Főnix Csarnok.
További részletek: www.tankcsapda.com, www.facebook.com/tankcsapda

A Budapesti Operettszínház musicalsztárja karácsonyi koncerttel örvendezteti meg rajongótáborát.
Dolhai Attila játszotta már Shakespeare Rómeóját és
Lysanderét, Jézus Krisztust vagy épp Rudolf főherceget, s színházi szerepei mellett több saját albumot is
megjelentetett. A koncerten éppúgy számíthatunk
a vidám Jingle Bells-re vagy a megható Hallelujahra, de biztosan bekerül néhány dal a legnépszerűbb musicalekből is. Felcsendülnek majd Attila személyes kedvencei is, olyan ismert vagy ismeretlen
dalok, amelyeket karácsonyi ajándékként szán hűséges közönségének. Kihagyhatatlan program azoknak,
akik a megszokott környezetben, mégis más szerepben szeretnék látni és hallani Dolhai Attilát.
További részletek: www.operettszinhaz.hu,
www.dolhaiattila.hu

KULTÚRA

Apokrif
rockopera
MÁRIA EVANGÉLIUMA ROCKOPERA
– GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ,
DECEMBER 25–26., 17 ÓRA
Karácsony táján a színházak gyakran játszanak klasszikusok darabokat. A Madách Színház
nagysikerű rockoperáját, az Apokrifet 2011-ben
a Győri Színház tűzte műsorra, és
karácsonykor is előadják. A darab
rendhagyó módón nem a Biblia történéseit dolgozza fel, hanem a XIX. század végén megtalált Mária
evangéliumából indul ki, így a dráma középpontjában János apostol áll. Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi több
mint húsz évvel ezelőtt írta a rockoperát, amelyet
a világ számos országában előadtak már. Most
újraértelmezve, Nagy Viktor rendezésében állítják
színpadra, hogy a fiatalabb generáció számára is élvezetessé tegyék
a darabot.
További részletek: www.gyoriszinhaz.hu

Az év utolsó buborékjai
PÉCSI ÓÉVBÚCSÚZTATÓ, PÉCS BELVÁROSA, DECEMBER 31., 11 ÓRA
Aki valami igazán eredeti programmal szeretné tölteni az év
utolsó napját, meg se álljon Pécsig, a város turisztikai központja ugyanis különleges városnézést szervez az érdeklődőknek. Az Óévbúcsúztató kétórás, izgalmas sétával indul,
amely bejárja Pécs történelmi városrészének legfontosabb látnivalóit. Közben olyan történeteket, városi legendákat hallhatnak a résztvevők a több száz éves épületekről, terekről, amelyeket csak az igazán bennfentesek
ismerhetnek. A java csak ezután jön: a rendhagyó pezsgőspince-látogatás. A túra majdnem két kilométer hoszszú, ötszintes belvárosi pincelabirintusba vezet, ahol
megismerkedhetnek a pezsgőkészítés hagyományos
eljárásaival. A pezsgőpince 150 éves múltra tekint viszsza, így joggal birtokolja a Magyarország legöregebb
pezsgőgyára címet. Szilveszter napján pedig szinte
kötelező koccintani!
További részletek: www.iranypecs.hu
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HOROSZKÓP

BAK

XII. 23. - I. 20.
Ha év végére kicsit fáradtabbnak is tűnik, karácsony után
kipihentnek érzi majd magát. A két ünnep között végre azt
csinálhat, amihez igazán kedve van. Ezek a napok alkalmasak arra, hogy elővegye eltemetett vágyait, terveit. Ki tudja,
hátha a jövő év pont ezek megvalósulását hozza meg! Merjen nyugodtan álmodozni, hiszen mindig megmarad a valóság talaján.

VÍZÖNTŐ

Milla Jovovich
1975. 12. 17.

Brad Pitt
1963. 12. 18.

Jane Fonda
1937. 12. 21.

I. 21. - II. 19.
Ezekben a napokban előtérbe kerülnek a következő évi tervek, így jól teszi, ha a régiek közül igyekszik minél többet megvalósítani. A két ünnep között ehhez remek inspirációt is kaphat. Az újév előtt a fogadalmakat egyeztesse társával is.
2012-ben nem kell új életet kezdenie, folytassa a régit még
nagyobb örömmel és lendülettel.

HALAK

Koltai Róbert
1943. 12. 16.

II. 20. – III. 20.

NYILAS

Békében, nyugalomban telik az év utolsó hónapja. Lehet,
hogy fáradtnak érzi magát, de végre hallgat szervezete jelzéseire, és csak annyi aktivitást fejt ki, amennyire feltétlen szüksége van. Párja elkényezteti, Ön pedig örömmel sütkérezik
ebben a szerepben. A karácsony egy új hobbit hoz az életébe,
amely nem csak az év utolsó napjait fogja színesebbé tenni.

KOS

III. 21. - IV. 20.
December második felében kaphat egy szépnek tűnő ajánlatot, melyet vonakodik elfogadni. Aki mer, az nyer! A karácsony
kellemes meglepetést tartogat, ám a két ünnep között valami
másképp alakul, mint szeretné. Valószínűleg az ünnep előtt
nem végzett egy olyan munkával, amely ezekben a napokban
válik sürgőssé.

BIKA

V. 21. - VI. 21.
A magánélete szerencsésen alakul: párja teljes szívével Ön
mellett áll, míg a társtalan Ikreknek a Mikulás időszaka sokat
ígérő találkozást tartogat. A karácsony végre lehetőségeket
teremt, hogy kipihenje magát. Szilveszterre szokatlan meghívást kap, de még van ideje eldönteni, hogy elfogadja-e.

RÁK

OROSZLÁN

VI. 22. - VII. 22.
Hatalmas érzéke van ahhoz, hogy minden vitát elsimítson és
mások bánatát örömmé varázsolja. December elején bőven
lesz erre lehetősége. A Rák hölgyek nagy örömmel készülnek
a karácsonyra, hiszen fontos számukra a család, az otthon és
a szeretet. A két ünnep között gondolja át, hogy mit vár a jövő
évtől, és higgyen benne, hogy az teljesül is!
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VII. 23. - VIII. 23.

Az év második felében jó döntést hozott, ennek most érzi igazán
áldásos hatásait. Munkájában jól mennek a dolgai, kicsit még el
is bízhatja magát, s még az ünnepek alatt sem tud lazítani. A két
ünnep között lehetősége nyílik egy kellemes utazásra, amelyet
akkor sem bán meg, ha nem a téli sportok szerelmese.

IV. 21. - V. 20.
Most is örömmel és lelkesen várja a karácsonyt. Az ajándékvásárláskor kicsit túlzásba is esik, az ünnepnapok azonban úgy telnek, ahogyan kívánja. A két ünnep közt több
ember veszi körül, mint szeretné, s ettől december utolsó
napjaiban kicsit el is fárad. A szilvesztert töltse kettesben
valakivel, vagy kisebb társaságban ünnepeljen.

IKREK

XI. 23. - XII. 22.
Megjelenik valaki az életében, nem biztos, hogy új szerelem lesz,
lehet egy érdekes kapcsolat vagy egy barátság is. Karácsonyra a
legszívesebben saját magának venne valami régen vágyott ajándékot. Miért ne tehetné? Az Ön mottója ebben a hónapban: tanuljunk meg az után vágyakozni, ami a mienk.

SZŰZ

VIII. 24. - IX. 23.
A szokottnál nagyobb lesz az önbizalma, így olyan dolgokat is meg
tud valósítani, amelyek korábban álomnak tűntek. Különösen a
hónap első fele lesz alkalmas, hogy olyan magokat vessen el,
amelyek a jövő évben csíráznak ki. A munkájában sikeresnek érzi
magát, és érzi, hogy a jövő év rendkívüli fordulatot hoz.

MÉRLEG

IX. 24. - X. 22.

Kicsit szétszórtabb lesz a szokottnál az ünnepek előtt, de egy
korábbi problémát gyorsan és könnyedén sikerül megoldania.
A karácsony romantikus hangulatban telik, ami a régi, gyönyörű
karácsonyok hangulatát hozza vissza. A legszebb ajándékot idén
egy jó hír jelenti majd.

SKORPIÓ

X. 23. - XI. 22.

A környezetében vannak olyanok, akikkel nem igazán találja meg
a közös hangot, s ez most akár vitába is torkollhat. A legjobb,
amit tehet, ha lezár néhány kapcsolatot, amelyeket nem szívesen
ápolt, ha pedig ezek munkahelyiek, akkor próbálja meg rendezni
a viszonyait. Egy üzleti tárgyalás során a legjobb formáját hozza.
Karácsonykor tele lesz lendülettel és vidámsággal.

PÉLDAKÉP

OLIMPIKON
KÉMIATANÁR
VILLÁNYI ATTILA

ÚGY TŰNIK, A MAGYAROK NEMCSAK A KLASSZIKUS OLIMPIAI
SPORTÁGAKBAN REMEKELNEK, HANEM A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
„ÖTKARIKÁS” IFJÚSÁGI VERSENYÉN, AZ IJSO-N IS. HAZÁNK CSAPATÁNAK
TRÉNERE ÉVEK ÓTA A MOL – MESTERM – DÍJAS VILLÁNYI ATTILA.

A kémia egy hétköznapi általános vagy középiskolában nem tartozik a kedvenc tantárgyak közé. Ám ez
másképp van a budapesti Apáczai Csere János Gimnáziumban. Az iskola reáltanoda hírében áll, és többek közt a kémiát is emelt óraszámban tanítják.
„Hozzánk többnyire olyan gyerekek érkeznek, akik
elkötelezettek a kémia iránt, így gyakran inkább viszsza kell őket fognunk. Otthon is vannak különféle felszereléseik, amelyekkel ki tudja, milyen ellenőrizetlen

kísérleteket folytatnak. Szóval, szerencsére vannak
olyanok, akik élnek-halnak a kémiáért.” – mondja Villányi Attila.
Talán meglepő, de a Tanár úr nem mindig vágyott a
kémcsövek világába: „Kezdetben matematika- vagy
számtan_oktató szerettem volna lenni, úgy ötödikhatodik osztályos koromban vetődött fel először bennem, hogy tanár leszek. Az egyetemnek köszönhettem, hogy végül kémiatanár lettem: az ELTE-s
gyakorlatvezetőim miatt szerettem meg ezt a szakterületet. Az egyetem volt az első hely, ahol végre értelmet nyert számomra ez a tudomány.”
Az IJSO (International Junior Science Olimpiad) versenyeket 2004 óta rendezik meg, amelynek a magyar
csapat azóta állandó résztvevője – akár Indonéziában, Brazíliában, Tajvanon, Dél-Koreában, Azerbajdzsánban vagy Nigériában kerül sor rá. Idén a
Dél-afrikai Köztársaság felé veszik az irányt. A távoli országokban való versenyzés nemcsak szellemileg jelent kihívást, hanem anyagilag is megterhelő,
hiszen maguknak kell előteremteni az útiköltséget a
hat gyerek és a kísérőtanárok számára.

„Az Új Európa Alapítványon keresztül a MOL már
negyedik éve támogat bennünket, az utazáshoz
kapunk segítséget. Enélkül gyakorlatilag nem lenne
esélyünk, hiszen nem biztos, hogy a szülők tudnák
finanszírozni a repülőjegyet például Dél-Afrikába.”
A versenyen induló hatfős csapat tagjait hosszú
hónapok alatt rostálják ki, hogy biztosan csak a legjobbak kerüljenek be a keretbe. Meg kell felelni az
IJSO által előírt korhatárnak is: a diákok nem tölthetik be a verseny évében a 16. életévüket, ezért leggyakrabban 8–10. osztályos nebulók „szállnak ringbe” a kvótákért. A decemberi versenyre már a nyári
szünet előtt elkezdenek készülni, és egészen decemberig a hétvégéjüket is feláldozva dolgoznak.
Villányi Attila legnagyobb büszkesége, hogy eddig
kivétel nélkül minden évben minden diák éremmel tért haza, s már három arany is született. De az
IJSO-n kívül számos versenyen érnek el sikereket az
apáczais diákok, többek közt a Kémiai Diákolimpia
élmezőnyében is mindig találkozhatunk legalább egyegy Villányi-tanítvány nevével.
Tomanicz Éva

A Mester
A biológia–kémia szakos tanár hosszú évek
óta a budapesti Apáczai Csere János Gimnáziumban tanít, és készíti fel diákok újabb
és újabb generációit a rangos természettudományos versenyekre. Mindezt hatalmas
sikerrel teszi, így példaértékű pedagógusi
munkájáért elnyerte a MOL által alapított
MOL – MesterM – díjat.
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