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Pár évvel ezelőtt egy munkám kapcsán
össze kellett szednem, hogy mit adtak
a magyarok a világnak, vagy másképpen,
mire vagyunk mi büszkék. Remek anyag állt
össze: Puskás Ferenc, Rubik-kocka, golyóstoll, számítógép, C-vitamin, Kodály-módszer
stb. Mind nagyszerű teljesítmény; figyelemreméltó innováció; igazi büszkeség-lista.
Egyúttal mind régi, jól ismert újítások, s már
az anyag összeállításakor is feltűnt, hogy
viszonylag kevés benne a mai. Mintha
régen erőteljesebben hasítottunk volna.
Jobban belegondolva (és persze igazságtalanul) a Gömböcön vagy a Prezin kívül nehezen
talál az ember igazi mai magyar világsikert.
Hölgyeim és Uraim, ennek most vége:
a magyar divat ugyanis kezd világhírűvé
válni. Egyre több nagyon tehetséges, elhivatott és nemzetközi mércével mérve
is kimagasló divattervező bukkant fel
Magyarországon. Legfrissebb számunkban
róluk írunk: kortárs magyar tervezőket
mutatunk be, akik már letettek valamit
a nemzetközi varróasztalra, és akiknek
neveit lassan minden jelentősebb divatfellegvárban ismerik. Ők táplálják a reményt, hogy
idővel nemcsak a C-vitaminra, golyóstollra,
meg Pancho bal lábára lehetünk büszkék,
hanem egy jól megtervezett sálra, ruhára,
táskára is.
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Modulban

utaznak

Az idei Párizsi Autószalonon bemutatott újdonságok
izgalmasak, fontosak, hiánypótlóak, régóta vártak,
és szinte valamennyien egy-egy típuscsalád legújabb
tagjai, illetve az egyre elterjedtebb moduláris
építkezés szerint készültek.

➜ az átutazó
●
➜ a megbízható
●
➜ az esztergomi
●
➜ a vadmalac
●
➜ a testvér
●

Emelt a téten

Az ötödik elem
Ötödik generációjához érkezett a franciák egyterű-ikonja, a
Renault Espace. Ebből az alkalomból stílust váltott a modell:
crossoveresre vették a megjelenését. Hatalmas kerekeket szereltek a megemelt hasmagasságú kasztni alá, amivel újra egy
kategóriák közötti térbe lőtték az első megjelenésekor forradalminak számító típust. Az Espace ugyanakkor továbbra is kitart
a hagyományos ajtók mellett, noha a kategóriában elterjedtebbek a hátsó tolóajtók. Öt és hét üléssel
is rendelhető az újdonság, amely a márka
CFMI moduláris padlólemezére épül, és
kizárólag négyhengeres turbómotorokkal kerül majd a vásárlókhoz.

Napi meló

Az év dolgozója
Az Iveco Daily legújabb generációja nyerte „A Nemzetközi Év Furgonja
2015” díjat, amit minden évben a legjelentősebb nemzetközi, haszonjárművekkel foglalkozó kiadványok szerkesztői ítélnek oda. A huszonhárom tagot számláló zsűri szerint az a furgon érdemli ki a díjat, amely
„a legtöbbet tette a közúti áruszállítás hatékonyságának és fenntarthatóságának növelése érdekében mind a környezet, mind pedig az
emberek biztonsága szempontjából”. A lemezelt furgonként, személyszállítóként, platósként vagy sima alvázként, nyolcsebességes váltóval és összkerékhajtással is rendelhető Daily ezek szerint mindenben
magasan megfelel az elvárásoknak.
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autós-motoros hírek

A sokadik

Szellemileg friss
Több évtizede meghatározó, karakteres szereplője szegmensének a
Suzuki Vitara, amely egykor nem csupán formatervezői díjával, de strapabíróságával és kiforrottságával is meggyőzte a vásárlókat a világ számos
pontján. Nem is újítgatják gyakran a bevált receptet, most azonban
itt az új Vitara, amely a régi SX4-est váltja az esztergomi gyártószalagon. Az egyszerűbb kivitelek elsőkerék-hajtással rendelhetők jövő tavasztól, ám felárért természetesen ebbe a modellbe
is beszerelik az SX4 S-Cross automatikus összkerék-hajtását.
Többféle 1,6-os benzin- és dízelmotorral jön a Vitara, állítólag a
szegmens legalacsonyabb károsanyag-kibocsátásával.

Fedezd fel!

Háromsoros kompakt
Az öregecske Freelandert váltja a Land
Rover Discovery Sport, amelynek alumíniumkarosszériájában 5+2 ülés
is elfér – egyedüliként a kompakt
szabadidő-autók mezőnyében.
Négyhengeres, turbós benzin- és
dízelmotorokkal jön a modell jövő
év elején, hatfokozatú kézi, illetve
kilencfokozatú automata váltóval.
A patinás márka ebben a méretben sem hazudtolhatja meg önmagát,
ezért kiváló terepszögekkel, 212 mm-es
hasmagassággal és a terepviszonyokhoz
alkalmazkodó Terrain Response rendszerrel
felvértezve küldik. A Volvo V40 után másodikként ezt a típust szerelik fel szériában
gyalogosvédő légzsákkal.

KISHÍREK
Jól fogy a Lada

Az orosz kormány által a hazai autógyártás támogatására meghirdetett roncsprémium-akció hatására jól kezdte az
őszt a Lada: 14 ezer darabot adtak
el szeptemberben, ami a teljes havi
eladási számok 38 százaléka. A program december végéig tart, ezért minden
bizonnyal jó évet zár majd az AvtoVaz.

1000 lóerő utcára

Várhatóan R10 néven készíti új szupersportkocsiját az Audi, amely az
R8-asnál nemcsak szélesebb és laposabb, de sokkal erősebb is lesz. A hírek
szerint két év múlva az utcára kerülő
fenevad hatliteres, V10-es motorja
850 lóerős is lehet, amit elektromos
kiegészítéssel kereken 1000 lóerőre is
fel lehet „piszkálni”.

Puttonnyal is

A jópofa

Álterepre megy az 500-as
Végre bemutatták az 500-as család régóta lebegtetett kisméretű szabadidő-autóját,
az X-et, amivel többek között a Nissan Juke-tól, a Mini Countrymantől és a Renault
Capture-től szeretne vevőket elcsábítani a gyártó. Műszakilag a Jeep Renegade testvérmodelljének tekinthető az X, éppen ezért terepjáró képességei várhatóan a kategóriában megszokottak felett lesznek. Formájában a kasztni az alap 500-as báját
idézi. Az 500X motorterében is megjelennek a márka két- és négyhengeres turbós Multiair benzinesei és Multijet dízelei, a drágább kivitelekbe összkerékhajtás és
kilencfokozatú automata váltó is rendelhető.

Megérkezett a nemrég bemutatott
Skoda Fabia kombi, s ezzel teljessé vált
a cseh kisautó kínálata, hiszen a már
az előző generációnál is hiányzó lépcsős hátú kivitelt továbbra sem terveznek. Az új Fabia Combi a korábbinál
25 literrel nagyobb, 505 literes csomagtartót kínál.

Kevesebb Dacia lesz

Az újkori sikertörténetét élő Dacia saját
bevallása szerint is több modellt dobott
piacra a kelleténél, hiszen a Lodgy,
a Logan MCV és a Dokker nagyjából
hasonló vásárlói igényeket fed le. A társaságban a Lodgy a fekete bárány, eladásai
44 százalékot estek, ezért valószínűleg
tőle búcsúznak majd a Daciánál.
2014. november | STÍLUS&LENDÜLET |
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Opel Insignia Sports
Tourer 4×4

Stílusos utazás

Rászolgál a nevére az Opel Insignia Sports Tourer: kényelmének
és számos praktikus megoldásának köszönhetően igazi
túraautó, miközben a 250 lóerős benzinmotornak köszönhetően
valóságos sportkocsivá alakul át.
Jóval nehezebbé vált az utóbbi időben az autókatalógusok szerkesztőinek a dolga. Míg régebben elég
volt csupán néhány szegmensbe osztályozniuk a
különböző típusokat, mára már se szeri, se száma
a különböző alkategóriáknak és a nehezen besorolható crossover modelleknek. A legfőbb ok a felhasználók igényeinek változása, amire az Opel is ráérzett
az Insignia kombiváltozatával. A beszédes elnevezésű
Sports Tourer típusverzió már nem pusztán puttonyos,
teherhordó batár, sokkal inkább kifinomult technológiával felvértezett, dinamikus és stílusos személyautó –
az átlagnál nagyobb csomagtérrel.

Okostelefon a műszerfalban
Az Opel tavaly frissítette fel a 2009-ben, Európában az
Év autójának választott Insignia modellcsaládot, még
sportosabb megjelenést kölcsönözve a járműnek.
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Tovább javítottak az aerodinamikán is: 0,28-as légellenállási együtthatójával az Insignia Sports Tourer
kategóriája legáramvonalasabb autója. A látványos és
hatékony design azonban nem ment a praktikum rovására; a mélyen nyíló és alacsony rakodási magasságot kínáló csomagtartó alaphelyzetben 540 literes.
A használhatóságot növeli, hogy a 60:40 arányban
osztott hátsó ülések a fejtámlák leszerelése nélkül
néhány másodperc alatt lehajthatók. Ebben az esetben a hasznos tér 1530 literre nő, és akár 1,9 méter
hosszú tárgyakat is szállíthatunk benne. Az opcionális
FlexOrganizer rendszert alkotó sínek különböző elválasztóelemek, tárolódobozok, hálók, horgok és egyéb
összetevők rögzítését szolgálják, ezek segítségével
pedig mindenki a saját igényeinek megfelelő pogygyászteret alakíthat ki.
Az Insignia Sports Tourer azonban nemcsak praktikus négykerekű, akár luxusszintű kényelmet is nyújt.
Már az alapáras ülések is rendelkeznek az autóülések

én és az autóm

ortopédiai követelményeit meghatározó egészségügyi szervezet, a német AGR ajánlásával, míg a sportülések teljesen követik a test formáját, nyolc irányban
mozgathatók, és négy irányban állítható deréktámaszszal vannak felszerelve. Az új modell nyolchüvelykes
érintőképernyővel társított infotainment rendszert is
kínál, amelyet akár hangfelismeréssel, akár kézírásfelismerő érintőpaddal is irányíthatunk – a technológia
gyakorlatilag egy csúcskategóriás okostelefon átültetése a műszerfalba.

Hatékony teljesítmény
Az Insignia Sports Tourer motorválasztékát hat dízel
és öt benzines erőforrás alkotja, a csúcsot a 325
lóerős OPC jelenti. Tesztautónkat a második legerősebb egységgel, a 2,0 literes, 250 lóerős benzines turbómotorral szerelték, amely elképesztő dinamikával
ruházza fel a termetes méretű kombit. A jármű még
a legapróbb gázadásnál is hű marad az elnevezéséhez, a dinamikus autózásban pedig a komfortos, de

Opel Insignia Sports
Tourer 2.0 Turbo ECOTEC AWD

Helyettünk is figyel
Az Insignia Sports Tourer csúcskategóriás vezetőtámogató rendszereket kínál. Az Opel Eye technológia
jelzőtábla-figyelő, sávelhagyásjelző,
követésitávolság-jelző és ráfutásra
figyelmeztető funkcióval rendelkezik, de rendelhető hátsó keresztforgalom-figyelő, sávelhagyásjelző,
oldalsó holttérfigyelő, valamint adaptív sebességtartó automatika is.
Az intelligens AFL-fényszóró rendszer pedig az útviszonyoktól függően
kilenc különböző beállítást használ
automatikusan, attól függően, hogy
milyen útszakaszon, milyen időjárási
körülmények között és milyen sebességgel közlekedik a jármű.

A beszédes elnevezésű Sports Tourer
típusverzió kifinomult technológiával
felvértezett, dinamikus és stílusos
személyautó.

Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tengelytáv:
Csomagtér:
Motor:
Teljesítmény:
Max. forgatónyomaték:
Átlagfogyasztás:
Alapár:

4913 mm
1858 mm
1526 mm
2737 mm
540-1530 liter
2,0 literes, turbós benzines
250 LE
400 Nm
8,1-8,8 l/100 km
10 390 000 forint
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic
Gold 5W–30

mégis biztos hangolású futómű és az egyértelmű viszszajelzéseket adó kormányzás is partner. A hatékonyság növelhető a FlexRide elnevezésű adaptív futóművel, amely a négy felszereltségi szint – Edition, Drive,
Cosmo, Sport – közül az utóbbihoz jár alapáron.
A technológia az alapbeállítás mellett a kényelemre
hangolt Tour, valamint Sport üzemmódban változtat
a kormányzás rásegítésén, a motor gázreakcióin és a
lengéscsillapítók keménységén. A 2.0 Turbo ECOTEC
motort hatsebességes kézi, vagy ugyanennyi fokozatot
kínáló automata váltóval lehet társítani, az Adaptive
4×4 összkerékmeghajtás azonban az erőátviteltől függetlenül szériatartozék. Az elektronika másodpercenként százszor kap jeleket az autóban elhelyezett húsz
szenzortól, és szükség esetén azonnal beavatkozik,
hogy az autót az optimális íven tartsa – így akár a nyomaték 96 százaléka kerülhet az első kerekekhez, vagy
több mint 80 százaléka juthat a hátsó tengelyhez.

2014. november | STÍLUS&LENDÜLET |
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testközelből

Párizs 2014

Friss formanyelvezet tesztelése, büszkélkedés
az új innovációkkal – látványos tanulmányautókból
az idei Párizsi Autószalonon sem volt hiány.

A legnagyobb nemzetközi autókiállítások egyszerre a jelen
és a jövő eseményei, nem volt ez másképp az október 4–19.
között megrendezett Párizsi Autószalon esetében sem.
Az itt debütáló szériamodellek jól tükrözték az európai autópiac legújabb irányvonalát: az újdonságok jelentős részét az
értékesítési rekordokat döntő prémiumkategória vonultatta
fel (többek között az új Audi TT Roadster, BMW X6, Jaguar

XE, Land Rover Discovery Sport vagy Volvo XC90 révén), de
a friss Fiat 500X, Renault Espace és Suzuki Vitara modelleknek köszönhetően tovább bővült a hagyományos szegmensektől vásárlókat elcsábítani vágyó crossoverek tábora
is. A kategóriák közötti átjárás és a különböző technológiák
társítása pedig nem áll le – ahogy arról a jövőbe mutató
koncepciómodellek is tanúskodnak.
A Volkswagen XL Sport a
világ legerősebb V2-es erőforrását tudhatja magáénak:
a Ducati 1199 Superleggera
superbike 1,2 literes,
200 lovas aggregátját.
Így a tanulmányautó 5,7
másodperc alatt éri el
a 100 km/órás sebességet,
és akár 270 km/órával is
száguldhat. A típus jövője
még nem tisztázott, egy
azonban biztos: ez a 200
milliomodik Volkswagen.
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Az Infiniti Q80 Inspiration szembenyíló ajtóinak köszönhetően a szoborszerű vonalak
folyamát nem töri meg a B-oszlop – s e design a jövendő típusok formájára is hatással lesz. A tanulmányban debütált a gyártó új hibrid meghajtási rendszere: a 3,0 literes,
ikerturbós V6-os és a hozzá kapcsolt elektromotor, együtt 550 lóerővel.

A Renault Eolab koncepciómodell súlya mindössze 955 kg, légellenállási
együtthatója 0,235. Így 400 kg-mal könnyebb és 30 százalékkal aerodinamikusabb, mint egy Clio. Az Eolab 75 lóerős benzinmotorjához
67 lovas, 200 Nm-re képes elektromotor kapcsolódik.

A Lamborghini Asterion LPI 910-4 a Huracan
típusból kölcsönvett, 610 lóerős, V10-es erőforrása a hátsó, két elektromos egység az első
tengelyt hozza mozgásba, míg egy harmadik villanymotor a duplakuplungos váltószerkezetben
kapott helyett, összteljesítménye 300 lóerő,
átlagfogyasztása 4,2 liter.

A Toyota CH-R vadonatúj platformra
épült, alacsony súlypontjának és merev
kasztnijának köszönhetően a 4,35 méteres crossover kivételes vezetési élményt
ígér. A tanulmányt
friss fejlesztésű, az
eddiginél is takarékosabb hibrid rendszer
mozgatja.
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15 pontban
a BIZTONSÁGOS tankolásról
Tankolás: egyszerű, de korántsem veszélytelen művelet
– nem véletlen, hogy a MOL minden töltőállomásán
jól láthatóak a biztonsági szimbólumok és felhívások.
Ha minden előírást betartunk, gyorsan és
problémamentesen tankolhatjuk meg autónkat.

!

Melyik
oldalon van?

Ha a kútra érkezéskor
hirtelen nem jut eszünkbe,
melyik oldalon is van az
autó üzemanyag-tartálya,
a műszerfalon lévő kis
szimbólum melletti
nyíl segít.

Tankolás közben
• A töltőpisztolyt határozottan, biztos kézmozdulattal helyezzük a betöltőnyílásba, és csak azt követően húzzuk meg a
pillangószelepet, hogy az biztosan áll.
• Alapvető, hogy ne dohányozzunk, és ne használjunk nyílt
lángot (gyufát vagy öngyújtót).
• Kevésbé ismert talán, de ugyanilyen lényeges, hogy a
mobiltelefont se vegyük elő. Mivel tankolás közben az
emberi test elektrosztatikusan feltöltődhet, érintsünk meg
egy közelben lévő fémtárgyat (például az autó ajtaját), így
elkerülhetjük a tűz- és robbanásveszélyt.
• Mivel a benzin és a gázolaj irritációt okozhat, óvjuk a szemünket és a bőrünket, hogy ne kerüljenek kapcsolatba az
üzemanyaggal.
• A tankolás befejeztével stabilan helyezzük vissza a töltőpisztolyt a kútra, mivel a rendszer csak így engedi a fizetést.

Tankolás kannába

A kútra érkezéskor

• Mivel a benzin a kanna felületén súrlódik – ami szikrát
gyújthat és lángra lobbanhat –, lényeges, hogy csakis
erre a célra engedélyezett üzemanyagkannát használjunk, és soha ne töltsünk üzemanyagot üvegbe vagy
üdítősflakonba.
• A kannát csakis a földre téve töltsük meg, mert így megelőzhető, hogy a sztatikus energia miatt esetleg begyulladjon a benzingőz.
• A töltőpisztolyt úgy helyezzük a kanna torkába, hogy azok
érintkezzenek, és tartsuk ugyanebben a helyzetben tankolás közben is.
• A kannát legfeljebb 95 százalékig töltsük meg, hogy
maradjon elegendő hely az üzemanyag tágulásának, majd
ellenőrizzük, hogy megfelelően lezártuk-e.
• Szállításkor úgy helyezzük el a kannát, hogy az
ne boruljon fel, továbbá védjük a közvetlen
napsütéstől, és semmiképpen se hagyjuk a gépjármű csomagtartójában!

• Lassítsunk, amikor behajtunk egy töltőállomásra;
a kútoszlopba való ütközés az egyik leggyakoribb baleset
a töltőállomásokon.
• A töltőhöz való beálláskor figyeljünk arra, hogy autónk
betöltőnyílása azonos oldalon legyen vele, és próbáljunk
meg a töltőoszloppal egy vonalban megállni.
• A tankolásnak minden esetben csak azt követően lássunk neki, hogy leállítottuk a motort, behúztuk a
kéziféket és üresbe tettük a sebességváltókart.
• Ha autógázra van szükségünk, szóljunk a kútkezelőnek, mivel azt csak ő tölthet és csak a
járműbe.
A kocsinkra vonatkozó
• Mindig ellenőrizzük, hogy a megfelelő üzemoktánszámot a tankfedél
anyagot tankoljuk – a gyártó által megadottbelső oldalán, valamint
nál alacsonyabb oktánszámú benzin
az autó használati útmua motor kopásához vezethet.
tatójában találjuk meg.

!

tipp
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-40°C

KIVÉTELES
TISZTASÁG
EVOX TÉLI
SZÉLVÉDŐMOSÓ
FOLYADÉKOK
A KRISTÁLYTISZTA
KILÁTÁSÉRT!
Csíkmentes tisztítás
Extra jégoldás
Kellemes illatok
Nanotechnológia

CARTON HUNGARICUM

2015

Idén szeptemberben 13. alkalommal hirdette meg a Külgazdasági és
Külügyminisztérium a borászszakma jeles képviselői részére azt a
pályázatát, amelynek keretein belül kiválasztják azt a borsort, amely
2015-ben Magyarország külképviseletein, valamint a külügyminiszteri
reprezentáció keretében fogadott nemzetközi delegációk előtt
képviseli hazánk borkultúráját Carton Hungaricum néven.
A neves szakmai zsűriben olyan kiválóságok kaptak helyet, mint
Markus Del Monego, aki a Világ Legjobb Sommelier-je címmel
és Master of Wine képesítéssel is rendelkezik, valamint Aigars
Lukstiņš sommelier-bajnok. A kiválasztás felelőssége óriási, hiszen
ezek az italok nagyon komoly „nemzetközi zsűri” előtt mérettetnek
majd meg, elszalaszthatatlan lehetőséget kínálva ezzel hazánk
bormarketingje szempontjából.
A szakmai zsűri idén az alábbi kategóriákban választ borokat:
• GRAND SUPERIOR: ezek a borok a legmagasabb diplomáciai
szinten képviselik majd a hazai borászat kiváló minőségű borait.
• SUPERIOR: ezen borok a szakmai és kulturális rendezvények
kísérőborai lesznek.
• CLASSIC: e borok a külképviseletek nagyobb vendégszámú
rendezvényein is felszolgálásra kerülnek majd; esetlegesen ebből
nagyobb piacra alkalmas tételek is rendelkezésre állnak
a termelőnél.
A kiválasztott borsort november 11-én hozza nyilvánosságra
a minisztérium két helyszínen – Berlinben és Budapesten –
párhuzamosan tartott nemzetközi sajtófogadás keretében.

MOL-hírek

Fókuszban: környezet,
sport, ifjúság

A ma és
a HOLNAP sikerei

Környezetbarát nyeremény
Kisorsolták az ajándék Daciat
A MOL ezen a nyáron eco+ Autógáz nyereményjátékkal
díjazta lpg-fogyasztói hűségét. A két hónapos akció végén,
szeptember közepén igen attraktív ajándékok találtak gazdára: 10 db 25 000 Ft-os MOL Blue Kártya és 30 db Az Autó
1 éves újság-előfizetés. A fődíjat, a Renault Hungária Kft.
által biztosított Dacia Duster 1,6 LPG-t pedig Belányi Mónika
nyerte meg. Az autót ünnepélyes keretek között október
17-én a gyöngyösi MOL-kúton adták át a szerencsésnek.
Az akció kiemelt médiapartnere AZ AUTÓ volt, a kiadó jóvoltából 30 szerencsés nyertes 1 éven keresztül, minden
hónapban forgathatja majd a lapot. Mindezeken felül a MOL
további 10 nyertesnek MOL Blue ajándékkártyát adott át.

Aranyérmek a Világkupákon
Moszkvában is győzött Gyurta Dániel
Gyurta Dániel, a MOL-csapat tagja országos
csúccsal második lett 50 méter mellen, de
emellett két számban is diadalmaskodott:
100 méteren és a fő számában,
200 méteren pedig aranyat
nyert az úszók rövidpályás
világkupa-sorozatának
negyedik állomásán,
Moszkvában.
Az úszó az előző,
hongkongi
állomáson is jól
szerepelt, hiszen
minden éremből nyert
egyet: 100 méteren
aranyat, 200-on ezüstöt,
50 mellen pedig bronzot hozott
haza az olimpiai, világ- és Európa-bajnok.
A kiváló eredmények ellenére a versenyen
nem elsősorban a győzelem volt a cél, hiszen
Dániel idén a decemberi dohai
világbajnokságra koncentrál.
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„Fémes” születésnapi ajándék
Dupla platina lett a 25 éves Tankcsapda új albuma
Míg október 14-én nagy sikerű budapesti dedikálással
és egy frenetikus hangulatú debreceni premierkoncerttel ünnepelt
a negyedszázados rockbanda, rá egy napra annak örülhetett az
együttes, hogy a rajongóknak köszönhetően a születésnapra megjelent
„Urai vagyunk a helyzetnek” című új album platinalemez lett. Sőt,
annyian akarták meghallgatni az új számokat, hogy egy hét alatt dupla
platinalemez lett a csak a MOL töltőállomásain, 990 Ft-ért kapható CD.

MOL-hírek

Flashmob „bubimódra”
Félezer MOL Bubi a kollégium előtt
A Schönherz Qpa keretében szervezett október 3-i
flashmob célja az volt, hogy a forgalomban lévő több
mint 1000 darab budapesti MOL Bubi bicikliből minél
több gyűljön össze egyetlen éjszaka alatt (22:00 órától 04:00 óráig) egy adott dokkolóban. A MOL Bubi
biciklik bérlése fél óráig ingyenes, és egy MOL BUBIbérlettel egyszerre akár négy biciklit lehet kibérelni.
Így a játékosok csoportokba szerveződve járták
a várost, hogy a több mint hetven dokkolópontból
kibérelt biciklikkel félórás szakaszokban eltekerjenek
a flashmob helyszínéig, a Schönherz Kollégium előtti
MOL Bubi-tárolóig. A játékban végül közel 500 biciklit
gyűjtöttek össze.

Junior teniszmester
Valkusz Máté tenisztörténelmet írt

Tartós és
környezettudatos
Gumibitumenből készült
a villányi elkerülő út
Október elején adták át a villányi
elkerülő utat, aminek érdekessége,
hogy Magyarországon először épült
új nyomvonalon olyan útszakasz,
amelynek nemcsak a kopórétege,
hanem a teljes aszfalt pályaszerkezete a MOL és a Pannon Egyetem
által kifejlesztett gumibitumenből
készült. A villányi elkerülő szakaszhoz
900 tonna gumibitument gyártottak
a Zalai Finomítóban, amellyel mintegy
22 ezer használt gumiabroncsot
„tüntettek el” környezetbarát módon.
A termék forradalmasította az útépítést, hiszen a gumibitumen élettartama duplája a hagyományosénak,
karbantartási költsége pedig jóval
alacsonyabb.

900 tonna gumibitumen
gyártásával 22 ezer használt
gumiabroncsot »tüntettek el«.

A MOL Tehetségtámogató
Programban részt vevő teniszező,
a 16 éves Valkusz Máté 2014ben második alkalommal nyerte
meg a Europe Junior Masters
versenyt. Korábban még senki
sem tudott két egymást követő
évben nyerni ezen a tornán, így a
magyar tehetség győzelme nem
mindennapi eredménynek számít.
A junior-világranglistán jelenleg a TOP 100-ban lévő Máté korábban
is kiemelkedő eredményeivel hívta fel magára a figyelmet, többek
között amikor 2012-ben megnyerte a Nike Junior Tour világverseny
döntőjét, emellett 2014-ben egyéniben és párosban is Európabajnoki bronzérmet nyert az U16-os korosztályban.

47

millió
forint
gyerekeknek

Akcióban a MOL Gyermekgyógyító
Program
Az Új Európa Alapítvány 2014-ben rekordszámú,
összesen 40 civil szervezetnek nyújt támogatást
a MOL Gyermekgyógyító Programban, összesen
47,3 millió forint értékben. A támogatottak
élmény- és művészetterápiás foglalkozásokat valósítanak meg beteg,
fogyatékkal élő vagy veszélyeztetett gyermekek és fiatalok számára. 2005 óta összesen több
mint 320 rehabilitációs program
kapott támogatást a gyermekegészségügy területén, több mint
430 millió forint értékben.
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Tárolás és tekerés
– télen

A tél beköszöntével a biciklis elkötelezettségétől
függően választ: elteszi a járgányt, vagy kitart.
De azt még a legkeményebbek is belátják, hogy
a hideg évszakban tekerni legfeljebb mínusz 10 °C
felett és fél óránál rövidebb ideig ésszerű.

Bértárolás
Ma már azonban a kerékpártárolás szolgáltatásként
is létezik: egyes szervizekben hónapokig pihenhet
gépünk ideális körülmények között, tavasszal pedig
teljes körű átvizsgálás után láthatjuk viszont. Bárhogy
is döntünk, a tavaszihoz hasonlóan a téli időszak előtt
is alaposan tisztítsuk meg a kerékpárt, vizsgáljuk át
és olajozzuk be alkatrészeit.

Ha kitartunk…
A másik a vasemberek útja, a téli kerékpározás.
Ez esetben a téli szezon előtt is ellenőriztessük szakemberrel a járművet. Ha még nincs, érdemes sárhányót és vízhatlan ülést felszereltetnünk, és szerezzünk be szélesebb, mélyebben barázdált gumikat
– ám ezek is csak bizonyos szintig fokozzák a tapadást, a jeges úton minden csúszik.

Minden út után, de legalább kéthetente
alaposan tisztítsuk meg a kerékpárt,
egyúttal ellenőrizzünk minden alkatrészt
a fékpofáktól a láncon át a váltókig.
Bárhogy is döntünk, ha a következő évben is használni akarjuk kerékpárunkat, észben kell tartanunk
néhány alapszabályt. Eszerint a bicikli téli raktározásának korántsem megfelelő módja, ha a kertben legközelebb eső gyümölcsfa törzsének döntjük. Ehelyett igyekezzünk száraz, napfénytől védett, szobahőmérsékletű
helyet, így pincét, garázst, lakást találni neki. Egészen
mutatós, sőt kifejezetten designos és kreatív fali- vagy
plafontárolók kaphatóak már az ország minden pontján – akár házhoz szállítással. Az ügyesebbek saját
maguk is készíthetnek bicikliliftet a plafonhoz rögzített
ruhaszárító rendszerek mintájára.
A lógatva, fektetve tárolás a legjobb módja a téli pihentetésnek. Ha mégis keréken tárolnánk a bringát, hagyjunk levegőt a gumikban, nehogy a felnik az azonos
pontra nehezedő nyomás hatására deformálódjanak, mire az első hóvirágok megjelennek. Amennyiben
fedett helyet sem találunk, legalább egy légáteresztő,
de a csapadéktól védő fóliát terítsünk a biciklire.
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Így az őszi ellenőrzés után, az ideális sebesség megválasztása mellett az egyetlen dolog, amivel biztonságosabbá tehetjük a téli közlekedést, hogy a
kötelező, KRESZ által előírt felszerelésen túl egyéb
módon is kivilágítjuk magunkat a korai sötétben.
Fényvisszaverő ruhadarabokkal, foszforeszkáló bokaszalagokkal, könnyedén felcsatolható lámpákkal.
Ezenkívül minden út után, de legalább kéthetente alaposan tisztítsuk meg a kerékpárt, egyúttal ellenőrizzünk minden alkatrészt a fékpofáktól a láncon át a
váltókig. A láncot nedves körülményekre kifejlesztett
olajjal kenjük – akár minden használatot követően.
Mivel a hideg, a csapadék és a só mindennél jobban
igénybe veszi a mozgó darabokat, készüljünk fel a
gyakori cserékre.
Ha mindez megvan, akkor már csak a kollégák, ismerősök állandóan napirenden lévő téli kérdéseire kell
felkészülnünk: „ilyenkor biciklivel?”

peugeot.hu

HAVONTA NÉGY SZERENCSÉS, A FŐNIX HŰSÉGPROGRAM
NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ FŐNIX-TAGNAK
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Autója téli felkészítésekor is megéri részt venni a Főnix Programban! Különleges akciónk keretében hetente egy szerencsés Főnix-tag
visszanyerheti a javítás során felhasznált gyári alkatrészek árát. Ráadásul most 21 pontos szezonális átvizsgálás és kedvező tartozékajánlatok is várnak Önre és autójára a Peugeot-márkaszervizekben.
Peugeot használtautót vásárolna? Hozza el márkaszervizeink egyikébe, ahol szakembereink kiderítik az autó múltját és feltárják
az esetlegesen megbúvó, lehetséges hibákat.
Az ajánlat kizárólag a javítás során felhasznált gyári Peugeot-alkatrészek számlán feltüntetett bruttó árának visszatérítésére vonatkozik azon ügyfelek részére, akik regisztrált
Főnix Hűségprogram tagok, a www.szolgaltatasok.peugeot.hu/fonix-regisztracio/ oldalon regisztrálnak a Főnix Hűségprogram Nyereményjátékba, a sorsolás időszakában
javíttatják a gépjárművüket valamely Főnix Hűségprogramban részt vevő hivatalos Peugeot-márkaszervizben és nyertesként kisorsolásra kerülnek a játékban.
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Nemes Réka fuvolaművész

Megállítani
a levegőt

A művészet hatása az emberekre óriási. Ezt
egy vérbeli zenésznek nem csupán felismernie
kell, élni is tudnia kell vele – épp ezért vágyik
a fiatal fuvolaművész, Nemes Réka arra, hogy
egyszer zenéjével „megállítsa a levegőt”.
Aki csak legyint arra, hogy ugyan mit tud felfogni egy
egészen pici gyerek a komolyzenéből, annak tanulságul
szolgálhat a 22 éves fuvolaművész bájos története: bár
Réka nem emlékszik a konkrét pillanatra, élete legmeghatározóbb zenei élményét kapta első születésnapján,
mikor édesanyja karjában Beethoven IX. szimfóniájára
„vonult be” a szülinapi zsúrján. Ez azóta hagyománnyá
vált náluk, Réka pedig időközben elindult egy töretlen
és roppant sikeres zenei pályán.

Mini zseni

Erős személyiség lehet, aki ilyen eltökélten választ
pályát: a mindössze négyéves Réka édesanyja barátnőjénél látott életében először fuvolát, és a következő
években az volt a legnagyobb vágya, hogy ő is megtanulhasson játszani ezen a kecses hangszeren.

Szeretném egyszer „megállítani a levegőt
a zenével, szeretnék 8 másodperces síri
csöndet egy koncertem után.

Kilencéves korában jött el ez a pillanat, „kapcsolatuk” pedig nem is alakulhatott volna jobban.
Réka 14 éves korától a Weiner Leó Zeneművészeti
Szakközépiskola diákjaként, majd a kecskeméti
Kodály Konzervatóriumban folytatta tanulmányait.
Hosszú évek és kemény gyakorlás után nem maradtak el a meghatározó élmények sem: „18 évesen játszhattam a Tehetséges Ifjak koncertjén a Kecskeméti
Szimfonikusokkal. Ezt a lehetőséget nem sokan kapták meg, évek munkájával lehet kiérdemelni. Sosem
játszottam azelőtt zenekarral, az egy csoda, páratlan
élmény volt!”
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NÉVJEGY
Nemes Réka
Az 1992-es születésű
fuvolaművész mindöszsze négyévesen szeretett bele a fuvolába. Karrierje azóta is töretlenül
ível felfelé, számos hazai és nemzetközi versenyen végzett dobogós helyen. Idén diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen,
tanulmányait jelenleg a lipcsei Hochschule für
Musik und Theateren folytatja. 2010 óta a MOL
Tehetségtámogató Program tagja.

Német iskolapad

Az igazán nagy csavar azonban idén, 2014-ben érkezett:
Réka, miután a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
elnyert egyéves Erasmus-ösztöndíja alatt beleszeretett
a németországi létbe, jelentkezett a lipcsei Hochschule
für Musik und Theaterre, és legnagyobb örömére bekerült Irmela Bossler osztályába. Egy jó diák persze örökké
hálás tanárainak: „Berényi Beának rengeteget köszönhetek, ő tanított meg »felnőni a zenében«, elindulni a
nagybetűs zenészéletbe. És Oross Veronikának, aki a
Zeneakadémián tanított meg arra, hogy az egyéniségemet merjem mindennél előbbre helyezni, és akitől kaptam némi önbizalmat is. Illetve Christian Studlernek,
akinél csak egy hetet voltam kurzuson, de azóta is az
ő emberi és szakmai tanácsaiból táplálkozom. A MOL
pedig hozzásegített egy profi saját hangszer, illetve egy
piccolo megvásárlásához. Ezek nélkül nem sokra
mennék a pályán, jelentős segítség, hogy saját hangszereim lehetnek. Ezenkívül versenytámogatást
nyertem el tavaly a Bukaresti Jeunesses Musicales
versenyre.” – sorolja a fiatal művész.

Regisztráljon és nyerjen
a Multiponttal!

Használja kártyáját
minden vásárlásnál!

Használja regisztrált Multipont kártyáját
a MOL-nál és még egy Multipont
Partnernél november 30-ig*,
és Öné lehet a fődíj,
egy új Opel Astra vagy
értékes nyereményeink egyike!

*A promóció időtartama 2014. szeptember 15. - november 30. A nyereményfotók csak illusztrációk. A nyereményként kisorsolásra kerülő autó típusa nem, de a színe
változhat. A promócióban részt vevő partnerek listáját megtalálja a Multipont weboldalán.

www.multipont.hu/regisztraljesnyerj

multipont_SL_210x146_1021.indd 1

21/10/14 12:53

címlapsztori

Divatba fogalmazott

maximalizmus

TOMCSÁNYI DÓRI
Sikeres, tehetséges, eredeti. Idén ő kapta a Magyar
Formatervezési Díjat 2014/15 Ősz/Tél kollekciójáért.
Azt csinálja, amit szeret: ruhákat tervez és álmokat
valósít meg. A sajátjait és másokét.
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Fotó, Imre Barnabás
Smink/haj: Szécsi Gabriella

Stílus&Lendület: Mi az első emléke a divatról?
Tomcsányi Dóri: Hmmm... A legelső emlékem? Mikor
nagyon kicsi voltam, kb. 9-10 éves, anyukám elvitt
egy divatbemutatóra. A show-t a tervező ezzel a szöveggel nyitotta: „Most nem olyan ruhákat terveztem,
amikben villamosozhatnak a nők. A lényeg, hogy ha
szépen állnak, mesésen fognak kinézni...” Azt gondoltam, mi ez a hülyeség? Miért tervez valaki olyan
ruhákat, amiben nem lehet villamosozni? Ennek mi
érteleme van? Egyáltalán nem tetszett az egész. Sok
idő telt el ezután, mire végre nem úgy gondoltam a
divatra, mint egy felesleges és életidegen dologra.
S&L.: Azért csak sikerült valahogy visszatalálnia…
T. D.: Igen, igen. Érettségi környékén kint éltem egy
évig Amerikában, Kansasben, egy kisvárosban.
Félelmetesen unalmas volt. Ellenben az iskolában bármilyen órát felvehettem. Az órarendem ezért úgy festett, hogy: rajz, rajz, rajz, festés, rajz, rajz... Ezzel foglaltam el magam egy éven keresztül, és ekkor már
biztosan tudtam, hogy művészeti irányba tanulok
tovább. Szerettem az anyagokat, szerettem a mintákat,
de nem mondtam ki, hogy divattervező akarok lenni.
Amikor aztán hazajöttem, a gimnázium utolsó évében
volt egy nagyon jó művészettörténet-tanárom, aki külföldön és hazánkban egyaránt menő festőművész,
Barabás Zsófi. A mai napig jóban vagyunk. Igazából ő
volt az első motiváció. Akitől személyesen láttam, hogy
lehet valamit iszonyat profin csinálni, ráadásul nem kell
feltétlenül szenvedni, éhezni attól, hogy valaki művész.

Nem kell feltétlenül szenvedni,
éhezni attól, hogy valaki művész.

Van egy üzleti oldala is a dolognak, amit okosan meg
lehet oldani. Ekkor már egyértelmű volt, hogy anyagokkal akarok foglalkozni, és felvételiztem a MOME textiltervező tanszékén divattervező szakra.
S&L.: Mikor gondolt először arra, hogy saját márkát
indítson és saját brandet építsen?
T. D.: Amint tudtam, hogy felvételizek az egyetemre.
Az valahogy nagyon messze áll tőlem, hogy ne én
mondjam meg, mi történik... Volt az egyetemen egy
showroom, ahol öten voltunk csajok, öt tervező. Ott
is kiütközött, hogy nem tudok csapatban dolgozni, ha
nem én mondom meg, mi történjen.
S&L.: Ez a maximalista emberek velejárója...
T. D.: Igen, viszont ez sokszor tud nagyon nyomasztó
lenni. Amikor például olyan dolgok történnek egy
hónapon belül, ami mással nem történik meg egy
egész élet alatt sem. Ilyenkor nehezen tudok koncentrálni arra az adott jó pillanatra, nehezen élem
meg, mert már a következő dolgon jár a fejem.
A maximalizmus pont ezért, ha sikerre is
vezeti az embert, terhet is rak rá.
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S&L.: Akkor a maximalizmusának köszönhető, hogy
nem tudta kivárni, hogy lediplomázzon, és hamarabb
kezdett az önmegvalósításba?
T. D.: Türelmetlen voltam és nem is gondoltam, hogy
a diploma teszi fel az i-re a pontot. Már korábban
elkezdtem a saját kollekcióimon dolgozni. Egyetemi
feladatok, év végi munkák, amelyeket aztán továbbgondoltam, kiegészítettem. A férjem is sokat segített.
Három évvel ezelőtt együtt vettük ki azt a lakást, ahol
ma a showroom van. Lett egy biztos bázis. Ő pedig
támogatott és segített feltérképezni azokat az üzleti
lehetőségeket, amelyek egyébként nyilvánvalóak voltak: ne várjunk csodára, befektetőre, abból kell gazdálkodni, amink van. A diploma ezek után egy
szükséges rossz volt, amit annyi év után meg kellett
csinálni, nem volt mese. Közben boltot nyitottunk,
márkát építettünk...
S&L.: Könnyű volt előteremteni a fedezetet?
T. D.: Nem. És nem ment könnyen soha. Mivel kicsi
márka vagyunk, nincs befektetőnk. Komoly pénzekbe
kerül fenntartani az egészet, 20 eurós anyagokból
ruhákat csinálni, évente 4 kollekciót, minden kollekcióban 50 ruhát... Ezek őrült pénzek. Járunk nemzetközi vásárokra, vannak alkalmazottaink. Ezt minden hónapban kigazdálkodni nagyon komoly feladat.
Figyelnünk kell arra, hogy mi az, amit még megengedhetünk magunknak és mi az, amit már nem. Ki az a
modell, akit még meg tudunk fizetni... Szerencsére
van egy olyan modellünk, Körmendi Csilla, aki
folyamatos inspirációforrás számunkra,
ő múzsaként is jelen van minden kollekciónál.
S&L.: Amikor elkezdett tervezni, tudta, hogy kiknek
szánja a ruháit?
T. D.: Igen. Elképzelésem szerint Dori Tomcsanyiruhákat laza városi nők hordanak, akiket érdekel a
képzőművészet és a divat, de nem feltétlenül túlzásokba esve, hanem öniróniával, ízléssel, nem nagyon
foglalkozva mások véleményével. Sok ilyen nő van.
Gyakorlatilag én is közéjük tartozom.
S&L.: És ahogy a magyar női vásárlók megtalálják,
úgy a külföldiek is...
T. D.: Igen. Ha az őszi/téli kollekciómat nézzük, az
Ázsiában is elérhető – Sanghajban, Hongkongban,
Japánban. Három évvel ezelőtt keresett meg először
egy hongkongi buyer, hogy bekérje az akkori kollekciómat. A szakvásárokon is rengeteg érdeklődővel találkozom. Imádom például Párizsban a Capsule vásárt.
A legmenőbb tervezők, buyerek, a teljes szakmai sajtó
részt vesz rajta. Az egész közeg nagyon motiváló.
S&L.: Párizs egyébként is fontos az életében...
T. D.: Budapest után a kedvenc városom. Kint töltöttem egy szemesztert Erasmus-ösztöndíjjal. Nagyon jól
ismerem, és nagyon jó barátaim vannak ott. Franciául

20

| STÍLUS&LENDÜLET | 2014. november

DORI TOMCSANYI

A 2010-ben alapított Dori Tomcsanyi márka korosztályos
megkötések nélkül olyan nőknek szól, akiknek fontos a kényelmes,
de stílusos, egyedi megjelenés, érzékenyek és fogékonyak a képzőművészetre, szeretik a minőségi darabokat. A 26 éves Dóri a MoholyNagy Művészeti Egyetemen szerzett diplomát. Kislánya, Mimi nyáron
múlt kétéves, és már most divatérzékeny. Férje és támogatója
üzletben és családban egyaránt Bálint, aki nem tervez ruhát,
sokkal inkább üzleti modellt.
A kollekciókról: doritomcsanyi.com, thegardenstudio.hu

nem beszélek, de remek kiejtéssel tudok mellébeszélni franciául. Jól érzem magam ott, annak ellenére,
hogy egy nagyon nagy és nagyon nyüzsgő város, ami
néha kényelmetlen emiatt.
S&L.: Mi inspirálja?
T. D.: Bármi. Nincs ilyen. Valami bekattan, és akkor csinálom. Az őszi-téli kollekcióm, ami a Formatervezési
Díjat nyerte, onnan jött, hogy a Fortepanon nézegettem képeket, hogy régen hogyan síeltek a budapestiek. Nagyon tetszett, hogy gyakorlatilag utcai ruhákban
sportoltak. Elkezdtem kutatni ezt a korszakot, és egy
kollekció lett a vége.

címlapsztori

S&L.: Mennyi idő alatt készül el egy kollekció?
Ilyenkor hogyan élnek?
T. D.: Egy hónap van rá általában. Először is kimegyek
Párizsba anyagvásárra, kiválogatom, ami érdekel.
Ez idén szeptember végén volt. Szelektálok ilyenkor is,
majd választok színeket, színkártyákat, elkezdek sziluetteket tervezni, kitalálom a mintát, ami jelen lesz az
egész kollekcióban. Amikor elkészülnek az első darabok, azok húzzák magukkal a többit: készülnek a fazonok, jön a kísérletezgetés, mit mivel és hogyan lehet
kombinálni – hogy valaki ne csak egy darabot találjon,
hanem több közül is választhasson, és azok jól variálhatóak legyenek. És fontos persze, hogy legyen egy
image-darab is, amely jól meghatározza a kollekciót.
S&L.: Sokszor átvariálja az eredeti gondolatot?
T. D.: Nagyon ritkán. Az eredeti gondolat nem csap
be, adja magát és a többit is.
S&L.: Apropó eredeti gondolatok: a tervezők menynyire figyelik egymás munkáját?
T. D.: Itthon mindenki ismer mindenkit. Egy olyan
eseményen például, mint a Toni&Guy Fashion Week
Budapest, össze vagyunk zárva, már a lejárópróba
során látjuk egymás kollekcióját. Azt gondolom, itthon
elég jó a felhozatal. Nem tudom, hogy ez a tervezők
közötti versenyszellemtől alakult-e így, vagy mitől, de
nem nagyon van tudomásom olyan környező országról, ahol ilyen erős tervezői gárda lenne.
S&L.: Hogy látja magát tíz év múlva?
T. D.: Ugyanígy, csak több alkalmazottal, nagyobb csapattal, akikkel több boltba szállítunk, és még jobb
minőségű anyagokkal dolgozunk. Szeretnék minél
messzebb eljutni önerőből...
Varga Ildikó
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Főszerepben a szoknya
Egyszerű, kényelmes, s megannyi stílusban megállja
a helyét. Elegánsabb alkalmakra, vagányabb
hétköznapokra... csak a körítés változik.
Nyaklánc
Zara
9995 Ft

Fülbevaló
Pandora
24 990 Ft
Nyaklánc
Pandora
27 990 Ft

Kabát
Mango
39 990 Ft

Kalap
Bershka
6595 Ft
Kendő
Mango
7995 Ft
Blúz
Mango
15 995 Ft

Kesztyű
H&M
5999 Ft

Bőrdzseki
New Yorker
14 990 Ft

Szoknya
Zara
14 995 Ft

Karóra
Esprit
24 890 Ft

Cipő
Orsay
7995 Ft

Táska
H&M
9990 Ft
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Táska
Orsay
7995 Ft

Csizma
H&M
12 990 Ft

divat

Szemüveg
Optic World
29 990 Ft

Karóra
Juta Óra-ékszer
88 500 Ft

Nyakkendő
Zara
7995 Ft

Sál
H&M
2990 Ft

Zakó
H&M
29 990 Ft

Öv
Mango
8995 Ft

Ing
Zara
9995 Ft

Póló
Tom Tailor
3990 Ft

Nadrág
Zara
14 995 Ft

Mandzsetta
Swarovski
32 800 FT

Farmer
Wrangler
24 990 Ft

Táska
Saxoo London
19 990 Ft

Pulóver
Saxoo London
9990 Ft
Cipő
CCC
15 900 Ft

Zakókombinációk

Cipő
Borgo
17 990 Ft

A legörökebb darab, amivel egyszerűen nem lehet
mellényúlni. Induljunk akár tárgyalásra, akár egy laza
sörözésre, egy jó zakó sosem hagy cserben.
2014. november | STÍLUS&LENDÜLET |

23

életmód

A divat kortársai

Fiatal magyar trendteremtők

Taylor Swift, Lady Gaga, Charlize Theron. Mi a közös bennük
azonkívül, hogy nemzetközi hírességek? Kortárs magyar
divattervezők modelljeit viselik. Ahogy itthon is egyre
többen. Mert a kortárs divattervezők izgalmasak, érdekesek,
és ami a legfontosabb: elérhetők és bátran viselhetők.

Ruháiért rajong Lady

Gaga,
Lindsay Lohan, Bella
Thorne, idén ősszel pedig jelen volt a

londoni divathéten.
Abodi Dóra

Erős, karakteres, sötét hangulatú ruhái elképesztően
nagy hatással vannak mindenkire: többször szerepeltek már a Vogue-ban, illetve a Vogue Italia
támogatásával mutatta be kollekcióját Dubaiban.
2010-ben a Fashion Awardson az Év Tervezője,
de elnyerte a düsseldorfi International Fashion
Awards első díját. 2011-ben és 2012-ben is jelölték
a Glamour Women of The Year díjára, 2012-ben és
2013-ban pedig a világ legjobb öt független táskatervezőjét tömörítő exkluzív klubba is bekerült.
Tervezései nagyon egyedi karakterrel rendelkeznek,
mégis időtlenek, különleges vonalakakkal, izgalmas
részletekkel. A DORA ABODI ruhákban megfogalmazódik a női lét számos fontos kérdése, a szerelem,
a szenvedély, a hagyomány, egyáltalán nem tradicionális módon. Kollekciói erős, perzselően vibráló
városi nőknek készülnek, akik szívesen kóstolnak
bele az élet legkülönbözőbb területeibe, ahogy adott
esetben egy-egy pillanatban boldogan benne
is ragadnak. Ruhái Európában, Amerikában
és Ázsiában is beszerezhetőek.
Dóráról bővebben:
www.doraabodi.com
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„A női szépség ékszerként
fogalmazódik meg a kezei között.”
Ferencz Vanda
Tehetsége, egyedi látásmódja 2007-es diplomaéve után egyből egy finomra hangolt kollaborációhoz vezetett: a Use Unsed márka aktuális kollekcióihoz álmodott ékszereket. Később dolgozott
a Je Suis Belle-lel és Nanushkával, majd a 2011es Formatervezési Díj pályázatán is felfigyeltek rá.
Vanda ékszerei leginkább az öntudatos, stílusos,
divatban, designban tájékozott nőket szólítják meg.
Azokat, akik értékelik a különleges megjelenést és
meg akarják mutatni önmagukat. Azokat, akik szeretnek az előtérben lenni, látszani. Minőségi alapanyagokból karakteres, szembetűnő látványos ékszereket
tervez, melyek hamarosan nemcsak itthon, hanem a
nemzetközi piacon is elérhetőek lesznek.
Vandáról bővebben:
ferenczvanda.hu

Tudatosan gondolkodnak munkáikról
és vásárlóikról. Képviselik, hogy igenis
fontos, mit veszel fel, hol vásárolsz,
mit mutatsz magadból.
TheBétaVersion
Ha létezik divattündérmese, az övék az. A táskamegálmodó Rainer
Zsófi és Varga Cili üzlettársak és gyermekkoruk óta barátnők. Az érettségi után Cili szociológiát és kommunikációt kezdett hallgatni, Zsófi
egy dániai népfőiskolán designt tanult, majd a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem hallgatója lett, s mire végzett, már tudta: a táskák jelentik
az életét. A TheBétaVersion megalakulása után 2011-ben a Gombold
újra! divatpályázatán Pixelfolk kollekciójuk zajos sikert aratott. A koncepció azóta is egyszerű és hatásos: monokróm színvilág,
minőségi alapanyagokból, kézzel készített, funkcionálisan
és esztétikailag is időtálló, egyedi darabok a női táskáktól az
öveken keresztül az iPad-tokokig.
A Bétáról bővebben:
thebetaversion.com

életmód

Lazán elegáns, miközben vagányan
sportos. Utánozni lehet, másolni képtelenség.
Nubu
A NUBU designerei, Garam Judit és Kovács Adél olyan kifinomult, modern
öltözékeket terveznek, amelyeket a letisztultság és szolid nőiesség mellett egyedi vagányság jellemez, amivel magabiztosságot adnak viselőjüknek. A NUBU darabok a kiegyensúlyozott, nyugodt, ugyanakkor
friss és előremutató megoldásokat kereső, szabad, városi nő ruhatárát adják. Az egymást követő szezonális kollekciókon érezhető egyfajta
következetesség és karakteresség a könnyed kortalanságnak, a mindennapi
klasszikus városi stílusjegyeknek, a visszafogott luxusérzetnek és színvilágnak
köszönhetően. A NUBU mégis minden szezonban folyamatosan megújul – érzékeny kölcsönhatásban a változó trendekkel. Ma pedig már nem csak a magyar
nők érhetik el mindezt az Andrássy úton: a NUBU modelljei Tokióban, Hongkongban, Pekingben, Sanghajban és Kuwaitban is megvásárolhatóak.
A NUBU-ról bővebben:
www.nubu.hu

Filozóﬁájuk, hogy a divat és az öltözködés
nem kiváltság, hanem a mindennapi élet alapvető
részei, a hordhatóság és kényelem mellett az egyediség
kialakításának fontos eszközei.
Je Suis Belle

Ő az első kortárs magyar cipőtervező,
akinek kollekcióját már a német
Salamander bolthálózat is árulja.
Vágó Réka

A 2005-ben Dévényi Dalma és Kiss Tibor által alapított
márka mára hazánk egyik vezető divatbrandjévé nőtte ki
magát és nemzetközi szinten is elismertté vált.
Koncepciójuk alappillére az együttműködés más művészeti ágakkal, különös tekintettel a képzőművészetekre. Intellektuális értékeiknek vallják a tradicionális
technikák és a népművészet kortárs keretbe emelését is.
Hiszik, hogy aki ruháikat hordja, részesévé válik világuknak, ugyanakkor személyiségével maga is alakítja a márkát. Kollekcióik darabjai mindig reflektálnak az aktuális társadalmi és kulturális változásokra. Az állandó minőséget
legfontosabb értéküknek tartják, a ruhák mellőzik a felesleges részleteket: lényegre törőek és kommunikatívak.
A Je Suis Belle-ről bővebben:
www.jesuisbelle.hu

Nem szereti a túl steril, túl tökéletes cipőt. Az olyan cipőt szereti, amely
egyedi, elegáns, kényelmes, és amelyre pillantva valamit megtudhatunk viselőjéről. A tervezőnő 2005-ben alapított REKAVAGO
márkájával ma Magyarország cipőnagykövete. Exkluzív cipői
hamar elnyerték a közönség és a szakma figyelmét: 2010-ben a
Cosmopolitan Rékát az év legjobb divattervezőjévé választotta.
Vallja, valaki lehet úgy is szexi egy cipőben, hogy nem szenved. Réka
lábbelijeiben stílusosan, kényelemesen járhatnak és csinosnak érezhetik
magukat a modern városi nők, akiknek lételemük a lendület és a frissesség. Ahogy az általa tervezett letisztult, karakteres vonalvezetésű táskák is
tökéletes kiegészítői lehetnek a rohanós hétköznapoknak.
Rékáról bővebben:
rekavago.com
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Vásároljon OSRAM LED termékeket akár

KAPCSOLJON
CSÚCSMINŐSÉGRE!
OSRAM LED TERMÉKEK AKÁR
60% KEDVEZMÉNNYEL!*

A matricák gyűjtése 2014. október 1-jétől 2015. január 31-ig tart.
A matricák 2014. október 8-tól 2015. január 31-ig,
vagy az árukészlet erejéig válthatók be, a kijelölt
MOL-töltőállomásokon.
Vegyen részt Multipont nyereményjátékunkban is!
További részletek a www.mol.hu/osram weboldalon

kedvezménnyel!*

*A termékek MOL által alkalmazott kiskereskedelmi árához képest

220x156 HOR_mol-osram_HUN.indd 1
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JUTALMAZÁS
AJÁNDÉK

Útitárs az
ajándékozásban:
blue kártya
ElEgáns ajándék
partnErEi
és munkatársai
számára.

gasztronómia

Őszi fazon,

TÖKSZEZON

Az ablakok már párásodnak, de az aranysárga sütőtök édeskés
illata mindig meleget varázsol körénk. Bátran próbáljuk ki
a klasszikus sonkatökön kívül a dinnyéhez hasonlító laskatököt,
a világos rózsaszínű nagydobosit, a piros Hokkaidó-tököt, vagy
az itthon ritkább Muscade de Provence tököt.
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gasztronómia

Répás sütőtökkrémleves
Így készül:

1) Egy fazékba öntsünk két evőkanálnyi olívaolajat, majd dobjuk
rá az aprított vöröshagymát és pároljuk meg. 2) Tegyük rá a fel-

kockázott Hokkaidó-tököt és a felszeletelt sárgarépát, majd 10
percig kevergetve dinszteljük őket aranyszínűre. 3) Ekkor öntsük
fel az alaplével, majd forraljuk fel, és tegyük bele a tejszínt. Mikor
újra felforrt, botmixerrel pürésítsük simára. 4) Száraz serpenyőben pirítsuk meg a tökmagot. Szórjuk meg vele a forró levest, és
tálaljuk egy kevés tejszínnel nyakon öntve.

Érdekesség:
Sós ételekhez is
vásárolhatunk
habtejszínt, ami
alapvetően nem
édes, viszont
általában magasabb
zsírtartalmú, így
sűrűbbé, teltebbé
teszi az ételeket.

Hozzávalók: fél kg hámozott Hokkaidó-tök, 7 dl zöldségalaplé,
2 fej aprított vöröshagyma, 2 db nagy sárgarépa, 4 evőkanál
olívaolaj, 1 dl tejszín, 1 marék tökmag.

S&L-tipp: A sütőtök mellé remekül felhasználható fűszer a curry,
a bazsalikom, a rozmaring, a sáfrány, a szerecsendió és a kardamom.
A szendvicskrém arra is jó, hogy kikísérletezhessük a sütőtökhöz
illő kedvenc fűszerpárunkat.

Sütőtökös szendvicskrém
Így készül:

1) A sütőtököt vágjuk kisebb kockákra és tegyük 200 °C-ra előmelegített
sütőbe, majd 30–40 perc alatt süssük puhára. 2) A hagymát is vágjuk koc-

kákra, majd dinszteljük meg egy kanál vajon. Szedjük ki egy kis tálba, majd
öntsük hozzá a sült tököt. 3) Szórjuk meg őrölt rozmaringgal, vagy tépkedjünk bele friss rozmaringleveleket. 4) Ízlés szerint keverjünk hozzá majonézt,
ettől még krémesebb lesz. 5) Turmixoljuk össze, majd lehűtve kenjük friss
pirítósra. Hűtőben jól lefedve 3-4 napig eláll.
Hozzávalók: 5 dkg vöröshagyma, 1 kanál vaj, 30 dkg hámozott sütőtök,
só, frissen őrölt bors, 1 kiskanál őrölt rozmaring, 3 evőkanál majonéz.
S&L-tipp: próbáljuk ki, hogy céklát és répát is teszünk
a tökgerezdek mellé a sütés félidejében – így a köret még
sziporkázóbbá és teltebb ízűvé válhat. A klasszikus ételek
szerelmesei lila káposztát is adhatnak a malacsült mellé.

Malacsült tökágyon
Így készül:

1) A malac bőrét irdaljuk be, sózzuk és borsozzuk meg, hintsük meg zúzott fokhagymával, és
hagyjuk állni a hűtőben egy órát. 2) Vágjuk gerezdekre a tököt és felekbe a lila hagymákat.
Sózzuk, borsozzuk meg őket, majd forgassuk meg olívaolajban. 3) Tegyünk serpenyőbe zsírt,
és helyezzük rá a pácolt húst, majd takarjuk le fóliával. 4) 40 perc alatt süssük elő közepe-

sen forró sütőben. Majd vegyük le róla a fóliát, és tegyük mellé a tök- és a lilahagyma-gerezdeket. 5) A húst kenjük meg mézzel, locsoljuk meg az egészet egy deci sörrel, és kapcsoljunk
grillfokozatra. Amikor a tök puha, a hús pedig piros, vegyük ki a sütőből.

Hozzávalók: 25 dkg bőrös malachús, 1 dl sör, 20 dkg sütőtök, 2 db lila hagyma,
babérlevél, só, frissen őrölt fekete bors, 1 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál zsír.
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Tökös-fahéjas mufﬁn
Így készül:

1) A tököt kockázzuk fel és 10 perc alatt főzzük puhára egy fazék
vízben. 2) A száraz hozzávalókat, vagyis a liszteket, a sütőport, a

fahéjat és a sót keverjük össze egy tálban és daraboljuk bele a rozmaringot is. 3) A tojásokat verjük fel és adjuk hozzá a folyékony
hozzávalókat: a joghurtot, a tejet, az olajat és a mézet. Öntsük a
száraz hozzávalók közepébe és keverjük simára. 4) Száraz serpenyőben illatozásig pirítsuk meg a tökmagot, majd a megfőtt és
kissé kihűlt tökkel együtt tegyük a masszához. 5) Töltsük meg vele
a muffinformákat, majd 200 °C-ra előmelegített sütőben 20–25
perc alatt süssük barnára. Tálaláskor szórjuk meg porcukorral.

Hozzávalók:
18 dkg búzaliszt, 13 dkg
teljes kiőrlésű liszt,
20 dkg hámozott
sütőtök, 1 zacskó
sütőpor, 2 tojás,
1 teáskanál só, 3 szál
friss rozmaring,
1 evőkanál őrölt fahéj,
1 dl natúr joghurt,
6 dl étolaj, 2,5 dl tej,
2 evőkanál méz,
3 evőkanál tökmag.

S&L-tipp: ha egy kanálka szalalkálit is teszünk a tésztába, kipróbálhatjuk mini kuglófformáinkat is ezzel a recepttel. Édes-tökös
süteményekhez jól passzol a szegfűszeg és a vanília is.

BORAJÁNLÓ
Napbor
St. Andrea
Egri Csillag 2012
Aranysárga, üdítő, olaszrizlinghárslevelű gerincű házasítás,
60% acéltartályos, 40% hordós
érleléssel. Borsos, fűszeres, élettel teli, színes bor. Kis ásványosság, hosszú, száraz korty.
Az érett, de nem túlérett gyümölcsöt több időpontban szüretelték, hogy a klasszikus
egri csillag kategóriába illő, jó
ivású, mindennapi bor szülessen. A Challenge International
du Vin borversenyen nemzetközi
mezőnyben, nemzetközi bírák
előtt szerzett aranyat.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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S&L-tipp:
A Hokkaidó-tököket
először skalpoljuk meg
a felső harmad- vagy
negyedrészüknél, és
a skalpokból ne vágjuk
ki a tök húsát.
Ha a tökhússal együtt
már túl sok lenne
a töltelék, nyugodtan
töltsünk meg vele
kerámiából készült
tűzálló tálkákat, és
süssük meg őket abban
a tökök mellett.

Töltött Hokkaidó-tök
Így készül:

1) Forró vízben áztassuk a gombákat 5 percig. 2) Skalpoljuk meg a tököket. Magozzuk ki őket, vájjuk ki a belsejüket, majd a kivágott tökhúst kockázzuk fel. 3) Egy serpenyőben hevítsünk olajat, majd dinszteljük meg
rajta a negyedekbe vágott lila hagymát, a felezett fokhagymagerezdeket.
Adjuk hozzá a rozmaringot, a tököt és az aszalt paradicsomot is.
4) 5 perc után az áztatólevével együtt adjuk hozzá a gombát is.
5) Ízesítsük sóval, borssal, végül adjuk hozzá a kuszkuszt – ekkor már
vegyük le a tűzről! –, tegyük bele a diót, és fedjük le. 6) Töltsük meg a
tököket, helyezzük vissza a sapkájukat is, majd dörzsöljük be a héjukat olívaolajjal. 200 °C-ra előmelegített sütőben süssük őket egy óráig, amíg a
tökök meg nem puhulnak. Tűpróbával ellenőrizhetjük, hogy készre sültek-e.
Hozzávalók: 2 db kisebb Hokkaidó-tök, 1 marék szárított erdei
gomba, 1 fej lila hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 5 db aszalt
paradicsom, 10 dkg kuszkusz, 2 ág friss rozmaring, fél marék dió,
2 evőkanál olívaolaj, só, frissen őrölt fekete bors.

Bankkártyával jobban jár!
Használja a mellékelt kuponokat, és ﬁzessen OTP MasterCard®
vagy Maestro® bankkártyájával 2014. október 1. és november 30. között!
Vásároljon kártyájával minél többször, és nyerje meg a heti 25 db 50 000 Ft
értékű vásárlási utalvány egyikét!
A promócióval kapcsolatos további információkat keresse a hivatalos játékszabályzatban a www.otpbank.hu/ﬁzessenkartyaval weboldalon. A tájékoztatás
nem teljes körű. A termékek és szolgáltatások részletes feltételeit és díjait a bankﬁókokban és a www.otpbank.hu honlapon közzétett vonatkozó hirdetmények,
üzletszabályzatok tartalmazzák. Jelen kiadvány a ﬁgyelem felkeltését szolgálja, nem minősül ajánlattételnek.

-10 Ft/liter normál üzemanyagra
-20 Ft/liter prémium üzemanyagra

Beváltási időszak: 2014. október 1. és november 30. között.

kedvezménnyel

OTP családi menük,

akár 40%

Beváltási időszak: 2014. október 1. és november 30. között.

20% kedvezmény

20 000 Ft feletti vásárlás esetén

Beváltási időszak: 2014. október 1. és november 30. között.

15% kedvezmény

A tankönyveket kivéve.

minden könyvre*

*

Beváltási időszak: 2014. október 1. és november 30. között.

A kupon 2014. 10. 01. – 2014. 11. 30 között
a kijelölt MOL-töltőállomásokon
20 Ft/l kedvezményre jogosít EVO NEO benzin vagy
EVO NEO Diesel, illetve 10 Ft/l kedvezményre jogosít
95 Benzin, Diesel vagy Mol eco+ Autógáz (LPG)
tankolása esetén, a tankolás teljes mennyiségére.
A kedvezmény a kútnál érvényes árból kerül levonásra.
A kupon kedvezménye más engedményekkel nem vonható
össze, készpénzre nem váltható át.
A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.
A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.
További részletek és a kijelölt kutak listája a MOL-töltőállomásokon vagy
a www.mol.hu weboldalon.

Cikkszáma: 775825

akár 40%

akár 32%

Megtakarítás

A kedvezmény csak az OTP Bank által kibocsátott OTP MasterCard®
és Maestro® betéti kártyákkal való ﬁzetés esetén érvényes!

A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.

A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.

A kupon kedvezménye a bolti árból értendő és más engedményekkel
nem vonható össze, készpénzre nem váltható át.

A kedvezmény csak az OTP Bank által kibocsátott OTP MasterCard®
és Maestro® betéti kártyákkal való ﬁzetés esetén érvényes!

A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.

A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.

A kupon kedvezménye akciós termékekre nem vonatkozik és más
engedményekkel nem vonható össze, készpénzre nem váltható át.

A kupon kedvezménye más engedményekkel nem vonható össze,
készpénzre nem váltható át.
A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.
A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.
A részt vevő éttermek listája megtalálható a www.mcdonals.hu oldalon.
A kedvezmény csak az OTP Bank által kibocsátott OTP MasterCard®
és Maestro® betéti kártyákkal való ﬁzetés esetén érvényes!

OTP családi menük
OTP menü kedvezményes ára
OTP Családi menü „A”
Happy Meal menü + McChicken szendvics +
1 350 Ft
0,25l-es szénsavas üdítő vagy jeges tea
OTP Családi menü „B”
Happy Meal menü + Big Mac szendvics +
1 990 Ft
McChicken szendvics + kis burgonya +
0,4 l-es szénsavas üdítő vagy jeges tea

A kedvezmény csak az OTP Bank által kibocsátott OTP MasterCard®
és Maestro® betéti kártyákkal való ﬁzetés esetén érvényes!

A CBA üzletekben is kedvezmények várják!

Az akció ideje alatt, ha OTP MasterCard® vagy Maestro® bankkártyájával ﬁzet,
minden 5000 Ft után 500 Ft értékű kupont
kap a pénztáraknál, melyet a következő 5000 Ft feletti vásárlásakor válthat be.

kultúra

Kultúrkalandok novemberre

Őszbúcsúztató

Bár beköszöntött a hideg, ez korántsem
jelenti azt, hogy otthon kellene maradnunk.
Összeállításunkban számtalan jó okot adunk
arra, hogy érdemes legyen kimozdulni
a meleg lakásból.

Koncert

Szegedi Jazz Napok
Szeged, 2014. november 7–8.

A Szegedi Jazz Napok idei legnagyobb szenzációját a legendás Steve Khun
vendégjátéka fogja jelenteni. Hihetetlen, de a 76 éves sztárzongorista most
lép fel először Magyarországon, ahová a híres Jarrett/Garbarek-bőgős, Palle
Danielson is elkíséri. A világhírű Bill Frisell Band legjobb felállásával mutatja be vadonatúj lemezét. A pénteki program másik
nagy különlegessége az erre az alkalomra újjáalakult Dél-alföldi
Szaxofonegyüttes, valamint egy új csillag, az észbontóan eredeti
Eichinger-Csurkulya gitár-cimbalom duó is. A szombati programot
olyan „előzenekar” nyitja, mint Kőszegi Imre új együttese, a NEW5,
majd egy hazai szupergroup következik, a Gadó Gábor és Balázs
Elemér vezette Remember 80/81 Quintet.

Ï

Ï

Talamba 15

Budapest, Művészetek Palotája
November 22. 19:30

A Talamba Ütőegyüttest a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola négy
diákja alapította 1999-ben. Kreativitásuk és ötletességük sikeres csapattá kovácsolta őket, olyan világsztárok társaságában léptek már
fel, mint a mezítlábas orgonaművész, Rhoda Scott és a jazzfenomén
Jacques Loussier. A jubileumi koncerten az eddig megjelent 11 albumuk
legnépszerűbb részleteivel lépnek színpadra.

Gasztro

Disznótoros Kolbászfesztivál
Budapest, Vasúttörténeti Park
2014. november 14–16.

Budapest legújabb gasztroszenzációján bárki feltöltheti az éléskamrákat télire: a szervezők Budapestre hozzák az eredeti,
hagyományőrző disznótoros hangulatot. Természetesen a gasztrovásár sem marad el: borutca, pálinkautca, kézművesutca, népművészetutca és kolbászfalu is lesz. Minden rendezvénynapon élő
disznóvágás és húsfeldolgozási bemutatók várják az érdeklődőket az esti programok nyitányaként.
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Ï

kultúra

Kiállítás

Színház

RAINER 85
– Tisztelet Arnulf Rainernek

Makszim Gorkij:
Éjjeli menedékhely

Arnulf Rainer a ma élő egyik legjelentősebb, legismertebb osztrák képzőművész. 85. születésnapja alkalmából tárlatai világszerte láthatók Londontól
kezdve Berlinen át New Yorkig.
A nemzetközi tárlatok sorába
Ï
kapcsolódik be a Magyar
Nemzeti Galéria kiállítása,
melyen a művész egyik legismertebb sorozatából, az 1980as évek elejétől készülő Goyaátiratokból láthatunk műveket.

A lét perifériájára sodródott,
lepusztult emberek egy földalatti pincehelyiségben tengetik életüket. A világiroda- Ï
lom ismert figurái ők: Klescs,
Szatyin, a Színész, Vaszka
Pepel, a Báró, Luka és a többiek… A mű egyúttal a zsákutcába került emberiség sajátos
szimbóluma is. Egy olyan emberiségé, amely elveszítette hitét
Istenben, a létezés magasabb rendű értelmében, ugyanakkor
önmaga küldetését sem képes felismerni.

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
2014. október 15. – 2015. január 4.

Film

Csillagok között
Bemutató: november 6.

Budapest, Nemzeti Színház
Bemutató: 2014. november 08.

Ï

Az emberiség megmentése Christopher Nolan szemével. A sötét lovag trilógia rendezőjének új filmjében a Föld végveszélybe kerül, ám a megoldás ezúttal nem a bolygó megmentése, hanem annak elhagyása lesz.
Hogy hova és hogyan? Erre a kérdésre keresnek választ a főszereplők,
többek között Matthew McConaughey, Michael Caine, Matt Damon, Anne
Hathaway és Casey Affleck.

Könyv
¿

Sophie Hannah
A monogramos gyilkosságok – Hercule Poirot új esete
Európa Kiadó

Poirot visszatér! Három holttestet találnak a Bloxham
Szálló három emeletén, mindhármuk szájában monogramos mandzsettagomb lapul. A Scotland Yard ifjú felügyelője, Edward Catchpool kapja meg az ügyet, amely korántsem ígérkezik könnyűnek. Nagy szerencséjére Poirot
szívesen segít az érthetetlen bűnügy felgöngyölítésében,
amiben kulcsszerepet játszik egy cselédlány, egy lelkész
özvegye és a negyedik mandzsettagomb.

Mario Vargas Llosa:
A látványcivilizáció
Európa Kiadó

A Nobel-díjas perui író szerint
¿
a XXI. században a kultúra
válságát éli. Szomorúan sorolja
annak látható jeleit, mely szerint a régmúlt idők igényes,
értékteremtő kultúrelfoglaltságainak helyét a látványos, felszínes, könnyű szórakozás vette át. A kultúra halott, de legalábbis haldoklik – állítja. Ő maga
pedig berzenkedve, lassan elmúló emlékként figyeli
az átalakulás számára oly idegen folyamatát.

horoszkóp

A pihenés

és nyugalom hava

Joaquin
Phoenix
1974. 10. 28.

Bármennyi dolgunk is lesz novemberben,
mindenképpen meg kell próbálnunk
egy kis időt szakítani a pihenésre
és a feltöltődésre.

Kos

Március 21. – április 21.

Annak ellenére, hogy ön jobban szereti a napos hónapokat,
szokatlan módon most – hűvös idő ide vagy oda – vágyni
fog egy kis vidám szabadságra. Úrrá lesz önön az utazási
vágy, és szeretne pár napra kilépni a hétköznapokból. Ne
tétovázzon, tegye meg!

Bika

Április 22. – május 21.

Energiaszintje a maximumon lesz, a lehető legjobbat tudja
kihozni önmagából. Ez a hűvös, ám mégis gyönyörű hónap
nemcsak a közérzetére, hanem anyagi helyzetére is jótékony hatást gyakorol majd.

Ikrek

Május 22. – június 21.

Novemberben még a szokottnál is élénkebb, érdeklődőbb
lesz, így aki ebben a hónapban meg akarja önt győzni az
igazáról, annak igencsak jó vitapartnernek kell lennie. Ha
bármiféle üzleti tárgyalása van, a siker szinte garantált.

Rák

Június 22. – július 21.

Kicsit túl sok munkát vállalt az év végére, holott a lelke
mélyén most sokkal inkább egy kis lazításra vágyna.
A hónap végére azonban anyagi helyzete fellendül, tehát
megéri energiát fektetni a pluszmunkákba.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Ez a hónap sok kellemes élményt nyújthat, főleg akkor, ha
szeret emberek között lenni. Családja érezni fogja az ön
segítő szándékát, a mély beszélgetéseknek köszönhetően
pedig több barátjával is közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak érzi magát: ha párkapcsolatban él, akkor kapcsolatuk elmélyülhet, ha pedig még
keresi azt a bizonyos valakit, akihez szeretne közelebb
kerülni, akkor jobb időpontot nem is választhatott volna
a keresgélésre.
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Németh
Kristóf
1975. 11. 05.

Demi
Moore
1962. 11. 11.

Jodie
Foster
1962. 11. 19.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Ha valami nem igazán úgy alakul, ahogyan eltervezte, ez még nem ok arra, hogy kibillenjen lelki
egyensúlyából. Különösen most, amikor a környezetében elég sok embernek van szüksége
arra, hogy ön tartsa benne a lelket. Ne aggódjon, lelkierejében most sem kell csalódnia.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Nagyon kiegyensúlyozottnak és nyugodtnak fogja
magát érezni novemberben. Ugyan továbbra is
maximalista lesz, de sokkal türelmesebb lesz
azokkal, akik nem tudják önhöz hasonlatosan
a maximumot nyújtani. Párkapcsolatában sok
örömre és megértésre számíthat.

Nyilas

November 23. – december 22.

Novemberben olyan nyugodt lesz, amennyire
egy tüzes jegyű ember nyugodt lehet. Még
munkatársai okoskodását is jól fogja tűrni, egy
családtagjával pedig, akivel korábban vitája
volt, megtalálja a közös hangot.

Bak

December 23. – január 20.

Ha a közelmúltban sikerült jó pénzügyi döntést hoznia, akkor most elkezdheti leszüretelni
a gyümölcseit. Olyan remek lehetőségei lesznek az anyagi gyarapodásra, amilyenekre még
álmában sem gondolt volna!

Vízöntő

Január 21. – február 19.

November első két hete kisebb vitákat eredményezhet, és emiatt néha elkedvetlenedhet.
Ne aggódjon: higgadtságának és megfontoltságának hála mindig pozitívan fog kijönni a vitás
helyzetekből, és az ellenérdekelt felet is sikerül
majd a maga oldalára állítania.

Halak

Február 20. – március 20.

A Halak hölgyeknek egy kicsit több munkájuk
lesz, mint ahogyan azt eltervezték, de jó időbeosztással mindent könnyedén sikerül majd
megoldaniuk. A Skorpió hava egy kis nosztalgiázást is lehetővé tesz egy rég nem látott kedves ismerős felbukkanása által.

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2014. november 30-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk
megfejtése: „Aki gyorsan utazik, az elszalasztja, amiért útra kelt.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Gulyás Miklósné – Pécs; Antal Ferenc – Nagylók; Sipos
Borbála – Cserépváralja; Hornyák István – Komló; Fülöp László - Kóny. Gratulálunk!
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Jövő
Újratöltve

PÉLDÁTLAN PÉLDAKÉPEK!
MOL Tehetséggondozásért Díj
Jelöljön Ön is!

Keressük azt a lelkes tanárt, edzőt, aki felfedezi tanítványai
tehetségét és kiemelkedően sokat tesz értük.
Ha ismer ilyen pedagógust, jelölje a MOL Tehetséggondozásért
Díjra, hogy munkájáért elismerésben részesíthessük!
A díjat évente 9 személy veheti át.
A jelöléseket 2014. december 31-ig várjuk.
Díjátadás 2015. tavasz.

www.ujeuropaalapitvany.hu, www.mol.hu
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OPEL MODELLEK

REPÜLJÖN DUBAJBA AZ OPELLEL!
Rendeljen most új Opelt, és sivatagi utazást nyerhet
Dubajba az Opel Dakar Teammel.*
opel.hu

A képen látható autó illusztráció. Az ár ajánlott bruttó fogyasztói ár.
* A 2014. október 24. és november 30. között új személyautót megrendelő magánszemélyek között kisorsolunk 1 fő részére egy dubai utazást az Opel Dakar Teammel. További részletek az Opel.hu honlapon.
** A feltüntetett ár az Opel Corsa (3- és 5-ajtós) 1.0 l Selection, illetve az Opel Astra (5-ajtós) 1.4 l Selection modell vásárlása esetén érvényes. Az ajánlott ár 2014.
október 24. és november 30. között az akcióban részt vevő Opel márkakereskedésekben megrendelt autókra érvényes. Az Opel Southeast Europe Kft.
és az akcióban részt vevő Opel-márkakereskedések fenntartják a jogot az ajánlat megváltoztatására, illetve visszavonására. Kombinált használat esetén az Opel
Corsa átlagfogyasztása: 3,1-9,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 82-172 g/km, az Opel Astra átlagfogyasztása: 4,6–10,1 l/100 km, CO2- kibocsátása: 129-173 g/km változattól és forgalmi viszonyoktól függően. A megjelölt üzemanyag-gazdaságossági adatok csupán tájékoztatási célt szolgálnak. A gépkocsi üzemanyag-gazdaságossági jellemzői mellett a vezető magatartása, valamint további tényezők (pl. forgalmi, út-, és időjárási körülmények, a gépkocsi egyedi felszereltsége, terhelése,
állapota, a gumiabroncsok, az üzemanyag minősége, a klímaberendezés használata vagy a karbantartás gyakorisága) is szerepet játszanak a gépkocsi üzemanyag-fogyasztásában és CO2-kibocsátásában. Az Opel emiatt a megadott tájékoztató adatok és a tényleges fogyasztás közötti eltérésből eredő felelősségét
kizárja.

