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Mindig is csodálatra méltónak tartottam az élsportolók hajthatatlan elszántságát, fáradhatatlan kitartását,
nyerni akarását, küzdőszellemét, elhivatottságát. Ahogy
újra, és újra, és újra, ha kell, ezredszerre is nekifutnak egy cselnek, egy mozdulatnak, egy rúgásnak, egy
dobásnak. Ha kell, heteken, hónapokon, de akár éveken
keresztül is tökéletesítenek egy ütést, egy védést, egy
asszisztot. Így készülnek címlapszereplő jéghokisaink
is az április 14-én kezdődő jégkorong-világbajnokságra.
Igyekezetüket, és a befektetett munkát illetően egy pillanatig sem kételkedhetünk, és büszkék vagyunk, hogy
ilyen kiváló sportolókat támogathatunk.
Szurkoljunk együtt a magyar jégkorong-válogatottnak áprilisban, és ugyanakkor örüljünk a beköszöntött tavasznak, vegyük célba a természet kincseit, mely
lehetőségekből – legyen az extrémsport vagy a Világörökség részét is képező csodálatos nemzeti parkok felkeresése – hasábjainkon mi is ajánlunk egy kis ízelítőt.
Ha pedig a fizikai kihívások után egy kis kulturális feltöltődésre vágyunk, találkozzunk a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, s annak társrendezvényein! E hónapban így nemcsak magazinunkhoz, de a könyv, a vers, az
irodalom hónapja jegyében minden más olvasmányhoz
is kellemes időtöltést kívánunk!
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autÓs-motoros HírEK

Autót fejleszt az Apple? A válasz, vélhetően, „nem”, de az tény, hogy a számítástechnikai
óriás egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait az autóiparral. Egyre több, az iparággal kapcsolatos állást
hirdettek meg, s az Apple egyik vezetőjét beválasztották a Ferrari igazgatótanácsába. Bennfentesek szerint azonban csak autóskiegészítők gyártására készül az Apple, például a Siri Eyes Free
technológia továbbfejlesztésével.

Levegőhajtásos Peugeot Az űrkutatásban
már kipróbált módszerrel kísérletezik a francia
gyártó a Genfben bemutatott 2008 jelű modell
HybridAir változatában. Lassításkor és fékezéskor a motor sűríti a levegőt, amit aztán tartályokban tárol, és gyorsításkor vagy emelkedőn haladva felhasznál. Sőt városban akár csak e módszerrel, azaz a benzinmotort kiiktatva is autózhatunk.

Az Év Autója: Volkswagen Golf VII
A Volkswagen Golf legújabb modellváltozata meggyőző fölénnyel diadalmaskodott az Év Autója díjátadón, és
nyerte el az autóipar legnagyobb presztízzsel bíró elismerését. Az Év Autója díjat 1964 óta ítéli oda évről évre
egy autós újságírókból álló zsűri. Az idei évben 22 ország 58 újságírója tesztelte a döntőbe jutott modelleket, és
hozta ki meggyőző fölénnyel győztesnek a Golfot. A német modell 414 pontot kapott, több mint kétszer annyit,
mint a második helyezett Toyota GT-86. A győztes modell számos kritériumnak – biztonság, megbízhatóság, gazdaságosság, környezetkímélő üzemmód, külcsín, technológiai újítások – kell, hogy megfeleljen. A Golf VII
a harmadik Volkswagen modell, amely elnyerte a díjat a Golf III (1992) és a Polo (2010) után.

Új városi kedvenc születhet
A Yamaha Európában is megkezdte legújabb,
49 köbcentis robogója, a Neo’s Easy forgalmazását. Az olcsó, nagyjából 1300 eurós áron kínált
kis kétütemű alatt 12 colos kerekek iparkodnak, a
biztonságos megállásról 110 milliméteres dobfékek gondoskodnak, a kellemes megjelenést pedig
a duplalámpás elülső idom biztosítja.

Kevés lesz az a 499 A Ferrari marketingesei ügyesen kitalálták, hogy a Genfben bemutatott 963 lóerős hibrid LaFerrari modellből csak
499-et gyártanak – hátha elkel. Hát elkelt!
A bemutató után egy héttel már ezer felett volt
az 1,3 millió euróra taksált szupersportkocsi
reménybeli tulajdonosainak száma.
Próbanapot tart a BMW Május 23–24én a csehországi Brno versenypályáján bárki
kipróbálhatja a bajor gyár új HP4, illetve
S 100 RR modelljeit. A gyártó honlapján történő
regisztrációhoz (és persze a részvételi díj befizetéséhez) kötött motorozás 4x25 perc saját,
és 1x25 perc tesztgéppel való körözést kínál.
Gyártásban az 1 literes Volkswagen
Egyelőre ugyan csak 50 darabbal, de a Volkswagen
megkezdte a 100 kilométeren 0,9 liter üzemanyagot fogyasztó XL 1 modell gyártását. A kétüléses hibridben egy kéthengeres, 48 lóerős dízel és egy 27
lóerős villanymotor dolgozik, amelyekkel a mindössze
795 kilós autó egész dinamikusan képes közlekedni.
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Kis japán csillag

A Genfi Autószalonon mutatta be a Mitsubishi a Colt utódját, a Space Start.
Az apróság e galaktikus nevet annak ellenére is büszkén viselheti, hogy
mindössze 3700 mm hosszú, és bizony nem hozza le a csillagokat az égről.
A japán gyártó ugyanis a Thaiföldön készülő modell esetében az olcsóságot tartotta szem előtt (ami csak részben sikerült): az utastér kialakítása a lehető legegyszerűbb, cserébe viszont kapunk hat légzsákot és széria-ESP-t, valamint
kétféle, 71 és 80 lóerős háromhengerest, amelyek mindössze 4 és 4,1 liter
üzemanyaggal is beérik 100 kilométeren.

A legerősebb és leggyorsabb Rolls-Royce

Genfben mutatkozott be a Ghost alapjaira épített óriás luxuskupé, a Wraith, amely nemcsak a márka esetében
egyedinek számító külsejével, de elképesztő műszaki paramétereivel is tiszteletet parancsol. A ferde hátú, kétajtós kupé formája elképesztően dinamikus benyomást
kelt, és a menetteljesítmény sem okoz csalódást:
a Wraith hajtásáról 6,6 literes V12-es motor gondoskodik, ami a 8 sebességes ZF automata váltó közreműködésével 633 lóerőt továbbít a kerekek felé. Az 5269 mm
hosszú és 2,6 tonnás monstrum így félelmetes módon
4,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra.

autÓs-motoros HírEK

Kényelmes koreai kolosszus

A modellpaletta teljes átalakítása előtt a SsangYong még gyorsan kihozta a
Rodius felfrissített változatát. A design valamivel szebb lett, mint az előd esetében, és bár a koreai típus belső anyagai és az utastér kialakítása
sem megy csodaszámba, a vevőket bőven kárpótolja a hatalmas belső tér. Az egyenként lehajtható vagy kivehető ülésekből álló négy széksorban nem kevesebb, mint 11 utas
fér el. A meghajtásról friss fejlesztésű, 155 lóerős turbódízel motor gondoskodik.

Matador két keréken
Lamborghini Veneno:
tisztelgés a bikával

Az idén ötvenéves Lamborghini egy legendás
bikáról elnevezett modellel jelent meg Genfben.
A XX. század hajnalának leghíresebb matadorát
(José Sánchez Rodríguez) „legyőző” bika, Veneno
adta a nevét az olasz gyártó ünnepi modelljének. Az önhordó karbonvázra épített ultrakönnyű
műanyag héj alatt 750 lóerős, 6,5 literes V12es motor dübörög, ami hétfokozatú szekvenciális
váltó segítségével 2,8 másodperc alatt gyorsítja
100 km/h-ig az alig másfél tonnás rakétát, melynek végsebessége 355 km/h. A Veneno közúti
forgalomba nem mehet, de ez aligha fogja zavarni azt a három boldog tulajdonost, aki kifizette
az autókért a 3 millió eurós vételárat.

A spanyol Bottpower műhely szakemberei egyedi megrendelést teljesítve nemrégiben elkészültek a Buell-alapokra épült
XR1 modellel. A rövid felépítésű, meglehetősen robusztus
gépet a Buell V2 110 lóerősre tuningolt 1200 köbcentis, léghűtéses blokkja mozgatja, a fékrendszert is az amerikaiak-

tól vették át, míg a kipufogórendszert a Torque Hammer szállította. A valenciai műhely most azt
tervezi, hogy átalakító kit-et dob
piacra, amely segítségével bárki
XR1-et varázsolhat a saját Buell
XB kétkerekűjéből.

Szép és praktikus kabrió

Merészségének köszönhetően akár komoly piaci sikert is arathat az Opel a Cascadával: a négyszemélyes kupé
ugyanis manapság igazi ritkaság. A Cascada pedig nemcsak mondja, de mutatja is, hogy négy személy számára
kényelmes. Az Astra alapjaira épült ugyan, de 4,7 méteres hosszával már az Insigniát idézi. A tető 17 másodperc
alatt nyitható – akár 50 km/órás utazósebességnél is. A Cascada négyféle motorral rendelhető: a két benzines
1,4 és 1,6 literes turbó 140, illetve 170 lóerővel, a turbódízelek pedig 170 (egy turbóval)
és 200 lóerővel (két turbóval) érkeznek.

sztártEszt

VÁMOS E RIKA

T, 
VIZET ISZIK ÉS AZT IS PRÉDIKÁL: VÁMOS ERIKA, A TV2 ÉS A FEM3 CSATORNÁKON FUTÓ TÖBB MINT
TESTŐR CÍMŰ MAGAZIN MŰSORVEZETŐJE MAGA IS AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS HÍVE. MINT MONDJA,
A DÖNTÉSEI MINDIG TUDATOSAK, BÁR AZ INDIA IRÁNTI VONZÓDÁSA SZÁMÁRA IS KELLEMES REJTÉLY.
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sztártEszt

Stílus&Lendület: A tesztelés során említette, hogy
bár régóta van jogosítványa, nagyon keveset vezet.
Vámos Erika: Autózni ennek ellenére nagyon szeretek. Magányos típus vagyok, intenzív belső életet élek,
néha nincs is szükségem külső ingerre – az anyósülésen pedig órákat el tudok tölteni a gondolataimmal,
közben nézem az elsuhanó tájat. Valójában vágyom
arra a másoktól hallott érzésre is, hogy vezetés közben el tudjak gondolkodni. „Megyek, autózom egyet,
hogy megnyugodjak, hogy kitisztuljon a fejem” – szeretnék eljutni ide, de ehhez kellő magabiztosságra lenne szükségem a volán mögött.
S&L.: Miként lesz egy ennyire introvertált emberből
televíziós személyiség?
V. E.: Látszólag ellentmondásos helyzet, de a kettő
megfér egyben. Zárkózott, kicsit konzervatív vagyok,
nem élek nagy társasági életet, nem akarok a társaság középpontjában lenni, nem táncolok az asztal tetején. Nem tárulkozom ki olyan könnyen, vagy ha
igen, olyankor önmagammal is harcot vívok. A kamera
előtt viszont jól megy a munka.
S&L.: A tanulmányai alapján tudatosan készült televíziós karrierre. Az életmódműsor is ugyanilyen cél volt,
vagy azt már az élet hozta?
V. E.: Semmi sem történt véletlenül a pályafutásom
során, így az életmódmagazin is tudatos cél volt,
amit sikerült megvalósítanom. Ez a témakör érdekelt.
Egészségügyi középiskolába jártam, így van rálátásom
erre a területre.
S&L.: Ezek után miért kommunikáció szakon tanult
tovább? Miért nem orvosin?

V. E.: Az orvoslás fizikai része nem vonzott, nem tudtam magam elképzelni emberekbe szikével vágó
sebészként. Pszichológus szerettem volna lenni, oda
viszont nem vettek fel. Ám valószínűleg akkor is a televíziózásban kötöttem volna ki, ha elvégzem a pszichológia szakot. Számomra megkerülhetetlen volt ez a
pálya, ahogy az is, hogy előbb-utóbb egy egészségműsorban teljesedjen ki.
S&L.: A Több mint TestŐr műsorvezetőjeként azért is
autentikus, mert igyekszik minél egészségesebben
élni. Például nyers-vegán, vagyis nemcsak állati eredetű termékeket nem fogyaszt, de főtt ételeket sem. Ez
is tudatos döntés eredménye?
V. E.: Az elején inkább egy folyamat volt. Már gyerekkoromban sem ettem húst, az a típus voltam, akit kergettek a rántott hússal az asztal körül. Tojásos nokedlivel, borsófőzelékkel lehetett levenni a lábamról, és
a születésnapomra mindig palacsintát kértem. Máig
bennem él egy óvodai emlék, amikor két órát álltam a
sarokban, mert amikor az óvónő nem nézett oda, az
asztal alá dobtam a pörköltdarabokat a főzelékemből. Úgy nőttem fel, hogy volt egy saját bolgárkertészetünk, ami ellátta a családot. Másképp táplálkoztam, mint egy lakótelepi gyerek, hiszen a földből kihúzva ettem a sárgarépát, vagy a szilvafán töltöttem az
egész napot, és ott laktam jól. És mivel nyitott voltam
a témára, elértek az információk: nem kapcsoltam el a
tévét, amikor a vegetarianizmusról volt szó, elolvastam
az erről kapott könyveket. Így 16 évesen már az egész
családom szójapörköltet evett.
Később pedig egyre tudatosabb lett a folyamat, egyen-

„Minden, amivel foglalkozom, arról szól, miként lehet
rávenni azokat az embereket, akik nem ebben
szocializálódtak, hogy változtassanak az életmódjukon.”

ként váltam vagy éppen undorodtam meg bizonyos
ételtípusoktól. Fokozatosan lettem vegetáriánus, majd
vegán, aki már semmilyen állati eredetű terméket
nem eszik, még mézet sem, végül pedig nyers-vegán,
aki nem eszik 40 foknál magasabb hőmérsékleten
készült ételeket.
S&L.: Ez azért első hallásra leszűkíti a lehetőségeket.
V. E.: Volt egy-két zöldség – mint a karfiol, a brokkoli vagy éppen a sütőtök –, amelyekről én sem tudtam elképzelni, hogy nyersen is meg lehet enni. Pedig
dehogynem. De ennek felfedezéséhez már kellett a
tudatosság. Miután hallottam erről, felkerestem a
szakértőket – és amikor megkóstoltam az általuk elkészített rakott brokkolit, úgy éreztem, ebből bármikor,
bármennyit meg tudnék enni. Nyers-vegán ételkészítő tanfolyamon tanultam meg „főzni”, majd rátaláltam
Budapest egyetlen ilyen típusú éttermére. Így már vendéglőbe is járok, és szépen kialakult ez az életforma.
Ez csak másnak furcsa; nekem ez nem film,
hanem az életem.
S&L.: És valóban érzi, hogy egészségesebb,
energikusabb lett?
V. E.: Amikor felfedeztem ezt a táplálkozásmódot,
utánaolvastam, és beláttam, hogy a vitaminok valóban elpusztulnak 40 fok felett. Ezért lesznek az emberek betegek annak ellenére, hogy azt hiszik, egészségesen táplálkoznak. És ezért nem voltam influenzás
tizenkét éve. Pedig megtörtént, hogy a stábbal elutaztunk Debrecenig és vissza, a kocsiban mindenki beteg
volt, ám én teljesen egészségesen szálltam ki az autóból. Mert tele van a szervezetem olyan vitaminokkal,
amelyek a hőkezelés során elvesznének. Érzem, hogy
több energiám van, hiszen a szervezetem nem vesződik a hús kimerítő megemésztésével, miközben a
nyers ételekből azonnal energiát nyer az ember.
S&L.: A vakációit a mesés keleten szereti tölteni. India
iránti vonzalma összefügg a vegetáriánus életmóddal?
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V. E.: Ebben már nem volt semmi tudatosság. Fogalmam sincs, miért vágytam arra, hogy Indiába utazzak, miért éreztem szükségét annak, hogy huszonéves koromtól csak indiai bútorokkal vegyem körbe magam, vagy miért varrattam magamnak szárit huszonhét évesen. De amikor először megérkeztem Indiába, örömömben elkezdtem sírni, és úgy éreztem, hazaértem. Ha volt előző életem, akkor azt biztosan ott éltem le.
S&L.: És most vágyik arra, hogy ott éljen?
V. E.: Indiában, vagy még inkább Srí Lankán. De jó lenne! Ha elég pénzem lenne ahhoz, hogy gondtalanul
éljek ott, egy percig nem gondolkodnék, hanem pakolnék. De ez nem így működik, dolgoznom kell, azt pedig
csak itt tudok, ezen a nyelven.
S&L.: Az nem foglalkoztatja, hogy a munkája során
felgyűlt tudást és tapasztalatot továbbadja valamilyen
formában?

V. E.: Megfordult már a fejemben, de jelenleg nincs rá
időm. Hetente három napot forgatok reggeltől estig,
emellett van egy rádióműsorom, és megjelentetjük
a Több mint TestŐr nyomtatott, magazinváltozatát is.
Általában este kilenckor érek haza, ilyenkor már annyi
erőt sem érzek magamban, hogy akár blogot vezessek. De el tudom képzelni, hogy egyszer ebből legyen
egy könyv; vagy még jobb volna egy életmódprogramba összesűríteni a tapasztalataimat.
S&L.: Azt miként kezeli, ha szélhámossággal, érezhetően üres ígérgetésekkel van dolga?
V. E.: Az életmódpiac olyan terület, ami eladható, ami
érdekli az embereket, így rengeteg kókler is akad,
ám őket egyértelműen ki tudom szűrni. Ugyanakkor
nagyon nyitott ember vagyok, mindennek adok esélyt,
de azért mindent a helyén próbálok kezelni. Meggyőződősem, hogy bármi lehet jó segítség, még olyasmi is,
ami valójában nem lehet eredményes. Van, hogy

Nőies megoldások
„Bár nekem korábban kifejezetten nagyméretű autóim
voltak, tetszett az Opel Adam csinos, nőies formája. Számomra a finoman megrajzolt, harmonikus belső tér is azt
sugallja, hogy ez egy női autó, amelyben olyan apró figyelmességekkel várják a sofőrt, mint a csillagos égboltot mintázó tető. Minden részlet, minden forma aprólékosan és
igényesen van kidolgozva. Az Adam emellett igazi városi
menő, amellyel már nem érzésből kellett parkolnom,
hanem pontosan láttam az autó kiterjedését.”

Elbűvölő apróság

Opel Adam
Motor:
1,4 literes benzinmotor
Lökettérfogat:
1398 cm3
Max. forgatónyomaték:
130 Nm, 4000 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:
3698/1722/1484 mm
Max. sebesség:
176 km/h
Gyorsulás 0–100 km/órára:
12,5 s
Fogyasztás:
5,5/7,3/4,4 liter (vegyes, városi, országúti)
Indulóár:
3 050 000 Ft
A tesztautó fontosabb felszereltségei, extrái:
Vezető- és utasoldali, valamint oldal- és fejlégzsák, fedélzeti számítógép, parkolóasszisztens,
elektronikus klímaszabályozó.
Részletek: www.opel.hu

Opel Adam
a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic
Gold 5W–30
valakinek az kell az önbizalomhoz és a sikerélményhez,
hogy egy fogyasztógéppel legyen karcsúbb egy centivel, majd ebből merítve tudja folytatni a fogyókúrát.
Igazából a lényeg az, hogy egészségesen táplálkozzunk, és eleget mozogjunk – ha így nézzük, minden
más fölösleges. Ez alapján akár kiírhatnám egy nagy
táblára: „Egyél rendesen és sportolj!”, és nem is kellene életmódmagazinnal bajlódni. De ez nem így működik. Minden, amivel foglalkozom, arról szól, miként
lehet rávenni azokat az embereket, akik nem ebben
szocializálódtak, hogy változtassanak az életmódjukon. Meg kell mutatni, milyen lehetőségeik vannak,
milyen módszerekkel juthatnak el idáig – hiszen nem
lehet egyik napról a másikra nyers ételekre szoktatni
valakit, aki addig csülkön és hurkán élt.
Kiss Csaba
Köszönet a helyszínért:
Fitoland Kertészet Budafok
1223 Budapest, Rókales. u. 2–4.
Nyitva tartás: minden nap: 8:00–18:00
Telefon (áruház, virágbolt): +36 1 226-6656

mol-HírEK

A ﬁatal magyar
vívók Európa legjobbjai

Bár Szilágyi Áron, London aranyérmese csupán a
húszas évei elején jár, a MOL Tehetségtámogató
Programban részt vevő fiatalabb társai máris bizonyították, hogy az utánpótlás is nagy reményekre ad
okot. Bányai Zsombor 16 éves párbajtőröző a tavasz
első napjaiban Budapesten rendezett korosztályos
vívó-Európa-bajnokságon fantasztikus magabiztossággal nyerte az egyéni és a csapatversenyeket is,
majd Márton
Anna kardvívó a juniorcsapattal szerzett arany- és
egyéni ezüstérmével tette fel a koronát a magyarok sikersorozatára.

A MOL ismét a legvonzóbb munkahelyek közt

A több mint 240 vállalatot vizsgáló felmérés szerint 2013-ban, a legvonzóbb magyar munkahelyek versenyében a MOL ismét dobogós helyen végzett. A kutatás során 14 000 álláskereső 17 iparág legkülönbözőbb
állásait rangsorolta, közülük a tapasztalt munkaerőkön kívül számtalan pályakezdő is azt vallotta, hogy ha
tehetné, a MOL-t választaná. A MOL népszerűségét többek között a csapatban végzett munka, a folyamatos
fejlődés lehetősége és a szakmai tapasztalat elismerése alapozta meg a munkavállalók körében.

Kiélezett küzdelem
a MOL Ligában
Kemény harc után a MOL Liga utolsó előtti meccsén ismét az Acélbikák kerekedtek
felül, ezúttal a Csíkszeredát verték idegenben 3:2-re. Bár mindenki a dunaújvárosiak
győzelmére számított, a csíkszeredai együttes szorosan a DAB nyomában járt, így hoszszabbításra is szükség volt, végül a Dab.
Docler győzött, így az összesítésben 3:1 volt
az állás a csapat javára. A bajnokság azonban az egyik fél negyedik győzelméig tart,
így a március 20-i forduló sem hozott
bajnokavatást – mivel ezúttal a Csíkszereda
győzelemmel szépítette az összesített állást
3:2-re –, tehát a küzdelemnek még
koránt sincs vége.

Szilágyi Áron ismét a dobogón

A londoni olimpiai bajnok és világranglista-vezető vívó ismét a dobogóra
állhatott, ezúttal a Gerevich–Kovács–Kárpáti kard-Grand Prix-versenyen,
Budapesten. Kiemeltként csak a 64-es táblánál kapcsolódott be a viadalba
és sorra győzött ellenfeleivel szemben, az elődöntőben azonban azzal
a Limbachhal találkozott, aki tavaly ugyanitt legyőzte.
A visszavágó idén sem sikerült, így Áron bronzérmet szerzett – idén zsinórban a harmadikat. „Gu Bon Gil ellen valóban jól ment a vívás, de Limbach
ellen sajnos nem éreztem a támadást. Lassan két esztendeje, hogy nem
tudom őt megverni, pedig nem érzem úgy, hogy a mumusom lenne.
Remélem, legközelebb már én nyerek.” – mondta Áron a verseny után.
Csapatban az év ennél is jobban kezdődött: a férfikardcsapat tagjaként
a madridi világkupán arany-, a padovain ezüstérmet szerzett.
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INDULJON
BIZTONSÁGOSAN!

ÁPRILIS, LANGYOSKÁS DÉLUTÁNOK, NAPSÜTÉS – HÁT PERSZE, HOGY ELŐKERÜLNEK KÉT KEREKŰ
BARÁTAINK! VISZONT A NAGY LELKESEDÉS KÖZEPETTE NEM SZABAD MEGFELEDKEZNÜNK A BIZTONSÁGOS
KÖZLEKEDÉSRŐL SEM: MIELŐTT ÚTNAK INDULNÁNK, NEM ÁRT KICSIT ÁTNÉZNI HOSSZABB PIHENŐRE
KÜLDÖTT BICIKLINKET, ÉS ÁTISMÉTELNI, MIRE KELL LEGINKÁBB ODAFIGYELNÜNK AZ UTAKON.

MOL

Amint bringára pattanunk, járművezetővé válunk,
ezért akkor is érdemes tanulmányoznunk a KRESZ
ránk vonatkozó szabályait, ha nincs jogosítványunk.
Aki ódzkodik attól, hogy bonyolult előírásokat magoljon, egyszerű, könnyen emészthető összefoglalókat is talál magának az internet különböző bringásportáljain. Íme, néhány alapszabály, amit mindenképp szem előtt
kell tartani: Győződjünk meg róla, hogy

bringapontok

rossz látási viszonyok között is jól láthatóak
vagyunk-e. Szürkület után kötelező az első és
hátsó lámpák, valamint a láthatósági mellény
használata, de egyéb fényvisszaverő eszközökkel is felhívhatjuk magunkra a figyelmet.
Fontos, hogy kerüljük a kocsik holtterét!

Mielőtt nyeregre pattanunk…

bringa

m
A MOL 2011 óta 125 benzinprogra
kútján nyitott bringapontokat,
ahol több szolgáltatás is várja
a kerekezőket: a shopban bringástermékek, biciklizőknek ajánlott élelmiszerek, praktikus eszközök
várják a vásárlókat, míg a kúton szerszámkészlet és pumpa is kérhető, sőt itt még le is moshatjuk a bicajunkat. A MOL bringaprogram tavasszal
újabb szolgáltatásokkal bővül, amelyekről részletes információkat a honlapon találhat.
www.molbringaprogram.hu

Néhány havonta, de a téli álom után mindenképpen ajánlott szakemberrel átnézetni kerékpárunkat. Viszont megkönnyíthetjük saját
magunk és a szervizes dolgát is, ha elsajátítunk egy-két egyszerűbb
karbantartási ismeretet.
1. Ellenőrizzük a fékeket!
A biztonságos biciklizés elengedhetetlen része, hogy fékjeink jól
működjenek. Ha elállítódtak, húzzuk meg, ha elkoptak,
cseréljük ki őket!
2. Fújjuk fel a kerekeket!
A kerékfújás nem igényel különösebb szakértelmet, ám ügyeljünk
rá, hogy ne fújjuk túl, de ne is hagyjuk túl laposan kerekeinket.
Tartsuk az abroncsok oldalán feltüntetett értéket!
3. Olajozzuk meg a láncot!
A lánc elhasználódása és öregedése árthat a kerékpár többi
alkatrészének is. A hibátlan működés érdekében tisztítsuk
és olajozzuk gyakran!

A járda a gyalogosoké, az út a miénk is
Akármennyire is tartunk a forgalomban való közlekedéstől, nem veszélyeztethetjük a nálunk védtelenebb gyalogosokat. Különböző jelölésekkel már segítik az úton való közlekedésünket, ám sok kerékpáros még így is túlságosan – mondhatni veszélyesen
– félénken teker az autók mellett. Ahelyett tehát, hogy
a szélső sáv szélére feszülnénk, merjünk helyet foglalni magunknak, így rákényszerítve az autósokat, hogy
előzéskor sávot váltsanak, elkerülve az esetleges kellemetlenségeket és baleseteket. Mindig figyeljünk az
elsőbbségadás és az előzés szabályaira, tartsuk be
a megengedett sebességhatárt, és azon belül is közlekedjünk fokozottan óvatosan! Lassítsunk és álljunk
meg a kereszteződések előtt, és tartsuk szem előtt: a
járdára csak akkor hajthatunk fel, ha az út alkalmatlan
a közlekedésre, és rendkívül óvatosan, maximum
10 km/h-s sebességgel haladhatunk.

Újítás a KRESZ-ben
Sok bringás örömére válhat, hogy az eddigi zéró tolerancia elve enyhülni látszik, és bőven megengedhetünk magunknak egy pohár sört anélkül, hogy hazáig
kelljen tolni bicajunkat. A megengedett véralkoholszintet átlépve azonban 10 vagy akár 30 ezer forintos bírságra is számíthatunk, így a józanság kifizetődő.

címlapsztori

Tokaji Viktor

Orbán Attila

Magosi Bálint

címlapsztori

Vízió
 
AZ ELVÁRÁSOK NAGYOK, AGGODALOMNAK UGYANAKKOR NYOMA SINCS AZ ÁPRILISI BUDAPESTI DIVÍZIÓ I-ES JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁGRA KÉSZÜLŐ MAGYAR VÁLOGATOTT HÁROM JÁTÉKOSÁN, TOKAJI VIKTORON, ORBÁN ATTILÁN
ÉS MAGOSI BÁLINTON. KÉT GENERÁCIÓ, EGY SZÁNDÉK: ÉREM A VB-RŐL.
„Harminc másodperces futamok súlyzóval, aztán saját
súllyal. (…) Fölugrás zsámolyra, kigördüléssel. Ezekből
volt három kör. (…) Aztán szumós guggolás húszkilós
súllyal a kézben, szintén három sorozat.”
A Tüskecsarnokban öt méterre alattunk sikló nyolc–
tíz éves kölykök az áprilisi világbajnokságra készülő
válogatott szárazedzés programjából – a fenti elemeket sikerül meg- és feljegyeznem – semmit sem hallanak. Jobb is. Talán egy leendő felnőttválogatott ütközik éppen a palánknak, viszont mire eljut odáig, úgyis
tisztában lesz vele, mekkora „befektetéssel”, mennyi
munkával és verejtékkel jár a nemzeti mez viselése.
Vagy még annál is többel...
„Kettőkor végeztünk, négyre mentünk vissza a pályára, jó másfél órás jeges tréning várt még ránk. Ennyi”
– fejezi be Tokaji Viktor az aznapi edzésadag címszavas felelevenítését már a Tüskecsarnok konténeröltözőjében.
Toki. A magyar hoki utóbbi bő másfél évtizedes fejlődéstörténete a harminchat éves védő testére van
írva. Forradások, tetoválások. Utóbbiból csak a számot tudom kiolvasni és dekódolni: 2008 a szapporói
vb-arany éve, amikor a válogatott kiharcolta a feljutást a hoki szuperhatalmai közé. Kanada, Oroszország, USA, finnek, svédek, csehek – tíz évvel korábban még a C-csoport, a harmadik vonal volt a mi
terepünk.
A japán írásjeleket illetően inkább nem tippelek.
„A város neve, Szapporó van a combomra tetoválva.
Az inline vébén a japánokkal kerültünk egy szállodába. Az egyik délután valahogy kikeveredtem alsónadrágban a folyosóra. Odáig voltak, amikor meglátták”
– mondja a távol-keletiekre jellemző meghajlással
nyomatékot adva szavainak.
Ezen a téren a Tüskecsarnok öltözőjében egyenlő a leosztás: Tokaji és az új sisakot (szorít…) sziszegve felpróbáló Orbán Attila az inline szakágban,
görhokiban is válogatott szinten tereli a pakkot. Megengedő módon az Orbánnal azonos generációba tartozó csatár, Magosi Bálint megjegyzését vallom a

magaménak: „Én sosem jutok le görhokizni” – utal a
hiányra, miközben a sportszár szigetelőszalagos rögzítésével babrál. Ám a hozzászólásból nem igazán
derül ki, hogy az idő vagy a szándék hibádzik.
Magó és Orbi. Tizenhárom év van köztük és Tokaji között, az utóbbi javára. Ám azonos tőről fakadnak:
Dunaújvárosban kezdtek hokizni, és mindhárman az
erdélyi mester, Kercsó Árpád tanítványai voltak.
„A palánk mellől bámultam Tokit, Szélig Viktort,
viszont Tőkési Lajos volt a kedvencem” – említi a
példaképeket a ránézésre és a küzdősportokban is
erős, gyerekként éveken át birkózó, a vb-felkészülés
alatt a bokszterembe csak elvétve lejutó Orbán.
A korábban karatézó Magosi ugyan más idolokat
sorol, Ancsin János és Ladányi Balázs neve hangzik el,
a vélemények Tokaji kapcsán összeérnek: a magyar
jégkorong elmúlt húsz évének fejlődése egyet jelent a
rangidős bekk generációjának felemelkedésével.
„Ezt a tempót szinte lehetetlen tartani – veszi vissza
a szót a mellvédőjébe bújó Tokaji. – Minél magasabbra vágysz, annál többet kell beletenned. A hokivilág
elitjéhez vezető út végén minden lépés egyre kisebb,
de egyre nagyobb erőfeszítést igényel, mindig az utolsó centikért kell a legtöbbet melózni. És nincs megállás. Oké, a magyar hoki rengeteget fejlődött az elmúlt
másfél évtizedben. De ha megnézed egy tíz évvel
ezelőtti NHL-meccs felvételét, a mostaniakhoz viszonyítva iszonyat lassúnak tűnik. Mi gyorsultunk? Rendben, de a világ sem toporgott egy helyben, a sportteljesítmény megnőtt, az eszközök modernizálódtak.
A karbonszálas ütő tizenöt éve kuriózumnak számított, ma tömegcikk. A szervezettség szintje emelkedett, a csapatmunka is új értelmezést nyert, mert új
tudományterületek kapcsolódtak a hokihoz. Amerikában egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek például a
pszichés felkészítésre.”
Minden szót megfontol, mérlegel.
„Van szakember, akit felhívhatunk telefonon, de
olyan nincs, aki folyamatosan mellettünk lenne, vagy
hetente egyszer bejönne az öltözőbe. Pedig, amikor

„M I CSAPATKÉNT
VOLTUNK ÉS

VAGYUNK JÓK,

EZ VITT MINKET

ELŐRE.

H A ÉRMET
NYERÜNK, AZ NAGY
TELJESÍTMÉNY.”

IIHF Divízió I/A világbajnokság
Papp László Budapest Sportaréna
2013. április 14–20.
A magyar válogatott programja
Április 14., 19:30
Április 15., 19:30
Április 17., 19:30
Április 19., 19:30
Április 20., 19:30

Nagy-Britannia–Magyarország
Magyarország–Dél-Korea
Kazahsztán–Magyarország
Magyarország–Olaszország
Magyarország–Japán
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TOKAJI VIKTOR
Talán a legjobb magyar védő. A 36 éves bekk 1995-ben lépett jégre első felnőttvilágversenyén – a jelenlegi csapat egyik legtapasztaltabb tagja. A SAPA Fehérvár AV19 profija Dunaújvárosban kezdett jégkorongozni Kercsó Árpád kezei alatt, majd 2006-ban egy
idényre a svéd Huddinge együtteséhez szerződött. 2008-ban Szapporóban Divízió I-es vbaranyat nyert a nemzeti együttessel, amellyel a következő évben az A-csoportban szerepelt. Kétszáztízszeres válogatott – amit nem tart számon…

ORBÁN ATTILA
A szekszárdi születésű, 22 éves védő 2010-ben váltott először
– s eddig utoljára – klubot, amikor Dunaújvárosból Székesfehérvárra igazolt. A küzdősportokban (birkózás, boksz, K1) is
jártas, ismereteit a jégen is hasznosító, kölyökképű bekknek
a 2011-es budapesti Divízió I-es torna jelentette a felnőtt-vbtűzkeresztséget, amelyet egy assziszttal (Hollandia ellen) és
ezüstéremmel fejezett be. Az akkori szövetségi kapitány, Kevin
Primeau a 2012-es ljubljanai világbajnokságra nem nevezte.

„A HOKIVILÁG ELITJÉHEZ VEZETŐ
ÚT VÉGÉN MINDEN LÉPÉS EGYRE
KISEBB, DE EGYRE NAGYOBB

ERŐFESZÍTÉST IGÉNYEL, MINDIG
AZ UTOLSÓ CENTIKÉRT KELL
A LEGTÖBBET MELÓZNI.”

címlapsztori
mélyponton van a csapat, hasznos lenne” – érzékelteti Magosi az anyagi és az emberi lehetőségekből
fakadó szintkülönbséget a topcsapatok és az odavágyók között. Mellesleg a szénszálas bot kommerszé válásához kiegészítő történettel is szolgál: akadt
olyan edzés, amelyen tíz percen belül két ütőt is széttört, igaz, az egyik eleve repedt volt…
Mi az elvárás önmagukkal szemben az áprilisi világbajnokság kapcsán? Mi lehet a legfontosabb hozadéka a vébének? Van-e híd a szurkolói vágyak, a feljutást jelentő első két hely és a valóság között? – sorozom meg a beöltözéssel végzett játékosokat, arra
gondolva: korcsolyatudásban nem vesszük fel a versenyt a legerősebb európai bajnokságban, a KHL-ben
edződő, szinte a jég felett suhanó kazahokkal, míg a
komplett kanadai sorokat honosító olaszok is inkább
elitligás és nem Divízió I-es szintet képviselnek.
A japánokat Szapporó óta minden tornán a reváns
fűti ellenünk, a britek legutóbb megleptek minket, és
ott van még Dél-Korea is – mi sülhet ki ebből?
„Mindenki játszani akar, első körben mindenkinek az
a célja, hogy bekerüljön a világbajnoki keretbe. De
ez az egész a jövőről is szól. Mondtam, hogy nekünk
gyerekként Tokiék voltak a példaképeink. Miért?
Mert a szemünk előtt edzettek és nyertek. Valóságosak voltak. Rajtunk a sor, nekünk kell átvennünk
az ő szerepüket. Ha a válogatott a helyezést illetően

Köszönet a helyszínért:
Tüskecsarnok, Budapest XI., Magyar tudósok körútja.
A jégpálya üzemeltetője a Kanadai Magyar Hokiklub.
Jégpálya nyitva tartása: 06:00–24:00-ig.

MAGOSI BÁLINT
A magyar válogatott 23 éves csatára 2011-ben szülővárosából és nevelőegyesületétől, Dunaújvárosból
szerződött a SAPA Fehérvár AV19-hez. A gyerekként
karatézó, később a floorballba is belekóstoló, példaképeként ifj. Ocskay Gábort említő hokis első felnőttvilágversenyéről, a 2010-ben Szlovéniában rendezett Divízió I-es világbajnokságról (amelyen a magyar
csapat ezüstéremmel zárt a házigazda mögött) pontszerzőként tért haza: gólját Horvátország ellen szerezte, az asszisztot (gólpasszt – a szerk.) Dél-Korea
ellen jegyezte.

visszaesik, a hoki népszerűségi indexe is megváltozik. Nem?” – lép ki a hagyományos, helyezésekre
koncentráló válaszok köréből Orbán, a trió nehézfiúja, akit – saját kaján bevallása szerint – „valamiért”
mindig belesodornak a bunyóba… Ezúttal nem akar
kétértelműen fogalmazni, nincs félrevezető mosoly,
egyszerűen megerősítésre vár az idősebbek részéről.
„A közönséget sikerre kiéhezve hagytuk az osztrák
ligában, az EBEL-ben, kárpótolnunk kell őket, de a
legfontosabb mégis az, amit Orbi mondott: úgy kell
szerepelnie a csapatnak, hogy a gyerekek lejöjjenek hokizni. Azért kell az eredmény, hogy a hoki is
beépüljön a köztudatba, ne csak a foci” – összegez
Magosi, majd Tokajira néz.
„Tudod, mi az igazán nehéz? Amióta jégkorongozom,
folyamatosan nyomás alatt játszunk, várják az eredményt. Magasabbra került a léc, amit mi magunk tettünk erre a szintre, ami motivál minket, és ez jó. De
van úgy, hogy leveri az ember, és amikor ez megtörténik, még az is a realitás felett van. Csakhogy, ha

egyszer megugrottál egy szintet, sokan azt tekintik alapnak, pedig nem evidens, hogy legközelebb
is átviszed. A kapitány, Rich Chernomaz most rakja össze a sorokat. Mást játszottunk az idén a klubcsapatnál, és mást a válogatottnál, márpedig ha a
hokiban gondolkodnod kell, hová helyezkedj, baj van.
Ütemet tévesztesz. Készségszinten kell rögzülniük a
mozgásoknak. Mi csapatként voltunk és vagyunk jók,
ez vitt minket előre. Ha érmet nyerünk, az nagy teljesítmény” – mondja a válasz utolsó két mondata közé
némi szünetet beiktatva Tokaji, a vérré vált tudásra
utaló csettintés, valamint Magosi és Orbán helyeslő
dörmögése kíséretében.
Az arany és az ezüst a hokimennyországot jelentené
jövőre a kanadaiakkal, az oroszokkal, a svédekkel,
a finnekkel...
Az érem bevonatáról nem beszélünk – én leginkább
babonából. Inkább a Tüskecsarnok jegéről lekorcsolyázó kölyköket figyeljük.
Lipcsei Árpád
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Tavaszi túraajánló

F,
,
 
NÉGY HELYSZÍN, ÖT AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁSI FORMA.

A TAVASZRA ÉS A TÚRAIDŐSZAK BEKÖSZÖNTÉRE TEKINTETTEL
SZÉTNÉZTÜNK NÉHÁNY SZOMSZÉDOS ORSZÁGBAN: VASON, SZIKLÁN,
ASZFALTON, AVARON TEKERÜNK ÉS TALPALUNK , VADVÍZEN SZELÍDÜLÜNK
ÉS LEVEGŐBE EMELKEDÜNK . TIPPEK KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK .

Mödling: hív a „vasút”!
Via ferrata – Ausztria

Bécstől hallótávolságra, a császárvároshoz közeli Mödlingben az érdeklődő laikusok hibátlan ízelítőt kaphatnak a hegyi „vasútból”. A „B”
nehézségi fokozatú Via ferrata (németül Klettersteig, azaz mesterségesen kiépített sziklaút, amelyen előzetesen felszerelt fémlétrák, hidak,
drótkötelek és lépcsők segítik az előrehaladást) az átlagnál valamivel
jobb kondícióval bíró, az erdei ösvényeken való poroszkálásnál többre vágyó túrázók „töréspontja”. Mindenkinek, akinek nem fut ki az erő
a karjaiból és a lábaiból cirka harminc–negyven méteres kitettségben,
akinek a térhez reflexszerűen a végtelen és nem az iszony szó kapcsolódik, akinek a gerincen tett séta közben nem az jut az eszébe, hogy mennyivel kellemesebb lenne a lábai előtt
duruzsoló Bécs egyik belvárosi kávézójában egy szelet Sacher-tortát legyűrni. Aki tehát gond nélkül teljesíti a
Mödlinger Steig 12 kilométer hosszú „vasalt” pályáját, jogot nyer arra, hogy némi szellemi, testi és lelki rákészülés után egy „C” típusú terepnek is nekifusson. Mondjuk a Hochlantsch 1720 méter magas csúcsának – sisakban, beülőben, túravezetővel. Mert a Via ferrata ettől a fokozattól felfelé kötelezően társasági program.

Nyeregbe, nyeregre!
Hegyikerékpározás
– Szlovákia
Az Alacsony-Tátra és a Nagy-Fátra közötti hágón 960 méter magasan fekvő
Donovaly (Dóval) egész évre alternatíva. Télen a Rózsahegyhez közeli egykori szénégető központon áthaladó
59-es számú főúton, tavasszal, nyáron
és ősszel pedig kerékpáron szelhetjük
keresztül-kasul a vidéket. A 230 lakosú, hegyvidéki testkultúrára szakosodott
kistelepülés ideális kiindulópont a hegyi
kerékpározással még csak összekacsintók, tengerszint fölött gurulni és kaptatni vágyók, valamint a sportágba menthetetlenül szerelmes adrenalinfüggők
számára is. A 230 kilométer hosszan
hegyen, völgyben, hegynyereg közelében tekergő, kitűnően jelölt utak
kisebb-nagyobb körutakat alkotnak,
így Donovalyban kényelmes helyzetben
találjuk magunkat: erőnlétünkön, tapasztalatunkon, fantáziánkon (na és persze
kerékpárunkon!) múlik csak, milyen kétkerekes túrát állítunk össze. A Nová Hola
két extrém útvonalát csak haladóknak
ajánljuk, a Donovaly és Staré Hory közti szakasznak ellenben a rekreáció szelídebb vérmérsékletű hódolói is bátran
nekivághatnak – még ha egyszer-kétszer
ki is kell szállniuk a nyeregből.

sport

Kanyonvarázs Tarával
Rafting – Montenegró

Nehéz eldönteni, mi benne a legjobb. Talán a megnyugtató tény, hogy Európa legmélyebb és leghosszabb kanyonja, a Durmitorhegységben meghúzódó, az UNESCO Világörökségi listáján magának helyet követelő Tara-kanyon Magyarországról tíz–tizenkét
órányi autózással elérhető. Talán az, hogy egy hosszú hétvégébe gyömöszölt természethabzsolás közben nem csupán a látásunkat tehetjük próbára, miközben a helyenként 1300 méter magas montenegrói hegyoldalak és sziklafalak tetejéről pásztázzuk a környéket. A lélegzetelállítóan vad vidéket fordítva, békaperspektívából, a vízről felfelé pislogva is megcsodálhatjuk. A szurdokba ereszkedve kezdő és haladó lapátforgató egyaránt elmélyülhet a vadvízi evezés nevű szakágban. Ahhoz, hogy a Tara folyó mind az ötven zúgóját „leteszteljük” a túravezető kormányozta nagy
raftban vagy egy kétszemélyes trecking hajóban, valamivel hosszabban kell a térségben időznünk. A rendelkezésünkre álló időtől függetlenül Brstanovica tökéletes
kiindulópont, ahol az egész idényben jéghideg víz garantálja, hogy a fürdőzés valóban felüdülést hozzon.

Séta, repülés
Tandem siklóernyőzés – Szlovénia

Ha már oda-vissza bebarangoltuk az Isonzó-ösvényt (Soska pot), a Boka-vízeséshez is elzarándokoltunk, felkaptattunk, vagy a felvonókat igénybe véve felvitettük magunkat a sípályák kiindulópontjához, a közvetlenül az olasz határ mellett található szlovéniai kisváros, a Júliai-Alpok egyik szurdokvölgyében megbúvó Bovec körüli magaslatokra, és a gyalogtúrák után a smaragdzöld Socán (olaszul: Isonzo)
már nincs kedvünk vizes kalandba keveredni, még mindig megcsodálhatjuk a zabolátlan hegyi folyót és völgyét
– madártávlatból. Négy-öt méter/szekundum sebességgel biztonságosan suhanni repülési tapasztalat nélkül:
ez nem a mesék világa, csak a tandem siklóernyőzés csodája. Bovecet és környékét a levegőben is „bejárhatjuk”. Zárt túracipőn, fényképezőgépen, némi bátorságon és egy profi pilótán, azaz túravezető siklóernyősön kívül
nincs hozzá másra szükségünk. A szokásosnál nagyobb teherbírású, kétüléses siklóernyőnél az utasra a nézelődés és a tájfotózás kényes, időigényes feladata hárul, minden más technikai kérdést megold a mögötte ülő
„kapitány”, a légi séta megfellebbezhetetlen parancsnoka.
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VILÁGÖRÖKSÉG

HA AZ EXTRÉM KALANDOK UTÁN SZÍNES-SZAGOS, FIZIKAILAG IS
PIHENTETŐ ÉLMÉNYEKRE VÁGYUNK, KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA SZÁMOS
TERMÉSZETI KINCSET ŐRIZ, AMELYEK KÖZÜL TÖBBET AZ UNESCO IS FELVETT
A VILÁGÖRÖKSÉGI LISTÁRA, S AMELYEKET ÉRDEMES FELKERESNI: LEGYEN SZÓ
DELTÁRÓL, ERDŐRENGETEGRŐL, VÍZESÉSEKRŐL VAGY A FÜVES PUSZTÁRÓL.

Duna-delta (Románia)
– Vízi csodavilág

A Duna a németországi Fekete-erdőtől a Feketetengerig 2860 kilométert tesz meg, a torkolatnál
pedig három fő ágra szakad – Chilia, Sulina és Szent
György –, létrehozva Európa egyik legszebb természeti csodáját. Számos mellékág, csatorna, láp, holtág, nádas és homokdűne alkotja ezt a vízi világot,
amely máig hihetetlenül gazdag halban, vadban és
madarakban. Az 580 ezer hektáros Duna-delta
Bioszféra Rezervátum több ezer növény- és állatfajnak ad otthont, és 1991 óta az UNESCO Világörökség része. Csak madarakból több mint 320 faj él itt,
szárnyasok milliói repülnek ide költeni a környező
kontinensekről. Bár a megközelítése nehézkes,
a Duna-delta nemcsak az ornitológusok, biológusok
vagy a horgászok kedvenc úti célja – a turizmus évről
évre fejlődik, így az idelátogatók számos speciális
program közül választhatnak.

18 | STÍLUS&LENDÜLET | 2013. április

utazás

Krka-vízesés
(Horvátország) – Vadregényes zuhatagok

Horvátország leginkább csodálatos tengerpartja miatt kedvelt turisztikai célpont, azt azonban már jóval kevesebben
tudják, hogy a fövenytől eltávolodva is számos lenyűgöző táj vár minket. Közép-Dalmácia legnagyobb folyója,
a Krka keskeny sziklafalak között, zuhatagokon, tavakon keresztül jut el a tengerbe – a legszebb szakasz Skradintól
kezdődik, amely egyben az UNESCO Világörökségi listáján található Krka Nemzeti Park része. A fő látványosság
a 17 kisebb-nagyobb vízesésből álló, 100 méter széles és 48 méter magas Skradinski buk. A nemzeti park busszal,
hajóval és gyalog is körbejárható, nyáron érdemes fürdőruhát is hozni magunkkal, mert a nagy vízesés medencéjében fürdeni is lehet. A Krka folyó vizében tíz olyan halfaj él,
amely csak itt található a világon, de a rezervátum ornitológiai központja is az egyik legjelentősebb Európában.
Az ember szintén régóta megtelepedett itt, erről a még ma is
működő vízimalom, illetve az egyik szigetecskén épült, szintén kedvelt látványosságnak számító kolostor tanúskodik.

Hortobágy
(Magyarország)
– Ember és természet

Bialowieski Nemzeti Park
(Lengyelország) – Bölények hazája

Európa, ahogy egykoron volt – akár így is nevezhetjük Lengyelország legrégibb természetvédelmi területét, a Bialowieski Nemzeti Parkot, amely 1979ben került fel a Világörökségi listára. A főleg fenyőt, bükköt, tölgyet, égert és lucfenyőt felvonultató, legalább tízezer éves erdőség egyedülálló az öreg kontinensen,
hiszen az itt élő vegetáció borította egykoron egész Európa területét – a park Medvekaromnak nevezett területén például 400 éves fenséges juharfákkal találkozhatunk. A terület turisztikai központja az egykori cári palota, parkját keskeny nyomtávú kisvasúttal is bejárhatjuk. Ha szerencsénk van, akár az itt élő bölények egyikét is
megpillanthatjuk – ezeket az
állatokat 1929-ben telepítették vissza –, de felkereshetjük
az ősi lengyel lófajta, a tarpán
tenyésztelepét is. A park állatvilága amúgy közel 1100 fajból áll, és szinte az összes,
eredetileg Európában őshonos
emlősfaj megtalálható itt – így
a barnamedve, a hiúz, a vadmacska és a szürke farkas is.

A végeláthatatlan füves pusztán a tekintetet csak
ritkán akasztja meg egy gémeskút, csárda vagy
tanya, kisebb fa- vagy bokorcsoport. Az UNESCO
azonban nem véletlenül vette fel a Hortobágyi Nemzeti Parkot a Világörökségi listára. Pásztorközösségek által megművelt kultúrtáj ez, amely kitűnően példázza az ember és a természet harmonikus
együttműködését. Európa legnagyobb összefüggő,
természetes füves pusztája nem az erdők kiirtása
eredményeként jött létre, hanem emberi tevékenység révén, így képes volt megőrizni biológiai sokféleségét. A különböző látványos programok keretében az idelátogatók betekintést nyerhetnek egy
máig élő, működő, hagyományait hűen őrző világba.
A Hortobágy neve összefügg az állattenyésztéssel,
de nem csak szürke marha, rackajuh, mangalica
sertés és a nóniusz ló él itt. Mocsarai és halastavai
a madarak fészkelésének és vonulásának európai
jelentőségű helyszínei: a pusztán eddig 342 madárfaj előfordulását regisztrálták. A daru- és vadlúdvonulás az egyik legérdekesebb látványosság errefelé – a legnagyobb megfigyelt átvonuló darutömeg
ötvenötezer madarat számlált.

GasztroNÓmia


finomságok
TAVASZI

MÉREGTELENÍTÉS
„ZÖLDBEN”

A TAVASZ BEKÖSZÖNTÉVEL SZÁMTALAN SZEZONZÖLDSÉG KERÜLHET ÚJRA AZ ASZTALUNKRA,
AMELYEK – AZONTÚL, HOGY EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT JÓTÉKONY HATÁSUK VITATHATATLAN
– FINOMAK ÉS ÚJ „SZÍNT ” IS ADHATNAK ÉTELEINKNEK.
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GasztroNÓmia

Zöldborsókrémleves

Hozzávalók: 40 dkg zöldborsó,
2 púpos ek. darabolt bazsalikom, 1 db közepes fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 ek. vaj, 1,5 ek. citromlé,
1 késhegynyi őrölt szerecsendió, 7 dl alaplé, 1,5 dl tejszín,
só, bors, tetejére pirított kenyérkocka.

A vajat felmelegítjük, megpároljuk benne az apróra vágott hagymát,
majd hozzáadjuk a fokhagymát, borsót és bazsalikomot, s néhány perc alatt
összepároljuk. Felöntjük az alaplével, sózzuk
és borsozzuk ízlés szerint, hozzáadunk 1 késhegynyi szerecsendiót, és kb. 10 percig főzzük. Kézi botmixerrel
összeturmixoljuk, ezt követően kis lángon
továbbfőzzük, majd hozzáadjuk
a tejszínt. Amint elkezd forrA zöldborsó
ni a leves, le is vesszük a tűzaminosavakban gazdag, amelyek a
ről. Ha tisztítókúrát tartunk,
legjobb fiatalítószerek és sejtregenerálók. Elősegíti a szellemi frissesséhagyjuk el, de vendégeinkget, serkenti az anyagcserét, erősíti a
nek kínáljuk pirított kenyérkörmöket és a hajat, javítja a látást,
kockákkal!
csökkenti a koleszterinszintet, méregtelenítéshez ideális.

Tőkehal brokkolival és kölessel

Hozzávalók: 80 dkg tőkehalfilé (lehet mirelit is), 1 dl tej, 5 dkg vaj, 2 ek.
olívaolaj, 5 dkg mogyorókeverék, 1 nagyobb vagy 2 kisebb fej friss brokkoli, 1 pohár köles, só.
A halfilét tejbe áztatjuk (akár előző nap, akár csak egy órára), majd a tejet
alaposan lecsepegtetjük, illetve konyhai papírtörlővel felitatjuk róla. Enyhén sózzuk, és beleforgatjuk a mogyorókeverékbe. Egy serpenyőben felolvasztjuk a vajat, hozzáadjuk az olívaolajat, és hirtelen kisütjük benne a haldarabokat – 3-3 perc alatt mindkét oldalát. A nagyobb darabokra vágott brokkolit enyhén sós vízben (fedő nélkül, hogy megmaradjon a
szép zöld színe) 10 percig főzzük, leszűrjük. A kölest kevés
olajon megpirítva, sózva, kétszer annyi
(két pohár) vízzel felöntve, lassú
A brokkoli
tűzön főzzük, amíg felszívja az
védi a sejteket és a sejthártyát, így
magát a nyálkahártyát is. Ennek eredösszes folyadékot.
ményeként jelentős szerepe van az
immunvédekezésben,
átsegít a fertőzéseken.

Uborkaital

Hozzávalók: 3 db alma, fél kígyóuborka, 1 db mangó, 10 db spenótlevél, fél citrom, kevés
petrezselyem, a díszítéshez egy szál kapor.
A zöldségeket és a gyümölcsöket megmossuk, meghámozzuk, majd apró darabokra vágjuk. A turmixgépbe helyezzük őket, és addig mixeljük, amíg folyékony állagúvá nem válnak. Hűtve, frissen fogyasszuk!
Az uborka
magas víztartalmú
zöldségféle, ezáltal segít a veséknek
a salakanyagok kiválasztásában.
A legjobb természetes vízhajtó.

GasztroNÓmia

Sült-párolt zöldségek

Hozzávalók: 3-4 szál fehér spárga, 4 közepes burgonya, napraforgóolaj, só.
A zöldségeket megmossuk, lecsepegtetjük. A burgonyát előmelegített sütőben, kb. 50 perc alatt héjában megsütjük. A spárgát meghámozzuk, egy serpenyőben olajat hevítünk, rádobjuk a zöldséget, pár percig sütjük, majd egy
kis vizet öntünk alá. Sózzuk, s fedő alatt 15-20 perc alatt puhára pároljuk.
Díszítésként használhatunk apróra vágott
petrezselymet vagy metélőA spárgának
hagymát.
elsősorban vízhajtó és vesekő-eltávolító
hatása ismert. Segíti a szervezet méregtelenítését. Kedvezően hat a belső elválasztású mirigyek működésére, és enyhe hashajtó hatású.

Koktélparadicsomos lepény

Borajánló
Bor

Hozzávalók: 2 bögre teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt, 1 csomag instant élesztőpor (7 g), 2 dl meleg víz, 1 tk. fruktóz, 1 tk. só, 1 ek. olívaolaj, paradicsomszósz, 10-15 db koktélparadicsom (zöld és piros vegyesen), sovány sajt.
A hozzávalókat egy tálban összekeverjük, majd 4-5 percig gyúrjuk. A tészta állaga akkor jó, ha nem ragad hozzá a kezünkhöz, ezért, ha szükséges, egy kevés lisztet még tehetünk hozzá gyúrás közben. Ezután 20–30 percig letakarva pihentetjük. A sütőt légkeveréses üzemmódban előmelegítjük 250 fokra. A tésztát megkenjünk a paradicsomszósszal, rátesszük a paradicsomokat, megszórjuk reszelt sajttal, majd kilisztezett tepsibe fektetjük, és
A paradicsom
kb. 20 percig sütjük.
– májerősítő hatása mellett – sok
C- és E-vitamint, béta-karotint,
kalciumot, foszfort és magnéziumot
tartalmaz.

Nyakas
Aligvárom
2012
Gyümölcsös, virágos, élénk és
fűszeres chardonnay, rizlingszilváni,
irsai olivér és szürkebarát
házasítása. Nevét a Tök határában
található 100–200 éves
pincesorról kapta.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!

KisHírEK

Megérzés
az esküvő előtt

A menyegző előtti bizonytalanságok, kételyek megmérgezhetik a házasságot – derül ki egy új kutatásból. Amerikai pszichológusok kétszáznál több
Los Angeles-i párt követtek nyomon a házasság
napjától négy éven keresztül. A párok 36 százalékának nem voltak kételyei a boldog jövőt illetően, náluk mindössze hatszázalékos volt a válási
arány a következő négy évben. A többieknél, ha a
férfi volt bizonytalan a nagy napon, akkor az esetek tíz százalékában végződött válással a frigy, ha
a nő, akkor tizennyolc százalékban, ha mindketten,
az esetek egyötödében kenyértörésre került sor.
Jól felmérhető, hogy a nő negatív érzései jóval
nagyobb súllyal esnek latba a házasság felbomlását illetően. Ezekben az esetekben az őszinte
beszélgetés jelenthetne esélyt a jövőbeli kudarc
elkerülésére – tanácsolja az egyik kutató.

Állati bábák

Az ember szülés tekintetében már meszszire került az állatvilágtól, az esetek többségében ugyanis nem képes (de legalábbis nem jellemző) egyedül világra hozni utódait. A csípő csontozatához képest túl nagy
az újszülött koponyamérete, ezért van szükség a bába vagy a szülőorvos segítségére.
Egy kínai kutatócsoport a jünnani piszeorrú majmokat megfigyelve érdekes felfedezést tett: a fiatal, tapasztalatlan nőstények
segítséget kérnek idősebb társaiktól, ha
eljön a vajúdás ideje. A fajra jellemzően tíz
perc körüli rövid szülési idő ezt a procedúrát nem indokolja, mégis: az idősebb nőnemű rokon bábáskodik. Ez a még főemlősök
körében is szokatlan segítségnyújtás valószínűleg a rokonszelekció evolúciós elméletével magyarázható. A közeli rokonok az
állatvilágban kölcsönösen segítik egymást,
mert így saját génállományuk továbbélését
támogatják.

Nincs rossz zene

Régi keletű az a vélekedés, miszerint a zenei harmóniák meghallásának képessége velünk született tehetség. Egy ausztrál kutatócsoport arra volt kíváncsi, vajon van-e a tanulásnak bármiféle szerepe abban, hogy milyennek érezzük a hallott zenét. Ennek megfelelően egy zeneileg képzett kísérleti csoportot és egy zenét nem tanult kontrollcsoportot
hoztak létre. Az első csoport általában akkor tekintett kellemesnek egy hangsort, ha ráismert a dallamsorra, vagy
annak egy részére. Az ismeretleneket könnyebben elutasították. A másik csoport ennél befogadóbbnak bizonyult.
A kísérlet második felében tipikusan erős hanghatásokat hallgattattak, és itt is szépen elvált, hogy aki ismerte a hangsort, abból pozitív hatást váltott ki. „A hangok
észlelése tehát egy bizonyos fokig tanulás kérdése, és
nem képességünk” – vonta le a következtetést a kutatás vezetője.

Aggasztó telefonhívások

A német kormányzat egészségügyi jelentései évről évre a depressziós esetek szaporodásáról számolnak
be a munkavállalói szférában. Míg 1997-ben minden ötvenedik munkavállalót, addig idén minden huszonkettediket sújtja a betegség. Az okokat kutatva az egyik legszembetűnőbb változás, hogy a munkahelyek tízből kilenc esetben elkérik a munkavállaló telefonszámát. Függetlenül attól, hogy ezzel utána visszaél-e a főnök, a tény, hogy bármikor felhívhatják, állandó nyomás alatt tartja a beosztottat. Kivételt képeznek ez alól az e-mailen kapcsolatot tartó cégek. Ebben az esetben a
beosztottak napi egyszer megnézik a leveleiket, de nem szoronganak egész nap. Ezzel
együtt a kiégéses szindróma nem vált népbetegséggé, mind a mai napig csak körülbelül
minden négyszázadik alkalmazottat érint, leginkább az informatika területéről.
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Száz szó
nak is
…

KisHírEK

A Marylandi Orvosi Egyetem kutatói egyértelmű összefüggést találtak egy agyban található fehérje és
a beszédkészség között. A Foxp4 névre keresztelt szerves makromolekula az állatkísérleteknél is jól
követhető módon azoknak az egyedeknek az agyában jelent meg nagyobb mennyiségben, amelyek jobban kommunikáltak. Míg a patkányoknál inkább a hímekre jellemző, az embernél viszont már csecsemőkorban kimutathatóan a nők agyában található nagyobb mennyiségben ez a fehérje. Ennek megfelelően a lányok hamarabb is kezdenek el beszélni, és összetettebb módon használják a nyelvet.
A Foxp4 szintje a későbbi életkorokban is jellemzően a nőknél magasabb, így érthető, miért fontosabb
a gyengébb nem számára a verbalitás.

A cipősarok kötelez

A nőiesség egyik szimbólumát, a magas sarkú cipőt eredetileg a perzsa királyi udvarban fejlesztették ki a férfi lovasok számára, hogy stabilizálhassák magukat a nyeregben,
amikor megfeszítik az íjat. A perzsa uralkodó intenzív diplomáciai kapcsolatokat ápolt Nyugat-Európával, így követei terjesztették el az új divatot. A fényűzésben tobzódó francia arisztokrácia a férfiasság jelképét látta a harcias lábbeliben. A divatőrült XIV. Lajos udvarában fél évszázaddal később már 10 centis sarkakat hordtak, sőt a
király azt is rendeletbe adta, hogy milyen rangtól
felfelé lehet pirosra festeni a cipőt. A XVIII. században már uniszex volt a viselet, a francia forradalom
azonban bűnös arisztokrata kelléknek bélyegezte a
lábbelit, és kisöpörte a férfiak ruhatárából.

Napﬁvér, Földtestvér

Naprendszerünk nem egy tipikus bolygórendszer galaxisunkban – inkább számít kivételnek. Ezért kecsegtet nagy reményekkel, hogy
közvetlenül a „szomszédunkban”, alig 12 fényévnyi távolságra, a Tau Ceti csillagnak nagyon
hasonló a szerkezete, sőt az úgynevezett lakhatósági zónájában is található bolygó. A Naphoz hasonló szerkezetű, ám kisebb csillagtól
körülbelül fél Nap–Föld-távolságnyira keringő
planéta keringési periódusa 168 napos, ami
ideális az élet létrejöttéhez. Ráadásul belátható időn belül megszondázhatjuk, vajon a bolygó körüli légkör milyen összetételű.

C-vitamin limitálva

Szinte felfedezése óta tart a vita: van-e felső határa a bevehető C-vitamin mennyiségének? Az egészséges felnőtt szervezet napi szükséglete 80 milligramm, ami azonban dohányosoknál, szoptatós kismamáknál, élsportolóknál és immunbetegeknél jóval több is lehet. Szent-Györgyi napi 1000 milligrammot szedett, betegség idején a dupláját. Indokoltan azonban csak influenza
idején szükséges a nagyobb pótlás, ekkor akár 2000 milligrammra is felemelhetjük a napi adagot, de ne túl hosszú ideig. A tartós 2500 milligramm feletti bevitel ugyanis állandó hasmenést
okozhat, ezáltal fokozva más vitaminok és nyomelemek kiürülését. Ráadásul a C-vitamin oxalát formájában ürül ki a szervezetből, ami növeli a vesekő kockázatát – mivel annak egyik
meghatározó alkotóeleme.

KultÚra

Programok – Fesztiválok
Yamato – e Beat On Road
2013. ÁPRILIS 12–14.
BUDAPEST KONGRESSZUSI KÖZPONT

Rojyoh, azaz Úton címet viseli a Yamato ünnepi
műsora, amelyben minden néző számára is megnyílik a lehetőség, hogy aktívan részt vegyen a
produkcióban, együtt zenélve és építve a ritmusokat a zenekar tagjaival. Az együttes jubileumi előadás-sorozatának mottója: „Együtt nagyobb zajt
csapunk!” A koncert során a zenekar története és
vándorlása a dobok ritmusára elevenedik meg,
és most a közönség tevékeny résztvevőként is
átélheti ezt az élményt.

Múzeum+ Humor

2013. ÁPRILIS 11., 18:00–22:00, MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
A hatalmas sikerre való tekintettel a Múzeum+ programsorozatot kiterjesztették a Nemzeti Galériára is, hogy még
több alkotást fedezhessünk fel új szempontból. Ezúttal a humor kerül terítékre, az egy-egy műalkotást középpontba állító vezetések során mosollyal az arcunkon tapasztalhatjuk meg, hogy legyen szó akár a gótika szelíd szentjeiről vagy épp a mindennapi élet figuráiról, a művek máig élő hatását épp a bennük rejtőzködő finom humor táplálja.
A szakmabeliek mellett a Dumaszínház nevettetői is tárlatvezetők lesznek, így a jókedv garantált!

IIHF Divízió I/A
világbajnokság
2013. ÁPRILIS 14–20.
PAPP LÁSZLÓ SPORTARÉNA, BUDAPEST
A 2011-es világbajnokság és a 2012-es
olimpiai selejtező után ismét a Papp László Sportaréna ad otthont a hazai jégkorongsport jelentős eseményének. Magyarország
ellenfele ezúttal Nagy-Britannia, Dél-Korea,
Kazahsztán, Olaszország és Japán lesz.

Inversedance – Fodor Zoltán Társulata: Vuk

2013. ÁPRILIS 10. 10:30–12:30, MŰVÉSZETEK PALOTÁJA, FESZTIVÁL SZÍNHÁZ
Fekete István meséje első alkalommal kel életre táncszínpadon. A Müpa színpadán megelevenednek a jól ismert figurák: Karak, Vahur, Tás, a Simabőrű –
és természetesen Vuk is. A kis róka eleven karakterében minden gyerek magára ismerhet, aki csalafinta csínytevésein és kalandozásain keresztül a gondoskodó szeretet segítségével fedezi fel az életet.

ZENE
Republic
Klasszikusok

EMI Music
A zenekar a saját elképzelése
szerint formált és hangszerelt át
néhányat a zeneirodalom nagy
klasszikusai közül, s adta elő őket
egy rendhagyó koncert keretében
a Road 67 Symphonic Orchestra
kíséretével. A lemezen felcsendülő Bartók Béla-, Edvard Griegés Niccolo Paganini-dalok mellett
néhány áthangszerelt Republicsláger is helyet kapott.

JÁTÉK!

Žagar
Light Leaks

CLS
A hazai könnyűzene egyik legkurrensebb exportcikke, a Žagar
több év után végre új albummal jelentkezett. A Light Leaks
beharangozószáma, a Space
Medusa már tavaly debütált – nem
is akárhogy. Zságer Balázsék a korszellemnek megfelelően a világ első
számú közösségi hálóján aktivizálták rajongóikat: a Space Medusa
egy virtuális zenelejátszón meghallgatható a csapat Facebook-oldalán.
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Rihanna
Unapologetic

UNIVERSAL
Több mint 37 millió eladott lemez
és 146 millió digitális track,
Rihanna tavalyi éve pedig különösen sikeresnek bizonyult, hiszen
legutóbbi albumával újabb rekordot döntött meg: We Found Love
című slágere meghozta számára
a legtöbb digitális eladás rekordját. A hatszoros Grammy-díjas énekesnő sikerszériája hetedik stúdióalbumával is minden bizonnyal
folytatódni fog.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület,
1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) április 15-ig ezt
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
Richard Clayderman: Romantique című CD-jét.
Előző számunk nyertese:
Tóth Tihamérné – Budapest
Nyereménye:
Pitbull Global Warming című CD-je.

Richard Clayderman
Romantique

UNIVERSAL
Clayderman több eladott
lemezt mondhat magáénak,
mint Bob Dylan vagy Lady Gaga. Jellegzetes zongorajátéka, melyben jól ismert dallamokat gondol
újra, a világ számos pontján nagyszámú rajongóra
talált. Clayderman 60. születésnapját idén egy új
albummal ünnepli, amely ismét jól ismert slágerek
feldolgozását vonultatja fel saját feldolgozásában.

KultÚra

Mozi

Könyv
AARON

GERARD

ECKHART

BUTLER

Hahner Péter
Az USA elnökei

MORGAN

FREEMAN

ANIMUS

Az amerikai elnökök története nem
csak a tengerentúlon tart számot
jelentős érdeklődésre. Miért gyilkolták meg Lincolnt? Ki ölte meg Kennedyt? Tudta-e Nixon, hogy
betörést terveznek a Watergate irodaházba? Kérdések, amelyekre a válaszokat Hahner Péter igyekszik megadni.

Lackfi János
Milyenek a magyarok?

TÁMADÁS
A FEHÉR HÁZ ELLEN

HELIKON

Milyennek tartjuk magunkat, milyennek
képzeljük el hazánkat, és hogy látnak
minket a külföldiek? Mi jut először eszébe a magyarokról egy idegen ország fiának? Olyanok vagyunk, akik
hajlamosak a depresszióra, az alkoholizmusra és szívesen töltik szabadidejüket a politikai rezsim szidalmazásával? Vagy azok lennénk, akik büszkék a zseniális feltalálóikra, nagy felfedezőikre és lázadó természetükre?

A KIKÉPZÉS RENDEZŐJÉTŐL

ANGELA
BASSETT

ROBERT
FORSTER

ASHLEY
JUDD

MELISSA
LEO

DYLAN
MCDERMOTT

RADHA
MITCHELL

RICK
YUNE

ÁPRILIS 4-TŐL A MOZIKBAN

Támadás a Fehér Ház ellen

Feledés

Asher elnök találkozóra készül a dél-koreai miniszterrel és annak védelmi parancsnokával. Azonban a
Fehér Ház ellen indított váratlan légitámadás az egész
kabinetet a vendégekkel együtt az elnök föld alatti
bunkerébe kényszeríti, s a terror elszabadulni látszik.
Ekkor lép közbe Mike Banning, a néhai testőr, aki egyből a helyszínre siet… Főszerepekben Gerard Butler,
Aaron Eckhart, Morgan Freeman és Ashley Judd.
Bemutató: 2013. április 4.

Egy kegyetlen háború után az emberiségnek új otthon után kellett néznie. Jack Harper (Tom Cruise)
robotrepülő-szerelő, aki azon dolgozik, hogy a túléléshez nélkülözhetetlen forrásokat vonjon ki a Földről.
Egy nap azonban egy lezuhant űrhajóban egy gyönyörű idegen nőt talál, s ezzel kezdetét veszi egy olyan
eseménysorozat, melynek végén Jack kénytelen megkérdőjelezni mindent, amit eddig a világról tudott.
Mozibemutató: 2013. április 11.

DVD

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

PRO VIDEO FILM & DISTRIBUTION KFT.

Az Argo-akció

1979-ben, az iszlám forradalom idején
a feldühödött tömeg megostromolta
az USA teheráni követségét, túszul ejtve 52 diplomatát. Hat amerikai azonban elmenekült, és a kanadai követségen talált menedéket. A CIA egy „beszivárgási szakértőt”, Tony Mendezt (Ben
Affleck) küldi a kimentésükre, aki olyan
tervvel áll elő, melyet lehetetlen végrehajtani.

UIP-DUNA FILM

Vahl Tamás
A zsiráf nyaka
LIBRI KIADÓ

Hiánypótló könyv a multinacionális
cégek működéséről, magyarországi karrierjükről. Vahl Tamás üzletember könyvében a magyarországi politikai és gazdasági környezetet és a magyar példákat előtérbe állítva mutatja be a „multik” működésének logikáját és az ebből következő stratégiát a döntéshozatali szintektől egészen az egyéni munkavállalóig.
Leendő multis munkavállalóknak kötelező!

JÁTÉK!

e Twilight Saga:
Hajnalhasadás – II. rész
(1 lemezes változat)
Bella (Kristen Stewart) lánya születése
után vámpírként tér magához.
A Volturik tanácsa azonban úgy gondolja, hogy a Cullenek – megszegve
a szabályokat – egy embergyermeket
tettek vámpírrá, ezért el kell őket pusztítani. Edward Jacobbal összefogva
szövetségeseket gyűjt a Volturik elleni
küzdelemre.

Sötét titkok

Ecuadorban egy multinacionális vállalat szövetséget kötött a kormánnyal az
ország kiaknázására, mely mind anyagi, mind emberi fronton súlyos veszteségekkel jár. Az elnyomottakért kevesen harcolnak, köztük a lázadó Francisco Francis (Forest Whitaker) és felesége, Mia (Eva Longoria). Váratlan segítőtársat is kapnak egy volt CIA-ügynök
(Andy Garcia) személyében.

Vágja ki és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.)
április 15-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse Bear Grylls:
A farkasok útja című könyvét.
Előző számunk nyertese: Hajdu István – Mezőcsát
Nyereménye: Andreas Steinhöfel Rico, Oskar és a nagy
nyomozás című könyve

Bear Grylls
A farkasok útja
JAFFA

Beck Granger Alaszka hólepte
vidékén lezuhan egy kisrepülőgéppel, a pilóta meghal, ám ő túléli. Neki és barátjának nem
marad más választása, mint gyalog nekivágni a
fagyos tundrának. Ahhoz, hogy eljussanak a legközelebbi településig, át kell vészelniük a fagypont alatti hőmérsékletet, és meg kell küzdeniük a tundra vadállataival…
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Irodalmi programmustra

A NEMZETKÖZI KÖNYVVILÁG
RANGOS ESEMÉNYÉT,
A BUDAPESTI NEMZETKÖZI
KÖNYVFESZTIVÁLT IMMÁR 20.

Nemzetközi gyermekkönyvnap
2013. ÁPRILIS 6., 10:00–18:00,
LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT, SOPRON
A Soproni Tavaszi Napok rendezvénysorozat szervezői a gyermekekre is gondoltak. A Nemzetközi Gyermekkönyvnap egész napos kalandozást ígér a könyvek, mesék, versek varázslatos világában. Lesz
könyvbörze és felolvasás, interaktív diafilmvetítés és
bábszínház is.

ALKALOMMAL RENDEZIK MEG
ÁPRILISBAN A FŐVÁROSBAN.

AZ ALKALOM PEDIG KIVÁLÓ

APROPÓT SZOLGÁLTAT AHHOZ,
HOGY ÁTTEKINTSÜK: HOGYAN,
MIT ÉS MENNYIT OLVASUNK
MI, MAGYAROK?

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
2013. ÁPRILIS 18–21., MILLENÁRIS

Az Országos Széchényi Könyvtár 2010-ben végzett
olvasáskutatása szerint a megkérdezettek kb.
50%-a a megelőző évben egyetlen könyvet sem olvasott el, és 20% volt azoknak az aránya, akik havonta
legalább egy könyvön túljutottak. Ennek oka két alapvető tényezőre vezethető vissza: egyrészt a „konkurens” kulturális termékek eddig soha nem látott dömpingjére, másrészt a könyvárakra. A kutatás egyúttal
arra is választ keresett: ha már könyvet veszünk
a kezünkbe, mit is olvasunk valójában? Íme, a válasz:

A fesztivál évről évre vendégül látja a világ legrangosabb íróit, költőit, és díszvendégként egy-egy ország, régió irodalma is bemutatkozik: idén Olaszországot, íróként pedig Michel Houellebecq-ot
köszönthetjük majd. A rendezvényen 25 ország közel 100 neves
alkotója vesz részt, akik ez idő alatt író-, olvasótalálkozók, felolvasások, dedikálások és irodalmi estek főszereplőivé válnak. Emellett egy külön szekció, a Gyerek(b)irodalom a gyermekkönyvek
népszerűsítése mellett színes programokkal várja a családokat.

Hazai könyvforgalom tematikus megoszlása*
Közoktatási tankönyvek, nyelvkönyvek
28%

Ismeretterjesztő könyvek
25%

Fikciós művek
21%

Szakkönyvek
9%

Gyermek- és ifjúsági könyvek
17%
*Forrás: mkke.hu, 2011

TOP 5
Hazánk kedvencei**
1. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
2. J. K. Rowling:
Harry Potter és a bölcsek köve
3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
4. Jókai Mór: Az arany ember
5. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
**Forrás: OSZK-kutatás, 2010.
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Magyar klasszikusok
új köntösben – Kölcsey Ferenc
2013. ÁPRILIS 23., 16:00,
BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR, EGER
Takaró Mihály író, irodalomtörténész, tanár Magyar klasszikusok új köntösben című irodalmi sorozata 4. részéhez ért. Arany János, Madách Imre
és Berzsenyi Dániel után ezúttal Kölcsey életműve lesz a rendhagyó irodalomóra témája.

FEJtÖrŐ
ÖRÜL A VIRÁGNAK
A pillangó megörült a szép, piros virágoknak,
de elfelejtette az odavezető utat. Ha fogsz egy
ceruzát, megjelölheted, merre kell repülnie
a labirintusban a virágágyásig. Merre is?

KIKELTEK A KISKACSÁK!
Kacsa mama kosárban hordta át a kiskacsákat
a keltetőből a baromfiudvarba. Nyolcszor fordult, mire az összeset átvitte. Ha mindig kettővel többet tett volna a kosárba, elég lett volna
hat forduló. Vajon hány apróság kelt ki a tojásokból ezen a szép, tavaszi napon?

KERESD AZ EGYFORMÁKAT!
A hat kép közül csak kettő egyforma, a többiek egy-egy
apró részletükben eltérnek. Melyik a két egyforma?

Megfejtés: ÖRÜL A VIRÁGNAK
Megfejtés: Keresd az egyformákat!: A 4-es és a 6-os kép egyforma; Kikeltek a kiskacsák! 48 kiskacsa kelt ki a tojásokból.
A rejtvény megfejtését április 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk helyes megfejtése: A nők mosolya
elfeledteti, hogy a tavasz rövid. A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Herbszt Ildikó – Sárbogárd, Radnai Antalné – Somberek, Szarvas-Ludmány Sára – Budapest,
Mályi Ibolya – Debrecen, Morvai Imre - Gyöngyöshalász. Gratulálunk!
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HoroszKÓp

BIKA

Céline Dion
1968. március 30.

Ewan McGregor
1971. március 31.

Jean-Paul Belmondo
1933. április 9.

Hernádi Judit
1956. április 11.

04. 22. – 05. 21.
Az előző nyugodt hónap után kicsit felgyorsulnak ön körül az
események, de most épp ez az, amire szüksége van. Ha régóta azon töri a fejét, hogy valami újba szeretne belefogni,
akkor válassza ehhez az Újhold napját. A hónap második felében sokan kérnek öntől tanácsot.

IKREK

05. 22. – 06. 21.
Ha az előző időszakban belekezdett valami új, érdekes dologba, akkor most eljött az ideje, hogy ezt élvezze is. Még mindig
nagy lesz önben a változtatás iránti igény, érzi, hogy ez csak
jót hozhat. Kommunikációs képessége a maximumon lesz,
ha tárgyalás, vizsga esik erre az időszakra, biztos, hogy sikerülni fog.

RÁK

KOS

06. 22. – 07. 21.
Már az első héten sikerülhet elsimítania egy korábbi félreértést, ami elégedettséggel tölti el önt. Egy Rák életében különösen fontos az emberi kapcsolatok harmóniája. Hétvégén
kedve támad belefogni a tavaszi nagytakarításba. Lehet,
hogy otthona átrendezésétől még jobban érzi majd magát.

OROSZLÁN

07. 22. – 08. 23.

Vidámnak, nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak érzi magát,
még a kissé bosszantó ismerősökhöz is több türelme lesz.
Április a kellemes meglepetések időszaka lesz, és ez még a
szokottnál is bizakodóbbá teszi. Ne lepődjön meg, ha sokan
keresik a társaságát, sőt akár még a csapat középpontjába
is kerülhet.

SZŰZ

NYILAS

MÉRLEG

BAK

VÍZÖNTŐ

09. 23. – 10. 22.

10. 23. – 11. 22.

Régóta érzi úgy, hogy egy ideje hiányzik az életéből a friss kihívás, szeretne valami újat, kiemelkedőt alkotni a napi rutin
helyett vagy éppenséggel mellett. Ez a hónap jó lehetőséget
teremt arra, hogy valami ilyesmibe bele is fogjon, persze egyéni kedvtelése, érdeklődése függvényében.
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12. 23. – 01. 20.
Békés, csendes és nyugodt időszakot sejtet az április, pontosan olyant, mint ahogyan ön szereti az életet. Lehet, hogy családja bizonyos dolgokban szeretné önt sürgetni, de ne engedjen,
jobban teszi, ha a saját tempójában teljesít. Tartsa szem előtt a
bevált szólást: „Lassan járj, tovább érsz.”

01. 21. – 02. 19.

Bátor, kezdeményező időszak áll ön előtt. Szerencsére ez nemcsak erre a hónapra vonatkozik, hanem a most beköszöntő tavasz egészére. Ha úgy látja, hogy ön körül túl sok a peszszimista, kedvetlen ember, próbáljon beléjük vidámságot önteni. Talán ehhez nem is kellenek szavak, elég, ha saját derűjével
példát mutat.

Hajlamos lehet a kora tavaszi időben a megfázásra, a legjobb,
amit tehet, ha megpróbálja elkerülni. Fogyasszon minél több
vitamint, erősítse meg az immunrendszerét! Jól tenné, ha valamiféle wellnessprogramot iktatna be az életébe. Különösen a
fényterápia és a szauna lehet nagyon hatásos.

SKORPIÓ

11. 23. – 12. 22.
Egy dolog, amitől tartott, a vártnál sokkal jobban fog alakulni, és
ez vissza is hozza régi, közismert derűlátását. Humora annyira
csúcsponton lesz, mintha egész hónapban „április elseje” lenne. A hónap második felében felbukkan egy régi ismerős, aki
szép emlékeket idéz fel önben.

08. 24. – 09. 22.
Egy korábbi kisebb siker most fog kiteljesedni, sok dicséretet
és elismerést kap. Ne szerénykedjen, mert megérdemli! Végre úgy érezheti, hogy törekvései anyagi hasznot is hoznak.
Ha valaki irigykedik önre, egy percig se keseredjen el, hiszen
irigykedni csak arra lehet, akire van miért.

03. 21. – 04. 21.
A beköszöntő tavasz a lehető legjobbat hozza ki önből, eleven
lénye szinte tele lesz friss életerővel. A magánéletben hódításra adja a fejét, amit Ámor „díjaz” is. Anyagi dolgai jól alakulnak,
még az sem kizárt, hogy egy kockázatos ügy a lehető legjobban sül el!

HALAK

02. 20. – 03. 20.
Ez a tavaszi hónap energikusabbá teszi a szokottnál, amivel
nemcsak a környezetét, hanem saját magát is meglepi. Szeretne mindent egy kicsit gyorsabban, hatékonyabban csinálni. Munkatársai talán nem is tudják követni a lendületét. Jó időszak ez arra, hogy a régóta halogatott ügyeit elintézze.

pÉlDaKÉp

A  
Tanárokat és edzőket díjazott a MOL Új Európa Alapítvány

A MOL TEHETSÉGGONDOZÁSÉRT DÍJAT ÉVRŐL ÉVRE OLYAN KIVÁLÓ OKTATÓK VEHETIK ÁT, AKIKET VOLT TANÍTVÁNYOK, SZÜLŐK
ÉS KOLLÉGÁK JAVASOLNAK AZ ELISMERÉSRE. A 2012-BEN JELÖLT TÖBB MINT EZER EMBER KÖZÜL A KURATÓRIUM ISMÉT NYOLC
TANÁRT ÉS EDZŐT VÁLASZTOTT KI, DÍJAIKAT MÁRCIUSBAN – ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT – ADTÁK ÁT.
A MOL Tehetséggondozásért Díjat olyan szakemberek kapják meg, akik felismerték, milyen hatással bírnak a következő nemzedékre, és megpróbálják kihozni belőlük a lehető legjobbat. Kitartóan állnak tanítványaik mellett, és munkájuk gyümölcseként hazai és világversenyeken is sikeres fiatalok kerülnek
ki kezeik közül. A szakmai eredmények mellett ugyanolyan fontos
azonban, hogy környezetük számára emberileg is hiteles példát
mutatnak megbízhatóságukkal, önzetlen hozzáállásukkal.

Főszerepben a pedagógusok
A tanárok és az edzők munkája ritkán kerül a reflektorfénybe
– nem ők állnak a dobogón és a nevük is elvétve szerepel a sajtóban, annak ellenére, hogy egy-egy teljesítmény mögött elengedhetetlen szerepet játszanak. A MOL Tehetséggondozásért Díj célja ezért, hogy az ő tevékenységükre is felhívja a közvélemény
figyelmét. Az erkölcsi elismerés mellé pedig pénzjutalom is
jár, személyenként 500 000 forint.

„Nagyon remélem, hogy a tanítványainkat most is eljuttatjuk majd oda,
hogy a saját kis világukat a maguk döntései által tudják megalkotni” –
bizakodik Endrész Gyöngyi matematika–kémia tanár, aki 28 éve tanít a
Miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. Egykor maga is tanárától vette
át a stafétát, és különösen büszke arra, hogy idén érettségizteti osztályfőnökként a hatodik osztályát. Tanítványai szerint szigorú és következetes tanár, ugyanakkor jól ért a kamaszok nyelvén, tudja őket motiválni
és komoly szerepet vállal emberileg is a diákok felnőttéletre való felkészítésében. Eddig négy tanítványa vett részt a Nemzetközi Kémia
Diákolimpián, ahonnan több arany- és ezüstérmet hoztak haza.

Ars poetica
„Testesítsd meg azt,
amit tanítasz, és csak
azt tanítsd, amit
megtestesítesz.”
Gandhi
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A díjakat Ónodi Eszter Jászai Mari-díjas színésznőtől, az Új Európa Alapítvány új jószolgálati nagykövetétől, Baán Lászlótól, az alapítvány kuratóriumának
elnökétől, Somlyai Dóra kurátortól és Fasimon Sándor MOL-csoport vezérigazgató-helyettestől vehették
át a nyertesek. A tanárok között idén Durányik László kecskeméti kórusvezető, Endrész Gyöngyi miskolci
kémiatanár, dr. Kiss Géza budapesti matematikatanár és Megyimóreczné Schmidt Ildikó pécsi zongoratanár örülhetett az elismerésnek. A sportszakemberek között pedig Halla Péter budapesti párbajtőredző,
Herpai József szegedi sakkedző, Horváth Árpád tatabányai kézilabdaedző és Király István budapesti kickbox edző részesült a kitüntetésben.

„Sok-sok év alatt érünk el arra a szintre, hogy a gyerekek
már figyelnek egymásra, egymásért dolgoznak, egymásért küzdenek. Az egyik legfontosabb cél, hogy csapatot
kovácsoljunk a gyerekseregből” – vallja Horváth Árpád,
a tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskola testnevelő
tanára. Kézilabdaedzőként 33 éve szeretteti meg a diákokkal a sportot és nevel ki tehetséges utánpótlást a
Grundfos Tatabánya KC számára. Csapatai diákolimpiákon huszonnégyszer jutottak az országos döntőbe, hazai
és nemzetközi utánpótlástornákon számos alkalommal
végeztek dobogós helyen. Az iskola már két alkalommal
nyerte el „Az ország legjobb utánpótlás-nevelést folytató iskolája” címet. Sok későbbi válogatott játékos kezdte
kézilabda-pályafutását Horváth Árpádnál.

