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Sokáig nemzeti sport volt gyalázni a magyar filmeket: „túl művészi, túl közönséges”; „túl hoszszú, túl rövid”; „kevés pénzből sok film készül,
sok pénzből kevés”, és a többi... Értetlen és megvető társasági pillantásokat lehetett begyűjteni,
ha az ember kortárs magyar filmes élményekről kezdett beszélni. Én egyáltalán nem osztottam ezt a csuklózást, és nem értek egyet a
fanyalgókkal. Szerintem a magyar film az, amit
nézni kell. Mert a dolog úgy fest, hogy a magyar
film pont olyan, mint Magyarország, pont olyan,
mint mi magunk. Persze nem vagyok naiv, tisztán látszanak a problémák, amik miatt nem
kell mindent szeretni, de ez nem adhat okot
arra, hogy ne is nézzünk magyar filmeket. És
végül is mindegy, hogy milyen filmről van szó.
Én például nagyon szeretem Jancsó Miklóstól
a Szegénylegényeket és Bujtor István Pogány
Madonnáját is. Szeretni és fogyasztani kell a
magyar filmeket, így örülni kell Hajnal Tímeának
is, amely film egyöntetűen pozitív visszhangot
kapott a nézőktől ugyanúgy, mint a kritikusoktól. Már csak ezért is érdemes fellapozni magazinunkat, és megismerni közelebbről mostani címlapsztorink szereplőjét, a Hajnal Tímeát alakító
Osvárt Andreát is.
Címlapinterjúnkon felül többek közt praktikus
szezonnyitó információkkal szolgálunk a hamarosan induló Forma–1-ről, tippeket adunk a házi
szépítkezés fortélyaival kapcsolatban, és egy kis
Oscar-esélylatolgatást is megejtünk. Kellemes
márciust, jó olvasást!

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Genfbűvkörében
➜ a szállító
●
➜ fekete bárány
●
➜ a taposóakna
●
➜ a kakukktojás
●
➜ finom falat
●

Autósszempontból minden év talán
legmeghatározóbb eseménye a Genfi Autószalon,
amelyet idén 84. alkalommal rendeznek
meg a svájci városban március 6–16. között.
Mi várható? Nézzünk pár érdekességet!

Elöl hajt

Az első fronthajtásos BMW

A tanulmányautóval már végigturnézták a világot a bajorok – nem véletlenül: már
be is mutatják a BMW 2 Active Tourer szériaváltozatát. Az új Minivel azonos padlólemezre épülő, a márka sportos formavilágától erősen elütő külsejű autó a
Mercedes-Benz B-osztály közvetlen ellenfele lesz, és igazi különlegessége, hogy ez
a márka első autója, amely nem hátsókerék-hajtású. További szentségtörés lehet
a rajongóknak, hogy háromhengeres TwinPower motorokat is beépítenek a modell
orrába, ám a gyáriak így is rendíthetetlenül hisznek a sikerességében.

Mérges törpe

Jön a felpaprikázott városi Audi

Az Audi elkészítette töretlenül sikeres legkisebb modellje, az A1-es sportváltozatát S1 quattro néven. Korábban már bemutattak egy 333 példányban készülő A1 quattro limitált szériát a kisautó alapjain, ám
a 256 lóerős aszfaltszaggató helyett jobbnak látták, ha az S3 visszafogott teljesítményű motorjával szerelt, három- és ötajtós kivitelben egyaránt elérhető modellel száll be a nagyszériás városi ragadozók mezőnyébe. Az újdonság azért így sem vérszegény, hiszen 233 lóerővel bír,
valamint ültetést, légbeömlőket és kétszer kettes kipufogókat kap.
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autós-motoros hírek

KISHÍREK

Titkolózás

Milyen lesz a Subaru Legacy?

Jön a Mini

Egy-egy új Subaru bemutatását mindig nagy érdeklődés és találgatás előzi meg,
hiszen a japán gyártó a legszebb és legdögösebb formatanulmányaiból is képes
ormótlan gnómokat gyúrni a sorozatgyártásig. Talán éppen a középkategóriás
Legacyk sziluettje sikerült mindig is a legjobban, és most bemutatják a legújabbat:
február elején a Chicago Auto Show-n már megvillantották a típust, de európai
kivitelét Genfben tárják teljes egészében a nagyközönség elé. Műszakilag minden
esetre jónak ígérkezik, a csúcsmodellbe 2.0-ás, 250 lovas boxert tesznek.

Március közepén kezdi meg a nemrégiben bemutatott, megújult Minik rendeléseinek teljesítését a gyártó. Az elődjénél hosszabb, szélesebb és magasabb,
mégis hamisítatlanul minis kinézetű
autó három erőforrással rendelhető –
a friss fejlesztésű, 1,5 literes benzines
és dízel erőforrások mellett a Cooper S
kivitelt hajtó 2,0 literes benzines egység
választható.

Sportos és nagy

Ebben a hónapban kezdik szállítani
térségünkbe a Honda Civic megosztó
külsejű, ám kétségtelenül praktikus
kombikivitelét, a Tourert. A hatalmas,
alaphelyzetben 624 literes csomagtartóval rendelkező autó trükkje, hogy nemcsak a pótkereket száműzték a raktérből, de a benzintankot is, mégpedig az
első ülések alá.

Intrado-tanulmány

A szériamodelleken túl Genf természetesen számos tanulmányautóérdekességgel is szolgál majd, ilyen
lesz a Hyundai kompakt SUV-terve, az
Intrado is. A kiszivárgott információk
alapján a nagyjából Nissan Juke méretű
kocsi legfőbb érdekessége a szériaérett
hidrogénes hajtáslánc lesz.

Biodízelben utazik a Scania

Hot Hatch lesz?

A kínai nagy falat

Bár az európai autógyártók egyelőre nincsenek
nagyon megijedve, tény, hogy a kínai Qoros márka
3-as modellje már megüti azt a technikai, minőségi és biztonsági színvonalat, ami vonzóvá teheti
a kényes autóvásárlók számára is. A korábban
bemutatott szedán után Genfben pedig bemutatják az igazi Golf-verőnek szánt ötajtós, ferde hátú
változatot is. A 4,44 méteres autó orrába 1,6 literes szívó- és turbómotorokat szerelnek kézi vagy
duplakuplungos automata váltókkal. A Hatchmodell európai forgalmazásának kezdetéről egyelőre nincs hír.

A svéd teher- és buszgyártó tavaly
elkészítette biodízellel hajtott öthengeres, kilencliteres motorjainak 320
és 360 lóerős változatait, ezeket követik idén a soros elrendezésű, hathengeres, tizenhárom literes, 450 és 490
lóerős erőforrások, melyek SCR- és EGRtechnológiát alkalmaznak a kipufogógáz
utókezeléséhez.

Francia puttony

Érkezik a kompakt Peugeot kombija

Néhány hónapja mutatkozott be a franciák új középkategóriás reménysége, a Peugeot 308, és a genfi szalonon máris jön a kombi, hatalmas
csomagtartóval. A minőség szempontjából etalonnak tartott Golf ellen
is bátran kiálló francia kompakt SW kivitele 610 literes hátsó traktussal rendelkezik, ami megegyezik a Škoda Octavia hasonló paraméterével. Ez önmagában is elég a sikerhez, ezért új erőforrások nem kerültek az SW-be, a már most kelendő ötajtós motorpalettája tökéletesen
kiszolgálja a kombit is.

2014. március | STÍLUS&LENDÜLET |

5

én és az autóm

Saját útját járja

Az új Mazda3

Sokan sokféleképpen próbálták már megfejteni, mi
a jó üzletember titka – a megbízhatóság, a dinamizmus és az egyediség mindig ott van a jelzők között.
E három tulajdonság része a Mazda alapfilozófiájának
is, ráadásul a márka egyedisége nem merül ki a látványos designban. A japán gyártó a kezdetektől fogva
a saját útját járta: jó példa erre, hogy a többi gyártó
által lesajnált Wankel-motort olyan tökéletesre fejlesztette, hogy 1990-ben megnyerte vele a Le Mans-i
24 órás versenyt. De tiszteletre méltó az is, hogy amíg
a világ autóipara egyesülésektől, felvásárlásoktól
és stratégiai partnerségektől hangos, a Mazda megőrizte önállóságát.
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Fotó: Sárosi Zoltán

Családi négykerekűnek és üzleti
utazóautónak is beválik a Mazda3 – ám
bármilyen konfigurációt is válasszunk,
garantált az egyedi megjelenés és a sportos
vezetési élmény.

Lehetőségek tárháza
Az egyedi látásmód legutóbbi megnyilvánulása
a Mazda3 új generációja. A tavaly bemutatott kompakt modell a japán márka aktuális formanyelvezete,
a CX-5 hobbiterepjáróval bevezetett Kodo („A mozgás lelke”) stílus jegyében született, így a dinamikus
designt az agresszív frontrész, a hosszú motorháztető, a hátratolt kabin és a markáns oldalívek határozzák meg. A kompakt szegmens egyik legsportosabb

A Mazda3-at a vezetni szerető
sofőröknek tervezték.

én és az autóm

külseje tágas belső teret takar, köszönhetően a kategória legnagyobb, 2700 milliméteres tengelytávjának.
A jól áttekinthető műszerfal mellett az összeszerelés minősége is a Mazdától megszokott szintet üti
meg. A japán gyártó öt különböző felszereltségi változatban forgalmazza a típust, és már az Emotion nevű
belépőmodell is olyan biztonsági és kényelmi tartozékokat tartalmaz, mint a multifunkciós kormány, a
hat légzsák, a menetstabilizátor, a hegymeneti elindulást segítő rendszer, a keréknyomás-ellenőrző vagy
a start-stop automatika. Az opcionális biztonsági tartozékok között pedig megtaláljuk a head-up kijelzőt,
a koccanásgátlót, a holttérfigyelőt, az adaptív tempomatot, a távfényasszisztenst és az adaptív fényszórót. A felsőbb kategóriákat idézi az is, hogy
a 9 hangszórós Bose audiorendszernek, a bőrkárpitnak a hétcolos érintőképernyőnek vagy az ülésfűtésnek köszönhetően a Mazda3 csúcskényelmet nyújtó
üzleti utazóautóvá is konfigurálható.

Megbízhatóság,
dinamizmus, egyediség
– e három tulajdonság
része a Mazda
alapfilozófiájának.

Nagy motor, kis fogyasztás
A Mazda a márkaarculat felfrissítése mellett az utóbbi
években nagy hangsúlyt fektetett a technikai fejlesztésekre is. Az új kompakt modell tervezése
a SkyActiv technológia jegyében történt, azaz a mérnökök már a kezdeti fázisoktól kezdve úgy összpontosítottak a tömeg és az üzemanyag-fogyasztás csökkentésére, hogy megtartsák a márkára jellemző

Az i-ELOOP innováció
A SkyActiv technológia egyik innovatív vívmánya az i-ELOOPnak keresztelt energia-visszatápláló fékrendszer. A többi
hasonló szisztémával ellentétben a Mazda rendszere kondenzátort használ, amely átmeneti ideig nagy mennyiségben
képes tárolni a villamos energiát. Az akkumulátorral szemben
a kondenzátor gyorsan feltölthető és kisüthető, és hosszabb
élettartamánál fogva ellenállóbb az elhasználódással szemben. Az i-ELOOP valós vezetési körülmények között, gyakori
gyorsítás és fékezés mellett mintegy 10 százalékkal csökkenti
az üzemanyag-fogyasztást.

Mazda3

Hosszúság/szélesség/magasság:
Tengelytáv:
Csomagtér:
Motorválaszték:
Teljesítményszint
Átlagfogyasztás:
Alapár:
vezetési élményt. A japán mérnökök a meghajtás
terén szembementek az aktuális trendekkel: amíg a
legtöbb gyártó a kisebb hengerűrtartalmú turbómotorok felé fordult, a Mazda maradt a nagyobb szívómotorok mellett, és inkább az égést tökéletesítve növelte
a hatásfokot. A kisebb motorok ugyanis csak papíron
fogyasztanak kevesebbet, ám valós forgalmi körülmények között, a közepes és a magas fordulatszám
tartományokban valójában a SkyActiv erőforrások
érik be kevesebb üzemanyaggal. A friss fejlesztésű,
1,5 literes, 100 lóerős benzines erőforrás mellett a
motorpalettát a 2,0 literes benzines 120 és
165 lóerős változatai, valamint a 2,2 literes

4460/1796/1455 mm
2700 mm
364/1263 liter
3 benzines, 1 dízel
100-165 LE
4,1-5,8 l/100 km
4 399 900 forint

Ajánlott olaj benzinmotorokhoz:
MOL Dynamic Gold 5W–30.
dízelegység 150 lovas verziója alkotja. Bármelyik
duruzsoljon is alattunk, egyből áthat minket az érzés,
hogy a Mazda3-at a vezetni szerető sofőröknek tervezték – mivel nem függnek a turbófeltöltéstől, a
motorok nagyon érzékenyek a gázadásra, és a semleges hangolású futómű, valamint a pontos kormányzás mellett a váltó is tökéletes partner a dinamikus
autózásban.
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A jövő
elkezdődött
A március 16-i Ausztrál Nagydíjon, az idény első
futamán kiderül, hogy a sportág történetében
rég nem látott mértékű változások milyen
irányba mozdítják a Formula–1 népszerűségét.

Hajtáslánc
1.6 literes,
V6-os, 600 Nm
nyomatékkal

Hátsó szárny
Az alul húzódó elemet,
ún. beam winget ez évtől
betiltották

Technikai fronton a legfontosabb újdonság a turbómotorok visszatérése és az azokhoz kapcsolódó
különböző energiaátalakító-rendszerek megjelenése,
melyek annyira bonyolult és komplex rendszert alkotnak, hogy az általános vélekedés szerint a hajtásláncok meghibásodási aránya az 50 százalékot is eléri
majd az első versenyeken – vagyis nagyjából annyi
technikai jellegű kiesésre számíthatunk, mint az
1980-as (!) években.

Kisebb motor, dupla nyomaték
A vadonatúj 1.6 literes V6-os, 15 ezres fordulatszámra korlátozott turbók teljesítménye mintegy 600
lóerő lesz, ám a kinetikus, valamint a hőenergiát eltároló és felszabadító egységek (ERS) ezt körönként 33
másodpercen át további 160-nal dobják meg (idén
már nem a pilóta gombnyomására, hanem elektronikus vezérléssel). Ez azt jelenti, hogy hiába a kisebb
erőforrás, az összteljesítmény továbbra is elérheti
a korábbi értéket. A nyomaték viszont majdnem az
előző évi duplájára, mintegy 600 Nm-re nő, ami óriási
kihívás a versenyzőknek. Elég egy durvább gázadás,
és a kocsi máris a menetiránnyal szemben áll…
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Kevesebb üzemanyag
A csapatok életét tovább nehezíti, hogy a 19 versenyhétvégén csupán öt motort használhatnak fel, vagyis
az erőforrásoknak és a hozzájuk kapcsolódó rendszereknek átlagosan csaknem öt versenyt kell kibírniuk
meghibásodás nélkül.
Az új motorok nem csupán kisebbek lesznek, de kevesebbet is fogyasztanak – egy futamon legfeljebb
100 kg üzemanyagot égethetnek el az eddigi mintegy
160 helyett, ráadásul a benzin átfolyási sebességét
is korlátozzák, méghozzá 100 kg/órában. Az összetett rendszert a pilótáknak ráadásul egy vadonatúj,
nyolcsebességes váltóval is össze kell hangolniuk.

Gumik
Az eddiginél
jóval
keményebb
abroncsok

testközelből

Megváltozott karosszéria
A szemünket viszont az autók külseje bánthatja,
hiszen az aszfalttól csupán 185 mm-re húzódó
vékony orrhegyek a legtöbb esetben egészen elcsúfítják az új modelleket – a szabályt egyébként azért
vezették be, hogy megakadályozzák a hátulról történő
ráfutásos baleseteket.
De nemcsak az orrkúpok, hanem a vezető szárnyak
kialakítása is változott, hiszen míg az első keskenyebb lett, a hátsó alul húzódó elemét betiltották, így
a légterelő alatt már csak a középen kivezetett kipufogócső lesz. Ez egyébként szintén újdonságot jelent,

hiszen a szigorúan meghatározott pozícióval lehetetlenné válik a gázok trükkös áramoltatása a diffúzor felé. Ami a gumikat illeti, a tavalyi káosz után
a Pirelli a sok újdonság miatt jóval konzervatívabb,
keményebb keverékeket szállít majd a mezőnynek,
ami nem azt jelenti, hogy a pilótáknak könnyű dolguk
lesz, hiszen az óriási nyomaték következtében bekövetkező kerékkipörgések pillanatok alatt elkoptathatják a hátsó abroncsokat.
Mindezt figyelembe véve szinte biztosan állíthatjuk,
2014-ben nem fogunk unatkozni.

Jönnek a dupla és a büntetőpontok
A sportszabályzatban is belefuthatunk újdonságokba:
a 2014-es szezontól bevezetik, hogy a szezonzárón
dupla pontokat osztanak, vagyis a győzelemért 25
helyett 50, a második helyért 18 helyett 36 pont jár,
és így tovább. Az F1 gazdasági ügyeit irányító Bernie
Ecclestone ezzel a lépéssel szeretné megakadályozni,
hogy egy versenyző esetleges dominanciája ellenére
se fulladjon unalomba az idény vége, ám a sport világában példa nélküli, az izgalmakat mesterségesen
fenntartó módosítás eddig minden szurkolói szavazáson negatív visszhangra talált, és maguk a főszereplők sem lelkesednek túlzottan az ötletért. Értelmesebb
kezdeményezés ugyanakkor a büntetőpontok bevezetése, melyeket a közúti közlekedéshez hasonlóan a
különböző kihágások elkövetésekor osztanak ki a vétkes pilótáknak – ha valakinek ebből összegyűlik 12,
azt a soron következő futamtól automatikusan eltiltják.
A büntetőpontok 12 hónap után törlődnek.

Karosszéria
Az autó súlyát a 2013-as 642 kg-ról
idén 690-re emelték

Orrnyúlvány
Az orrhegy max. 185 mm-re
lehet az aszfalttól, ezért
használják a csapatok
a nyúlványt

Ki lesz a 2014-es befutó?
Ez az, amit a radikális szabályváltozások fényében képtelenség megjósolni.
Az erőviszonyokról még az első teszt
sem adott igazi támpontot, hiszen a
csapatok Jerezben még csak a megbízhatóságra koncentráltak. Az előzetes
találgatások szerint a hajtásláncok szerepének növekedésével a Mercedes és
a Ferrari lehet előnyben, hiszen ez a két
csapat házon belül alkotta meg autójához a motort, az elmúlt négy évet uraló
Red Bullt és az elképesztő erőforrásokkal rendelkező McLarent azonban ostobaság lenne leírni, de a tavaly remeklő
Lotus is beleköphet a nagyok levesébe. A 2014-es szezont többek
között épp azért is várhatjuk óriási izgalommal, mert az új tech nikai szabályzat jó eséllyel alaposan megkeveri majd
a kártyákat.
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natúra

A víz védelmében

A VÍZ
VIL ÁGNAPJA

március

Használjuk tudatosan!

22.

A víz világnapja minden évben jó apropót szolgáltat,
hogy kicsit elgondolkodjunk vízhasználati szokásainkon,
és szükség esetén újratervezzük azokat. Hiszen víz nélkül
semmi sem létezhet, a készletek pedig végesek…

való fürdés – amihez korántsem lenne szükség ivásra alkalmas vízre. Ezzel szemben az
USA-ban egy fő akár 400 litert is elpancsolhat egy nap alatt, míg Ázsiában és Afrikában
több olyan ország is van, ahol a létfenntartáshoz – azaz az iváshoz és az alapvető
higiénés szükségletek kielégítésére – sincs
megfelelő mennyiség, és ahol a vízhiány
többször volt már oka fegyveres konfliktusok
kirobbanásának.
A napi vízfogyasztási statisztikák mellett
érdemes górcső alá venni az élelmiszerek előállításához szükséges víz mennyiségét is.
A szakzsargon vízlábnyomnak hívja azt a
mutatószámot, amely megmutatja, hogy egységnyi mennyiségű termék előállításához
mennyi vizet használnak fel. Íme, néhány döbbenetes adat:

5
1

takarékos
tipp

Kövessük a MOL módszerét:
a társaság víztakarékos
perlátorokkal szerelte fel
a töltőállomásain található
csapokat.
A tojások kihűlt főzővizét
használjuk locsolásra.
Kertünket öntözzük reggel
vagy este - ilyenkor kevesebb
víz párolog el.
Válasszunk takarékos
WC-öblítőt – így öblítésenként
akár 50%-ot is megspórolhatunk.
Csepegő csapok? Akár napi
70 liter víz is eltűnhet így!
Javíttassuk meg mielőbb!

2
3
4
5
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Bolygónk felszínének 71%-át víz borítja, testünk tömegének 50-60%-át és agyunk csaknem 90%-át szintén ez a vegyület alkotja.
Az emberiség léte elképzelhetetlen víz nélkül, és könnyen megeshet, hogy ez a jelenleg még rendkívül alulértékelt anyag idővel a
jövő folyékony aranyává válik. A Föld végtelennek tűnő készleteinek ugyanis valójában csak
elenyésző, mindössze 2%-a iható édesvíz,
és ennek nagy része (körülbelül a háromnegyede) is a sarkkörökön túl, jég és hó formájában raktározódik el. A maradék, egyenlőtlen
eloszlású mennyiséget használjuk hétköznapjaink során.

Mire használjuk?

A magyar lakosság vízfogyasztási szokásaival a középmezőnybe tartozik. Egy fő átlagosan 120 litert folyat el naponta, amelynek nagy része olyan dolgokra megy el, mint
a vécé leöblítése vagy egy nagy kádban

1000
liter/1 liter tej

130

liter/csésze kávé

40

liter/szelet
kenyér

2400

liter/hamburger

15 400

liter/1 kg marhahús

2000
170

liter/pamutpóló

liter/pohár
narancslé

címlapsztori

OSVÁRT ANDREA

A február közepén bemutatott „Megdönteni
Hajnal Tímeát” című film főszereplője, aki az
előző tíz évben az olasz és az amerikai filmipar
kohóiban edződött, saját ötleteit illetően nem
ismer határokat. Mert nincsenek.
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Felső: Metropolitan/Konsánszky Dóra, ékszerek: Metropolitan/Ferencz Vanda, nadrág: USE, cipő: Mango
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Fotó: Sárosi Zoltán, asszisztens: Hargitay Olivér, haj: Haller János, smink: Szécsi Gabi, styling: Matis Edit

Hazatérő blues

címlapsztori

Stílus&Lendület: Kétperces villámmegbeszélés a
sminkessel, ennél is tömörebb egyeztetés a fodrászszal – milyen tempóban vezet?
Osvárt Andrea: Budapesten nem vezetek. Nem szeretek várni, elébe megyek a dolgoknak.

Nincs lehetetlen,
de kérdés, mekkora
árat kell fizetned az
álmaidért.

S&L.: Tinédzserként sem viccelt: tizenöt évesen szépségversenyre jelentkezett. Saját ötlet volt?
O. A.: A kollégiumban kitett plakátra figyeltem fel.
Két hónapos tanfolyam 14 ezer forintért, a kurzus
végén gála, a győztes visszakapja a tanfolyam árát.
Nyertem. Aztán neveztem az „Év arca” versenyre, és
tizenhat évesen magántanuló lettem.
S&L.: A szüleinek volt más választása?
O. A.: Keresztülvittem az akaratomat… Érettségi előtt
ismét nappalis diákként tanultam, ingáztam Pécs és
Budapest között. Anyukám aggódott, hogy eladnak
egy marék sóért, de aztán belátta, hogy a modellkedés csak eszköz az önállósodáshoz. Ki akartam törni
a szegénységből, amiben akkor éreztem magam.
S&L.: Ijeszti a szegénység?
O. A.: Nem mondanám. Akkor többre vágytam. Amire
gyerekként nem jutott, azt felnőttként megadtam
magamnak. Mindent kipróbáltam: teniszt, korcsolyát,
lovaglást…
S&L.: Vágy, ami nem bizonyult telitalálatnak?
O. A.: Ejtőernyőzés. Nem lettem függő.
S&L.: Az iskolából viszont a jelek szerint sosincs
elege: 2003-tól számolva hét év alatt hét színészkurzust végzett el Olaszországban és az Egyesült
Államokban. Tanulási pánik?
O. A.: David Beckham sem dobhatta sutba az
edzést, nem tehette meg, hogy csak a meccseken lép pályára. Jogos elvárás a színésszel szemben, hogy folyamatosan képezze magát. Ma is a
Sztanyiszlavszkij-módszer a „biblia”, csak megszűnt
a kizárólagossága, modern metodikák épültek rá.
Így született meg például a Meisner- vagy az Ivana
Chubbuck-módszer. Előfordul, hogy egy órád van
ráhangolódni a szerepre. Ebbe nem fér bele az elmélyült átélés, az érfelvágás. A Transporter című sorozatnál reggel megkaptuk a jeleneteket, aztán kezdődött is a forgatás, én meg iszonyatosan dühös voltam
a régi mestereimre, akik azt tanították, hogy a hiteles szerepformáláshoz öt nap intenzív munka kell.
Hatékonyabb módszerekre volt szükségem. Így jutottam el Ivana Chubbuckhoz. Ő készítette fel Halle
Berryt a „Szörnyek keringője” című filmre, amiért
Berry Oscar-díjat kapott.

NÉVJEGY
Osvárt Andrea
A gyermekkorát Tamásiban töltő modell és színésznő indulásához a pécsi gimnazistaként 1996-ban a „Look of the year”
magyarországi versenyén elért második helyezés adott lendületet. A kifutók világának meglepően korán, 24 évesen
búcsút intett („Nem akartam megvárni, amíg mások szólnak, hogy megöregedtem…” – mondta a döntéséről),
2003-ban az ELTE olasz szakán szerzett diploma birtokában elhagyta az országot, majd Rómában és az Egyesült
Államokban (Los Angelesben és New Yorkban) építette karrierjét. 2011-ben a monte-carlói televíziós fesztiválon Arany
Nimfa díjat nyert (Le ragazze dello Swing).
2012-ben a társproducerként is jegyzett „Maternity Blues”
című filmben nyújtott alakítását ismerték el több díjjal. Azon
kevés külföldi közé tartozik, akik a Sanremói Dalfesztivál
háziasszonyai lehettek (2008).
2013-ban az Aftershock (Utórengés) című amerikai kalandfilm női főszereplőjeként Eli Roth partnere volt.
2014. március | STÍLUS&LENDÜLET |
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címlapsztori

S&L.: Viszonyítási pontnak nem rossz. Mit tanult tőle?
O. A.: Azt kellett eljátszanom, hogy be vagyok drogozva. Chubbuck a könyvében lemodellezte, hogyan
viselkedik az ember, ha herointól, kokaintól vagy LSDtől szállt el. Soha életemben nem nyúltam droghoz,
ám a Chubbuck könyvében leírt gyakorlatok hibátlanul működtek élesben. A kokain esetében azt kellett
elképzelnem, hogy az agyam helyén rózsaszín vattacukor van, közben a hátamon és a nyakamon pókok
szaladgálnak. Chubbuck többek között a részegség,
haláleset átélésénél pedig a veszteség érzékeltetésére is ad receptet.
S&L.: Modellként indult, filmezéssel folytatta, most a
producerséggel kacérkodik. A szakma hogy reagált a
váltásaira?
O. A.: Annak idején azért kellett elmennem, mert
sehogy… Tudomásul vettem, hogy nem rúghatok labdába, nem kapok még egy esélyt. Az „Első generáció”
című sorozat megbukott, itthon leírtak. Tíz éve külföldön tiszta lappal indultam, beletanultam a szakmába.
A kép, amit a kívülálló lát, gyakran hamis. A színész sokszor ki van szolgáltatva, nem azt a szerepet kapja meg, amire vágyik, ha pedig alapvetően jó
a szerep, elronthatják. A produceri céljaim ebbe az
irányba mutatnak, a rossz beidegződéseken akarok
változtatni.
Ruha: USE , ékszer: Metropolitan/Nyikos Dorottya, Etno, cipő: Guess

S&L.: Lehet ráhatása ezekre a folyamatokra?
O. A.: A saját istállómban a magam ura vagyok,
egyébként pedig maximalista. Tele vagyok ötlettel és
hittel.
S&L.: A női vonal producerként előny?
O. A.: A producerség valószínűleg férfiszakma.
Ugyanakkor könnyebben kinyithatod az ajtókat, jobban emlékeznek rád, éppen azért, mert nő vagy.
A nyelvtudásomat akarom kamatoztatni. Angolul, olaszul és egy kicsit németül is beszélek, de mindegyiket akcentussal, ami a színészetnél problémát jelent.
Sohasem kaphatok meg olyan szerepeket, mint
Sandra Bullock, mert nem amerikainak születtem.
Producerként a kommunikáció minősége a fontos,
nem az akcentusnélküliség.

Csapatot szeretnék alkotni
a legjobb operatőrökből,
rendezőkből, forgatókönyvírókból,
és meg akarom mutatni ezt
a csomagot külföld felé.
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S&L.: Ki a produceri non plus ultra?
O. A.: Egy korábbi élettársam. Sosem dolgoztam vele
együtt, de láttam, hogy a szívét teszi a munkájába.
Nem a meggazdagodás vágya, a lehúzás inspirálja.
Egyszerűen jó filmet akar készíteni. Akárcsak én.
S&L.: Ezért érdemes hazaköltözni?
O. A.: Van mögötte stratégia. Los Angelesben
huszonötezer, Olaszországban tízezer riválissal kell
megküzdeni.
S&L.: Viszont mindkét helyen vastagabb a pénztárca.
O. A.: Ez igaz, de ott be sem fogad a filmes lobbi.
A szakma vállat ránt, ha nem fűződik hozzá anyagi
érdeke, hogy nekem adja a munkát. A külföldiség
sok esetben kizáró ok. De fordítsuk meg a képletet:
Magyarországra jön egy horvát vagy cseh színész, tíz
évig itt nyomul, aztán kijelenti, hogy producer akar
lenni, adjanak neki pénzt… Hogy néznének rá?
S&L.: Mennyit nyomnak a latban a díjak?
Olaszországban begyűjtött néhányat.
O. A.: Született olyan cikk – csepp a tengerben –,
ami arról szólt, hogy felesleges szavazni, díjakat osztogatni, mert az érdekeltek úgyis egymásnak dobják

címlapsztori

Selyemblúz és ékszerek: Metropolitan, nadrág: Zara, cipő: Guess

filmgyártás? Vannak tehetségeitek? – Amerikában
számtalanszor megkaptam ezeket a kérdéseket.
Nem rosszindulatúan, inkább kíváncsian érdeklődtek. Dánia is kis ország, mégis tudnak róla, tisztában vannak vele, hogy szuper filmeket készítenek.
Rólunk miért nem tudnak semmit? Sok tehetségünk
van. Csapatot szeretnék alkotni a legjobb operatőrökből, rendezőkből, forgatókönyvírókból, és meg akarom
mutatni ezt a csomagot külföld felé.
S&L.: Ki a jelenlegi magyar csúcsrendező?
O. A.: Tizennégy filmet mutatnak be idén, a válasszal
várnék az év végéig… Nagyon szeretem M. Tóth Géza
munkáit (a legjobb animációs rövidfilm kategóriájában 2007-ben Oscar-díjra jelölt „Maestro” rendezője
– a szerk.), bár nem élőszereplős filmes. Csodálatos
tehetség.
S&L.: Akad valaki, akinek a szavára gondolkodás nélkül ugrana?
O. A.: Clint Eastwood. Nem köt kompromisszumokat,
nem ismer lehetetlent.

10 év, 35 ﬁlm – Andrea ezzel
a mérleggel tért haza (végleg), hogy
Hajnal Tímea bőrébe bújhasson

a labdát. Ha például én jövőre az X stúdiónál készítek filmet, nekem az a jó, ha az előző Oscaron az X
stúdió nyert egy szobrot. Szóval az ő filmjükre voksolok. Így megy ez… Színészként sokszor nem is
tudsz versenybe szállni a díjért, mert azt a szabályzatban eleve „nemzetiként” definiálják, nem nyerheti el külföldi. Egyébként idén kapom meg az olasz
állampolgárságot...
S&L.: Még egy akadály legyűrve, célegyenes. Tényleg
átgondolta a hazatérést?
O. A.: Hát, már nem tudnám erre fogni, miért nem
nyertem meg ezt vagy azt a díjat… Komolyra fordítva
a szót: a „Megdönteni Hajnal Tímeát” forgatása miatt
tulajdonképpen egy éve hazaköltöztem. Az ember egy
helyen érzi magát otthon. Nekem ez Magyarország.
S&L.: És az érvényesülés?
O. A.: A határok már rég ledőltek, csak mi nem fogtuk fel. Tíz éve kívülről figyelem ezt az országot, és azt
látom, hogy semmit sem kommunikálunk kifelé.
A kampányok, a filmek magyaroknak és magyarul
szólnak. Mi alapján várjuk el, hogy a külföld tudomást szerezzen rólunk, vagy bármiről, ha nincs
közös nyelv? Magyar vagy? Színésznő? Van nálatok

S&L.: Szerepel ez a szó Osvárt Andrea szótárában?
O. A.: Nincs lehetetlen, de kérdés, mekkora árat kell
fizetned az álmaidért. Néhány napja néztem meg
Müller Péter előadását: egy sikeres és egy kevésbé
szerencsés életutat hasonlított össze. Mind a kettő
tragédiába torkollt. A siker lehet méreg, megölheti
azt, akit elér, de a hiánya is pusztít. Nem engedtem,
hogy berántson a hollywoodi gépszíj – talán ez az
eddigi legjobb döntésem. Philip Seymour Hoffman
stabil párkapcsolatban, három gyerek mellett sem
bírta elviselni a hollywoodi létet…
Lipcsei Árpád

Hajnal Tímea – személyre
szabva
Csak a szavak szintjén bevállalós
filmmel tért vissza a hazai mozis piacra
Osvárt Andrea. A február közepén
bemutatott „Megdönteni Hajnal Tímeát”
főszereplője szerint egy könnyed,
szórakoztató alkotás sikerének
receptje egyszerű: jó forgatókönyv és jó
rendezés kell hozzá. „Az alaptörténet
nemzetközi, számomra különösen
ismerős: egy fiatal lányból híres modell
lesz, aztán hazatér – ez egy kicsit az én
történetem is. Képes vagyok átérezni az
ebből a helyzetből fakadó problémákat,
a híres emberek lelki nehézségeit.
Mindamellett ez nem dráma. Másfél óra
nevetést ígér a film.”
2014. március | STÍLUS&LENDÜLET |
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MOL-hírek

Lendületes tavasz

Fókuszban a jövő
Közbringát mindenkinek!

Tavasszal indul a MOL Bubi!

2014 tavaszán elindul a régóta várt MOL Bubi
Közbringarendszer. A közösségi biciklirendszer egyrészt 1100
kerékpárból áll, másrészt 75 terminálból, amelyek bármelyikén kikölcsönözhetünk biciklit, s egy tetszőleges másikon
letehetjük. A közbringarendszer indulásával Budapest közösségi közlekedési eszközei egy lendületes színfolttal egészülnek ki, segítve az ingázókat, a Budapestre autóval bejárókat,
a turistákat és persze a városlakókat is a Fővárosban történő
könnyebb, gyorsabb és élménydúsabb közösségi közlekedésben. A bringákat a MOL Bubi-használók a nap 24 órájában,
a hét minden napján, egész évben igénybe vehetik. A bicajok használata az első 30 percben jegy- és bérletvásárlással
díjmentes lesz. Képeinken ízelítőt adunk a strapabíró és gyönyörű MOL Bubi biciklik összeszereléséből.

A jövő mérnökeiért

A MOL segít a továbbtanulásban
Január közepén, Budapesten tartották az Educatio Nemzetközi
Oktatási Szakkiállítást, amelyen a MOL stratégiai partneregyetemeivel közös standon várta az érdeklődőket. A 14. alkalommal megrendezett kiállításra kilátogató diákok számos szakról és képzésről
informálódhattak, valamint a MOL, az Audi és a Mercedes standjainál
iparági kitekintést is kaphattak. A vállalat
anyagilag is elkötelezte magát a jövő piacképes mérnökeinek képzése mellett: három
Köszönjük!
év alatt közel félmilliárd forinttal támogat öt
Megjöttek az első
hazai egyetemet.

MOL MesterM díj-jelölések

Telitalálat

Szilágyi Áron világkupát nyert
Február 15-én parádés vívással nyerte meg
a férfi kardozók padovai világkupa-versenyét a MOL által támogatott Szilágyi Áron.
London olimpiai bajnoka a Luxardo Kupán
végig magabiztosan vívott, elsöprő lendülete a fináléra is kitartott, az aranyéremért
vívott asszóban 15–7-re győzte
le a dél-koreai Gu Bon Gilt. Áron a fenti
szép eredmény mellett egy héttel korábban
a madridi világkupa-viadalon csapatban
bronzérmet is nyert.
Fotó: Szalmás Péter

16

| STÍLUS&LENDÜLET | 2014. március

Hazánk egykor élen járt a természettudományos képzésben, ma viszont pedagógushiánnyal és a diákok érdeklődésének
hiányával küzd a tudományterület. Ezen
attitűd megváltoztatására a MOL 2010ben létrehozta a MesterM-díjat a reáltantárgyakat oktató, elhivatott középiskolai
pedagógusok munkájának erkölcsi és
anyagi elismerésére. A tanárokat volt diákjaik jelölhetik a díjra. Az értékelés során a
MOL vezetőiből álló zsűri a felkészültség
mellett nagy hangsúlyt fektet a tanárok
személyiségéből fakadó kvalitásokra, az
órákat színesítő módszerekre, a diákokkal
kialakított kapcsolatukra. A díjat évente
kilenc pedagógus veheti át.
A jelölések a mesterm.mol.hu oldalon
adhatók le.

MOL-hírek

Menjen
olajozottan!
Olajszint?
Ellenőrizze rendszeresen!

Sokan szemet hunynak az olajszint rendszeres ellenőrzése
és a szükség szerinti olajcsere felett – derült ki nemrég a MOL
megbízásából készült felmérésből. Autónk megfelelő működése
azonban megköveteli az odafigyelést.

Az autósok közel fele alkalomszerűen, vagy csak
akkor ellenőrzi a motorolajszintet, ha felvillan az
azt jelző lámpa. Mindez komoly gondot jelent, mivel
a nem megfelelő motorolaj használata, valamint a
motorolajszint rendszeres ellenőrzésének elmulasztása a motor csökkenő teljesítményével, növekvő
üzemanyag-fogyasztással, vagy akár a motor súlyos
meghibásodásával is járhat.

2000 kilométerenként
A motorolaj tulajdonképpen olyan az autó számára,
mint az emberi testben keringő vér: létfontosságú,
hiszen fontos szerepet játszik a jármű teljesítményében és fogyasztásában. A rendszeresen alacsony olajszinttel járó motorok élettartama jelentősen megrövidülhet, anélkül, hogy erről a vezetőnek tudomása lenne.
Azoknál a gépkocsiknál, amelyek nem rendelkeznek elektronikus motorolajszint-ellenőrző berendezéssel, 2000 kilométerenként javasolt elvégezni az
ellenőrzést. A szokásostól eltérő üzemeltetési körülmények között, vagy ha az autós „sajátos” vezetési
stílusa indokolttá teszi, célszerű sűrűbben elvégezni
az ellenőrzést.

Ellenőriztessen és nyerjen!
A felmérés eredményeiből
okulva a MOL idén is országszerte kampányol a töltőállomásain, hogy felhívja az
autósok figyelmét a rendszeres
motorolajszint-ellenőrzés
fontosságára. A promóció
keretében márciusban minden
autós, aki a MOL töltőállomásain ellenőrizteti
gépjárműve motorolajszintjét,
egy sorsoláson vesz részt,
melynek végén egy Honda Civic
1.4 Comfort Plus típusú autót
nyerhet.

Kollégáink segítenek
Az utántöltést csak a gyártó előírásainak megfelelő
teljesítményszintű és viszkozitási fokozatú motorolajjal végezzük. A megfelelő motorolaj kiválasztása
azonban még a tapasztalt autósok számára is kihívást jelenthet, épp ezért érdemes a MOL töltőállomásain dolgozókhoz fordulni, akik gyakorlati és elméleti
tudással is rendelkeznek, így szakszerű segítséget tudnak nyújtani az ellenőrzéshez és a megfelelő
motorolaj kiválasztásához.

Mindig legyen nálunk tartalék!

motorolajszintet jelző lámpa, célszerű
úgy eljárni, mint amikor az üzemanyagszint-jelző lámpa figyelmezteti az autóst
– vagyis intézkedjünk mielőbb. A váratlan helyzetek elkerülése érdekében pedig
a szakemberek azt javasolják, mindig
legyen az autó csomagtartójában biztosítékként egy pluszflakon motorolaj.

A rendszeres
olajszint-ellenőrzés
elmulasztása
a motor csökkenő
teljesítményével, növekvő
üzemanyag-fogyasztással,
vagy akár a motor súlyos
meghibásodásával
is járhat.

Abban az esetben, ha kihagytuk a rendszeres ellenőrzést, és a műszerfalon felvillan az alacsony
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A bélyeg mögé látni

Élet a drogokon túl

Pálos Anna a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán végzett, és a mai napig
is művészidentitása a legerősebb.
Reklámgrafikusi munkái mellett szabadúszóként kiállításokat is szervezett, azonban egy nap hatalmába kerítette az érzés: ideje közelebb kerülni az
emberekhez, segíteni nekik, hogy mindenki átélhesse azt az önmegismerő
folyamatot, ami általában csak a művészek sajátja. Mivel mindez hatalmas
tettvággyal párosult, beiratkozott a
Pécsi Tudományegyetem művészetterápiás szakára, ahol 2010-ben elvégezte
a posztgraduális képzést.

A művészeté a főszerep
Anna immár negyedik éve vezet csoportot a Református Egyház Ráckeresztúri
Drogterápiás Otthonában, ahol kamasz
fiúkat és férfiakat fogadnak rehabilitációra. „A legfiatalabb bentlakók általában 16 évesek, de
megfordulnak az intézményben a harmincas éveikben
járó férfiak is, akikkel egy
héten egyszer találkozunk”
– mesél a foglalkozásokról Pálos Anna. „A legújabb,
30 alkalmas programunkhoz szerencsére segítséget
is kaptunk, a MOL Új Európa
Alapítvány Gyermekgyógyító
Programjának köszönhetően
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Fotó: Mózsi Gábor

Pálos Anna
a drogfüggőkben
rejlő érző embernek
segít minden erejével
– drogrehabilitáción
részt vevő fiúknak és
fiatal férfiaknak szervez
művészetterápiás
foglalkozásokat.

Pálos Anna
művészetterapeuta

NÉVJEGY
tudtuk elindítani. Egy csoport körülbelül tíz főből áll, akik tematizált kezeléseken vesznek részt. Mivel alapvetően
én művész vagyok és nem pszichiáter, képes vagyok kívülről látni ezeket
a foglalkozásokat, és a résztvevők igénye szerint változtatni. Ebben a szakmában nagyon fontos a rugalmasság
és a folyamatos önreflexió” – mondja a
művészetterapeuta.

Pálos Anna
művészetterapeuta
A Magyar Képzőművészeti
Főiskolán végzett, szabadúszó művészként, valamint reklámgrafikusként dolgozott. Évekkel később
beiratkozott a Pécsi Tudományegyetem művészetterapeuta képzésére, és mintegy négy éve saját csoportot vezet a Református Egyház Ráckeresztúri
Drogterápiás Otthonában, ahol kamaszok és fiatal férfiak gyógyulását segíti heti egy művészetterápiás alkalommal. A jelenleg is futó, 30 alkalmas programot a MOL Új Európa Alapítvány Gyermekgyógyító
Programjának támogatásával indította.

Érzelmi rehabilitáció
A terápiás órák egy kis témafelvezetéssel indulnak, majd következik az
alkotás, amikor a fiatalok szabadjára

Elsősorban nem pszichiáter
vagyok, hanem művész,
így másként látok rá
a terápiás folyamatokra.
E benyomások hatására
változtatom szükség
szerint a foglalkozások tartalmát.

engedhetik a fantáziájukat, hogy végül közösen
beszéljék meg az elkészült alkotásokat. Ez a közös
beszélgetés a terápia leghangsúlyosabb része,
hiszen a kreatív alkotómunka olyan érzelmeket,
sérelmeket is kihozhat a gyógyulni vágyókból,
amelyek a rehabilitáció többi részén nem kerültek volna elő. A szakember szerint a képzőművészet-terápia másik fontos feladata, hogy garantálja
a drogrehabilitáció érzelmi aspektusát, hiszen a
rendkívül szabályozott kezelésen hiába alkalmaznak viselkedésterápiát, hiába rehabilitálják őket,
ha a kamaszok mindezt érzelmileg nem képesek átélni. Az alkotómunka és az ezt követő mély
beszélgetés azonban ezt is biztosítja.

életmód

Aromaterápia
kívül-belül
Az illóolajok
erejével

A természet márciusi
ébredésével számunkra
is elérkezik
a megtisztulás,
a felfrissülés ideje.
Szakértőink tanácsait
követve használjuk
a természet erejét
testünk-lelkünk
felpezsdítéséhez.

Hogy mit nevezünk aromaterápiának?
Azt a folyamatot, amikor illó- és növényi
olajok segítségével harmonizáljuk, erősítjük vagy gyógyítjuk a szervezetünket. A kezelések
lényegét tekintve két fő irányt különböztetünk meg:
• Az angol iskola a masszázst, az inhalálást és a
fürdőt helyezi előtérbe. Ez a vonal inkább a megelőzésre és a wellnessre koncentrál.
• A francia iskola esetében a gyógyításé a főszerep.
Kizárólag bevizsgált illóolajokkal dolgozik, komoly
hangsúlyt fektetve az illóolajok kémiai típusaira,
ezáltal teremtve lehetőséget a célzott aromaterápiára. Az illóolajakat specifikusan, kizárólag terápiás
céllal alkalmazza.

Mi az az illóolaj és mire jó?

A növények a napfény energiáját alakítják át a fotoszintézis során kémiai energiává, amely lehetővé
teszi, hogy a földből, a vízből és a levegőből felvett
tápanyagok egy részéből – bonyolult folyamatok végeredményeként – illóolajat állítsanak elő. Kozmetikai
szempontból az illóolaj a növény kvintesszenciája,
teljes lényege. Általában lepárlás útján nyerik ki ezeket az anyagokat, melyek egyaránt hatnak a testre és
a lélekre. Begyógyítják a fizikai sebeket, megszüntetik a gyulladást, megerősítik az immunrendszert, stimulálják az emésztést. Ugyanakkor gyógyítják a lélek
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sebeit is, segítenek az emberi aurában lévő zavarok
oldásában, és energetizálják az egész testet.
A gyerekgyógyászat terén az illóolaj-terápiának kiváló eredményei vannak – mivel a gyerekek
nagyon jól reagálnak, egy idejében felismert betegség akár órák alatt megszüntethető az aromaterápia
segítségével.
A bőrgyógyászat területén szintén eredményes az
aromaterápia, de a szív- és érrendszeri, nőgyógyászati, reumatológiai és emésztőrendszeri megbetegedéseknél is kiváló hatás mutatkozik.
A vírusos megbetegedéseknél is alkalmazhatóak,
az aromaterápiában több olyan illóolaj is ismeretes,
melyeknek kiváló vírusölő hatást tulajdonítanak: többek közt a madagaszkári kámforfa, de a niaouli is
ebbe a kategóriába sorolható.

életmód

Ha tanács kell

Ha illóolaj- és aromaterápia témakörben kérdésünk lenne, Feller Adrienne-nél, a Panarom
Aromaterapeuta és Szépségterapeuta Intézet megálmodójánál biztosan megtaláljuk a választ. A családjában több generációra visszanyúló hagyományt
ápoló Adrienne húsz éve foglalkozik aromaterápiával.
Szakértője az angol és a francia irányzatnak, kineziológus, fitoterapeuta, szépségterapeuta és kozmetikus
szaktanári diplomát szerzett. 15 éve saját neve alatt
professzionális, különleges növényi hatóanyagokból készült szépségápolási termékeket hívott életre.
Az Adrienne Feller termékek természetes alapanyagokból, válogatott gyógynövényekből, magyar termálvízből és illóolajokból készülnek, ezért maximálisan
megfelelnek a mai kor trendjének, miszerint a szépséget a természet erejével őrzik meg. Adrienne nevéhez
fűződik a Feller-metódus is, mely a különleges kozmetikumokat és illóolajokat speciális érintéssel ötvözi.

Hétköznapi növények illóolajai
Mandarin (Citrus reticulata)
A gyerekek elsőszámú illóolaja. Kiváló szorulásra,
szorongásra és álmatlanságra.
Erdei fenyő (Pinus sylvestris)
Erőtlenség esetén. Immunerősítő, önbizalomnövelő.
Cickafark (Achillea millefolium)
Gyönyörű azúrkék színű, gyulladáscsökkentő,
sebgyógyító.
Bazsalikom (Ocimum basilicum)
Görcsoldó hatású. Menstruációs görcs, izomgörcs
vagy akár lelki görcs ellen.
Kakukkfű (thymol, thujanol, carvacrol, linalool)
Általános immunerősítő, továbbá légúti
megbetegedésekre mind a kilenc típusa kiváló.

Alkalmazási módszerek*

Masszázs: 7-10 csepp illóolajat 25 ml növényi olajhoz keverünk, ezt
masszírozzuk a bőrbe.
Inhalálás: 3-5 csepp illóolajat 1 liter forrásban lévő vízhez
cseppentünk, majd belélegezzük.
Fürdő: 4-10 csepp olajat tejszínhez vagy mézhez keverve adunk
hozzá a fürdővízhez.
Párologtatás: illóolaj-párologtatóba 10 cseppet cseppentünk (egy
40 m2-es szobára elegendő).
Borogatás: 2-3 csepp illóolajat egy kávéskanál növényi olajjal elegyítve
a kívánt testrészt bekenjük, majd borogatást tekerünk köré.
*További arányokat a www.panarom.hu oldalon találhat.

Recept a tavaszi megtisztuláshoz
Méregtelenítő testolaj
Hozzávalók: 4 csepp orvosi zsálya illóolaj, 3 csepp citromhéj
illóolaj, 5 csepp atlasz cédrus illóolaj, 15-20 ml szezámolaj.
A fenti keveréket fürdés után masszírozzuk a még nedves bőrbe, hogy
serkentsük a nyirokkeringést, támogassuk a szervezet méregtelenítő
folyamatait, frissítsük testünket-lelkünket és regeneráljuk a bőrünket.
Használjuk hetente négyszer három héten át, vagy naponta 10 napon
keresztül. Ha több energiát szeretnénk, kiegészíthetjük a keveréket
3 csepp madagaszkári kámforfa illóolajjal.

Figyelem, hamisítják!
Az illóolajok hamisítása
alapvetően kétféleképpen
történhet. • Az olajokat
kémiai úton állítják elő.
(Ezeket csak illatlámpába
ajánlják.) • Az olajat minimum
10%-ban színtelen, szagtalan
kémiai adalékanyaggal
keverik.
Terápiás célra azonban csak
kiváló minőségű, bevizsgált
olaj alkalmas.
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Varázslatos natúrkencék
Készítsük el otthon!
A tavaszi kényeztetés
nem áll meg az olajok
sokaságánál... Gáspár
Viki szépségterapeutasminkmestertől
elleshetjük
a kencekészítés
alapjait, aztán indulhat
a házi kozmetika.

Az elmúlt néhány évben egyre komolyabb térhódításba kezdtek a bio-, natúr, házi készítésű, környezetbarát és hasonló
jelzőkkel ellátott kozmetikumok. Vágyódunk a természetes
dolgok iránt, s külön élvezetet jelent, ha saját kezűleg
is elkészíthetjük őket!

Miért a natúr?

Az üzletekben, drogériákban vásárolható kozmetikumokat
gyakran éri az a vád, hogy káros összetevőket, tartósítószereket, kőolajszármazékokat, méreganyagokat tartalmaznak.
Ám ha tökéletes is az adott termék, amennyiben nem kifejezetten a mi bőrtípusunkra készül, hatóanyagai nem képesek
bejutni a bőr mélyebb rétegeibe, így a kívánt hatást sem tudják kifejteni. Ezzel szemben a magunk számára készített kozmetikumok saját bőrünkre szabottak, hozzávalóit mi válogatjuk össze, így bízhatunk azok károsanyag-mentességében, s
biztosak lehetünk benne, hogy csakis a bőrtípusunknak kedvező alapanyagokkal dolgozunk.

Szakértelem és biztonság otthon is

Bár manapság igen nagy divatja van az otthoni kozmetikumgyártásnak, tudnunk kell: ezek a műveletek
nem veszélytelenek. Vegyük az igen népszerű
szappankészítést: alapvető hozzávalói a desztillált víz és a lúg, szükségünk lesz továbbá
báziszsiradékra (olívaolaj, avokádó, kókuszzsír…) és ápolóra (kakaóvaj, sheavaj…),
igény esetén színező, illatosító, díszítő anyagokra. Fontos, hogy mindenképp kiváló minőségű anyagokat használjunk, ezeket bio- és
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webáruházakban szerezhetjük be, a lúgot vegyszerüzletben.
Ha minden hozzávaló adott, az interneten rengetegféle recept
közül választhatunk (csak óvatosan!), ám ha igazán sikeres szappankészítőkké szeretnénk válni, mindenképp végezzünk el egy tanfolyamot. Például azért, hogy tudjuk: a nátronlúg veszélyes, maró hatású anyag, melyet, ha vízhez adunk,
helyesen járunk el, fordított esetben azonban robbanás
lesz a végeredmény. A tanfolyamokon tejek, gélek, fürdőkencék, hajápoló szerek, mosó- és tisztítószerek, öblítők elkészítését is elsajátíthatjuk,
100% természetes alapReceptúra kezdőknek
anyag tartalmú verzióban,
s az alapok ismeretéTavaszi frissítő testradír
ben már otthon is bátran
Hozzávalók: 60 g olívaolaj,
kísérletezhetünk.
6 g méhviasz, 50 g tengeri só
vagy őrölt Himalája-só, apróra
vágott mentalevél, fél narancs
lereszelt héja, borsmenta illóolaj, narancs illóolaj. • Ehhez
a testradírhoz nem is kell szakmai tudás, hiszen elkészítése
nagyon egyszerű. A receptúra
hozzávalóit gondosan keverjük
össze, és fürdés közben dörzsöljük be vele a testünket.

gasztronómia

Földek kincsei

Gumós, gyökeres kedvenceink az asztalon
Márciusban a friss zöldségek még váratnak
magukra, dolgozzunk hát „hozott anyagból”!
A telet homok alatt átvészelő gyökereket
megannyi kreatív módon felhasználhatjuk.
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gasztronómia

Répakrémleves római
köménnyel
Így készül:

1) Hevítsünk vajat egy serpenyőben, és pároljuk üve-

gesre a felkockázott hagymát a római köménnyel
együtt. A köményt egészben és őrölve is beletehetjük.
2) Adjuk hozzá a felkarikázott répát és az egész fokhagymagerezdeket is, majd öntsük fel a húslevessel
vagy vízzel és leveskockával. 3) A burgonyát is kockázzuk fel, és mikor már puhulgat a répa, adjuk hozzá.
4) Ha minden puhára főtt, pürésítsük botmixerrel,
sózzuk, borsozzuk, majd tálaljuk.

S&L-tipp:
A krémleveseket
feldobhatjuk reszelt
parmezánnal, sült
baconnel, pirított
kenyérkockákkal
vagy krutonnal,
petrezselyemmel,
esetleg csírával.

Hozzávalók: 40 dkg sárgarépa, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, 2 közepes burgonya, 1 evőkanál vaj, 1 l csirkeleves,
1 teáskanál római kömény, só, bors.

Marhasült almaszósszal
és pasztinák-zeller pürével
Így készül:

1) A meghámozott almákat vékonyra szeleteljük, majd feltesszük főni annyi vízben, ami
pont ellepi. 2) Beletesszük a cukrot, a fűszereket, és 5 perc alatt félpuhára főzzük. A tejfölt a liszttel összekeverjük, majd adunk hozzá az alma levéből és simára keverjük. 3)

Hozzáöntjük az almaszószhoz, s néhány percig forraljuk, hogy sűrű legyen. Ez a recept kompótból is elkészíthető. 4) A húst szeleteljük fel egy-másfél centi vastagságú szeletekre,
sózzuk, borsozzuk. 5) Forró serpenyőben süssük aranybarnára, majd tegyük be a sütőbe,
és lefedve süssük addig, amíg ízlésünk engedi. 6) Hámozzuk meg a zellert és a pasztinákot, majd vágjuk kockára, és főzzük meg annyi vízben, amennyi ellepi. Használhatunk zöldségalaplét is. 7) Mikor megfőtt, adjuk hozzá a fűszereket és a vajat, majd törjük pürévé.

Hozzávalók: Az almaszószhoz: 2 alma, fél evőkanál liszt, 2 evőkanál
tejföl, 1 kávéskanál cukor, csipet fahéj, citromhéj. A húshoz: fél kg
marhahús, tengeri só, őrölt bors, olívaolaj. A püréhez: 30 dkg pasztinák,
30 dkg zeller, késhegynyi szerecsendió, só, bors, 1 evőkanál vaj.

SL-tipp: A cékla kiváló antioxidáns tulajdonságú,
elsősorban a májra van jó hatással. Vörös festékanyaga,
a betain rákellenes hatású.

SL-tipp: A pasztinák a fehérrépához hasonló, ám
édeskés ízű, különleges gyökérzöldség, amiből még
édességet is készíthetünk. Vigyázzunk, intenzív íze
miatt ne használjunk belőle túl sokat!

Meleg céklasaláta
Így készül:

1) Mossuk meg a céklát, és főzzük meg héjastól egy kevés sós vízben.
2) Hagyjuk kihűlni, és hámozzuk meg – ha lehet, kesztyűben, mert
fog –, majd vágjuk másfél centis kockákra. 3) Forró olajon hirtelen
süssük át, és még melegen tálaljuk. 4) Sózzuk tengeri sóval, borsoz-

zuk frissen őrölt borssal és rozmaringgal, locsoljuk meg a kedvenc ecetünkkel. Adjunk hozzá egy kevés tejfölt vagy créme fraiche-t is.

Hozzávalók: fél kg cékla, 3 evőkanál olívaolaj,
só, bors, 1 evőkanál almaecet.
2014. március | STÍLUS&LENDÜLET |
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gasztronómia

Hozzávalók: tetszőleges mennyiségű répa, pasztinák, zeller, lila
hagyma, vöröshagyma, burgonya, olívaolaj, őrölt kömény, rozmaring,
kakukkfű, zsálya, majoránna, só, méz.

Sült zöldségek nagyvonalúan
Így készül:

1) A zöldségeket vágjuk nagyjából egyenlő méretűre, és forgassuk őket különböző fűszerekbe!
Mindenből annyit készítsünk, amennyit az ízlésünk kíván. 2) A répákat vágjuk félbe, és forgas-

suk köményes-rozmaringos olívaolajba, ugyanígy az egészben hagyott kisebb vöröshagymákat
is. 3) A szinte édes pasztinákot kakukkfű, méz és olíva elegyében fürdessük. 4) A zellert
kakukkfűvel, rozmaringgal, olívával ízesítsük. A lila hagymát negyedeljük, és merítsük zsályás
olívaolajba. 5) A csicsókát vágjuk félbe, és forgassuk majoránnás-rozmaringos olívaolajba.
6) A burgonyát vágjuk karikára és csak sózzuk meg. 7) Az előmelegített sütőt állítsuk
220 °C-ra. Alufóliával lefedve 20 percig süssük a zöldségeket, majd vegyük le
a borítást, és még 20 percig süssük tovább.
SL-tipp: Próbáljuk ki saját verzióinkat,
kísérletezzünk! Nagyon sok vagy csak kevés
fajta zöldséget is tehetünk egy tepsibe, elrontani
biztosan nem fogják egymást.

BORAJÁNLÓ

SL-tipp: Díszíthetjük
narancsgerezdekkel,
reszelt répával,
répaformájú
marcipándarabokkal.
Kisgyerekeknek csak
akkor áruljuk el a
hozzávalókat, ha már
megették!

Sauska
Villányi Rosé 2013
„A nagy része kékfrankos és
syrah, amiből sikerült egy
igazán zamatos, elegáns rozét
készítenünk – meséli Latorczai
Laci, a borász – Nagyon
kedvező volt hozzá
az évjárat.” Gyümölcsös,
könnyed, ivós rozé, alacsony
alkoholtartalom, vidám savérzet, sok-sok gyümölcs, de
túlzások nélkül.
A végtelenségig friss,
üde, könnyű..

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Répatorta narancsos
mascarpone krémmel
Így készül:

1) Keverjük habosra a tojásokat a cukorral és az olajjal, majd lassan elegyítsük a liszttel és a többi száraz hozzávalóval. 2) A nagy

lyukon reszelt répát és a durvára darált diót csak a legvégén
adjuk a masszához. 3) A masszát öntsük sütőpapírral bélelt vagy
vajjal-liszttel előkészített tortaformába. 4) 40-50 percig süssük
180 °C-on, majd ellenőrizzük villával, hogy ragad-e a massza.
Ha már nem, akkor kivehetjük, s hagyjuk kihűlni. 5) A narancs
héját reszeljük le, és a levét nyomjuk ki. Elegyítsük a mascarpone
sajttal, majd kenjük a krémet a torta tetejére.
Hozzávalók (1 bögre űrmértéke 2,5 dl): 4 tojás, 1 bögre olaj, 2 bögre
cukor, 2 bögre liszt, 1 csomag sütőpor, 1 kávéskanál só, 2 kávéskanál
őrölt fahéj, 2 kávéskanál őrölt gyömbér, 3 bögre reszelt répa, 1 bögre
darált dió, 25 dkg mascarpone krém, 3 evőkanál cukor, 1 narancs
héja és leve.

kultúra

Hangos

Ezerszínű március

tavaszi ébredés

A tavasz első hónapjának programkínálata
olyan, mintha már a nyár tombolna:
számtalan zenei, gasztronómiai és kulturális
program közül csemegézhetünk.

mozi

Need For Speed

Bemutató dátuma: 2014. március 13.

Ï

sport

Tobey (Aaron Paul) tehetséges autószerelő, aki csapatával szupergyors versenyautókat épít és versenyeztet. Összeáll a gazdag és arrogáns ex-NASCAR pilótával, Dino Brewsterrel (Dominic
Cooper), aki egy illegális futamon átveri, aminek következtében
Tobeyt emberölés vádjával ártatlanul elítélik. Két évvel később a
frissen szabadult Tobey legfőbb szándéka, hogy bosszút áll Dinón,
aki csapdába csalta és rács mögé juttatta őt. Egyetlen cél vezérli,
hogy elintézze az álnok autóversenyzőt, méghozzá a hírhedt De
Leon futamon. Ehhez azonban rengeteg akadályt kell legyőznie.
Összességében a rendkívül látványos és mozgalmas filmben fantasztikus járgányok, extravagáns karakterek és izgalmak szögezik a filmvászon elé a sebesség és az autóversenyek szerelmeseit.
Mindenképpen látni kell!

Fighters’ Run

2014. március 16., Kecskemét

Á

A Fighters’ Run Magyarország elsőszámú nehezített futóversenye, melynek
célja, hogy változatos kihívásokat nyújtson nemtől, korosztálytól függetlenül
mindenkinek. Egy különleges megmérettetés rengeteg sárral, vízzel, akadálylyal és számtalan örömteli pillanattal, melyen 2011-es létrejötte óta 3000
felnőtt és 600 gyerek tesztelte akaraterejét.

Vőlegény

színház

Bemutató: 2014. március 14., Pesti Színház, Budapest

Ï
Fotó: Szkárossy Zsuzsa
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A Vőlegényben az 1910-es évek Budapestjének bohém világa elevenedik meg. Szép Ernő üres zsebű, de élénk fantáziájú hősei szüntelenül egy
jobb élet után vágyakoznak, és a megoldást egy előnyös házasságban látják. Számtalan félreértés, komikus szituáció és boldog végkifejlet Varju
Kálmán, Bata Éva, Hegedűs D. Géza és Járó Zsuzsa főszereplésével.

kultúra

fesztivál
Budapesti Tavaszi Fesztivál
2014. március 21. – április 6., több helyszínen

9

A fesztivál 1981-es első megrendezése óta az ország méltán legnagyobb kulturális eseményévé nőtte ki magát. Kiállítások, színházi előadások, dokumentumfilmek és hangversenyek nyolc helyszínen, olyan sztárok részvételével, mint Simon Keenlyside,
Dulce Pontes, Philip Glass, Rufus Wainwright és a bécsi filharmonikusok Zubin Mehta vezényletével.

Nemzetközi Bohém
Ragtime & Jazz Fesztivál
2014. március 28–30., Kecskemét

A kocsma-ragtime, az eredeti New Orleans-i hangulat, a mozgásra ingerlő swingzene és a
jazzkiállítás mindenkit fellelkesít majd, aki részt vesz a fesztiválon. A fesztivál filozófiája
szerint minden évben olyan ragtime és tradicionális jazzegyüttesek és szólisták lépnek fel,
akik a világ élvonalába tartoznak és valamilyen szempontból különlegesek.

KAPHATÓK

a MOL-töltőállomásokon!

dvd

Zombik lázadása

Spongyabob Kockanadrág 2
Bikinifenék Alsón a sorozat második évadjában is
hihetetlenül izgalmas dolgok történnek hőseinkkel:
Spongyabob, Patrik és Szandi együtt küzdenek meg a
mindig lógó cipőfűzővel, a pillangószörnnyel és a nagymama kikerülhetetlen puszijaival, valamint sikeresen
megvigasztalnak egy keservesen zokogó kagylót is.

9

Csúri Ákos:
Honfoglalók albérletben

9

San Franciscóban egy maroknyi ember az Alcatrazban
zárva menekül meg a zombik seregétől. Az egykori börtön egy ideig biztonságot nyújt, de az éhes zombik elérik
a szigetet. A szárazföldön egy tudós antiszérumot fejlesztett ki a zombik ellen, így a csoport a harcedzett Caspian
Kapitány vezetésével kitör az ostromlott szigetről.

könyv

Gondolat Kiadó

¿

Hétköznapi embereket keresett a szerző: a juhászbojtárból lett milliomost, a baltával faragó szobrászt,
baktereket, sírásókat, üvegfújókat, vagy éppen szikvizest. Akik segítenek megérteni: hol tartunk ma.
A riporter negyedszázadnyi vonatút segítségével
kíméletlen őszinteséggel rántja le a leplet néhány
megdöbbentő átváltozásról, és tisztelettel adózik a
kisemberek nagy váltásai előtt. Igazi korkép, a rendszerváltozás óta az első klasszikus riportkönyv.

Posta Renata:
Paleolit konyha hedonistáknak

¿

JAFFA kiadó

A paleolit étrendről az emberek többségének a diéta és a hascsikaró
lemondás jut az eszébe. Posta Renáta azonban rácáfol ezekre a tévhitekre, és könyvében a fittségre, a karcsúságra és az életerő mellett az
élvezetes étkezésekre helyezi a hangsúlyt. A könyvben gyakorlati tippeket, alapvető tudnivalókat oszt meg a szerző a 100 étvágygerjesztő és
gyorsan, egyszerűen elkészíthető ételrecept mellett.

2014

kultúra

Űr sci-fi és
melodráma

Oscar-

szemle
5 f il m
lát ni

, amit

kell

Jó évet zárt az amerikai
filmgyártás, íme, a
Stílus&Lendület néhány
kedvenc Oscar-esélyese.

★
5

Gravitáció

rendező: Alfonso Cuarón

A valaha készült leglátványosabb 3D-s űrmozi több bevételi rekordot is megdöntött, Sandra Bullockért milliók izgultak világszerte. Azonban még a legfeszültebb pillanatokban is felmerülhetett a nézőkben a kérdés: technikailag
hogyan született meg ez a fantasztikus látvány? Ma már tudjuk: Bullock és
Clooney a forgatás nagy részét egy LED-del borított dobozban töltötte, miközben vetített táj forgott körülöttük. De akadt jelenet, amelyben a színésznőt
egy biciklin ülve mozgatták drótok segítségével bábosok.

★

jelölés

10

jelölés

A Wall Street farkasa
rendező: Martin Scorsese

544. Összesen ennyiszer
hangzik el benne az a bizonyos f-fel kezdődő angol szó.
Scorsese filmjei között ez a rekorder: a Casino 422-vel
és a Nagymenők 300-zal messze elmarad tőle.
A Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) tőzsdeügynök életét feldolgozó filmet azonban nemcsak trágársága, de
erőteljes szexualitása miatt sem fogadták szívesen a
Közel-Keleten és Ázsia egyes részein. Malajziában és
Nepálban például már be is tiltották, miközben a nyugati
civilizációban milliók rajonganak érte.

12 év rabszolgaság
rendező: Steve McQueen

★

McQueen igaz és – többek között emi9
jelölés
att – felkavaró történetet mesél el
Solomon Northup New York-i szabad,
színes bőrű polgár életéről, aki egy szadista déli ültetvényeshez kerül, miután emberkereskedők elrabolják.
Michael Fassbender az állatias ültetvényes szerepében végleg bebizonyítja, hogy generációja egyik legjobb színésze, de tőlünk a
Solomont alakító Chiwetel
Ejiofor is megkapná az
aranyszobrot. Egy mellékszerepben pedig még
Brad Pitt is feltűnik, ő azonban ezúttal (is) csak tétnélküli szemlélője a színészek
viadalának.
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2014 rekorderei
• A 23 éves Jennifer Lawrence a
legfiatalabb filmes, akit a legtöbb
alkalommal, eddig háromszor jelöltek Oscar-díjra.
• Az Oscar történetében Meryl
Streep gyűjtötte a legtöbb jelölést, a mostani, Augusztus
Oklahomában főszerepével együtt
összesen 18-at.
• Woody Allen a legtöbbször jelölt
forgatókönyvíró: 16. alkalommal
indul a szoborért a Blue Jasminenal. Egyben ő a kategória győzelmi
rekordere is, összesen 3 Oscarszobrot tudhat magáénak.

Alabama és Monroe
rendező: Felix Van
Groeningen

★
1

jelölés

A belga alkotás egy fiatal
pár találkozásának, szerelemének, családdá
válásának történetét beszéli el, melyben
a boldogság a kislányuknál diagnosztizált halálos betegséget követően mindent
elemésztő gyászba fordul. A melodramatikus hatást nem csupán a történet, hanem az azt kísérő zene is szolgáltatja: a nagybőgő, bendzsó, gitár és hegedű
játéka, vagyis a country műfaja, a bluegrass
ritmusai.

★
6

jelölés

Mielőtt meghaltam

rendező: Jean-Marc Vallée

Egy film, amelyért fő- és mellékszereplője (Matthew McConaughey és Jared
Leto) is nagy áldozatokat hozott – a két férfi intenzív koplalással jelentős súlyt
adott le a film kedvéért. A nyolcvanas években játszódó film valós eseményeken alapuló történetet mesél el a HIV-fertőzött Ron Woodroof texasi rodeósról,
aki nemcsak a betegsége, de az egészségügyi rendszer ellen is küzd: illegális szereket csempész az országba. Ron (McConaughey) és transzexuális sorstársa (Leto) megpróbáltatásaik közepette teljesebb életet élnek, mint valaha.

horoszkóp

Változást
hozó március

Détár
Enikő
1964. 02. 26.

A tavasz első hónapja minden jegy
számára sok izgalmat, lehetőséget
és megannyi újdonságot rejt.

Kos

Március 21. – április 20.

Az a hatalmas lendület, amellyel belépett ebbe a sokat ígérő
évbe, a következő hónapban sem fog csökkenni, sőt még
tovább erősödik. A hónap második felében egy kisebb, de annál
jólesőbb munkahelyi siker valósággal szárnyakat ad önnek.

Bika

Április 21. – május 20.

Aligha van még egy olyan jegy, amely annyi örömmel és lelkesedéssel várná a tavaszt, mint a Bika. Előérzete nem is fogja
cserben hagyni, mert ez az évszak valami egészen kellemes
meglepetést tartogat a jegy szülöttei számára. Ne féljen az
újdonságoktól!

Ikrek

Május 21. – június 21.

Ebben a hónapban annak a remek tulajdonságának fogja
a legnagyobb hasznát venni, aminek már eddig is sokat
köszönhetett: a rugalmasságának. A sors érdekes változásokat, új helyzeteket kínál fel, amelyeket nagy kár lenne
kihagyni. Még az sem kizárt, hogy a karrierje kezd majd
felívelni.

Rák

Június 22. – július 22.

Változatlanul egy békés, nyugodt időszak vár önre, ami még
kiegyensúlyozottabbá teszi. Mostanában joggal érezheti,
hogy sorsának irányítása a saját kezében van. Külön örömet szerez az is, hogy sok embernek van szüksége az ön
gondoskodására.

Oroszlán

Július 23. – augusztus 23.

Március közepén sikerül felvennie a kapcsolatot egy régi
baráttal, akivel egy esetleges korábbi félreértést is tisztázni
tud. Furcsa módon ez komoly pszichés energiát szabadít fel
önben, amit nagyszerű új dolgokra fog felhasználni.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Ha az előző hónapban belefogott valami új dologba, akkor
most nagyon is hálás lehet önmagának. A dolgok ugyanis
sokkal jobban alakulnak, mint azt tervezte. Anyagi helyzete a
hónap második felében lendül fel, akár még egy kis tartalékot is képezhet.
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Jon
Bon Jovi
1962. 03. 02.

Eva
Mendes
1974. 03. 05.

Bruce
Willis
1955. 03. 19.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

A következő időszakban sokkal nyitottabb lesz
arra, hogy újdonságokat próbáljon ki, és ezáltal
tegye még kellemesebbé és izgalmasabbá az életét. Még a magányt kedvelő Mérlegek is szívesebben időznek majd más emberek társaságában.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Felbukkan az életében egy régi barát, és ön hirtelenjében nem is igazán tudja, hogy szerelem
vagy barátság az, amit a sors ígér. Most is érdemes a megérzéseire hallgatni, az ön esetében
ez mindig nagyon jól működött. Könnyen lehet,
hogy egy rövid szerelem vagy egy hosszú barátság között kell majd választania.

Nyilas

November 23. – december 22.

Március első felében valaki nagy elvárást támaszt
önnel szemben, de ön ennek nem akar megfelelni. Végül nem fogja megbánni a döntését, mert
megerősödik az az érzése, hogy ön minden körülmények között megmarad önmagának.

Bak

December 23. – január 20.

A tavasz közeledtével úgy fogja érezni, hogy szívesen megy emberek közé. Ez persze amolyan
„Bak-módon” értendő, tehát nem kíván a társaság középpontjába kerülni, sem nagyobb utazásokon részt venni, de mégis örömmel visz több
színt a napjaiba.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Ha rég tervezett valamiféle lakással kapcsolatos felújítást, esetleg átrendezést, akkor a legjobb időszakot választotta, hogy belefogjon.
Megújult környezetében sokkal jobban fogja
érezni magát, és barátait, ismerőseit is elkápráztatja, ha meghívja őket az otthonába.

Halak

Február 20. – március 20.

Ezekben a napokban előtérbe kerül egy régi fogadalma, amelyet önmagának tett. Képes lesz
átlépni önnön korlátait, amivel nemcsak a környezetét, hanem saját magát is meglepi. Ne szerénykedjen, ha másoktól dicséretet kap, mert
megérdemli.

rejtvény

A megfejtést 2014. március 31-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.).
Előző rejtvényünk megfejtése: „A tél nem tart örökké; a tavasz nem marad el. Csak türelem kell.”Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek:
Schwarcz Zoltánné – Komló; Kovács Nikoletta – Békéscsaba; Tóth Judit – Balassagyarmat; Kiss Józsaf – Tiszabög; Resch János – Balatonboglár. Gratulálunk!
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