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A LEGSZEBB AJÁNDÉK.
NEKÜNK.
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SÜTŐOLAJAD, ÉS NYERJ!

A szerencsés olajgyűjtőkre vár:
• 1 db interaktív vacsora 6 fő részére a nyertes otthonában
Fördős Zé gasztrobloggerrel
• 5 db Philips Multicooker
• 40 db KIKA ajándékutalvány
Ha leadod olajad az akcióban résztvevő kutakon, most egy
gyűjtőedényt kapsz ajándékba!*

A promóció időtartama: 2014. december 1– 2015. január 15.

További részletekről érdeklődj a promócióban részt vevő
MOL-kutakon vagy a www.boldogolaj.hu oldalon!
*amíg a készlet tart
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Decemberben igen rangos sporteseménynek
ad otthont Magyarország és Horvátország:
a női kézilabda-Európa-bajnokság mérkőzéseit rendezik több városban is. Ráadásul,
mivel a magyar kézislányok nagyon jók, megvan rá az esély, hogy nemcsak a rendezésnek örülhetünk, hanem egy szép eredménynek is. A kézilabda az egyik legnépszerűbb
sportág itthon, a női klubcsapatok és a válogatott elmúlt évekbeli jó szereplései pedig
méltán adnak okot a nemzeti büszkeségre.
Mi a MOL-nál is nagyon szeretjük a kézilabdát, évek óta támogatjuk a szegedi férficsapatot és több nemzetközi versenyen álltunk már
nemzeti válogatottjaink mögött. Ezért is tetszik nekünk nagyon a mostani kampány mottója: Kézilabda szeretlek! Örömmel veszünk
részt a mostani Eb kommunikációjában, azért
is, mert így azokhoz is közel vihetjük a sportágat, akik eddig nem érdeklődtek iránta. Ezt a
„közel vinni” gondolatot testesíti meg Gyurta
Dániel Európa-, világ- és olimpiai bajnok úszó.
Örülünk, hogy az ország egyik legkedveltebb
sportolója arcával, szereplésével népszerűsíti
a kézilabdát. Decemberi számunkban interjút is olvashatnak vele, s képet kaphatnak az
élsport mindennapjairól, és arról, hogyan lehet
alázatosnak és szerénynek maradni a világhírnév reflektorfényében. Jó adventi útravaló ez.
Minden kedves olvasónknak kellemes és családias ünnepeket kívánunk!
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

A másodvonal
kiválóságai

➜ A kis dögös
●
➜ A helykereső
●
➜ Olasz harcászat
●
➜ Újratervezés
●

A dán tengerparton, a Tannistesten felsorakoztak azok
az autók, amelyek közül egy a jövő esztendőben büszkén
viselheti majd Az Év Autója kitüntetést. A felhozatalban
akad egy-két kakukktojás, amelyek nem túl esélyesek
a díjra, bár bőven rendelkeznek értékekkel.
BMW X4

A kistestvér
Várható volt, hogy az X6-os sikere után
a BMW az alsóbb szegmensben is beveti
a receptet, melynek végeredménye nyilván nem durranhat már akkorát, mint
a születésekor forradalminak titulált
nagy testvér. Igaz, a kupé-szabadidőautó jellegzetes vonalai sokkal
jobban lötyögnek az újdonságon,
mint a 6-oson, borítékolható, hogy
sokaknak így is tetszik majd az
X4-es. Technikája ugyanis megkérdőjelezhetetlen, a lemezek alatt
egyébként a bevált megoldásokat találjuk: az X3 műszaki alapjait
és hajtásrendszerét, illetve a BMV
szabvány motorcsaládjának tagjai.

Ford EcoSport

Valahol Európában
A Ford kisméretű szabadidő-autója. Fiesta-alapokra építve.
Az európai Fusion utódja. Az EcoSport neve csak nálunk
cseng ismeretlenül. Annak ellenére, hogy Dél-Amerikában
már 2003 óta forgalmaznak ilyen névvel autót, mifelénk
még csak most hozzák a Kuga mellé, a szabadidős kínálat kiegészítésére. Bár a kocsi nagyon igyekezett minél több
elemet átvenni a márka többi autója, így az új Mondeo vagy
éppen a Kuga formavilágából, az eredmény megosztó, európai szemnek szokatlan lett. Ez persze nem azt jelenti, hogy
a bevált technikából építkező EcoSport rossz lenne, és a
felszereltségét is gazdagnak ígérik. Igaz, Magyarországra a
hírek szerint nem hozzák.
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autós-motoros hírek

Karácsonyra is
JACQUES LEMANS!

Jeep Renegade

Vegyesházasság

Ha ajándékozás terén biztosra akarsz menni,
válaszd szeretteidnek a mindig divatos Jacques
Lemans órák egyikét. A mindig a legújabb trendeket
követő márka női és férfiidőmérői egytől egyig
aprólékos tervezési folyamat eredményei.

Jópofa a kis Jeep, ráadásul van benne ötlet, merészség és egyediség
is bőven. Kérdéses viszont, hogy a legendás, jól csengő márkanévnek
és a beépített technikának vajon mennyit árt, hogy ez a Jeep bizonyos
értelemben már a Fiat gyermeke, az olaszok Chryslerrel kötött házasságának gyümölcse. Egyesek skandalumot kiáltanak, mások szerint a
legendás márka a Renegade-del talált vissza önmagához. Egy biztos:
a Fiat kicsi, takarékos motorjai a Chryslertől ismert, kilencsebességes
automata váltóval találkoznak e modellben, melynek stílusa, összetéveszthetetlen karaktere van, ami önmagában is sikeressé teheti.

A Tannistest indulói Az Év Autója díjért:
Audi TT, BMW 2-es Active Tourer, BMW 2-es Coupé,
BMW X4, BMW i8, Citroën C1, Citroën C4 Cactus,
Fiat 500X, Ford EcoSport, Ford Mondeo, Hyundai i20,
Infiniti Q50, Jeep Renegade, Kia Soul, Lexus NX, Lexus
RC, Mercedes-Benz C-osztály, Mercedes-Benz GLA,
Mercedes-Benz S-osztály Coupe, Mini Cooper, Nissan
Pulsar, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Opel Corsa,
Peugeot 108, Porsche Macan, Renault Twingo, Skoda
Fabia, Smart ForTwo/Smart ForFour, Subaru WRX STI,
Suzuki Celerio, Toyota Aygo, Volkswagen Passat

A Swarovski kristályokkal díszített „Rome
1-1841A” letisztult vonalaival és egyszerű
eleganciájával kitűnő választás, kiegészítőként
szinte mindenhez viselhető.
Javasolt fogyasztói ár: 39 900 Ft

A „Lugano 1-1645C” izgalmas színkombinációja
egyedivé varázsolja a divatos férfi kronográfot:
a középbarna varrott bőrszíj és a feketébe hajló
sötétkék óralap nagyon jól kiegészítik egymást,
a barna segédszámlapok pedig tovább erősítik
a kontrasztot.
Javasolt fogyasztói ár: 45 900 Ft

Smart Fortwo/Forfour

Újrapróbálják
A Daimler az első Smart-generációkat nem élhette meg üzleti sikerként,
az ötajtós ForFour kifejezett bukás volt, még a Mitsubishivel összeborulva
is. A legújabb Smartokon látszik, hogy sok mindent újragondoltak a tervezők, és beleadtak apait-anyait. De talán nem tévedünk nagyot, ha azt
jövendöljük, ez a generáció sem lesz kasszarobbantó. Ennek oka pedig
konkrétan a Renault Twingo, ami szinte teljesen ugyanerre a technikára
épül, ám jóval stílusosabban, közvetlenebbül, szerethetőbben hozza a
figurát. Pedig a Smart is remek kis kocsi a maga nemében, ám az emóció
és a stílus ebben a szegmensben sokat nyom a latba.

A JACQUES LEMANS órák nemcsak szemet
gyönyörködtetőek, de minőségi anyagaiknak
köszönhetően megbízható társak
a mindennapokban: nemesacél tokozás,
kristályüveg, 10ATM vízállóság.
Boltkereső:
www.jacques-lemans.com

én és az autóm

Bátor

kiskirályfi

Az új Lexus
NX 300h

A Lexus eddigi legkisebb SUV típusát küldte harcba
a prémium-kompakt szegmensben, és az NX 300h nem
akármilyen fegyverekkel száll szembe a konkurenciával:
az impozáns külső meggyőző technikát takar.

Lenyűgöző városi formaterv, új generációs Lexus Hybrid Drive
és dinamikus F Sport modellváltozat – ezt kínálja az NX 300h

A tanulmányautók sorsa sok szempontból hálátlan:
megadatik nekik a tündöklés egy-egy nemzetközi
autószalonon, majd a pünkösdi királyságot követően
jöhet a feledés időszaka. Ráadásul minél feltűnőbbek, látványosabbak és futurisztikusabbak, annál
kevésbé valószínű, hogy egy-két apró megoldásnál, részletnél több visszaköszönjön a sorozatgyártásba került modelleken is. Éppen ezért okozott egyszerre meglepetést és elismerést az idei Pekingi
Autószalonon bemutatott Lexus NX kompakt SUV
– kevesen gondolták volna, hogy a japán prémiummárka lesz olyan bátor, hogy szinte „cenzúrázatlanul”
vegye át az egy évvel ezelőtt, Frankfurtban debütált
koncepcióváltozat letaglózó designját.

A modell alapfelszereltsége úgy múlja
felül a konkurencia nagy részét,
hogy az autó ára kedvezőbb marad
versenytársaiénál.
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Az egymásba futó élek és a markáns domborulatok
kombinációja elemi erővel hat – kell némi idő a szemnek, amíg teljes egészében átlátja és befogadja az
összképet. A márkára jellemző keskeny fényszóró
és óriási hűtőmaszk kombinációt szinte a végletekig kitolták, a profilt a határozott kerékjárati ívek mellett a hátrafelé eltolt tetőpont teszi erőteljessé, míg az
autó hátsó részét a Lexus jellegzetes L alakú, LED-es
lámpatestei határozzák meg.

Tökéletes hangzás
Formához a tartalom – a belső kialakításra és a felvonultatott technológiára az ókori jelmondat kifacsart
változata rímel leginkább. A Lexus mérnökei ugyanis
nem álltak le a nyerő designnál, hanem kellő időt és
szakértelmet fordítottak az utas- és motortérre is.
A sci-fi hangulat a műszerfal formavilágában is visszaköszön, miközben az anyagválasztás és a kidolgozás
minősége megfelel a prémiumkategória elvárásainak, az ülések kényelmesek, a helykínálat pedig
elöl és hátul is bőséges. Akárcsak az alapfelszereltség, amely úgy múlja felül a konkurencia nagy részét,

én és az autóm

A mennyezeti világítás érzékeli, ha felé nyúlunk, így
nem kell a sötétben keresgélni a kapcsolót – és ez csak egy
a kényelmi funkciók sorából

hogy az autó ára is kedvezőbb. LED-fényszórók, bőrborítású kormánykerék, elektromos rögzítőfék, hegymeneti elindulássegítő, 8 légzsák, 8 hangszórós
audiorendszer, érintőképernyő, kétzónás automatikus klímaberendezés – csak néhány tétel az alapver
ziónak számító Comfort csomag tartozékai közül.
A csúcsot az F-Sport Top Panoramic kivitel jelenti,
amely a nevéhez méltóan még agresszívebb megjelenést és sportfutóművet kínál – valamint többek között
olyan tartozékokat, mint az érintőpad-vezérlésű,
8 colos navigációs képernyő, az F-Sport bőrkárpit, a fűthető kormány és első ülések, illetve a vezeték nélküli
töltő. A hab a tortán az opcionálisan kérhető, 14 hangszórós, Mark Levinson prémium térhatású audiorendszer, amelynek Clari-Fi technológiája kielemzi és feljavítja a digitális, tömörített zenei források minőségét.

Lexus NX 300h
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tengelytáv:
Csomagtér:
Teljesítmény:
Átlagfogyasztás:
Alapár:

4660 mm
1845 mm
1645 mm
2660 mm
555-1600 liter
197 LE
5,0-5,3 l/100 km
10 950 000 forint
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Prima 5W–40

Hibridkomfort
A kétliteres turbós benzines erőforrás tavasszal
érkezik, addig a Lexus névjegyévé vált hibrid kivitelben kapható az NX. A fronthajtású változatban két
villanymotorral társítják a jól ismert 2,5 literes,
Atkinson-ciklusú belső égésű motort, míg az összkerekes verzióban egy további 68 lóerős elektromotor
kapcsolódik a hátsó tengelyhez, amely szükség esetén késedelem nélkül adja le forgatónyomatékát.
A megfelelő komfortról és stabilitásról az új fejlesztésű lengéscsillapítók, valamint az adaptív futómű
gondoskodik. A Lexus Drive Mode Select segítségével pedig a vezető a Normal, Eco, EV (elektromos haladás), Sport és Sport+ üzemmódok közül választhat,
a rendszer pedig ennek megfelelően állítja be a gázreakciók, valamint a szervokormány karakterisztikáit.

360°-os biztonság
Az aktív biztonsági csomag olyan tételeket tartalmaz, mint
a körkamerás panorámamonitor, a teljes sebességtartományban működő adaptív tempomat, a sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer, a holttérfigyelő, a hátsó keresztirányúforgalom-figyelő,
valamint az új típusú kanyarvilágítás és a Head-Up Display rendszer. A Lexusnál első ízben alkalmazott, körkamerás panorámamonitor a márka modelltörténetében valaha beépített
legnagyobb felbontású kamerát használja, míg a teljes sebességtartományban működő adaptív tempomat képes tartani
a követési távolságot az elöl haladó jármű mögött, és szükség
esetén akár állóra fékezi az autót.
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Autónk

téli ápolása
Számos olyan apró fogással óvhatjuk meg autónkat a
hideg évszakban, melyek többsége csak néhány percet
vesz igénybe, később viszont rengeteg kényelmetlenséget
megspórolhatunk, ha áldozunk ezekre.

Az autó karosszériája, az emberi testhez hasonlatosan, hajlamos megsínyleni a tél viszontagságait,
ezért fordítsunk rá több figyelmet. A sózott utakon
egy kőfelverődés helye például sokkal gyorsabban
kezd el rozsdásodni, mint nyáron, ha tehát meglátjuk
a kis barna pöttyöket, mielőbb javíttassuk ki a festékhibát. Érdemes gyakrabban beállni a nagynyomású
mosóba is, ahol az alváz tisztíttatását egyszer se
mulasszuk el, miként a fagyos hónapokban a viaszolásra is érdemes áldozni alkalmanként pár
száz forintot, hiszen sokat segíthet az
állagmegóvásban.

Érzékeny
szigetelések
Az ajtók és szélvédők
körüli gumiszigetelések
télen szintén fokozott
figyelmet kérnek.
A mínuszok rideggé
teszik őket, könnyebben
repedeznek be vagy akár

szakadnak le egy-egy hevesebb ajtónyitás következményeként. Élettartamuk növelése érdekében néhány hetente fújjuk le szilikonos spray-vel, vagy töröljük át szilikonzsírral.

Gondtalan kilátás

Evidencia, hogy a szélvédőt tisztán tartjuk, de azt talán kevesen tudják, hogy nemcsak kívülről kell takarítani, hanem
belülről is, a koszos üveg ugyanis sokkal gyorsabban
párásodik.

Feltöltve
Télen az akkumulátorokra is jobban oda kell figyelnünk,
hiszen a hideg időben jelentősen csökken a teljesítményük,
és gyorsabban lemerülnek. Igaz, a mai akksik már nem igényelnek olyan törődést, mint a régebbiek, de 3-4 év után már
ezeket is érdemes cserélni. Ha már ősszel azt tapasztaltuk,
hogy nehezebben indult az autó, télen könnyedén megadhatja magát az öregecske akkumulátor.

A megfelelő folyadékok
A fagyálló folyadékunk legyen legalább –25 °C dermedéspontú – ezt a biztonság kedvéért méressük is be szervizben
vagy benzinkúton. A nyári szélvédőmosót cseréljük télire,
s fontos: mielőtt a tartályt feltöltjük, teljesen ürítsük ki belőle
a nyári folyadékot, nehogy befagyjon.

Ha nagyobb útra indulunk
A zsebünkben legyen jégoldó spray a befagyott zárak kioldásához, a kocsiban pedig
tartsunk jégkaparót, kéziseprűt vagy kefét és egy kislapátot. A tél nem viccel, szinte
percek alatt fordulhat a napos idő hófúvásba, ezért ha útra kelünk, mindig legyen
bőven benzin a tankban (egy tartalék kanna üzemanyag sem árthat), mint ahogy egykét meleg takaró és egy kis meleg ital egy termoszban, valamint a jól feltöltött mobiltelefon (de legalább egy átalakító, mellyel a szivargyújtóról is tölthető a készülék) is
igen hasznos társunk lehet, ha bajba kerülünk. Miként csúszós úton elakadva egy kis
zacskó homok is jól jöhet, ha kéznél van, s költöztessük be csomagtartónkba a hóláncot is – annál is inkább, mert télen Ausztriába például be sem engednek nélküle.

8

| stílus&lendület | 2014. november

útitárs

Felkészülés a télre

MOL EVOX fagyálló
hűtőfolyadékkal
Télre készülve több teendőnk is van: a gumiabroncsok
és a szélvédőmosó folyadékok cseréje mellett ne
feledkezzünk el a hűtőfolyadékról sem!
Legfontosabb alapfeladatunk ezzel
kapcsolatban, hogy még a fagyok
beállta előtt ellenőrizzük annak szintjét és fagyáspontját, szükség esetén pedig töltsünk rá vagy cseréljük
le. A MOL EVOX fagyálló hűtőfolyadékai teljes körű védelmet és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, s a

7

hagyományos hűtőfolyadékokkal
szemben akár több mint háromszor
hosszabb élettartammal rendelkeznek. Így a környezetet is kevésbé terhelik, valamint költséghatékonyabb
megoldást jelentenek.
Országszerte elérhetők a MOL
töltőállomásain!

tipp a hűtőfolyadék helyes használatához
• A
 gépgyártó által meghatározott időszakonként feltétlenül cserélje le a fagyálló
hűtőfolyadék teljes mennyiségét, és tisztítsa ki a hűtőberendezést!
• Hat évnél idősebb autóknál javasolt a fagyálló hűtőfolyadékot háromnégy évente lecserélni.
• Soha ne keverje a különböző technológiával készült folyadékokat!
• A hígításhoz használjon desztillált vizet!
• Mindig ügyeljen a helyes hígítási arányokra!
• Utántöltésnél lehetőleg használjon ugyanolyan hűtőfolyadékot, amellyel
a gépjárműve fel van töltve. Csak hígított folyadékkal szabad utántölteni!
• Mindig kövesse a gépjármű gyártójának előírásait!

EVOX FAGYÁLLÓ
HŰTŐFOLYADÉKOK
VÉDELEM MINDEN FOKON!
Az EVOX fagyálló hűtőfolyadékok maximális
védelmet nyújtanak a korrózió, a fagyás,
a túlmelegedés ellen, emellett óvják a motort
a kavitáció, a vízkövesedés és a lerakódások
káros hatásaitól is.
Védelem a túlmelegedés ellen
Védelem a fagy ellen
Védelem a korrózió ellen
Védelem a lerakódás ellen
Kiváló alkatrész-kompatibilitás

promóció

Szabadság biztonságban

Nissan crossoverek
A Nissan a Qashqai-jal megteremtett egy
sikerkategóriát 2007-ben, és azóta is arra törekszik,
hogy a crossoverek kínálta előnyöket minden
méretben tökélyre fejlessze. A modellpalettát
tekintve ez kiválóan sikerült.

A Nissan olyan gazdag örökségre alapozza
fejlesztéseit az innovatív járműtechnológia területén,
amely egyértelművé teszi vezető szerepét valamennyi
kategóriában, ahol megjelenik.

Nincs ez másképp a crossoverekben
sem: a négy kamera képéből felülnézeti, 360 fokos panorámát kreáló
tolatórendszer a legnépszerűbb felszerelések egyike a vásárlók körében.
Ezt a hasznos, kényelmes és biztonságos
felszerelést további érzékelőkkel kiegészítve
a mérnökök egy körkörös, aktív biztonsági pajzsot hoztak létre az utasok védelmében, amely figyelmezteti

A

z új Juke, az új Qashqai és a szintén
új X-Trail idei bemutatásával a Nissan
okkal nevezhető a crossover kategória
koronázatlan királyának az autóiparban. Bár
a versenytársak is igyekeznek, és egyre jobb modellekkel árasztják el a szegmenst, a Nissan olyan gazdag
örökségre alapozza fejlesztéseit az innovatív járműtechnológia területén, amely egyértelművé teszi vezető
szerepét valamennyi kategóriában, ahol megjelenik –
így a crossoverek esetében is.
A márka szakembereinek és stratégáinak meggyőződése, hogy a prémium technológiai megoldásokat széles körben, mindenki számára elérhetővé kell tenni,
ezért fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy valamennyi
Nissan modellben a kategóriában elsőként megjelenő
újításokat vonultassanak fel.
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a vezetőt a holttérben lévő autókra, a forgalmi sáv elhagyására, az autó körül mozgó emberekre, illetve az ott
lévő tárgyakra. Ez ma az autóipar egyik legkifinomultabb, legátfogóbb biztonsági rendszere, amely a vészfékezési asszisztenssel, a sofőr éberségét figyelő,
továbbá a közúti jelzéseket felismerő rendszerekkel
kiegészítve valóban egyedülálló módon óvja az utasokat menet közben. Amikor pedig megérkeznek úti céljukhoz, legyen az város, erdő vagy hegyvidék, a kocsi
automatikusan beáll a megfelelő parkolóhelyre.
A Nissan crossoverei a forradalmi technikát egyedi és
lendületes formatervvel, különleges minőségű és hangulatú belső térrel, valamint korszerű, takarékos motorokkal kombinálják, így biztosítva, hogy megőrizzék
vezető helyüket az autók világában.

MOL-hírek

Év végi hajrá

Eredményesen zárul 2014

Michelisz az év legjobb
Honda-versenyzője

A magyar futam idén is az év egyik
csúcspontját jelentette, köszönöm
a szurkolóimnak, hogy a Hungaroringen
is és egész évben szorítottak értem!

A MOL-csoport WTCC-versenyzője, Michelisz Norbert lett a
túraautó-világbajnokság 2014-es idényének legsikeresebb
„hondása”. Norbi egész éves kiemelkedő teljesítményét
Makaóban koronázta meg, ahol az utolsó versenyhétvége
első futamában 2. helyet szerzett. A pilóta a 2014-es szezon
12 futama során 8 alkalommal végzett értékes pontszerző
helyen, így összesítésben a tavalyi 6. után idén 4. lett. Ezzel
a világbajnokság legsikeresebb hondás versenyzőjeként
zárta az évet. A dobogós helyeken a Citroën
versenyzői osztoztak: a WTCC első számú
bajnoka 2014-ben José-María López lett,
a 2. helyet Yvan Muller, míg a 3. helyet
Sébastien Loeb szerezte meg. Michelisz
Norbert így nyilatkozott: „A 2014-es szezon volt
az egyik legizgalmasabb számomra. Ezúton is
köszönöm, hogy egész évben támogattak és
szorítottak értem a szurkolóim!”

Szurkoljunk
együtt!
Győr, Debrecen, Budapest
2014. december 7–21.

csoportmérkőzések
A-csoport
B-csoport	C-csoport
D-csoport
	Győr	Debrecen
Varasd	Eszék
	HUN	NOR	SWE	MNE
	ESP	DEN	GER	
FRA
	RUS	ROU	CRO	SRB
	POL	UKR	NED	SVK
középdöntők
	Csoport I.	Csoport II.
	Debrecen	Zágráb
12. 13. 3.A : 2.B
12. 14. 3.C : 2.D
		
2.A : 3.B		
2.C : 3.D
		
1.A : 1.B		
1.C : 1.D
12. 15. 3.A : 1.B
12. 16. 3.C : 1.D
		
1.A : 3.B		
1.C : 3.D
		
2.A : 2.B		
2.C : 2.D
12. 17. 1.A : 2.B
12. 17. 1.C : 2.D
		
2.A : 1.B		
2.C : 1.D
		
3.A : 3.B		
3.C : 3.D
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Az idei női kézilabda-Európabajnokságon – melynek Nemzeti
Támogatója a MOL – hazánkban
szoríthatunk a lányokért.
Legyünk ott minél többen!

Elődöntők és helyosztók
Budapest 12. 19.
5. helyért
elődöntő I.
elődöntő II.
15:30 3. I. : 3. II.
18:00 1. I. : 2. II.
20:30 2. I. : 1. II.
döntők
Budapest 12. 21.
3. helyért	döntő
15:30
18:00
A magyar csapatért a csoportmérkőzések
során az alábbi napokon szoríthatunk:
12. 07.
20:30	HUN : RUS
12. 09.
20:30	POL : HUN
12. 11.
20:30	HUN : ESP

Jegyek kaphatók:
kezilabdaszeretlek.hu

Komolyzenei tehetségek a képernyőn

U-000787

Virtuózok az m1 műsorán

Mert a világot látni kell

A világon először készített komolyzenei tehetségkutató műsort az m1 azzal a céllal, hogy felkutassák és bemutassák a klasszikus zene
hazai tehetségeit, és hogy a klasszikus zenét
megszerettessék a nézőkkel. Az ifjú tehetségek előadásait neves művészekből és
szakértőkből álló zsűri értékeli, melynek tagjai Miklósa Erika operaénekes, Batta András zenetörténész,
Kesselyák Gergely karmester,
Némethy Attila zongoraművész és
Szenthelyi Miklós hegedűművész.
A versenyzők között vannak a MOL
Tehetségtámogató Programban
részt vevő fiatalok is: a döntőbe
választották Lugosi Dániel Ali klarinétost (15), a középdöntőbe bejutott
zenészek között találjuk Boros Misi
zongoristát (11), Dolfin Balázs csellistát (17), Gembela Gergely gitárost (13) és Mohai Zsófia oboistát (16) is. Nemes Réka fuvolista
(22), Gaál Eszter (15) és Váradi
Gyula (17) hegedűsök az elődöntőig jutottak.

Váltsa forintra multipontjait
az ünnepekre!
Vásároljon decemberben multipontokból
1 pont = 1 forint értékben pontbeváltó partnereinknél.
Használja ki a lehetőséget, váltsa be a regisztrált
Multipont kártyáján összegyűjtött pontokat forintra,
majd vásároljon ajándékokat vagy akár élelmiszert
az ünnepekre.
Sőt multipontjai most gyorsabban gyűlnek OTP
Multipont MasterCard Club hitelkártyával! Vásárlásai
után négyszeres pontot írunk jóvá, melyek szintén
1 pont = 1 forint értékben levásárolhatók.
Bővebben: www.multipont.hu

%
r 50 y
Aká ezmén
v
ked

UTAZÁS OUTLET
Csomagoljon azonnal! Óriási
kedvezmények, egyedi, hetente
frissülő ajánlatok, verhetetlen ár-érték
arány. Nem kell többet órákat
böngésznie a legjobb repülőjegyek és
szállásajánlatok után. Csak utaznia
kell, hiszen a QuaesTour csapata
minden héten különleges utazásokat
kínál Önnek páratlan árakon!

www.foglaljutat.hu/utazasoutlet

06 40 222 111

példakép

Csokis kaland

MOZAIK Egyesület
az Autizmussal
Élő Emberekért

Egy diagnózis gyakran
sokként érheti az
egész családot: hiszen
nemcsak az autizmussal
élő gyermek, de a szülők
és az egész környezet
élete megváltozik
ilyenkor.

Ám szerencsére néhány, hasonló élményeken átesett
szülő egyszer úgy döntött, segítséget nyújt az épp
diagnosztizált gyermekek családjainak. Dénesné
Spitzer Éva és szülőtársai ugyanis mind hasonló
cipőben jártak: a Budapesti Korai
Fejlesztő Központ szülőtréningjén
vettek részt, miután gyermekünknél
autizmust diagnosztizáltak.
Az első ijedtség után felismerték,
mekkora támaszt jelent nekik a központ, de az talán még inkább, hogy
meg tudják osztani egymással akár
a legapróbb problémáikat is. Így
határozták el közösen, hogy megalapítják a MOZAIK Egyesületet.

Csokival a gyógyulásért
Az évek során többféle program is szerveződött, melyeken az egyesület segítői mellett a témában jártas szakember is részt vett. Majd nemrégiben elkezdtek a gyerekek felé is nyitni: például nyári tábort szerveztek.
Első, igazán a kicsikre fókuszáló aktivitásuk egy közös
munka által, az Új Európa Alapítvány Gyermekgyógyító
Program támogatásával jött létre: a MOZAIK Egyesület
ugyanis összefogott a korábban autizmussal élő fiatalok munkaerőpiacra való felkészítésében segítő
Kockacsoki Nonprofit Kft.-vel, és a Kockacsoki csokoládémanufaktúrájában szerveznek foglalkozásokat
általános iskolás korú gyermekeknek. A gyerekek lelkesedése persze óriási, hiszen ki ne akarna olyan helyen
ügyködni, ahol ilyen finomságok készülnek?
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A kis résztvevők egy cukrász szakember és egy pedagógus segítségével marcipánfigurákat, csokoládét,
csokimozaik képet és süteményeket készíthetnek,
mindezt természetesen autizmusspecifikus környezetben, ahol tökéletesen biztonságban érezhetik magukat. A csokis foglalkozások természetesen nem (csak)
a pocakoknak szólnak: az alkalmi cukrászoknak lehetőségük nyílik az önkifejezésre, fejlődik az önismeretük, a szociális és kommunikációs készségeik. Ezek
az alkalmak három részből állnak: egy beszélgetőkörrel indítanak, hogy a gyerekek tudják, pontosan mi
vár rájuk, mire számíthatnak – ez az autizmussal élőknél elengedhetetlen lépés. Ezt követi a csokoládékészítés, majd a lezárás. „Közösen naplót készítünk, az
alkotás közben készült fényképeket ragasztunk bele,
hogy együtt dolgozzuk fel az élményeket” – mondta el
Dénesné Spitzer Éva.

névjegy
MOZAIK Egyesület
az Autizmussal Élő
Emberekért
A 2011-ben alakult egyesület legfőbb célja, hogy a frissen diagnosztizált autista
gyermekek családjainak mind szakmailag, mind
emberileg segítsenek. Az elmúlt években szerzett
tapasztalataik alapján a legfrissebb programjukban
– a Kockacsoki Nonprofit Kft.-vel és az Új Európa
Alapítvánnyal közreműködve – alkotófoglalkozásokat
szerveznek egy csokoládémanufaktúrában a gyerekeknek, mely számos készségfejlesztő hatással bír.

Vásároljon OSRAM LED termékeket akár

kedvezménnyel!*

KAPCSOLJON
CSÚCSMINŐSÉGRE!

OSRAM LED TERMÉKEK AKÁR 60% KEDVEZMÉNNYEL!*
Vegyen részt Multipont nyereményjátékunkban is!
További részletek a www.mol.hu/osram weboldalon

*A termékek MOL által alkalmazott kiskereskedelmi árához képest.

címlapsztori

Alázattal Gyurta Dániel

a csúcson is

Tanítani való nyugalommal
szemléli a világot, és
tanítani való nyugalommal
kezeli a versenyeken,
hogy mindenki őt akarja
megelőzni. Évek óta
legyőzhetetlen,
s miközben megnyert
már mindent, amit egy
úszó megnyerhetett,
személyisége mit sem
változott. Gyurta Dániel
igazi ember maradt, ami
legalább annyit ér, mint
olimpiai bajnoki címe.

címlapsztori

Stílus&Lendület: Tíz éve már – emlékszik az athéni
olimpiára?
Gyurta Dániel: Lehet azt elfelejteni?
S&L.: Fiatalon, 15 évesen robbant be a nemzetközi
úszóelitbe, ám ezüstérme nem mindenkinek volt meglepetés. Akadt, aki egyenesen megjósolta, nagy úszó
lesz önből, és hogy a görög fővárosban érmet szerez.
Gy. D.: Való igaz. Nem sokkal az olimpia előtt felhívott
Széchy Tamás, a kiváló edző, és azt mondta, dobogós
leszek Athénban. Amikor hazatértem ezüstérmesként,
meg is jegyezte, lám, ő előre megmondta.

Fotó: Imre Barnabás, smink/haj: Szécsi Gabriella, styling: Bendes Bianka. Köszönet a ruhákért: H&M, Gant, Gap, Zara.

S&L.: Emlékszik rá, mikor fogalmazta meg magában
először, hogy ott akar állni az olimpiai dobogó felső
fokán?
Gy. D.: Az atlantai játékok idején, 1996-ban. Hétéves
voltam, és láttam győzni Rózsa Norbertet – akkor azt
mondtam: én is ezt akarom csinálni. A riporter üvöltötte, hogy kétszáz mellen első Rózsa Norbert, második Güttler Károly – tulajdonképpen akkor döntöttem
el igazán, hogy úszó leszek.
S&L.: Éppen Rózsa Norbert olimpiai győzelmét látta
először életében, aki kétszáz mellen tündökölt, akárcsak ön?
Gy. D.: Norbihoz különleges kapcsolat fűz – a példaképem. Amikor 1999-ben a BVSC uszodából átkerültem a Komjádiba, az első edzésen két embert pillantottam meg elsőként: Rózsa Norbert állt Széchy
Tamás mellett. Aztán később, amikor rendszeresen
jártam Tamás bácsihoz, órákon keresztül néztük felvételről Norbi úszását, versenyeit. A közvetítések minden szava itt van a fejemben – emlékszem, már megnyúlt a videokazetta szalagja, ám mi még mindig csak
néztük a felvételt, és elemeztünk. Tényleg, hosszúhosszú órákon át.
S&L.: Büszke arra, hogy az úszópápa kiszúrta önt?
Gy. D.: Szavakkal nem is igen lehet erről az érzésről
beszélni... Tamás bácsi az a fajta ember volt, akinél
csak az első pillanat szólt az örömről. A második már
mindig az előrelépésé volt
S&L.: Ha már felidéztük az athéni olimpiát – mi a
közös az akkori és a mostani Gyurta Dánielben?
Gy. D.: Az biztos, hogy az alázat már akkor is megvolt bennem. Az öcsémet, Gergelyt és engem is így

Zakó: H&M, ing: Gant, öltönynadrág: H&M, csokornyakkendő: Zara, bőröv: GAP, bőrcipő: Vagabond

Alázatra szükség van – mindenhol,
minden téren.

Természetesen nagyon szeretném megvédeni a címemet
Dohában, és fontos az időeredmény is, ám ha ez mégsem
sikerül valami miatt, nem leszek csalódott, mert
számomra az olimpia a legfontosabb

neveltek a szüleink. Alázatra szükség van – mindenhol, minden téren.
S&L.: És mi az eltérés? Mennyiben más most, mint
volt tíz évvel ezelőtt?
Gy. D.: A rutin, vagyis a leúszott versenyek száma
magabiztosságot adott. És rengeteget hozzám tett
az athéni olimpiát követő két, nagyon rossz év.
Formáltak azok a hónapok, a mélypont rengeteg
olyan dologra megtanított, amely kellett ahhoz, hogy
később sikeres legyek. Már nem dönt le a padlóra, ha
nehézség adódik, képes vagyok bármit kezelni.
S&L.: Az, hogy mostanra mindenki önt akarja
legyőzni, teher?
Gy. D.: Engem ez motivál. Amikor a kétezres években
a japán Kitadzsima Koszuke volt a mellúszás királya,
mindenki őt akarta legyőzni. Az volt a vágyam, hogy
egyszer velem is így legyen, hogy én is átéljem ugyanezt. Egy sportoló számára ennél jobb érzés nemigen
adódhat, hiszen ez azt jelenti, ő a legjobb.
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címlapsztori

Piros/bordó pulcsi: H&M, farmer: GAP, bőröv: GAP, bőrszíjas óra: Gant

S&L.: Pályafutása során először lépett rajtkőre a
rövid pályás világkupa-sorozat mind a hét állomásán
– elfáradt?
Gy. D.: Igen, ráadásul a negyedik és ötödik verseny
között thaiföldi edzőtáborban vettem részt, vagyis dolgoztam is közben elég sokat. Azt hiszem, nem lehetek
elégedetlen, hiszen kétszáz mellen úsztam egy világcsúcsot a második állomáson, és minden alkalommal a rekordhoz képest két másodpercen belüli időt
értem el. Az volt a legnehezebb, hogy szinten tartsam
ezt a teljesítményt.
S&L.: Mindezek mellett pedig száz mellen is elképesztően sokat javult – ebben a számban egyszer
sem győzték le a sorozat alatt.
Gy. D.: Tény, hogy gyorsultam, ám örültem volna,
ha többször úszom 57 másodpercen belüli időt. Ez
Szingapúrban, az utolsó versenyen sikerült is, aminek
nagyon örültem. Az, hogy minden alkalommal nyertem, csak másodlagos.
S&L.: Vagyis nem bántja, hogy a hongkongi fordulóban a német Marco Koch megelőzte kétszáz mellen?
Gy. D.: A célban vert meg, jobban nyúlt be. Jókor jött
a vereség, láttam, tapasztaltam, hogy a német versenyző miben erősödött, fejlődött a fordulók terén,
a célba érkezésnél – ezt pedig jó tudni, nekem is
muszáj javulni. Teszem hozzá: van még miben.
S&L.: Magyar férfi úszó még sohasem végzett az
összetett rangsor dobogóján, önnek ez is sikerült,
ráadásul úgy, hogy csak a mellúszó számokban
versenyzett.
Gy. D.: A győztes dél-afrikai Chad Le Clos edzője
mondta is, hogy az igazi győztes én vagyok – éppen
emiatt.
S&L.: Decemberben, a dohai rövid pályás világbajnokságon nyilván a címvédés a célja. Évek óta páratlan sikerszériát tudhat magáénak – mi történik, ha
ezúttal esetleg mégsem sikerül...?
Gy. D.: Akkor sem dől össze a világ. Nem nagyképűség ez, de tény: megnyertem már mindent, amit lehetett, vagyis innentől kezdve minden csak ráadás számomra. De hatalmas bennem a tűz: ott lesznek
Dohában a világ legjobbjai, kétszáz mellen több esélyes is van, három-négy biztosan, és hatalmas kihívás számomra, hogy hogyan oldom meg a helyzetet –
mentálisan, fizikailag, technikailag.
S&L.: Ha hazajön a világbajnokságról, átvedlik szurkolóvá? A decemberi női kézilabda-Európa-bajnokság
egyik arcaként ez egyfajta kötelező feladat.
Gy. D.: Aki szereti a sportot – márpedig én szeretem,
minden mennyiségben –, annak ez nem kötelező feladat. Néhány hónapja új szponzor állt mellém, örömmel vettem, hogy a MOL nyugodt hátteret biztosít
számomra a riói olimpiára. Mivel a MOL az Európabajnokság nemzeti támogatója, adódott a helyzet:
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névjegy
Született: 1989. május 4., Budapest
Kiemelkedő eredményei: olimpiai bajnok (2012, 200 m mell), olimpiai 2.
(2004, 200 m mell), 3×világbajnok (2009, 2011, 2013, 200 m mell),
2×Európa-bajnok (2010, 2012, 200 m mell), rövid pályás világbajnok (2012,
200 m mell), rövid pályás vb-2. (2010, 200 m mell), 6×rövid pályás Európabajnok (2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 200 m mell; 2013, 100 m mell),
2×Eb-3. (2012, 2014, 4×100 m vegyes váltó)
Kitüntetése: A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje,
A Magyar Köztársasági tisztikeresztje, a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje; Budapest díszpolgára; Junior Príma Díj; háromszor választották az év sportolójának (2009, 2012, 2013); UNESCO fair play díj.

népszerűsítsem a versenyt. Nem volt kérdés, hogy
igent mondok. Amikor győztem Londonban, azt kértem, hadd maradhassak a verseny végéig, így volt
alkalmam több magyarnak szurkolni – nyilván a saját
győzelmemet nem írja felül, ám azon túl a legnagyobb
élményem a magyar–izlandi férfi-kézilabdameccs volt.
Hihetetlen élmény, remélem, lesz részem hasonlóban
a női kézilabda-Európa-bajnokságon is. Úgy tervezem,
ott leszek néhány mérkőzésen.

címlapsztori

Minden évben várom, hogy
szenteste a karácsonyfánál
beszélgessünk. Ilyenkor
nincs rohanás, nem kell
a holnapra gondolni, tényleg
csak egymásra figyelünk.

S&L.: Igen feszített tempóban
éli az életét – edzések, versenyek sokasága tarkítja a napjait.
Karácsonykor jut idő a pihenésre?
Gy. D.: Nálunk az ünnep leginkább erről szól. Valóban, év közben állandóan jövünk-megyünk,
kevés idő jut az igazán nagy, nyugodt beszélgetésekre. Ilyenkor együtt vagyunk négyen
és a két kutyusunk – megyünk a nagyszülőkhöz, vagy
ők jönnek hozzánk, és minden olyan meghitt.
S&L.: Fontos az ajándékozás?
Gy. D.: Nem, az csak valamiféle plusz. Azt hiszem,
picit konzervatív család a miénk, nálunk az a fontos,
hogy együtt lehessünk. Minden évben várom, hogy
szenteste a karácsonyfánál beszélgessünk. Ilyenkor
nincs rohanás, nem kell a holnapra gondolni, tényleg
csak egymásra figyelünk.
S&L.: A szilvesztert is a családjával tölti?
Gy. D.: Az a barátaimé. A szilveszter számomra a fogadalmakat jelenti. Együtt teszünk ígéretet a következő
évre – mindenki magára vonatkozót, természetesen,
ám a többiek előtt, így mindannyian tudjuk a másikról,
mit is fogadott meg, és ha úgy látjuk, év közben nem
afelé halad, akkor figyelmeztetjük. Akár számon is
kérjük. Velem is előfordult már, hogy eltértem az úttól,
és felhívott az egyik barátom, hogy figyelmeztessen.
Jó érzés, hogy figyelünk egymásra.
Kovács Erika

Kockás ing: GAP, farmer: GAP, bőrszíjas óra: Gant

A barát emlékére
Hogy Gyurta Dániel nem csak a medencében
nyújt klasszis teljesítményt, bizonyította elégszer.
Megnyilvánulásai, kijelentései mind-mind mutatják emberi kvalitásait is. Amit pedig úszótársa
és barátja, Alexander Dale Oen halála után fogadott meg és vitt véghez, igazán szívbemarkoló.
Valamit, amit csak a londoni győzelme után mondott ki hangosan: ha aranyat szerez az olimpián,
a medália másolatát Alexander Dale Oen családjának ajánlja. Ezt 2013 januárjában, a norvégiai
Hamarban tette meg. „Alexander nagyszerű ember
volt. Biztos vagyok benne, hogy aranyat nyert volna
az olimpián, így ez az érem azt az eredményt jelképezi, melyet tragikus halála miatt nem érhetett el”
– fogalmazott az ünnepségen Gyurta, aki norvégul
beszélt a jelenlévőkhöz. Cselekedetéért megkapta
a nemzetközi fair play díjat.
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életmód

Édes legendák
Karácsony közeledtével engedtünk a csábításnak:
édességek, pontosabban legendás cukrászdinasztiák
nyomába eredtünk, hogy velük nosztalgiázva
hangolódjunk az ünnepekre.

Ötgenerációs sikertörténet

A

Csak jó legyen a sütemény,
a többi nem számít.
Auguszt Elemér

uguszt, 1870 óta cukrászda – áll a pesti üzlet
kirakatán, melyet e pillanatban az alapító
Auguszt Elek ükunokája, Auguszt Flóra vezet
férje segítségével. – A cukrászdában nőttünk fel a két
nővéremmel. Kiskorunkban apróbb feladatokban segítettünk, kamaszként nyaranta fagyit adagoltunk, én
pedig a főiskola alatt már a belvárosi üzletet vezettem.
Ezek után nem volt kérdés, hogy felnőttként is ezzel
szeretnék foglalkozni.
A családi vállalkozáshoz való intenzív kötődés mélyen
gyökerezik Augusztéknál: Flóra dédnagyapja, Auguszt
E. József 1947-ben például újjáépítette a porig bombázott Krisztina téri cukrászdát, Auguszt Elemér pedig
azok után tért vissza, és kezdett elölről mindent, hogy
vállalkozását az ötvenes évek elején államosították, őt
és családját pedig kitelepítették. Hogy honnan volt erejük mindent újrakezdeni? Flóra szerint: „Nem volt más
választásuk. Szerették a munkájukat, és hittek abban,
hogy jó az, amit csinálnak, és hogy lesz, aki folytatja.”
Noha azzal a család tisztában van, hogy a jó sütemény ma már önmagában nem elég, a minőséghez,
a jó alapanyagokhoz, a kézzel végzett munkához és a
családias hangulathoz éppen úgy ragaszkodnak, mint
144 esztendővel ezelőtt. Mikor pedig Flóra egy meghatározó családi élménye kerül szóba, ismét a nagypapához kanyarodik visszaa: „A nagyszüleim még 80 éves
korukban is rendszeresen bejártak a cukrászdákba.
A nagypapám nagyon kritikus volt, mindig végignézte
a választékot, valamit mindig megkóstolt. Bár dicsérni
soha nem dicsért, ha nem mondott semmit, tudtuk:
rendben vannak a dolgok.”

Flórának, szeretettel
Az Auguszt cukrászdának van egy különleges, Flóráról
elnevezett süteménye, az édesség neve Hantás Flóra,
ami teába áztatott piskótából citrommousse-ból, és
levendulavirágba forgatott őszibarackból áll.
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„A mi tradíciónk
a folyamatos újítás”

A

Gerbeaud -név mindenkinek jelent valamit,
mindegy, hogy a helyről beszélünk vagy a
nagymama süteményéről – kezdi Gerbeaudtörténeti idegenvezetését Niszkács Anna marketingigazgató, aki tizenhat éves kora óta él Kugler Henrik és
Gerbeaud Emil évszázados örökségének. Számára egy
élet munkáját jelenti a legendás Vörösmarty téri cukrászda, melyről hamar megtudjuk – a Gerbeaud 1858as alapításakor, még nem volt ilyen patinás kávéház
Budapesten, sőt Európában is nagyon kevés. De mi a
A filozófiánk:
válasza egy ilyen tradicionális helynek a gasztronómia
kifinomultság,
változásaira? – „Már a cukrászat alapítói is arról volminőség és elegancia.
tak híresek, hogy folyamatosan újítottak és különleges,
hazánkban még nem ismert finomságokat vezettek be”
Niszkács Anna
– meséli Anna. A konyakos meggy, a csokoládédrazsé
és a macskanyelv feltalálása is Gerbeaud Emil
nevéhez fűződik, míg a mignont maga Kugler
Téli Gerbeaud Pavillon
honosította meg hazánkban. – „A klasszikus
Idén is felállítják a Vörösmarty
darabokat ma sem hagyjuk el a palettánkról, de
téren, ahol sok olyan finomságot
próbáljuk új köntösbe öltöztetni őket. Ha ma is
is megkóstolhatnak a vendégek,
a korabeli receptek alapján dolgoznánk, a süteamit a kávéházban nem. Például
ményeket nem lehetne eladni. Anno sokkal édestollent, forralt bort, perecet,
sebbek és vajkrémesebbek voltak a desszerforró kakaót. És idén sem marad
tek, ami a mai kor ízlésének már egyáltalán
el a bejgli, a Gerbeaud szaloncunem felel meg. A mi tradíciónk tehát a folyamakor, vagy az ünnepekkor különötos újítás.”
sen népszerű karácsonyi kuglóf.

Minden a rózsákkal
kezdődött

A

Szamos marcipán története
a kilencszázas évek első
felére tehető: Mladen Szavits
Magyarországra érkezve ekkor kezdett megismerkedni az édességkészítés művészetével. Tanulóként megfordult az Auguszt cukrászdában, később
a Gerbeaud-ban vállalt állást, majd több
évtizednyi gyakorlás után, a 70-es években nyitotta meg a családi vállalkozás első üzletét Pilisvörösváron – ekkor
már magyarosított névvel, Szamos
Mátyásként. „Nem baj, ha drága, csak
finom legyen!” – hangoztatta rendszeresen termékfilozófiáját, melyért nem
volt túl népszerű, ám az élet őt igazolta. Első budapesti üzletét 1987ben nyitotta meg a Párisi utcában, majd 1999-ben megnyílt az
első Szamos cukrászda, amely
a különleges Nosztalgia krémessel robbant be a

köztudatba – emlékszik vissza Szamos
László, aki a Szamos család tagjaként
nap mint nap a hagyományok megőrzésén dolgozik. Karácsonyi időszak lévén
a következő családi történetre emlékszik vissza: – „Amikor még csak kis családi cukrászat voltunk, nem gyártottunk
eladásra csokoládébonbonokat, de a
Szamos család az ünnepek előtt mindig maga készítette el a karácsonyfára a
saját szaloncukrát. Bubiformába öntöttük a csokoládét, és mi, gyerekek csomagoltuk ezüst sztaniolpapírba. Ez az
összetartás a mai napig megmaradt köztünk. Hogy mi a Szamos titka? – Talán
a nagy választék. Vagy az, hogy olyat
adunk a vendégeinknek, amivel magunk
is teljesen elégedettek vagyunk, hozzátéve egy csipetnyi pluszt. Egy izgalmas
ízkombinációt, egy kicsivel több csokoládét, egy új formát. Amitől olyan
»szamosos« lesz.”

Nagyon tiszta, a kezdetektől
öröklődő, egyszerű filozófiát vallunk:
szakmai tisztesség és becsület,
hagyománytisztelet és hitelesség.
Szamos László

advent

24 tipp az ünnepi készülődéshez
Idén különleges adventi naptárral kedveskedünk olvasóinknak,
melynek minden ablakában egy-egy praktikus ötlettel segítünk
jókedvűen megélni a karácsonyi hajrát.

8

1

Hétfő

Gondoljunk
kollég áinkra!

Vegyünk erőt magunkon,
s ma keljünk fel jó korán,
hogy elsőként érhessünk
be munkahelyünkre. Így
titokban meglephetjük
munkatársainkat az asz
talaikra helyezett apró
édességekkel.

10

Csajos tipp

   Szerda

Ajándékvásárlás!
25 év, 25 történet
- 25 estére, Tóth
Krisztina legújabb
könyvében, melyet
25 évvel első
kötete megjelenése után adott ki.

Hétfő

Listázzunk!

Az ünnepi hangulat
nem jön csak úgy
magától, szükség van
egy kis ráhangolódásra.
Tervezzük meg tudatosan
a hónapot: írjunk
teendő- és ajándéklistát,
állítsunk fel fontossági
sorrendet!

7

2

Kedd

Úristen, már advent van?!

Gyakran elhangzó felkiáltás, és jó eséllyel legtöbbünkkel megesett
már, hogy advent első vasárnapján (vagy után) eszméltünk: nincs
még koszorúnk. Sebaj, két pillanat az egész! Tegyünk a legszebb
tálunkba négy gyertyát, és vegyük körül számunkra fontos, kedves
dolgokkal. Az egyforma gombok, díszalmák, vagy akár tobozok
használatával elegánsan egyszerű, letisztult végeredményt
kapunk. Figyelem! Olyan tárgyakat válasszunk, amelyeket
könnyen megtisztíthatunk a viasztól.

Advent második vasárnapja

Esti fények

Sétáljunk el együtt egy környékbeli adventi vásárba, és forralt borral a kezünkben csodáljuk meg az este ünnepi fényeit.
Tipp: A fővárosban az Adventi Ünnep a Bazilikánál egyedülálló, a Bazilikára vetített fényfestéssel várja
a látogatókat.
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6

Szombat

Mennyi furcsaság !

A karácsonyi ünnepkörhöz megannyi érdekes hagyomány társul. A svéd Gävle-ben például
hatalmas karácsonyi szalmakecskét építenek, majd elégetik. A norvégok eldugják a seprűiket, hogy a boszorkányok
nehogy használatba vegyék,
míg Ukrajnában szerencsehozó,
pókháló formájú díszeket tesznek a karácsonyfára.

advent

5

Péntek

Csizma helyett: zokni pulcsiból

Tegyük még bámulatosabbá a Mikulás érkezését! Van olyan régi
kötött pulcsink, amit nem sajnálunk? Most új funkciót adhatunk
neki. Alig egy óra alatt egyedi
1. Vágjuk ki papírból
ajándéktartót készíthetünk,
a csizmasablont…
mellyel kiegészíthetjük a
…majd rajzoljuk
körbe.
meglepetésektől roskadozó
cipőcskéket.

Érkezhetnek
az ajándékok!

2. Vágjuk ki
a két pulcsidarabot, varrjuk
össze, és
fordítsuk ki.

4

Csütörtök

Csokivásárlás

Már csak kettőt alszunk, és
itt a Mikulás. Szerezzük be
a csomagokba valót!

Tipp: Igazán különleges,
egyedi darabokra lelhetünk,
s ha nincs időnk személyesen felkeresni az üzleteket,
jusson eszünkbe: a legtöbb
helyről már interneten is
rendelhetünk.

11

   Csütörtök

Erkélydekoráció
Sűrűn szurkáljuk tele erkélyvagy ablakládánkat rövidre
metszett, hamvas bogyós
ágakkal, majd fűzzünk közéjük
apró égőjű fényfüzért. Magyal,
csipkebogyó, kökény, hóbogyó
ágakat egy erdei sétán is
gyűjthetünk, de a piacon is
beszerezhetjük.

3

Szerda

Az idei divat

Mielőtt nekiállnánk házilag barkácsolni vagy díszeket vásárolni, érdemes utánanézni az aktuális trendeknek.
Nagy divat manapság a nosztalgikus hangulatú vintage
vagy az ennél jóval újabb őrület: a shabby chic.

9

Kedd

12

   Péntek

Szépség percek

Ha eddig nem jutott eszünkbe,
már tárcsázzuk is fodrászunkat,
kozmetikusunkat, nehogy
kifussunk az időből. Ha utolértük, ne feledjük már most
egyeztetni vele a szilveszter
előtti igazítás időpontját.

Színház, balett…

Egy kis kulturális feltöltődésre
a készülődés heteiben is
szükség van: nézzünk
szét a színházak, kon
certtermek program
kínálatában, s foglal
junk jegyet akár
még az ünnepek
előtti napokra. Egy
karácsonyi, újévi
koncert persze aján
déknak sem utolsó…
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Hétfő

Elő a listával!

14

Advent harmadik
vasárnapja

Szaloncukor házilag

A gyerekekkel együtt is elkészíthetjük
házi szaloncukrunkat! Készítsünk elő
hozzá 10 dkg diót, 1 evőkanál házi
baracklekvárt, 1 tábla étcsokoládét
és 1 teáskanál mézet.
• A diót daráljuk le.
• Gyúrjuk masszává a mézzel és a
lekvárral.
• Formázzunk kis golyókat, majd
egyenként mártsuk őket gőz fölött
olvasztott étcsokiba.
• Tegyük sütőpapírra, míg
megdermednek.
• Csomagolásnak is először
sütőpapírt használjunk, majd
szép csomagolóanyagot.
Gasztroajándéknak is
páratlan.

13

16

Pasis tipp

   Csütörtök

Stop! Most van itt az idő
végiggondolni, hogy 24-én
és az utána következő ünnepnapokon mire lehet még
szükségünk: szerezzük be
az elmaradt ajándékokat
és a vacsora hiányzó
alapanyagait.
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Gyerektipp

Ajándékvásárlás!
2015-ben érkezik minden gyerek
kedvence, az új
Minyonok című
film – így garantált sikert aratunk ezzel a
vagány, összenyomható
kulaccsal.

Kedd

Relax!

Az ünnep előtti utolsó
napon áldozzunk időt a pihenésre. Előre határozzuk meg
azt a néhány órát, amikor
magunkra zárjuk a fürdő ajtaját.
Válasszunk egy kellemes fürdősót, majd vegyünk egy forró fürdőt. Ahhoz, hogy másnap minden tökéletes
legyen, nekünk kell
a leginkább formában lennünk.

Szombat

Advent francia módra

Ha belefér egy pár napos külföldi kiruccanás, válas�szuk úti célul a csodálatos adventi vásárt Colmarban!
Varázslatos hangulatú középkori házak között, történelmi
környezetben, ráadásul öt különböző helyszínen rendeznek itt vásárokat. A Jeanne
d’Arc piacot helyi termékeknek,
a Koifhus-t a régiségeknek és
a kézművességnek, a Petite
Venise-t pedig kifejezetten
gyerekeknek szentelték.
Bővebben:
www.noel-colmar.com
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  Kedd

Ajándékvásárlás!

Stílusos, nagyon finom és
míg el nem fogy, ez a különleges Nespresso kapszulagyűjtemény dísze lesz
a lakásnak,
irodának...

    Péntek

Egyedi csomagolás

Tegyük személyre szabottá, stílusossá a tőlünk kapott ajándékot. Divat a natúr, ám szokatlan
ajándékkísérőkkel feldobott külső
– levelekből, fényképekből, kis
tárg yakból. Sőt akár vicces kis állatkákat is formálhatunk a
csomagolásból, melyeket a kisebbek majd
ki sem akarnak
bontani.

advent

15

Hétfő

Képeslap
telefonról

21

Advent negyedik
vasárnapja

A szokványos üdvözlő e-mailek helyett idén használjuk a
Touchnote mobilapplikációt,
melynek segítségével kedvenc fotónkra ünnepi effektek
és előre megírt szövegek közül
választhatunk, majd 1 kredit
(1,5 euró) ellenében útjára is
engedhetjük üzenetünket. És,
íme, egy kedves üzenet tipp:
a legjobb karácsonyi dekoráció
a fülig érő mosoly.

Egy kis jótétemény
Önmagában is élmény az ünnepre
való készülődés, melyet fokozhatunk, ha valamilyen jó cselekedetet hajtunk végre. Adományozzunk
szeretetotthonnak, adjunk fel postán Mikulás-csomagot, beszélgessünk egyedül élő idős szomszédainkkal, vagy ajándékozzunk meg
étellel egy hajléktalan embertársunkat. Mindegy, mit választunk, csak
tegyünk ma valami jót a környezetünkben élőkkel.
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Szerda

Idő
a barátokra

A mai este szóljon róluk!
– jelezzük mindenkinek legalább egy
héttel előre, hogy egy kis karácsonyi
koccintást tervezünk. Ehhez ínyenc
vendégváró lehet egy forró vajsör.
Vegyünk hozzá 1,5 l sört, fél teáskanál
gyömbért, fél teáskanál szerecsendiót,
20 dkg barna cukrot, 5 tojássárgáját
és 10 dkg sótlan vajat.
• A sört a fűszerekkel pároljuk egy
serpenyőben 15–20 percig.
• Öntsük hozzá a cukros tojást, és
szorgosan kevergetve sűrítsük be.
• 5 perc után adjuk hozzá a vajat,
s ha felolvadt, kézi habverővel
habosítsuk.
• 10 perc, és kész is. Tálalás előtt
még habosíthatjuk.

Szombat

Lefoglalni
kicsiket és nagyokat

Az ünnepeket megelőző hétvége az utolsó
esély arra, hogy nagyobb mennyiségű
süteményt süssünk. A konyhában ilyenkor minden helyre és percre szükségünk
van. Hogy senki se legyen láb alatt, a család apraját-nagyját ültessük le Tim Burton
Karácsonyi lidércnyomás című, szörnyűségesen jópofa meséje elé.
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Szerda

Gratulálunk!

Elérkeztünk kis adventi „társasjátékunk”
utolsó mezőjére, ahol meghitt, békés, boldog
karácsonyt kívánunk Önnek és szeretteinek!

2014. december | stílus&lendület |
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Narancs
Szokatlan
szerepekben

A narancs nem megy ki
a divatból: édesen-sósan is
a kedvencünk. A bergamottnarancs héjának aromája
nélkül nem volna Earl Grey
tea, a narancsvirág pedig
az egyik legfinomabb illat
a parfümiparban. Nálunk
a narancs a karácsony
egyik jelképe, hiszen a
legrövidebb nappalokon
színt hoz az életünkbe.
26

| stílus&lendület | 2014. december

gasztronómia

Hideg kacsamájpástétom
vörös áfonyával, naranccsal

S&L-tipp:
Ehhez
a pástétomhoz
többféle citrust is
kipróbálhatunk,
ha elhagyjuk
a vörös áfonyát.
Tegyük próbára
az édes limát,
a gyémántcédrátot,
a vérnarancsot,
a mandarint.

Így készül:

1) Mossuk meg a májat, távolítsuk el a hártyáit, majd vágjuk apró kockákra. 2) A kacsazsírt enyhe lángon olvasszuk fel, majd tegyük bele

a májat, és sózzuk, borsozzuk. Alacsony tűzön süssük néhány percig.
3) Adjuk hozzá az áfonyát is, majd 5 percig hagyjuk párolódni.
4) Ha a gyümölcs már kissé megszívta magát, a máj pedig krémes lett,
nyert ügyünk van. Tegyük kis edényekbe, csatos üvegekbe, kerámiatálkákba. 5) A tetejét díszítsük citrusokkal, narancskarikákkal, áfonyával.
6) Az edény szájáig töltsük fel a pástétomot egy kis kacsazsírral, ami
elzárja a levegőtől, így sokkal tovább eláll. Hideg helyen tartva egy hétig
is ehetjük. Minél szebb üvegbe tesszük, annál jobb gasztroajándék.
Hozzávalók: 50 dkg kacsamáj, 25 dkg kacsazsír, 5 evőkanál
aszalt vörös áfonya, só, bors, narancskarikák.

S&L-tipp: Fontos! Mivel a narancs héját is felhasználjuk, nagyon
alaposan mossuk meg a gyümölcsöt, jól dörzsöljük át a héját,
hogy minden vegyszer lejöjjön róla.

Grillezett borjústeak narancspácban
Így készül:

1) Vágjuk a húst szeletekre, majd irdaljuk be minden oldalát, és tegyük tányérra.
2) A narancsokat mossuk meg, héjukat reszeljük le, a levüket pedig facsarjuk csészébe.
3) Mindezt keverjük össze a zúzott fokhagymával és a reszelt gyömbérrel. 4) Kenjük be
a páccal a húsokat, és legalább 6 órán át pihentessük a hűtőben. 5) Kapcsoljunk grill

fokozatra, locsoljuk vagy fújjuk le a tepsibe tett hússzeleteket egy kis olívaolajjal, és oldalanként süssük őket 10–12 percig. 6) Mikor a sütőt lekapcsoljuk, pihentessük néhány
percig a szeleteket. 7) Tálaláskor forró narancslével locsolva bolondíthatjuk meg.
Hozzávalók: 1 kg borjúhátszín, 2 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál frissen
reszelt gyömbér, 2 narancs, olívaolaj.

S&L-tipp: Nem baj, ha nincs minimuffinformánk. A sütemény
ugyanúgy megállja a helyét egy átlagos muffinformába töltve is,
csak tegyünk bele többet a szalonnából és a sajtból is.

Narancsos-gorgonzolás minimuffin
Így készül:

1) Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra. 2) Szitáljuk át a lisztet, hogy könnyű dolgunk legyen
vele. Öntsük bele a sütőport is. 3) Egy másik tálba tegyük a tojásokat, majd verjük fel villával, és verjük bele a joghurtot és az olajat is. 4) A narancsot kefével dörzsöljük meg folyó víz
alatt, vagy válasszunk kezeletlen héjút. Reszeljük le a narancs háját, vágjuk kétfelé, adjuk
a liszthez, a levét pedig facsarjuk a tojásokhoz, a magjait szedjük ki. 5) A száraz hozzávalókhoz lassan adagoljuk a folyékonyt, szép eleggyé keverve azt. 6) Mikor teljesen összekevertük, vegyük elő minimuffinformáinkat. Tegyünk mindegyik aljára egy baconcsíkot, és egy
darab sajtot, majd egy kanálnyi masszát. 7) Toljuk be a sütőbe, és 30 perc múlva már ehetjük is. Ha a masszát előzőleg előkészítjük, remek friss karácsonyi reggeli válhat belőle.
Hozzávalók: 25 dkg finomliszt, 2 teáskanál sütőpor, 2 tojás,
3 dl joghurt, fél dl olívaolaj, 1 narancs, 10 dkg gorgonzola vagy
más kéksajt darabokra törve, 10 dkg bacon csíkokra vágva.

gasztronómia

Hozzávalók: 1,5 kg érett narancs, fél kg cukor, 2 evőkanál pektin,
2 dl víz, csillagánizs, szegfűbors, ízlés szerint fahéj, 1 citrom leve.

Karácsonyi narancslekvár
Így készül:

1) A narancsot burgonyahámozóval hámozzuk meg, a húsáról a fehér héjakat is
szedegessük le, majd húsából mérjünk ki egy kilót. 2) Szedjük gerezdekre és
daraboljuk fel. 3) Fazékban olvasszuk meg a cukrot (egy keveset a cukorból
tegyünk félre), majd öntsünk rá egy kis vizet és forraljuk fel. 4) Ebbe tegyük az
előzőleg mozsárban, frissen összetört fűszereket és picit hevítsük. 5) Facsarjuk
rá egy megmosott citrom levét és öntsük a szirupba a narancsot is. 6) Negyed
óráig főzzük kavargatva, a végén keverjük be a kevéske cukorral összekevert
pektint és forraljunk még egyet rajta. 7) Még forrón szép üvegekbe töltjük,
zárjuk le azonnal és állítsuk fejre öt percre. Kössük át csinos masnival!
S&L-tipp: Ajándékozzunk narancslekvárt nagyiknak,
nagypapáknak. Bizonyára él még bennük a narancs
ritkaságáról némi kép, és lehet, hogy ezzel nagy örömet
szerzünk nekik a téli hétköznapokra.

borajánló

Hozzávalók:
35 dkg finomliszt,
15 dkg vaj,
10 dkg porcukor,
2 tojás, csipet só,
3 db kardamom,
1 narancs héja.

Günzer
portugieser
2013/14
Vidám és gyümölcsös, bogyóválogatott – közepes test, nagyon
oportós illat és íz, kizárólag az
elsődleges gyümölcsjegyekre
hangolva. Nagyon szép bor.
„Kinyitod, megiszod és helló”
– mondta róla Günzer Zoli.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Kardamomosnarancsos keksz
Így készül:

1) A lisztet szitáljuk át, adjuk hozzá a
porcukrot, a sót. 2) A narancsot dör-

zsöljük meg egy kefével, töröljük szárazra, majd reszeljük bele a héját
a lisztbe. 3) A kardamomot tegyük
mozsárba, porítsuk, és ezt is tegyük
a tálba. 4) A hideg vajat törjük darabokra, morzsoljuk el a lisztes eleg�gyel. 5) A tojásokat verjük fel villával,
tegyük a tálba a többi hozzávalóhoz és gyúrjunk belőle jól formálható
masszát. 6) Tegyük alufóliába és
hagyjuk a hűtőben legalább egy órát
pihenni. Ezután lisztezett deszkára
téve sodorjunk belőle hanyag, 3-4 cm
vastag rudacskákat, és vágjuk szeletekre. Sütőpapírra téve előmelegített sütőbe toljuk, pirosodásig sütjük.
Szép üvegben kiváló ajándék.

S&L-tipp:
A kardamomot a szív
fűszerének is nevezik.
Az indiai fűszer gyengén
kámforos, édes
illattal ajándékozza
meg süteményeinket,
pácainkat. Egészben
vásároljuk és magunk
törjük fel a több
illatanyag érdekében.

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:
• G rand 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.

kultúra

Adventre hangolva
Ünnepi készülődés

Remek programokat ajánlunk mindazoknak,
akik az adventi időszakban is izgalmakra és
változatosságra vágynak, és azoknak is, akik
inkább a készülődésre és az ünnepre való
hangolódásra helyeznék a hangsúlyt.

Izgalmas túra
a Korda Filmparkban
Etyek, Egész évben

Járt már működő filmstúdióban? Tudja, hogyan néz ki és
miből készül egy díszlet? Ha nem, itt a lehetőség: látogasson el a Korda Filmparkba, és nézze meg, hol készült a
Pokolfajzat 2, Az Aranyhadsereg, vagy A Borgiák című tévésorozat. Sétáljon egyet egy New York-i utca, vagy egy középkori város díszletei között. Pillantson be oda, ahol még a
kamerák sem lehettek jelen! A kiállításon és a stúdiótúrán
animátorok segítségével vehet részt, a túra ideje 90 perc.
További részletek: www.kordafilmpark.hu
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Ï

Filmpark

kultúra

Sport

Illényi Katica
Adventi koncertek

U16 Ifjúsági
Sakkolimpia 2014
2014. december 12–22. Győr

A győri Ifjúsági Sakkolimpián a világ legjobb fiatal
sakkozói mérik össze tudásukat. Rekordlétszám, bravúros küzdelmek és fergeteges hangulat: ezt ígéri a
viadal, ugyanis soha ennyi nemzet nem nevezett még
versenyzőt Ifjúsági Sakkolimpiára. Idén fordul elő először az is, hogy valamennyi csapatnak kötelező legalább egy lányt neveznie, ami érdekes színt visz az
amúgy sem hétköznapi hangulatba. Ezt látni kell!

Koncert
Ï

2014. december 22.
Budapesti Kongresszusi Központ
A hegedűművésznő december 22-én
koronázza meg országos ünnepi turnéját egy grandiózus koncerttel a Győri
Filharmonikus Zenekar közreműködésével.
A budapesti előadást megelőzően a győri,
pécsi, soproni és tatabányai közönség is
részesül ebben a különleges koncertélményben. Az eseményen a magyar származású, Németországban élő trombitaművész, Andras de Laszlo is szerepelni fog.

Könyv

Herczeg Ágnes,
Pánczél Andrea: Borról neked

¿

Il Divo:
Live In Japan
Deluxe DVD/CD
Syco Music/Sony Music

CD

Libri Könyvkiadó
Hiánypótló kötet elsősorban nőknek, a borfogyasztás és -választás legfontosabb tudnivalóiról.
Megismerkedhetünk a fontosabb hazai és külföldi
borrégiókkal, a fröccsdivattal, olvashatunk a megfelelő bor- és ételpárosításról, designborászatokról,
valamint megtudhatjuk, milyen egy igazi szexi reggeli pezsgővel!

9

A különleges „Live In Japan” címet
viselő CD/DVD egy igen egyedi gyűjtemény, melyet Tokió híres Budokan
színházában rögzítettek, illetve vettek filmre 2014.
március 11-én. A DVD 18, míg a CD 15 dalt tartalmaz.
Az Il Divo erre az estére kiegészült a Tony- és Olivier-díj
győztes különleges vendéggel, Lea Salongával,
aki duettezik velük a „Can You Feel The Love Tonight”,
a „Memory”, a „Music of the Night” és a „Time To Say
Goodbye” című dalokban.

Depeche Mode:
Live In Berlin

9

Columbia Records/Sony Music

A Live in Berlin deluxe változata különleges élményt nyújt a rajongóknak.
Ennek része lesz a Live in Berlin DVD, a Live in Berlin show audioanyaga két
CD-n, valamint egy második DVD, az Alive in Berlin, melyet szintén Corbijn rendezett, és a teljes élő show-t tartalmazza, megszakítva színfalak mögötti jelenetekkel, számos interjúval és egy 2 dalos akusztikus sessionnel, melyet
a Salon Bel Amiban rögzítettek, Berlin legöregebb bordélyházában.

horoszkóp

Év végi

örömök

Jamie Lee
Curtis
1958. 11. 22.

A legtöbb jegy szülötte számára a
boldog és örömteli készülődés fogja
meghatározni az év utolsó hónapját.
Használjuk ki ezt az időszakot:
pihenjünk és ünnepeljünk!

Kos

Március 21. – április 21.

A hónap elején kicsit sok munkája lesz, de mivel izgalmas
kihívást jelentő feladatokról van szó, ezt egyáltalán nem
fogja bánni. Az pedig már csak hab a tortán, hogy anyagi
helyzete is pont karácsonyra fog fellendülni.

Bika

Április 22. – május 21.

Bár a tél nem feltétlenül az ön évszaka és a télisportok
sem tartoznak a kedvencei közé, de ha ebben a hónapban
lehetősége nyílna kipróbálni valamelyiket, semmiképpen se mulassza el! Garantáltan maradandó
élményben lesz része.

Ikrek

Május 22. – június 21.

Az előző hónap szellemi pezsgése még december első
heteiben is érezteti jótékony hatását. Szívesen megy emberek közé, hív vendégeket, így az év utolsó hónapja egy
kicsit olyan lesz, mintha minden nap szilveszter lenne.

Rák

Június 22. – július 21.

A Rák jegyű hölgyek az állatöv leginkább házias emberei, de
ha az előző hónapban még nekik is sok volt a házimunka,
akkor a karácsonyi készülődéshez kérjenek segítséget: az
ünnepek garantáltan békések és boldogok lesznek.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Az előző hónap végén egy barát nagyon közel került a szívéhez, kapcsolatuk még tovább fog mélyülni. Mivel ön a szokottnál is nyitottabb és elevenebb lesz, akár még új emberek is beléphetnek az életébe.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

A magánéletében és a családjában minden a legnagyobb
rendben lesz: örömmel készül a karácsonyra, még az sem
kizárt, hogy az ünnepek előtti vásárláskor megfeledkezik
énje takarékos oldaláról, de ezt egyetlen percig
sem fogja bánni.
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Horváth
Éva
1978. 11. 23.

Steven
Spielberg
1946. 12. 18.

Samuel
L. Jackson
1948. 12. 21.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Még a szokásosnál is nagyobb örömmel és
lelkesedéssel fog készülődni az ünnepekre.
A karácsony egy igazán kellemes meglepetést
tartogat, az új esztendőben pedig végre sok
régi tervét meg tudja majd valósítani.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Igazán mozgalmas lesz az év vége, amit a legkevésbé sem fog bánni. Bár a két ünnep között
akár még sok is lehet a bulikból. Ne vigye túlzásba az evést és az ivást, koncentráljon
inkább a pihenésre és a kikapcsolódásra.

Nyilas

November 23. – december 22.

Mivel ön az állatöv egyik leginkább utazni
vágyó jegyének szülötte, ez a hónap épp olyan
lesz, ahogyan ön szereti az életet. Akár egy
nagyobb téli túrába fog, akár kisebb kirándulásokat tesz, friss erővel fogja feltölteni minden
kiruccanás.

Bak

December 23. – január 20.

Ha az év végén átgondolja, hogy mit ért el
az év során és mit nem sikerült megvalósítania, örömmel fogja tapasztalni, hogy men�nyire pozitív szaldóval tudja zárni 2014-et.
Ennek örömére az év végét szánja pihenésre
és kikapcsolódásra.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Ha ön épp hódító kedvében van, akkor a legjobb időszakot választotta. De nem feltétlenül
csak a szerelemben lesz sikeres: egy állásinterjúnak, felvételinek is nagyon jó esélyekkel
vághat neki ebben az időszakban.

Halak

Február 20. – március 20.

Már a hónap elején azt fogja érezni, hogy bárcsak mindig karácsony lenne. Az egész hónap
az örömteli készülődésről fog szólni, a két
ünnep közötti napokban pedig kellemes
meglepetések és vidám találkozások
színesítik majd az életét.

HIA14_Advent_2014_Stilus_es_lendulet_210x146_HU.pdf
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2014. 11. 17.
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On-line adományozás

www.segelyszervezet.hu
Adomány számlaszám

11705008-20464565

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2014. december 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk
megfejtése: „A jó tanár azt várja a diákjától, hogy haladja meg őt.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Sebestyén István – Eger; Mészárosné Földesi Katalin –
Tiszaújváros; Andó Antalné – Miskolc; Horváth Tamásné – Zalahaláp; Lőrincz András – Nagyér. Gratulálunk!
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8 ÉV

GONDTALAN

VEZETÉS

8

HONDA
PREMIUM
QUALITY

3 plusz 5 év

AZ ÚJ
HONDA PREMIUM QUALITY CSOMAG

„Kövesse a példámat: döntsön a csúcsminőség mellett, válassza a Hondát! Győződjön
meg Ön is az új Honda Premium Quality csomag előnyeiről, melyet a gyártó minden új
Honda mellé ajándékba ad. Élvezze a 3 éves garancia után a további 5 év hűségbónuszt.*)
A Hondával jobban jár.“ – Michelisz Norbert

További információért keresse fel Honda márkakereskedőjét
vagy a www.honda.hu weboldalt.
Vegyes üzemanyag-fogyasztása: 3,6 – 8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 94 – 201 g/km
* A Honda garanciális feltételei és a Honda Premium Quality csomagban leírtak szerint.

ÚJ VIVARO

MUNKÁRA TERVEZVE.
A megújult Opel Vivaro praktikus kialakítással és rendkívül kedvező
üzemeltetési költségekkel teszi még hatékonyabbá a munkát.
opel.hu
A képen látható autó illusztráció. Kombinált használat esetén az Opel Vivaro átlagfogyasztása: 5,9-8,05 l/100 km, CO2-kibocsátása: 149-195 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 üzemanyagfogyasztásában és CO2-kibocsátásában. Az Opel emiatt a megadott tájékoztató adatok és a tényleges fogyasztás közötti eltérésből eredő felelősségét kizárja.

