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Biztos Önöknek is megvan a kedvenc filmjük,
legkedvesebb filmjelenetük. Nekem nagyon
sok van. Valahogy úgy vagyok vele, hogy filmélményeim naplószerűen rögzítik életem. Ha vis�szagondolok egy-egy jelenetre, párbeszédre,
snittre, nemcsak a film idéződik fel, hanem az
is, hogy mikor néztem, kivel, hol; beugrik, hogy
milyen gondolataim voltak akkor, milyen problémák nyomasztottak, milyen örömök értek.
Szerves részét képezik múltnak és jelennek,
szellemi és kulturális DNS-ünk része. Azontúl,
hogy a filmek naplók, egyben terápiás eszközként is szolgálnak: kiemelnek a hétköznapokból, elképzelt élethelyzetekbe utaztatnak, és
eltávolítanak magunktól, melynek eredményeként más szemszögből látjuk életünket. Ezért
kell szeretni a filmeket, a mozit, és ezért kell
drukkolni annak, hogy a magyar mozi fejlődjön,
és magyar filmalkotások szülessenek. Sokat
tud erről mesélni címlapszereplőnk, Mácsai
Pál is, miközben a Terápia-sorozat szigorú
terapeutájától eltérő, számunkra egészen
új arcát mutatja meg. Az igazit. Mozizzunk
tehát idén is sokat!
Egyúttal magazinunk a kávék világához is
irányt kíván mutatni: mélyre merülünk a
„fekete” kultúrájába, melynek elolvasása
után a kísérővizet már biztos, hogy az eszpres�szó előtt isszuk meg és nem utána.
Aki pedig ennyi finomság után unatkozik,
annak tényleg túl sok a szabadideje!
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Vissza
a jövőbe!
Az autógyárak 2015-re számos új modell és végrevalahára megvalósuló, régóta várt koncepcióautó
sorozatgyártására is ígéretet tettek. Ám az sem
elhanyagolható, hogyan képzelik el a jövőt, illetve
hogyan tisztelegnek a múlt nagyjai előtt.

➜ A villámgyors
●
➜ A kényeztető
●
➜ A dögös
●
➜ A minőségi
●
➜ Az öreg
●

Végre!

A bizonyíték
Nem sok autótípus van, amelyet annyira várnak a rajongók és a szakma képviselői, és amellyel kapcsolatban évek
óta megannyi ígérgetés hangzott el a gyártó részéről, mint
a Honda NSX esetében. A Detroiti Autószalonon végre megmutatták az előző és ez idáig egyetlen generációjával legendássá vált szupersportautó sorozatgyártásra érett
verzióját. A továbbra is középmotoros NSX hibrid hajtásláncot kap, ami egy ikerturbós V6-os benzinmotorból és
három elektromotorból tevődik össze, 400 lóerős
összteljesítménnyel.

Nyugalom

Jövő-menő
A Mercedes-Benz F 015 elnevezésű jövőautó létrehozásánál az a feltételezés vezette a tervezőket,
hogy a zsúfolt nagyvárosokban szűkül az egyén
személyes tere, akinek, ha egy kis meghitt nyugalomra, egyedüllétre vágyik, önjáró autója kínálja
majd ezt a lehetőséget. A Mercedes szerint a teljesen autonóm, önjáró technológia elterjedté válik a
közeljövőben, ezért a kocsi belsejét teljes egészében a kellemes, pihentető ellazulásnak és szórakozásnak szentelték. Az utasok négy elforgatható
fotelben, egészen személyre szabottan pihenhetnek az utazások alkalmával.
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autós-motoros hírek

Kishírek
Két Porsche vissza
Légterelő

Sportzakóban
Vadonatúj, óriási hűtőrácsból, légbeömlőkből és légterelő idomokból
álló orral mutatták be az Infiniti Q60 tanulmányváltozatát. A Nissan
prémiummárkájától elvárható elegancia mellett a kocsi le sem tagadhatná Forma–1-es partnerét, hiszen mind külsejében, mind belsejében felfedezhetők olyan megoldások, amelyek mintha egy az egyben
a Red Bulltól származnának. Az új Q60 sorozatgyártású változata az
év második felében érkezik, és valószínűleg megtartja majd
a sportos designelemet, mint a márkatársakon is alkalmazott,
ám jelen esetben kifejezetten hangsúlyosra húzott, lépcsőzetesre
kialakított C-oszlopot.

Meglepő visszahívási akcióval nyitotta a
Porsche 2015-öt. A probléma: nem megfelelő nyomatékkal húzták meg a kerékdőlést, kerékösszetartást és utánfutást
meghatározó elemeket, így hibás lehet
az első és hátsó futóművek beállítása.
A dolog pikantériája, hogy ez mindössze
kettő darab Cayenne S-t érint.

Mérges Up!
Egyliteres TSI-blokkból hoznak ki 100
lóerőt a mindössze 900 kilogrammos
Volkswagen Up! miniautóhoz, amennyiben a gyártó valóban elkészíti a kocsi
GT-verzióját. Márpedig ez a párosítás
bőven elég ahhoz, hogy mosolyt csaljon
a városi apróság sofőrjének arcára.

Yeti-tesók
Nemcsak felfelé, hanem lefelé is bővítené a Skoda a jelenleg egy szem Yetiből
álló szabadidőautó-kínálatát. A többek
között a Renault Capture és Nissan Juke
ellenfelének szánt kocsi értelemszerűen
a Volkswagen Tiguan alapjait
használja majd.

Kígyó a garázsban
Európai

Februárban jön
Ebben a hónapban kerül a kereskedőkhöz a Hyundai saját bevallása szerint is legeurópaibb autója, az új i20-as. A teljesen új platformra épített, nagyra nőtt kisautó
nem közösködik egyetlen másik Hyundai vagy Kia modellel sem. Az újdonság átlépte
a kategóriájában lélektani határnak is elfogadott négyméteres küszöböt, egészen
pontosan 4035 mm hosszú, azaz 4 centiméterrel nyúlik túl elődjén. A 4,5 cm-rel
gyarapodott tengelytáv a belső térre is jó hatással van. Motorok tekintetében hozza
az átlagot a koreaiak új fegyvere, az 1,1-es és 1,4-es dízeleken kívül 1,25 és
1,4 literes, változó szelepvezérléses benzinesek állnak csatasorba.

A Tesla szerint egyes felhasználóknak
nehezükre esik elektromos autójuk csatlakoztatása a hálózatra, ezért a fővezér, Elon Musk személyes bejelentése
nyomán olyan töltőt fejlesztenek, amely
magától csatlakozik a kocsihoz.
A kábel állítólag úgy fog előjönni a garázs
falából, mintha egy kígyót látnánk.

Retró

Shelby-reinkarnáció
Ötven éve jelent meg az amerikai Carroll Shelby és a brit
AC manufaktúra legendássá vált közös konstrukciója, a
Cobra 427-es. A modellnek az igazi áttörést a 7,0 literes,
431 lóerős Ford motor beszerelése hozta meg 1965-ben.
Bár az alig 300 példányban gyártott, 262 km/óra végsebességű sportgép anyagi katasztrófának bizonyult, éppen ritkasága és kiváló konstrukciója miatt hamarosan legendává, a
gyűjtők kedvencévé vált. A kerek évforduló alkalmából 50
darab, az eredetivel megegyező Shelby Cobra 427-est dobnak piacra, darabonként 120 ezer dolláros alapáron, amiben a sebességváltó és a motor még nincs benne, csupán
a polírozott fémkarosszéria.
2015. február | stílus&lendület |
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én és az autóm

Amikor a

Opel Corsa

minőség
a divat

Divatdiktátor – a szó nem önkényuralmi módszerekre utal,
hanem azokra, akik diktálják a divatot. Akárcsak az új Opel
Corsa, amely számos technikai, kényelmi és biztonsági
újdonságot hozott a B-szegmensbe.
A németekről ritkán szoktunk a divatra asszociálni, az új
Opel Corsa azonban sokat változtathat ezen. Nemcsak a
tetszetős designja miatt: a kisautó párizsi premierjének
Claudia Schiffer, az egykori topmodell volt a házigazdája,
a német sztártervező, Karl Lagerfeld pedig saját kezűleg
készített exkluzív fotósorozatot az autóról. A hazafias
felbuzdulás érthető, hiszen a Corsa az Opel (és egyben
a német autóipar) egyik legfontosabb modellje:
a korábbi négy generációból 32 év alatt több mint
12,4 millió példány kelt el. A kisautó a régiónkban is
nagyon sikeres, amit a 15 közép- és kelet-európai országot összefogó AUTOBEST szakújságírói által megítélt díj
is mutat; az AUTOBEST történetében az Opel Corsa az
első autó, amelynek két egymást követő generációja
is kiérdemelte az elismerést.
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Felfelé tart
A külső design nem távolodott el a 2006 és 2014 között
gyártott Corsa D formanyelvétől, de több markáns elem is
jelzi, hogy vadonatúj típus érkezett az Opel-palettára.
Az elegáns, szárny alakú fényszóró, a trapéz hűtőmaszk és
az atletikusabb hátsó rész is magára vonja a figyelmet –
a sportos három- és a családbarát ötajtós kivitelben egyaránt. A belső tér egyszerre tetszetős és ergonomikus, a
felhasznált anyagok és a kidolgozás minősége pedig látvá
nyos előrelépést hozott. Emellett az új Opel Corsa számos
olyan opcionális felszerelést kínál, amely eddig csak a felsőbb kategóriákban volt megszokott. Az automatikusan
kormányzó parkolóasszisztens gombnyomással aktiválható, ultrahangos érzékelőivel felismeri az alkalmas üres
helyet, kiszámítja a szükséges manővert, és beáll a járdához képest merőlegesen vagy párhuzamosan. A technológiához jár a holttér-figyelmeztető, amely szintén ultrahanggal tapogatja le az autótól balra és jobbra eső

én és az autóm

Az új Opel Corsa számos olyan
opcionális felszerelést kínál, amely
eddig csak a felsőbb kategóriákban
volt megszokott.
háromméteres területet, nincs-e ott a vezető számára láthatatlan akadály. Tovább fokozza a biztonságot a második generációs Opel frontkamera jelzőtábla-felismerője,
távfény- és sávtartó asszisztense, valamint követésitávolság-jelzője és ütközésveszély-figyelmeztetése. Ezenfelül
a Corsa elérhető Bi-Xenon világítással is, amely a kanyarfényszórót is magában foglalja.

Nyomatékos technika
Ha nem is a divat az, ami elsőre beugrik a németek kapcsán, a technikai innováció és precizitás annál inkább.
Ezek a jelzők jól illenek a Corsa motorterében található
újdonságokra is, hiszen a kisautó megkapta az Opel Adam
típussal bevezetett háromhengeres, közvetlen benzin
befecskendezésű, alumíniumból készült turbómotorokat.
A sima járású és csendes erőforrás 90, illetve 115 lóerős
változatban érhető el – az alacsony fogyasztás mellett a
két motor azzal is kitűnik, hogy a 170 Nm-s maximális forgatónyomaték már 1800-as percenkénti fordulatszámnál a sofőr rendelkezésére áll. Szintén újdonság az 1,4-es
benzines turbó, amely 100 lóerőt ad le. Az erőforrás szívóváltozata 90 lóerős, és a benzines kínálatban továbbra is
megtalálható az 1,2 literes 70 lóerős motor. A dízelpalettát az 1.3 CDTI 75, illetve 95 lóerős verziója alkotja; előbbi
az ötfokozatú sebességváltóval és a fékezési energia-vis�szanyerő rendszerrel kombinálva átlagban mindössze
3,2 litert fogyaszt 100 kilométeren.

Opel Corsa

Okostelefon négy keréken
Az opcionális IntelliLink
infotainment rendszerhez hétcolos
érintőképernyő jár – ez hozza
be az Apple, iOS és az Android
okostelefonok világát a Corsába.
A vezető és az utasok olyan
alkalmazásokat használhatnak,
mint a navigációs BringGo, a rádióés podcast-világvevő Stitcher és
Tune-In, illetve a Siri Eyes Free
hangvezérlés, amellyel SMS-eket
lehet diktálni, vagy e-maileket
felolvastatni.

	Háromajtós
Hosszúság
4021 mm
Szélesség
1736 mm
Magasság
1479 mm
Tengelytáv
2555 mm
Csomagtér
285/1090 l
Motorválaszték
5 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint
70-115 LE
Átlagfogyasztás
4,5-6,7 l/100 km
Alapár
3 400 000 forint

Ötajtós
4021 mm
1746 mm
1481 mm
2555 mm
285/1120 l

Ajánlott olaj:
Mol Dynamic Gold 5w-30

Szerepet játszanak a komfortban és a kis fogyasztásban
az új sebességváltók is. A benzines turbókhoz új, kompakt
hatfokozatú manuális erőátvitel jár, de az 1,4-es szívómotorhoz kérhető a luxust a B-szegmensbe csempésző hatfokozatú automata váltó, illetve Easytronic robotváltó is.
A megfelelő stabilitásról és a dinamikus vezetési élményről az újonnan fejlesztett futómű gondoskodik. A Cityüzemmód az alapfelszereltség része: gombnyomásra teszi
könnyűvé a kormányzást kis sebességnél.
2015. február | stílus&lendület |
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autós história

Maffiamódszerek

néma tanúja
Al Capone Cadillacje

Az első golyóálló autókat nem az államfők
használták, hanem egy még veszélyesebb
„munkakör” képviselői. A hírhedt
gengsztervezér, Al Capone 1928-as Cadillac
Town Sedanja igazi (autó)történelmi kuriózum.
1920 januárjában életbe lépett az Egyesült Államok
Kongresszusa által megszavazott alkoholforgalmazási tilalom. Az 1933 decemberéig tartó prohibíció a szeszcsempész gengszterek felemelkedését hozta, beköszöntött
a véres leszámolások és bandaháborúk időszaka.
A már életük során legendássá vált bűnözők közül is
kiemelkedett Alphonse Gabriel „Al” Capone, aki hét éven
át, 33 éves koráig uralkodott Chicago alvilága felett. Sorra
iktatta ki riválisait, de őt is folyamatosan fenyegette a forgótáras géppisztolyok tüze. Luxusautóihoz ezért az addig főleg
csak a hadseregben ismert páncélozást rendelt – járművei
közül egy 1928-as Cadillac máig fennmaradt, és gazdája
kétes hírnevének köszönhetően jelentős összeget ér.

ac
Az 1902-ben létrejött Cadill
a székhelyéül szolgáló Detroit város
alapítója, a francia felfedezô, Antoine
ta a nevét.
de la Mothe Cadillac után kap
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Ravasz húzások

Első látásra a gengsztervezér autója nem különbözik a
többi 1928-as Cadillac V-8 Town Sedantól – 5,6 literes
motorja 90 lóerőt adott le és háromsebességes manuális
váltó csatlakozott hozzá. A módosításokat okosan rejtették el. Egyrészt ugyanazt a zöld-fekete festést kapta, mint
a chicagói rendőröknek és vezető hivatalnokoknak akkoriban kiutalt 85 darab Cadillac. Az „álcázás” részeként
saját autóját is ellátta szirénával, illetve
beszerzett egy rendőrségi rádióvevő
készüléket – valószínűsíthető, hogy
a bűnelkövetés történetében elsőként
folyamodott ehhez a cselhez.

Véreskezű Rob

autós história

in Hood

Az alkoholtilalm
at kezdetek tő
l fogva
elutasította az
amerikai lakoss
ág jelentős
része, íg y a vé
reskezű szeszc
sempészekre
sokan eg yfajta
népi hősként
tekintet tek. Al
Capone szám
os karitatív
tevékenységg
el játszott rá a
modern
Robin Hood- sz
erepre, mígne
m
az 1929 -es
Valentin -napi
chicagói gyilkos
ságok után
már nemcsak
a közvélemén
y, hanem az
addig a zsebéb
en lévő igazsá
gszolgáltatás
is ellene fordul
t. Mivel más jo
gc
ímen nem
tudták elítélni,
végül adócsalá
sért került
börtönbe nyol
c évre.

a Kongresszusba, ahol elmondta híres beszédét, bejelentve az ország belépését a második világháborúba.
Azt állította, azért használták Al Capone járművét, mert
az elnöki flotta nem rendelkezett a biztonsági kockázatnak megfelelő páncélozott autóval. Bár az akkori dokumentumokból és fotókból is egyértelműen kitűnik, hogy az
állítás nem felelt meg a valóságnak, a legendának mégis
van némi alapja: megbízható források szerint a Cadillacet
korábban valóban kölcsönvette néhányszor a Fehér Ház,
például az elnök egyik Georgia állambeli útjához.
Később azonban Rooseveltnek rendeltek egy saját
páncélozott Lincolnt.

Aukciók sztárja

Nem véletlen, hogy Al Capone autójának pályafutása nem
ért véget tulajdonosa 1931-es bebörtönzésével. Angliába
került, ahol vidámparkok egyik attrakciójának számított,
mígnem 1939-ben, amerikai kormányzati nyomásra a brit
hatóságok megtiltották, hogy közszemlére tegyék. A szedán 1958-ban Kanadába került, ahol alapos restaurálást
követően egy autómúzeumban mutatták be, majd ennek
bezárását követően aukcióról aukcióra, gyűjteményből
gyűjteménybe vándorolt. Legutoljára 2012 júliusában
bukkant fel, amikor nem kevesebb, mint 341 ezer
dollárért cserélt gazdát egy michigani árverésen.

Elnöki erőd

Az viszont már biztos, hogy ez a legrégebbi fennmaradt
páncélozott személyautó: a 2,5 centiméter vastag ablakok mellett az autót több mint 1,3 tonnányi acél védőlemez óvta a géppuskák golyóitól. A megerősített alváz mellett szükség volt egy különleges ablakemelő szerkezetre
is, míg a hátsó szélvédőt a felhasználási területnek megfelelő extrával látták el: egy mozdulattal lefelé lehetett billenteni, megkönnyítve a bennülőknek, hogy hátrafordulva
tüzelhessenek az üldözőkre.

Nem Al Capone Cadillacj
e az
egyetlen, amely a Fehér
Ház szolgálatában állt: a Lincol
n mellet t
ez a márka számított az
elnöki
hivatal leg főbb beszállító
jának.
Barack Obama 2009 -be
n kapta
meg a négykerekű erődn
ek szá mító Cadillac One elneve
zésű
limuzinját, amely nemc
sak
a gránátvetők, de biológ
iai
feg yverek ellen is véd.

Elnöki legendák

Bár a történészek már megcáfolták, mégis
makacsul tartja magát az a legenda, hogy
Al Capone autója az Egyesült Államok történetének egyik legsötétebb momentumában
segítette az országot. Franklin D. Roosevelt
egyik testőre memoárjában azt mesélte,
hogy 1941. december 7-én, a Pearl Harbor
elleni japán támadást követően az amerikai
elnököt ezzel az autóval szállították
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MOL-hírek

Győzelmek Év eleji jó hírek
és jótékonyság
Repülő Uborkák az élen
Ötödik alkalommal zajlott le
a Junior Freshhh döntője
A budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium „Repülő
Uborkák” nevű csapata nyerte a MOL középiskolásoknak meghirdetett Junior Freshhh természettudományos
versenyét a MOL Dunai Finomítójában megtartott döntőn január 14-én. A versenyen mintegy 1800 diák indult
Magyarországról, Romániából és Szerbiából. A MOL-csoport
idén immár ötödik alkalommal rendezte meg a középiskolásoknak szóló online vetélkedőt azzal a céllal, hogy a diákok
érdeklődését már a középiskola időszakában a természettudományos tantárgyak felé fordítsa. A program indulásától
számítva eddig több mint 10 000 diák
3366 csapata vett részt a versenyen,
összesen 726 középiskolából.

Pontszerző helyen Miklós Edit
22 pont Cortina d'Ampezzóban
A 16. helyen végzett Miklós Edit a női alpesi sízők
világkupa-sorozatának Cortina d'Ampezzóban
rendezett januári lesiklóversenyén, ahol
összesen 22 pontot gyűjtött. Az első
napon a huszadik helyen végzett, de
eredményén javítva a lesiklás második
versenyén már a 16. helyet szerezte
meg, 15 pontot bezsebelve. A győztes
személyében nem lett meglepetés,
hiszen az amerikai legenda,
Lindsay Vonn nyert 1:39,61 perces
eredménnyel, aminél Miklós Edit 1,71
másodperccel ért be később. A szintén
Cortina d’Ampezzóban megtartott
szuper-óriásműlesikló
(Szuper-G) versenyen
Miklós Edit
a 24. helyre
érkezett be,
megszerezve
első pontjait
a szakágban.

Aranyanyu Díjat kapott
Schuster Barbara
Kitüntették a Gyermekgyógyító
Program támogatottját
A MOL Gyermekgyógyító Programban
2007 óta részt vevő Vertebra Alapítvány
koordinátora, Schuster Barbara a közelmúltban elnyerte a Richter Aranyanyu
Díját mint egészségügyi szakdolgozó.
Barbara saját gerincműtéte után határozta el, hogy gerincferdüléses betegek
támogatásával fog foglalkozni. Ma már
több száz fős közösség életét koordinálja, táborokat szervez, és segít, hogy
a merev fűző (ún. korzett) viselésére
kötelezett fiatalok a lelki megpróbáltatásokon is átlendüljenek. Emellett nemrégiben jelent meg könyve
„Gerincferdülés, és ami
mögötte van” címmel.

Jótékonysági sütivásár a MOL-nál
1,5 millió forint a rászorulóknak
A MOL Magyarország jótékonysági sütivásárán a vezetőktől vásárolhattak süteményt karácsony előtt a MOL-os dolgozók. Az ünnepeket megelőző hetekben szervezett akció során országszerte öt
telephelyen (Algyőn, Budapesten két helyszínen, Békásmegyeren,
Százhalombattán és Tiszaújvárosban) lehetett süteményt venni.
A vezetők által készített és árusított finomságokra óriási kereslet
mutatkozott. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy volt olyan
helyszín, ahol egy óra alatt a teljes mennyiség, azaz több száz süti
elfogyott. A befolyt összeget, közel 750 000 forintot a MOL megduplázza, és az Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítványnak ajánlja
fel, mely 2005-ös megalapítása óta azon dolgozik, hogy az
autista gyermekek számára különböző fejlesztő foglalkozásokat
biztosítson, így téve élhetőbbé hétköznapjaikat.

3,4

3,4 millió forint 34 ezer mozdulatból
Multipontos adomány a MikulásGyárnak

December végén lezárult a Multipont Program és a MikulásGyár közös,
egy hónapos akciója, melynek keretében az új belépők és a régi Multipont
kártyatulajdonosok is hozzájárulhattak a rászorulók támogatásához,
egyetlen mozdulattal: a pontbeváltási tranzakciók és a Multipont weboldalán történő kártyaigénylések után is 100-100 forint támogatást juttatott
el a Multipont a 10 éves jubileumát ünneplő MikulásGyárnak. A Multipont
kártyások kimagasló decemberi aktivitásának köszönhetően 3,4 millió
forint összegű adományt kaptak a rászoruló gyermekek. Köszönjük, ha
Ön is használta Multipont kártyáját, és hozzájárult ehhez az adományhoz!

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

-40°C

példakép

Vadász Zsuzsanna
képzőművészet
terapeuta, konduktor

Az akaraterő
diadala
Bármit meg tudunk csinálni,
ha igazán akarjuk! – bár
a hétköznapokon általában
kételkedünk benne, mégis:
a Konduktív Iskoláért Közhasznú
Alapítvány képzőművészeti
élményfoglalkozásain a Pető
Intézet kis diákjai olyan csodákat
hoznak létre, amelyekre „papíron”
nem lennének képesek.
„Ezeknek a gyerekeknek általában a központi idegrendszerük károsodott, ebből fakadóan mozgássérültek, szegregált intézményben tanulnak. Szegényesebb
tapasztalatokkal rendelkeznek minden téren, mint egészséges társaik.
Épp ezért óriási élmény nekik a legkisebb apróság is, mint például egy falevél megtapintása” – meséli Vadász
Zsuzsanna, a program konduktora.
A gyerekek egyik legnagyobb kedvence
épp ezért az agyagozás – nincs is izgalmasabb számukra, mint puha agyagból
szobrászkodni, azzal korongozni!
A részt vevő tizenöt gyerek ötös csoportokban képez kis alkotóköröket egy képzőművész és egy segítő részvételével. Már maga a
csoportos foglalkozás is pozitív hatást fejt ki náluk:
a gyerekek barátkoznak, beszélgetnek, biztatják egymást, és örülnek egymás sikereinek. „Legnagyobb
örömömre a képzőművészek is nagyon jól megtalálták a hangot a gyerekekkel, akik nagyon hálásak
azért, hogy a művészet érdekes, ismeretlen és új világába nyerhetnek betekintést” – mondja a konduktor.

Az a jó az alkotásban, hogy itt nem létezik
rossz megoldás: bármi készül is el, az a
maga nemében csodálatos, egyedi.
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névjegy
Konduktív Iskoláért
Közhasznú Alapítvány
A Konduktív Iskoláért
Közhasznú Alapítvány,
15 éve segíti a Pető András Főiskola Gyakorló
Általános Iskolájába járó, valamilyen fogyatékkal élő
tanköteles korú gyerekeket. Az alapítvány által szervezett programok célja, hogy a 7–15 éves fogyatékkal élő gyerekek életét segítse, társadalmi integrációjukhoz hozzájáruljon. Ezen célok megvalósításához az
alapítvány 2014-ben nyert először támogatást a MOL
Gyermekgyógyító Program pályázatán. A „SZÍNFORMA-TEST-HARMÓNIA” program többféle hatáson keresztül segíti a gyerekek személyiségfejlődését,
az én-erősítéstől a konfliktusfeldolgozáson át
a képességfejlesztésig.

Nincs rossz megoldás
Az esetek legnagyobb részében a gyerekek kezeiket is
nehezebben használják, így a feladatok nagy kihívást
jelentenek számukra. Tanítóik feladatai közé tartozik
megtanítani a gyerekeket arra, hogy a feladatokhoz
mindkét kezüket használják. „Az a jó az alkotásban,
hogy itt nem létezik rossz megoldás: bármi készül is
el, az a maga nemében csodálatos, egyedi. A sikerélmény pedig nemcsak lelki, de időnként testi gyógyulást is eredményez: amikor hatalmas elszántsággal, óriási belső erőket megmozgatva szeretnék úgy
kanyarítani az ecsetet a lapon, hogy a várt eredményt
kapják, vagy épp felcsippentsék két ujjal az aprócska
mogyorót; akkor jön a csoda, a papírformán túli eredmény és a siker: kész a kunkori vonal, és ott is van
az ujjak közt a mogyoró.

A terepről A városbA!
Miután terepen Már bizonyított,
Az új KorAndo A várost is MeghódítjA.
A Ssangyong, Dél-Korea legrégebbi autógyártója 60 éves történelme során mindig is
4x4 hajtású járművek gyártására specializálódott. Legújabb modellünk, a kívül-belül megújult
új Korando ezen hagyománynak megfelelően kiválóan alkalmas terepjárásra
és a hétköznapi városi forgalomban is tökéletes társa lesz.
Hogy az Ön gondtalan autózását még teljesebbé tegyük, a piacon egyedülálló Ssangyong
Bizalom Program keretében 3 hónapos Visszavásárlási Garanciát, 5 év Díjmentes Karbantartást
és 5 év Teljeskörű Gyári Garanciát kínálunk minden új Korando modellhez!

3 hónApos visszAvásárlási gArAnciA
+5 év díjMentes KArbAntArtás
+5 év teljesKörű gyári gArAnciA

Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,8‒8,5 l/100 km.
CO2-kibocsátás: 147‒199 g/km. A képen látható autó illusztráció.

4x4 specialista Koreából
www.ssangyong.hu.

címlapsztori

Humorral
és fegyelemmel

Mácsai Pál

Tíz éve vezeti a budapesti Örkény István Színházat és úgy
tűnik, még legalább 2020-ig fogja. Játszik, rendszeresen
rendez, s olykor fél évig forgatja a főszereplésével készülő
sikersorozatot. Mácsai Pállal a családra jutó idő hiányáról,
a humor határairól és a Terápia legizgalmasabb
karaktereiről beszélgettünk.
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Stílus&Lendület: Kezdjük a legaktuálisabbal: Ön szerint minek köszönhető, hogy más pályázó nem indult
az Örkényért?
Mácsai Pál: Talán nem elég vonzó színházigazgatónak lenni. Komolyra fordítva, ez azt jelenti, hogy rendben vannak a dolgaink, és senki sem gondolja, hogy ez
nem így van. Vagyis nem a megmaradásunkkal, hanem
a jövőnkkel foglalkozhatunk. Természetesen azzal
hízelgünk magunknak, hogy ez a munkánk minősége
miatt van így. Azért merek nagyképű lenni, mert a színház nem én vagyok személyesen, hanem minden eredményben sokunk munkája van, és a többiek tehetségére szívesen vagyok hiú.
S&L.: Tíz év telt el az Örkény megalapítása óta. Azt láttuk, körülbelül hogyan változott a színház ez idő alatt,
de vajon mi nézők hogyan változtunk?
M. P.: Egy kicsit türelmetlenebbek lettek. És kevésbé
elnézőek. Az előbbi nem öröm, de az utóbbi nem
haszontalan. Egy közepes előadás ma már nem ér meg
hosszú szériát. De, hogy a nézők pfujolnak, vagy záptojást dobáljanak, mint a reneszánszban, az még messze
van… Egy kis sürgetettséget lehet érzékelni, ami összeszedettebb, sarkosabb színpadi fogalmazásra szorít.
De nem lehetetlen lekötni a nézőt, sőt: játszunk két
és fél órás előadást is szünet nélkül, és a nézők
nem unják, nem mennek el, legtöbbjüknek
fontos élményt jelent.
S&L.: A minap feltűnt egy hír, miszerint néhány könyv
elolvasására ítéltek fiatalokat, akik korábban menórákat rongáltak. Ön szerint lenne jobbító hatása például
az Örkény Számodra hely című előadásának (a darab a
kamenyec-podolszkiji deportálás eseményeit dolgozza
fel – a szerk.)? Hisz a színház személyiséget formáló,
jobbító erejében?
M. P.: Igen, egyértelműen hiszek ebben. Ez nem is
hit, hanem tapasztalat. Több konkrét élményem is
van, a legutóbbi elég friss. Fut egy Radnóti-műsorunk,
Fullajtár Andrea és én színészként, Dés László, Dés
András és Lukács Miklós zenészként veszünk részt
benne. Előadás után kaptam egy vallomást egy
nézőnktől, levélben, hogy ez az élmény mi minden
átgondolására kényszerítette, valójában megváltoztatta a világlátását.
S&L.: „Az élet elviselhetőségének egyik legfontosabb
eleme a humor” – írja a pályázatában Örkény szellemi
hagyatékával kapcsolatban. Azt látjuk, hogy a színházban kiválóan alkalmazza, de hogyan jelenik meg ez a
mindennapok során?

A linkség, a hanyagság, a be nem tartott ígéret
fel tud dühíteni. Vagy, ha nem veszik komolyan
a munkát – de ez nagyon ritka.
M. P.: Mindenki jobban szereti a szellemes embereket,
mint a sótlanokat. Előbbieknek még gazemberségeket
is könnyebben megbocsátunk.
S&L.: Olyasmire gondol, amikor Ön is telefonviccekkel tréfált? Mesélte egyszer, hogy egy taxiban ülve hallotta, amint egy kolléganője autót rendel, Ön pedig
ismeretlen számról felhívta a színésznőt, hogy a taxirendőrségtől keresi, és nem kaphat autót, míg nem
rendezi a számláit…
M. P.: Az ember néha hülyéskedik, de én nem erre,
hanem igazi gazemberségre gondolok. Tudunk például
a múltból olyan színházigazgatókról, akiknek sok kolléga pályája szárad a lelkén, mégis, emlékük inkább
szép, megítélésük is jó, mert szellemes és nagy tudású
emberek voltak. Egyébként ez ritka, a sötét alakok általában humortalanok, öniróniájuk pedig végképp nincs.
2015. február | stílus&lendület |

15

címlapsztori

Ha sok időm lenne, először talán
csak úgy ülnék és bambulnék.
Erre az elmúlt tizenöt évben nem volt
alkalmam. De ez egy ilyen pálya.
S&L.: Önnek van?
M. P.: Én nem vagyok magamtól elájulva, úgyhogy
tudok röhögni magamon, akkor is, ha a kollégáim megengedik maguknak, hogy gúnyolódjanak rajtam, és
megengedik, semmi kétség. Egyébként az igazgatás
kicsit lefojtja a saját viccelhetnékemet. Pedig gyakran hatásos azzal instruálni a színpadon, hogy valamit
kinevettetünk. De itt nagyon érzékeny a határ a bántás és a vicc között, és a nézőtéren ülő rendező mindig
előnyben van, az igazgató meg különösen, ez kicsit gátlásossá tesz. Ilyenkor jön igazán jól, hogy mi a társulatban nem futunk egymással fölösleges köröket, hanem
azt mondjuk, ami van.
S&L.: A humor témájának szomorú aktualitást
ad a párizsi terrortámadás. Kíváncsi lennék
a véleményére a vitával kapcsolatban: vajon hol
húzódnak a vicc határai?
M. P.: A vicchez közös felfogás kell, minél szellemesebb, annál inkább. Ha ez nincs meg, akkor nincs értelmezhető határ, hanem csatatér van, vagyis harc a
határokért. Nem ismerem a közeget, a kulturális körülményeket, annyit tudok ezekről a rajzokról, amennyit a
neten láttam. Ezeken én nem derültem, de nem is ez
a kérdés, hanem az, hogy a mészárlásra csak kemény,
egyértelmű, változtathatatlan „nem” lehet válasz.
Itt nincs „egyrészt és másrészt”, nincs „de”,
vagy „ahhoz képest”.
S&L.: A Terápia az elmúlt évtized hazai televíziózásának egyik legsikeresebb sorozata, amely Önnek is szélesebb körű ismertséget hozott. Mégis, nem volt az Ön
számára túl sok kellemetlen vonzata?
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M. P.: Nem volt, mert az, hogy egy ilyen szereppel meg
kell dolgozni, az természetes. Ez a munka ritka szerencse a színészi pályán: nagyon szép anyag, remek partnerekkel, kiváló stábbal. Már maga a pillanat is szerencsés: ha az HBO pár évvel korábban vagy később
forgatja a filmet, akkor nem én játszom, mert – még
vagy már – nem én jelentem azt, amit ennek a szerepnek jelentenie kell. Jókor lettem ötven, mondjuk így.
S&L.: Az óriásplakátok sem zavarták?
Művészszínházak direktorairól ritkán látunk
ilyesmit városszerte…
M. P.: Az nyomasztó volt, de aki eljátssza a főszerepet,
ne sírjon, ha felnagyítják a falra, mint a Bölcs Vezetőt
Koreában. A legegészségesebben a gyerekeim reagáltak, mikor meglátták az elsőt: pfúj! – mondták, elfordították a fejüket, és elnémultak. Nem az apjukat szégyellik, csak még ép az arányérzékük. Egyébként az
Örkény Színházzal szemben, a Madách téren volt
belőle egy, a társalgóból rá lehetett látni. Persze az
igazgatói iroda ajtaján több példányban megjelent a
plakátfotó másolata, a kollégák kaján megjegyzéseivel.
De volt, aki csak merengett az ablaknál állva és elismerően bólogatott, amikor beléptem… De hát ezek szeretetteli ugratások voltak.
S&L.: Valószínűleg sok nézőnek volt kedvenc karaktere
a Terápiában, akinek a sorsa, az életproblémája a leginkább izgatta. Az Öné melyik szereplőé volt?
M. P.: Ez kicsit olyan, mintha azt kérdezné, hogy melyik
gyerekemet szeretem jobban. Az ilyesmire az ember
nem tud válaszolni. Íróilag, történetvezetésben elég
kiegyensúlyozott a sorozat. Talán a Nagy Ervin-szál
volt különösen izgalmas az első évadban, most pedig,
megint csak talán, a Péterfy Borié. Borival egyébként is
nagyon jó játszani, annyi energia árad belőle, hogy az
ember csak rádől erre, és utazik a szerepében.
Nem mintha a többiek kevésbé lettek volna jó partnereim – el voltam velük kényeztetve.

címlapsztori
segítenek ilyenkor. Arra is figyelni kell, hogy minden
e-mailre válaszoljak időben, és általában az igazgatásban semmilyen deficit ne legyen. Ilyenkor a család jár
igazán pórul, rájuk jut a legkevesebb idő.
S&L.: A pályázatában is feltűnően személyes hangvétellel ír a gyermekeire jutó kevés időről. Ha a családjára több idő maradna, rajtuk kívül mivel töltené
még a szabadidejét?
M. P.: Annak a kötelező tartalmi elemnek az a címe:
„személyes motiváció”. Gondoltam, akkor megírom,
hogy valójában mi van. Ha sok időm lenne, először talán
csak úgy ülnék és bambulnék. Erre az elmúlt tizenöt
évben nem volt alkalmam. De ez egy ilyen pálya. Nem
kergettek az asztal körül, hogy legyek színigazgató.
S&L.: Moziba azért eljut néha? A tavalyi magyar
filmes termésből látott valamit?
M. P.: Kettőt láttam, a VAN-t és a Fehér Istent.
Az Utóélet már csak Gálffi miatt is adósságom.
Az estéim is ritkán szabadok. Színészként havonta tíztizenöt este játszom, másik tíz este a saját darabjaimat
nézem, karban tartom őket, vagy más színházak előadásaira ülök be – így huszonöt esténél tartunk. A gyerekek a fennmaradó néhányon látnak. Ilyenkor igyekszem úgy tenni, mintha én lennék az apjuk, bár talán
csak egy irritáló figura vagyok, aki beleszól olyasmibe,
ami nélküle is nagyon jól működik.

névjegy
Mácsai Pál 1961-ben született Budapesten. A Színházés Filmművészeti Főiskolán előbb színészi, majd rendezői diplomát szerzett. Alapító-igazgatója a 2004-ben
létrejött Örkény István Színháznak. Számos filmszerep után 2012-ben megkapta a Terápia című népszerű
tévésorozat pszichológusának főszerepét. 2014-ben
munkásságát Kossuth-díjjal ismerték el.

S&L.: Nemcsak a filmbéli karaktere, de Ön általában is
egy józan, higgadt személyiség benyomását kelti.
Mi az, ami felbosszantja?
M. P.: Az én higgadtságomról a munkatársaimat
kell kérdezni. Néha nem vagyok az, úgyszólván.
A linkség, a hanyagság, a be nem tartott ígéret fel
tud dühíteni. Vagy, ha nem veszik komolyan a munkát
– de ez nagyon ritka.
S&L.: A hétfői pácienst játszó, és szintén színigazgató Máté Gábor egy interjúban arról mesélt, men�nyire megterhelő volt számára a Terápia forgatása, és
nem is érti, Ön hogyan oldotta meg ezt a „borzalmas
munka- és dialógusmennyiséget”. Mi volt a módszere
a tanulásra?
M. P.: Semmi különös, tulajdonképp csak a fegyelem.
Fel kell kelni, meg kell tanulni. Máté Gábor udvarias,
ő is megoldotta volna. A fél év alatt mindvégig próbáltam ügyelni arra, hogy ne legyek beteg, hogy mindig
feküdjek le időben. A munkatársaim is nagyon sokat

S&L.: És hogyan boldogul a szellemi életen túli
világban? Mennyire gyakorlati ember?
M. P.: Én? Eléggé.
S&L.: Egy pótkerékcsere is menne?
M. P. Persze. Én a szocializmusban nőttem fel, amikor bizonyos szintig magunk szereltük az autóinkat.
Zsigulin, Bogárhátún, Kispolszkin nem csak kereket,
de elosztót, ékszíjat, ha muszáj porlasztót is cserélek,
akkuról, gyertyáról nem is beszélve. A mai autókkal
már persze nem tudnék mit kezdeni. Bár az izzót ma is
én cserélem a kocsimban, elvből, mert nem tetszik az
a gyártói fontoskodás, hogy ehhez szerelő kell.
Az íróasztallámpát sem viszem szakszervizbe, ha kiég
a körte. A színházban is szeretem, amikor például egyegy díszletelem beépítésének technikai megoldásával
kell foglalkozni. Láthatóan él bennem az a gyerek, aki
szívesen játszik a villanymotorjával.
S&L.: A modern technika vívmányait is jól kezeli?
M. P.: Használom, de nem vagyok függő. Az azonnaliság pazar élmény. Összességében nem gondolom őket
károsnak. A könyvnyomtatás is számos szép dolgot
szüntetett meg a maga idején, de jóval többet adott.
Van okostelefonom, számítógépem, tabletem is, de a
naptáram papír, ceruzával írok bele, kézzel jegyzetelek,
és ez így is marad.
S&L.: Végül játsszunk el a gondolattal, hogy pár évtized múlva Ön is ír egy Azt meséld el, Pistát – Palit! Kire
osztaná a monodrámát?
M. P.: Talán Polgár Csabára. De nem vagyok én olyan
nagy szám, hogy el akarnának játszani.
Patakfalvi Dóra
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Szemléző

Újraéledőben

a magyar film

A magyar film… – egy ekképp kezdődő mondat ezer és
ezerféle befejezésre számíthat. Van, aki szerint a magyar
film diadalmenete töretlen, mások szerint van még mit
tanulnunk. Szétnézni legalábbis érdemes a saját házunk táján,
magazinunk segít, hogy merre induljunk.
A rendszerváltást követő évtizedekben számos fesztiváldíjjal jutalmazott alkotás született, de közönségsikerből is akadt néhány. A bajok a 2000-es évek végén
kezdődtek, amikor a nézőszámok drasztikusan csökkenni kezdtek. A Magyar Nemzeti Filmalap új alapokra
helyezte az állami filmgyártást, s egy időre lényegében hibernálta azt. A tetszhalott állapot 2013 végén
ért véget: ekkorra már több mint húsz filmet forgattak
le állami támogatással, így 2014-ben szinte havonta
kerültek magyar alkotások a mozikba. Az alábbiakban a tavalyi év legfontosabb magyar filmjei közül
válogattunk.
A Megdönteni Hajnal Tímeát romantikus vígjáték
már a premier utáni első hétvégén a nézettségi toplisták élére került, s a 2014-ben bemutatott alkotások legmagasabb nézőszámát produkálta, átlépve a
100 ezres álomhatárt. Az Osvárt Andrea főszereplésével készült romkom érdemeit még a kritikusok is
elismerték. Bögöcs (Szabó Simon), a susogó mackós,
tapló pornóproducer kalandjai a becserkészni vágyott
bomabanővel valóban szórakoztatóra sikeredtek.
A Fehér Isten cannes-i fődíja a rendszerváltás óta
az első hivatalos fődíj, melyet magyar nagyjátékfilm
kapott a világ egyik legfontosabb filmfesztiválján.
Mundruczó Kornél hatodik nagyjátékfilmje egy kislány
(Psotta Zsófia) és kutyája barátságának történetét
meséli el, s válik apokaliptikus vízióvá egy,

Fiatal felfedezettek
Jakab Juli 2014-ben Török Ferenc Senki
szigete cimű vígjátékában és a VAN valami
furcsa és megmagyarázhatatlan című filmben
is emlékezetes alakítást nyújtott.
Kurta Niké a Terápia 2-ben érzékletesen
hozta az okos, öntörvényű lány figuráját.
Kristóf Márton egy szorongó fiút testesített
meg remekül az Utóéletben.

Hajnal Tímea

Fehér Isten

a korcsokat pusztító világról. Mundruczó
filmjének látványos kutyás tömegjeleneteiben 280 eb statisztált, egyfajta
filmtörténeti rekordot felállítva.
Az Utóélet kapcsán a hazai kritikusok szinte egyként
hangoztatták azt a véleményt, miszerint „Végre itt
egy szellemes magyar film!” – s ezt vehetjük szó szerint is. A történet szerint ugyanis Mózest lépten-nyomon halott lelkész apjának szelleme kísérti, a film
pedig ennek a különös apa-fiú kapcsolatnak a feldolgozása. Zomborácz Virág első nagyjátékfilmje jellegzetes fekete humorával az egykori csehszlovák komédiák hangulatát idézi. Az apát játszó Gálffi Lászlót
régen láthattuk így remekelni a vásznon, míg a szorongó fiú szerepében az elsőfilmes amatőr Kristóf
Mártont láthatjuk.
A jelenlegi negyvenes korosztály generációs kultfilmje a Moszkva tér volt, most pedig elkészült a mai
harmincasoké is, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Reisz Gábor minimál költségvetésű
meglepetésfilmje, a VAN hozta tavaly a legnagyobb,
egyetlen vetítésre jutó jegyeladást, és négy díjat is
elnyert a 32. torinói filmfesztiválon. A Budapesten
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A legjobban várt
magyar alkotások 2015-ben

1

Liza, a rókatündér

Nagy reményekkel induló alkotás Ujj Mészáros Károly
abszurd romantikus vígjátéka. Liza (Balsai Móni),
a szerény ápolónő egy napon elhatározza, hogy megtalálja élete szerelmét, hódolói azonban sorban elhaláloznak. Egyikük szellemének segítségével arra
a következtetésre jut, hogy ő valójában egy elátkozott
rókatündér…
Várható bemutató: február 19.

2

Argo 2.

Kivételesen hosszan kellett várakozniuk az Argorajongóknak: az akció-vígjáték második részének
munkálatai 2011-ben kezdődtek, és a bemutató
dátumát is többször módosították. Tavasszal azonban biztosan a mozikba kerül Árpa Attila filmje, amely
látványos akciójeleneteket ígér az olyan jól ismert
karakterek mellé, mint Balog Tibi (Kovács Lajos),
Bodri (Scherer Péter), vagy a Tejesember (Oszter
Sándor).
Várható bemutató: március 12.

Utóélet

Gondolj rám!
játszódó alkotás főszereplője Áron (Ferenczik Áron), aki
a nagy ön- és útkeresés közepette próbálja túltenni magát
szerelmi csalódásán – vagyis éppen azt teszi, mint nemzedéke nagy része, akik végre nevethettek a moziban egy
jóízűt saját magukon.
Összeállításunk utolsó szereplője egy sorozat, a Terápia,
amely lehagyhatatlan a legjobb filmek listájáról. Dargay
András (Mácsai Pál) pszichiáter a második évadban új
pácienseket fogadott: a pánikbeteg politikust (Máté
Gábor), a súlyos beteg építészhallgatót (Kurta Niké),
a sikeres, ám boldogtalan ügyvédnőt (Péterfy Bori) és a
már megismert házaspár kamasz fiát. Feszült
pillanatok, finom érzelmi megnyilvánulások –
a Terápiát azok is szívesen nézik, akiket hidegen hagy a „céltalan” pszichologizálás.

3

Vámos Miklós Halhatatlan című novellája nyomán
Kern András készített játékfilmet. A női főszerepet Eszenyi Enikő kapta, az operatőr Ragályi Elemér,
zeneszerzője Presser Gábor volt, míg a férfi főszerepet maga a rendező alakítja. A történet középpontjában egy jól menő sebészorvos áll, aki miután megtudja, hogy halálos beteg, ördögi tervet eszel ki:
magára haragítja a szeretteit, hogy elvesztése ne
okozzon nekik fájdalmat. A bizarr ötlet végrehajtása
közben azonban váratlan fordulat történik…

4

Veszettek

Goda Krisztina negyedik nagyjátékfilmjét egyelőre a magyar Amerikai história-X-ként emlegetik.
A sötét tónusú, akciójelenetekben bővelkedő dráma
valódi társadalmi problémát is feszeget. A Vajnakorszak eddigi legdrágább filmjében az elhagyatott
kisvárosba érkező új rendőr (Fenyő Iván) a helyi srácokból polgárőrséget szervez, amelyhez két testvér is
csatlakozik...

5

Tiszta szívvel

Terápia

Till Attila a nagy sikerű Pánik és fesztiváldíjas rövidfilmje, a Csicska után mozgáskorlátozottakról forgatott gengszterfilmet, melynek alapkérdése: mi
a nagyobb bűn, elhagyni egy fogyatékkal született
gyereket vagy bérgyilkosként gengsztereket kivégezni. Sok részlet még homályos, de valószínű, hogy
Thuróczy Szabolcs lesz a filmtörténet első kerekesszékes bérgyilkosa.
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Okos bőrápolás
a hidegben
Bőrünket a tél száraz hidege minden más évszaknál
jobban megviselheti. Külső védőtakarónknak ilyenkor
a gyakori páratartalom-változással és az állandó
hőingadozással is meg kell birkóznia. Utánanéztünk,
mivel óvhatjuk meg.
Védőpajzs extrém körülményekhez

Mindig, mielőtt a szabadba megyünk – de főleg nagy szél
esetén – kenjük be az arcunkat megfelelően zsíros krémmel. Természetes, telített zsírokban gazdag olajakat
használjunk. Fagyos időben tilos magas víztartalmú
krémeket használni.

Mentsük a menthetőt!

A már kiszáradt bőrt rendszeres lefekvés előtti kezeléssel, természetes testápolóval gyógyítsuk. A vérkeringés
fokozása kulcskérdés, melyet meleget adó pakolásokkal,
masszázzsal érhetünk el. A meleg fürdő nem szárít, ha
vérpezsdítő aromaolajat, például rozmaringot, gyömbért
keverünk a vízbe.

A függővé tett bőr

Mint sok más esetben, itt is igaz, hogy a legjobb módszer a megelőzés: ha például párologtatunk a lakásban,
és nagy levelű növényeket ültetünk, nem lesz száraz a
levegő. A jól megválasztott étrenddel hidratáljuk szervezetünk sejtjeit. A túlzott tusfürdőhasználatot igyekezzük
kerülni, s a hosszú fürdőzéseket cseréljük le napi egy
frissítő zuhanyra. A tusfürdő sértheti bőrünk természetes védőrétegét, ezért elég kétnaponta, kis mennyiségben használni.

Ilyen a baj

Ha nem vigyázunk, bőrünk a száraz hidegtől húzódik, kipirosodik, hámlik, majd viszket. A környezet változásait
érzékenyebben viseli, ellenálló képessége csökken. Ha
ilyesmit tapasztalunk, válasszunk kifejezetten télspecifikus testápolót, arc- és kézkrémet – ezeket már az első
hidegekben is elkezdhetjük használni.
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Az ásványi olajból származó hatóanyagok a bőr „függőségéhez” vezetnek. Ilyenek a paraffin, a szilikon, a ceresin,
a petrolatum és társaik. Ha rendszeresen alkalmazzuk
őket, egy idő után akkor is kívánja majd őket az ajkunk,
a bőrünk, amikor nem lennének szükségesek. E nem bőrrokon anyagok az ajakír használatával a szájba is juthatnak, majd elraktározódnak a májban, vesékben.
Kontrollált natúrkozmetikumokban ilyenekkel elvileg
nem találkozhatunk, de vásárlásnál nem árt figyelni
az összetevőkre.

Egyszerű elkészíteni
Testápoló
Használjunk természetes testápolót, amit kevés olívaolaj és egy kis tengeri só keverékéből készítünk.
Dörzsöljük be vele a bőrünket, majd langyos vízzel
öblítsük le. A só tisztít, az olaj táplál és puhít.

Arcpakolás
Házi arcpakolást készíthetünk friss ananászból,
répaléből, banánból, tojássárgájából. Ezek valamelyikét egy csepp mézzel és egy kis túróval keverjük
pépessé, majd gőzzel melegítsük fel az arcunkat és
egyenletes rétegben vigyük fel rá a pakolást.
A 20–30 perces hatóidő végéig feküdjünk kényelmes, meleg helyre, és lazítsuk el magunkat.

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

sport

Jógavariációk

Öt különleges típus testnek és szellemnek
Az ész, a szív és a test összehangolása. Eredeti hindu és buddhista célja
szerint e hármas adja a jóga lényegét, habár ma már a legtöbben „csak”
egy népszerű testedzési módként tartják számon. A tradicionális
elemeket viszont a modern jógastúdiók is átveszik, a nyújtásokkal és
a tartásokkal az elme elcsendesítésére vezetve rá a résztvevőket.

A

z eltérő jógatípusok alapvetően a fizikai nehézség szintjén különböznek, illetve eltérően helyezik a hangsúlyt a fizikai vagy a szellemi feladatokra. Hogy hozzánk melyik jógatípus illik, azt személyiségünkön túl életszakaszunk is meghatározhatja.
Alábbi összeállításunkban különböző, kevésbé ismert
típusokat mutatunk be, igazi ínyenceknek.

1

Jinjóg a

A hetvenes évek vége óta egyre népszerűbb,
sokan dinamikusabb típusú gyakorlással is
kombinálják. A taoista jóga lényege, hogy az
ászanákat, azaz a különböző pózokat hos�szan, három-öt vagy akár húsz percig is kitartják. Ez idő alatt a test elernyed, így a nyújtások hatékonyabbak és egészen a mély
kötőszövetekig hatolnak, miközben egyfajta
meditációra is lehetőség adódik. Egy
ilyen passzív jógaórán a résztvevők
jóval kevesebb gyakorlatot végeznek, mint a jang típusú kurzusokon, és a pózok elnevezése
is különbözik. Az első néhány
alkalommal nehéz lehet
mindezt megérteni és átengedni magunkat az elmélyülésnek, így az esetleges kezdeti kudarcok ellenére is
legyünk türelmesek
magunkkal, az eredmény néhány óra
után megérkezik.
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Iyeng ar-jóg a

2

Korunk egyik legnagyobb mestere, a nemrég
95 éves korában elhunyt B.K.S. Iyengar fejlesztette ki. Rossz fizikumú, alultáplált gyerekként Iyengarnak rövid időn belül a tífusszal, a
maláriával és a tuberkulózissal is meg kellett
küzdenie. Ilyen előzmények után nem csoda,
hogy a mester Patandzsali (a Jóga Szútra kézikönyvek társszerzője) ősi jógaszútráira, bölcseleteire épülő gyakorlatsorai sokszor kifejezetten különböző betegségek kezelésében
segítenek. Iyengar tanítása szerint a hevederek, kötelek, téglák és egyéb eszközök kombinálása a jógával más sportoknál is hatékonyabban csökkentheti a hátfájás, a magas
vérnyomás, az álmatlanság vagy
a depresszió tüneteit.

sport

Bikramjóg a

3

A legismertebb jógatípus azok közül, amelyeket fűtött teremben végeznek. A 26 gyakorlatot 38-40 fokos hőségben, 90 perc alatt kell
végrehajtani. A tartások egymásra épülnek és
a teljes testet átmozgatják. Ez egy fizikailag
megerőltető edzés, de a hőség miatt az izmok,
szalagok a szokásosnál is rugalmasabbá válnak, ezért a kezdők esetében is minimálisra
csökken a sérülés veszélye. A meleg a keringési rendszert is alaposan megdolgoztatja,
kiemelt figyelmet kap a helyes légzés, miközben a test méregtelenítési folyamatai is magasabb fokozatba kapcsolnak.

4

Vinyasa Flow

A különböző jógatípusok alapja általában azonos, részben pedig egymásból is merítenek.
A Vinyasa Flow például az Astanga, az Iyengar
és a Vinijóga találkozásából született, kifejezetten dinamikus típus. A különböző pózokat összefűzve mozdulatsorok keletkeznek, a 90 perces
edzéseken a résztvevők folyamatos mozgásban
vannak. A pózok közti átváltó mozdulatok éppen
olyan fontosak, mint maga a kitartás, amely
egyébként a szokásosnál rövidebb idejű. A sorrend szinte végtelen módon variálható, ezért
aligha akad két egyforma Vinyasa Flow óra, az
oktató számos téma, testrész vagy úgynevezett „csúcs” köré építheti az edzést. A relaxáció
rendszerint az óra végére marad.

Antig ravity-jóg a

5

Egy légakrobatikai koreográfus nem is alapíthatott volna más jógairányzatot, mint antigravitációsat. Christopher Harrison követői
az utóbbi években a világ egyre több országában keresik az utat az ananda, azaz a felszabadult öröm felé – plafonról lelógó kötelek és függőágyak segítségével. Az Antigravity
Yoga (AGY) órán nem ritka, hogy az ember fejjel lefelé függeszkedik valamivel a föld felett,
ezért terhesség vagy porckorongsérv esetén, vérnyomásproblémákkal küzdők és szédülékenyek körében, vagy például szívbetegeknek nem ajánlott. Az sem mindegy, milyen
ruhában kezdjük el az edzést: rövidnadrágban
vagy ujjatlan pólóban fájdalmas horzsolásokat szerezhetünk a kötelektől. Összességében
viszont teljesen biztonságosak a gyakorlatok,
és mivel nem mindennapiak, izgalmasak és
szórakoztatók is.

Jógás programok 2015-ben
• B
 akos Attila jógafilozófus, a jógatudományok mestere a következő hónapokban
Budapesten, Debrecenben, Pécsett, Baján
és Gyöngyösön is előadást tart például
őstörténetről, karmáról, közvetlen intuitív
tudásról és megvilágosodásról.
• Februárban több jógastúdió is Valentinnapi páros jógát hirdet a szerelmeseknek.
• Február 20–22 között Elengedés címmel
szervez jógatábort a Kikelet Központ a
Somogy Kertje Üdülőfaluban.
• Ugyanezen a hétvégén Tihanyban
Iyengar jógatáborban vehetünk részt a
Nagykovácsi Jógaterem jóvoltából.
• A korlátozott létszám miatt az Amrita
Jógaközpont májusi, balatonmáriafürdői
Iyengar jógatáborába is érdemes már most
jelentkezni.
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Fekete
Egy kiadósabb
kávékülönlegességgel
a kanapéra kuporodva
olvasgatni, beülni egy
hangulatos kávézóba,
s kortyolva, süteményt
majszolva onnan figyelni
az utca történéseit…
maga a tökéletes
nyugalom és harmónia.
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élvezetek

gasztronómia

Hozzávalók:
125 g étcsoki, 250 g
mascarpone,
100 g porcukor,
1 csomag
vaníliás cukor,
4 db tojás,
2,5 dl feketekávé, 3 db
zselatinlap.

Mascarponés kávédesszert

Így készül:

1) A legalsó réteghez verjük fel 2 tojás sárgáját 80 g por-

cukorral, majd adjuk hozzá az olvasztott csokoládét, és
tegyük hűtőbe a poharakat. 2) Keverjük el a mascarponét a vaníliás cukorral és verjünk fel 2 tojásfehérjét kemény
habbá. Lassan forgassuk a mascarponéhoz, s mehet ez is a
hűtőbe. 3) Eközben a kávéból kávézselét készítünk.
A forró kávét keverjük el a maradék cukorral és a már beáztatott zselatinlapokkal. Hűtsük szoba-hőmérsékletűre.
4) Végül vegyük ki a hűtőből a lehűtött poharakat és rétegezzük a csokoládékrémet, majd a mascarponekrémet,
arra pedig a kávézselét. Tálalásig hűtsük tovább.

SL-tipp: ha frissebb ízre vágyunk,
kísérletezzük ki, milyen gyümölcsdarabkákkal
dúsítva lesz a legfinomabb a mousse.

Sóskaramell latte
Így készül:

1) A sóskaramellhez egy kis fazékba öntjük a vizet, felmelegítjük,

majd beletesszük a cukrot, s alacsony hőmérsékleten megolvasztjuk. Ne kevergessük! Kis lángon addig várjunk, míg szép barna
karamellszínű lesz, ekkor már elpárolog belőle a víz. 2) Zárjuk el
a lángot, adjuk hozzá a vajat és a sót, keverjük össze. Lassan öntsük hozzá a tejszínt is, s melegítsük újra, de csak kis lángon, míg
simává nem válik. 3) Főzzünk egy adag feketekávét, majd habosítsuk fel a tejet, s engedjük fel vele a kávét. Erre jöhet a karamellszósz. 4) A fűszerkeverékhez törjük össze a fahéjat, a kardamomot és a sót. Ebből is szórjunk egy csipetnyit a hab tetejére.
SL-tipp: fűszerkeverékek készítéséhez használjunk
mozsarat! Ha ebben dolgozzuk össze a fűszereinket,
ízük sokkal intenzívebb és frissebb lesz.

Hozzávalók:
frappé-cappuccino:
2 dl feketekávé,
2 teáskanál cukor,
4 evőkanál tejszín,
1 evőkanál Amaretto
likőr,
10 db jégkocka.
amarettini kekszecskék: 2 tojásfehérje, 125 g mandulaliszt, 125 g
porcukor, 1 csipet
só, pár csepp keserűmandula-aroma.

Hozzávalók:
sóskaramell:
40 g vaj, 1 teás
kanál tengeri só,
10 dkg cukor,
2 evőkanál víz,
fél dl zsíros tejszín.
latte: 1 adag
feketekávé,
1,5 dl tej.
fűszerkeverék:
1 kiskanál őrölt
kardamom, 2 kis
kanál őrölt fahéj,
1 kiskanál
tengeri só.

Frappé-cappuccino
amarettini keksszel
Így készül:

1) A habcsókhoz hasonló kekszekhez a tojásfehérjéket a porcukorral verjük kemény habbá. Adjuk hozzá a mandulalisztet, majd
a keserűmandula-aroma cseppjeit is. Legyen sima a massza.
2) Töltsük habzsákba, majd nyomjunk belőle 2 cm átmérőjű
gömböket egy sütőpapírral bélelt tepsibe. 3) Fél órára feledkezzünk meg róluk, majd 180 °C-ra előmelegített sütőben fejezzük be a készítésüket egy 10 perces sütéssel. 4) A frappuccino
elkészítéséhez a feketekávét keverjük el a cukorral, a tejszínnel
és a likőrrel. 5) Tegyük a hűtőbe, közben pedig turmixoljuk le,
vagy konyharuhába téve törjük össze a jégkockákat. 6) Adjuk
a likőrös kávéhoz, majd díszítsük a poharat a kekszecskékkel.
SL-tipp: amarettini kekszeket vehetünk a
boltban is, de kétségkívül finomabb a házi
verzió. A házi frappuccinóba csak tálalás
előtt tegyük a jeget, a kekszeket pedig
tartsuk bádogdobozban.
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Hozzávalók: tészta: 1 dl erős feketekávé, 18 dkg vaj, 18 dkg cukor,
3 tojás, 25 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 1 marék szemes kávé.
krém: 3 evőkanál barna cukor, 60 dkg porcukor, 15 dkg vaj, 1 dl tej,
1 dl kávé, 1 teáskanál, finomra őrölt kávé, 1 doboz habtejszín.

Karamellkrémes kávétorta
Így készül:

1) A vajat olvasszuk fel, és a cukorral keverjük simára. 2) Adjuk hozzá a 3 felvert
tojást, a kávét, majd adagonként a lisztet is. 3) Egy tortaformát béleljünk ki sütőpapírral. Öntsük bele a tésztát a formába, majd hintsük rá egyenletesen a kávészemeket. 4) Előmelegített sütőben süssük 180 °C-on fél óráig. 5) A krémhez
keverjük össze a kávét, a tejet és az olvasztott vajat. 6) Egy lábasba tegyük a
barna cukrot és kevergetés nélkül olvasszuk karamellé. Vegyük le a tűzről, majd
mikor már alacsonyabb a hőmérséklete, öntsük hozzá a vajas tejet. 7) Újra melegítsük és kevergessük, míg a karamell fel nem olvad. Habverővel kezdjük habosítani, miközben az őrölt kávét és a porcukrot hozzáadjuk. 8) A habtejszínt verjük fel
kemény habbá, keverjük össze a krémmel, és kenjük rá a piskótára.
SL-tipp: ha a tortalap elég vastagra duzzad, vágjuk ketté
és a krémből töltsünk a két piskótalap közé is!

borajánló
Kreinbacher
Somlói juhfrak 2012
Ásványos, finoman fás, banánhéjra emlékeztető illatát minerális, visszafogottan gyümölcsös
korty követi. Spontán és helyi
élesztőkkel erjedt, 500 literes
hordóban érett kilenc hónapon át.

Hozzávalók:
tészta: 15 dkg
finomliszt, 1 csomag
sütőpor, 15 dkg vaj,
2 evőkanál feketekávé,
2 evőkanál tej, 2 tojás,
15 dkg cukor, 1 csipet
só, 12 db csokoládéba
mártott kávészem
krém: 10 dkg sűrített
tej, 15 dkg vaj, 20 ml
habtejszín, 1 evőkanál
feketekávé.

Kávékrémes
muffin
Így készül:

1) A muffintésztához a langyos tejben
keverjük el a kávét. 2) A tojásokat ver-

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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jük fel, majd keverjük össze az olvasztott
vajjal és a cukorral. 3) A masszát engedjük fel a tejjel, majd adjuk hozzá a sütőport, a sót és a lisztet. 4) Egy muffinsütő
tepsit béleljünk ki kapszlikkal, majd mindegyik helyre tegyünk egy-egy étcsokoládéba mártott kávészemet, s így töltsük fel
háromnegyedig a masszával. Előmelegített
sütőben 180 °C-on 25 perc alatt aranybarnára sütjük. 5) A krémhez a tejszínt melegítsük szoba-hőmérsékletűre, adjuk hozzá
a kávét, a puha vajat, a sűrített tejet és
habverővel 4-5 percig habosítsuk.
6) Habzsákba töltve szép formákat nyomhatunk az elkészült muffinok tetejére.
Tálaláskor instant kávéval hintsük meg.

S&L-tipp:
a krém keménysége
a hozzávalók
minőségétől is függ.
Ha túl folyékonnyá
válna, tegyük
hűtőszekrénybe,
és a legközelebbi
készítéskor a krémhez
több vajat tegyünk.

Az élénkítés
m vészete

gasztronómia

A kávézás mindennapjaink része, ám ezt
a tevékenységet is lehet gasztronómiai
élményként űzni. A kávé régre visszanyúló
hagyományai és kultúrája lehetővé teszik,
hogy ínyencségként közelítsünk a jó feketéhez.

S

z

Számos eredettörténet és legenda kering
arról, hogyan is került a kávé az asztalunkra
– a szálak egészen Arábiáig, az Oszmán
Birodalomig, sőt Gábriel arkangyalig és
Mohamed prófétáig nyúlnak. Egy azonban biztos: napjainkban egyre nagyobb divat és elvárás, hogy a régi idők agyonpörkölt, kotyogón lefőzött „ipari termelésén” átlendülve odafigyeljünk a
minőségre. Mindezek előtt azonban tisztázzunk egy
alapvető kérdést.

Arabica vagy robusta?

A tömegfogyasztásra szánt kávéfajták terén általában két típust különböztet meg a világ: a robustát és
az arabicát, melyek számos alfajtában, különböző
nemesített variánsban teljesülnek ki. A „párharcban”
a robusta marad alul, mely igénytelensége és ellenállósága miatt már alacsonyabb területeken, 200–
800 méteren is megterem. Ízvilágában savasabb
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az arabicánál, jellegzetesen kesernyés ízű,
szemben az arabica karamellás lágyságával.
Testessége és a hozzá passzoló sötétebb pörkölés miatt azonban a robustából is kiváló eszpresszó
készíthető. Az arabica ezzel szemben a magasabb
hegyvidékeket részesíti előnyben, 1000–2000
méteres magasságban, vulkanikus talajon, a trópusi éghajlati övben terem. Savtartalma alacsonyabb, mint a robustának, sőt kevesebb koffeint is
tartalmaz, nagyjából feleannyit! Ízvilága selymes,
ezért általában lágy pörkölést – bécsi vagy francia
pörkölés – részesítenek előnyben ennél a fajtánál.
Bár ellenálló képessége alulmarad a robustáéhoz
képest, s termesztése is speciálisabb körülményeket
igényel, a világ kávétermelésének csaknem 60-70
százalékát az arabica adja.

Kulcskérdés: milyen a víz?

A fejlett kávékultúrával rendelkező országokban
esküsznek rá, hogy a tökéletes kávé elkészítéséhez
éppolyan elengedhetetlen a kiváló minőségű víz, mint
maga a kávé, illetve annak megfelelő pörkölése.
Az eszpresszó 99 százalékát víz adja, ezért a felkapott kávéházak neves baristái hosszas keresgélés és tesztelés során választják ki vízbeszállítóikat. Szerencsére Magyarországon nemcsak
iható, de a legtöbb településen kiváló minőségű a csapvíz, ezért itthon nehéz mellélőni, ám
a világ számos országában a magára valamit is adó
kávéivó nem használ vezetékes vizet a fekete nedű
elkészítéséhez.

Ahány ház…

Az eszpresszó elfogyasztásának is megvan a maga, országonként változó etikettje, amiben természetesen az olaszok viszik a pálmát. A kávéházakban
a rövid, frissítő fekete mellé felszolgált
vizet ők nem a kávé után, hanem előtte

gasztronómia

Miből és mennyit?
Espresso

isszák meg, ugyanis
meggyőződésük, hogy a
náluk szinte alapvetésként mindenhol elérhető remek eszpres�szót nem leöblíteni kell, hanem előtte
szükséges az ízlelőbimbókat előkészíteni
az élvezetre egy tisztítókorttyal. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy az olaszok a leglezserebbek is a kávézásban, ők reggel, éhgyomorra, napközben, állva, kutyafuttában
is legurítanak egy-egy kortynyi ristrettót.
A görögök „szigorúbbak” a szertartást illetően, ők
ugyanis a frappéra esküsznek, amit nem lehet csak
úgy állva, nyakló nélkül bedönteni. Érdekes, hogy az
eredeti, már ránézésre is hűsítő, hosszú, nyári kávéital kávéporból készül, ahogy azt bizonyos Dimitris
Vakondios 1957-ben először elkészítette. Frissen
főzött kávéból nincs frappé, tradicionális biztosan nem.
Kubában szintén ráérősen kávézgatnak, arrafelé az
olaszos eszpresszó dívik, amit előszeretettel lágyítanak az igen gazdag aromájú demerara nádcukorral.
Ők barna habot tesznek a kávé tetejére, az úgynevezett espumitát, aminek tökéletes állagát úgy érik el,
hogy egy csepp kávét összekevernek a cukorral, és
erre öntik a maradék feketét.

Az amerikaiak teljesen szabadon értelmezik a kávézást, legújabb hóbortjuk
mostanában a menetközben is gondtalanul
fogyasztható frapuccino.
Magyarországon az utóbbi
években túlléptünk a felmenőinktől ellesett, kora
reggeli, kotyogóson átfuttatott, méregerős fekete
éhgyomorra ivásán és a
tejszínhabos „kapuccsínókon”. Az elmúlt években
elszaporodott trendi kávézókban szinte valamen�nyi nemzetközi trend és „vérvonal” megtalálható, sok
helyen remek minőségben is.
Szerencsénk van ebből a szempontból, hiszen egy jól megválasztott, kipróbált kávéházban eszpresszót vagy risztrettót
éppúgy kérhetünk, mint frappét,
fagyis jegeskávét vagy akár törökösen zaccos kivitelt is.
Élvezzük hát a kávét mértékkel,
különös figyelmet fordítva a minőségre és a megfelelő körülményekre!
És akkor egészen új világokat és
dimenziókat fedezhetünk fel.

Kávéélmény a MOL-kutakon
5 indok, amiért érdemes betérni töltő
állomásainkra, egy jó feketére:

• A
 jó kávé elkészítésén felkészült
szakembergárda dolgozik.
• Gépeink havonta szigorú, többlépcsős
ellenőrzésen esnek át.
• A kávé tömörítéséhez speciális eszközt használunk, melynek segítségével biztosított a szükséges 15 kg-os tömörítő nyomás. Enélkül a 90 °C-os
forró víz gyorsan átfolyik a darált kávészemeken,
s az értékes aromák nem oldódnak ki a kávéból.
• A friss kávék mellé kétféle cukrot, tejszínt
és karamellás szeletet adunk.
• A legtöbb helyen délután is élvezheti kávékülönlegességeinket, melyeket kérhet koffeinmentes
kávéból is.
Ha legközelebb kávéval frissülne fel,
kóstolja meg Latte-különlegességeinket:
a Tiramisu Lattét és az Irish Lattét!

100% tiszta
brazil arabica

Mocha
espresso
csokoládé
felgőzölt tej
tejhab

Macchiato
espresso
felgőzölt tej

Cappucino
espresso
felgőzölt tej
tejhab

Latte
espresso
felgőzölt tej
tejhab

Flat white
espresso
felgőzölt tej

Café lungo
espresso
forró víz

A pörk ölés sz intjkeei
lés nem égel ellentétben a pörkö

ődések
Az elterjedt beidegz
rsékleten tör ténő
gas és száraz hőmé
ma
an
oly
m
ne
ha
t,
tést jelen
deti jelleg zetessé gmaradnak a fajta ere
me
rán
so
ely
am
t,
pság különböző
behatás
tar tama szerint mana
idő
lés
rkö
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és
ég
gei. Erőss
mind más és más jel
n. Az alábbi iskolák
mo
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de
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ere
szinteke
yomhatja a kávé
erősebb pörkölés eln
leget képviselnek. Az
jellemző.
kra
orban a francia kávé
karak terét, ami elsős

Hamburgi
világosbarna

Bécsi
középbarna

Francia
sötétbarna

Olasz
mélybarna
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Farsang és február

Elűzni a telet

Beköszöntött a február, a farsang, a mulatságok, a különféle
hagyományok felelevenítésének és a tél elűzésének időszaka.
Számos programot kínálunk, hogy élvezetes legyen a hónap.

Farsang
Mohácsi Busójárás
Mohács, 2015. február 12–17.

Á

A hagyományhoz hűen idén is magukra öltik tradicionális jelmezeiket a mohácsiak, és kerepelve, kiabálva, felvonulva, énekelve próbálják meg elűzni a telet. Az izgalmas és különleges forgatag mellett számos finomság,
kiállítások, vásár, hagyományőrző programok, zenei és
egyéb műsorok, gyerekprogramok, kézműves kiállítások
és hagyományőrző programok várják az érdeklődőket.

Á

Miskolci Kocsonya Farsang

Miskolc, 2015. február 5–8.

Aki a farsangi időszak egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválját és
vásárát keresi, annak nem kell tovább kutakodnia: irány Miskolc! Több
száz kézműves, árusok, farsangi finomságok, gasztronómiai különlegességek, és rengeteg kocsonya. De nem csak a gasztronómia iránt érdeklődőknek éri meg felkeresni a farsangi forgatagot: több tucatnyi koncert,
számos gyermek- és családi program is várja az érdeklődőket. A fellépők – a teljesség igénye nélkül: Alexa Country Band, Antonia Vai Band,
Apostol, ByeAlex, Bohemian Betyars, Deniz, Hősök, Irie Maffia, Ganxsta
Zolee és a Kartel, Kerekes Band, Mary Popkids.

Alan Sonfist.
Időtájkép.
A land art kezdetei.
2015. február 15-ig

Alan Sonfistot (New York, 1946–) a land
art, az earth art, illetve az environmental
art (környezeti művészet) elnevezésű irányzat ma élő legismertebb alakjaként tartja
számon a művészettörténet. Az elsők
között volt, akik műveik témáját és a megvalósításukhoz felhasznált médiumot
is a természetből merítették.
A Szépművészeti Múzeum kamarakiállítása a művész első önálló közép- és keleteurópai bemutatkozása.
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Kiállítás
Ï

A pesti bérházak rengetegében, egy üres foghíjtelken
áll a Parkoló. A Parkoló ura Légiós, aki egy sajátos kis
birodalmat hozott létre a tűzfalak tövében. Télen-nyáron
itt él a lakókocsijában, és csak egyetlen cél vezérli: nem
akarja, hogy a külvilág káosza betörjön az általa kialakított nyugalom szigetére. Egy nap azonban egy vendég
érkezése alapjaiban változtatja meg Légiós és a hely
addig megszokott életét. Miklauzic Bence filmje.

Szűcs Nelli

Parkoló
Bemutató: 2015. január 22.

Farkas Dénes

Mozi

Színház

kultúra

Körhinta

Ï

Budapest, Nemzeti Színház
Bemutató: 2015. február 20.

Ï

A Nemzeti Színház következő évadának bemutatói között több ősbemutató
is lesz, így például egy igazi filmklassziFotó: Rózsa Erika
kus, a Körhinta is. Megrázó történet két
szerelmesről és a szerelmesek küzdelméről, amit a hajthatatlan szülőkkel,
a zárt falusi közösséggel és a berögzült hagyományokkal vívnak. A darab
ma is aktuális kérdésekre keresi a választ: vajon a család, mely annyi véres
társadalmi változást megért, ma kiállja-e a próbát? Lehet-e sorsközösséget
kierőszakolni, szerelmet pedig megtiltani?

Könyv

¿

Lakatos Márk:
Stíluskalendárium
Alexandra Kiadó

Simon Sebag Montefiore:
Jeruzsálem – Egy város életrajza
Alexandra Kiadó

Jeruzsálem két nép fővárosa és három vallás szent
helye. Birodalmak küzdöttek azért, hogy elnyerhessék, itt következik majd be az utolsó ítélet, manapság
pedig ezen a csatatéren zajlik a civilizációk összecsapása. Dávid királytól Barack Obamáig, a zsidó vallás,
az iszlám és a kereszténység születésétől az izraeli–
palesztin konfliktusig e nagyszabású történet a hit, az
öldöklés, a fanatizmus és a különböző kultúrák egymás
mellett élésének krónikája.

CD
Ozzy Osborne:
Memoires of a Madmen
Sony

¿

Lakatos Márk harmadik könyve
egyszerre praktikus öröknaptár és
remek tippek gyűjteménye. A régi
kalendáriumok hangulatát idéző
nosztalgikus kiadványban az élet számtalan területéhez – öltözködés, szépségápolás, rendszerezés, egészséges életvitel, dekorációk, konyhai
trükkök – kapunk tanácsokat, ötleteket. A kiadványt receptek, horoszkóp, idézetek, valamint
számtalan hasznos tudnivaló gazdagítja.

Foo Fighters:
Sonic Highways

9

Megjelent a rockikon, Ozzy Osbourne új
válogatásanyaga, a „Memoirs Of A Madman” CD-n és
DVD-n, mely egy 17 slágerből álló CD-t és 2 DVD-t is tartalmaz. A CD-vel megjelenő DVD mellékleteken a rocker
legnagyobb slágereinek videóit tekinthetjük meg.
A rajongók egy többszörös platinalemezes
énekes, Rock And Roll Hall Of Fame tag és háromszoros Grammy-díjas dalszerző életútját tekinthetik
meg a kiadvány segítségével.

Sony

A Foo Fighters 2011-es „Wasting Light” nagylemeze
után idén novemberben új albummal örvendeztetett meg minket a gárda. Az anyag különleges módon
készült, hiszen a rajta hallható nyolc dalt nyolc nagy
múltú stúdióban rögzítették. Dave Grohl vezérletével egy HBO-s televíziós sorozat is készült
az alkotói folyamatról. A Foo Fighters azt
a Butch Vig-et kérte fel producernek, aki9 vel már korábban dolgoztak, és a Nirvana
„Nevermind” albuma kapcsán ismerhetik
a hallgatók.
2015. február | stílus&lendület |
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horoszkóp

Tevékenyen
a tél végén

Nagy-Kálózy
Eszter
1966. 01. 25.

Új feladatokkal, nagy
találkozásokkal, kellemes
meglepetésekkel és remek lehetőségek
ígéretével köszönt be a február.

Kos

Március 21. – április 21.

Az előző hónapban sok embert bátorított, most érezheti
ennek áldásos hatását. Nemcsak azt tapasztalhatja meg,
hogy milyen jó érzés másoknak segíteni, hanem sok új
barátra is szert tehet. Különösen a hónap közepén nő meg
nagyon a népszerűsége.

Bika

Április 22. – május 21.

Ha az előző hónapban már fellendült az anyagi helyzete,
akkor ez folytatódni fog, ráadásul még egy kis tartalékot
is tud majd képezni. Ha az előző időszakban még nem
érezte a fellendülést, ne aggódjon: február remek
lehetőségeket rejteget.

Ikrek

Május 22. – június 21.

Valaki egy érdekes új hobbira hívja fel a figyelmét, amit
nagy kár lenne nem kipróbálni. A párkapcsolatán belül
rend és harmónia uralkodik, barátaira pedig mindig számíthat. Egy idősebb rokon kellemes meglepetést okozhat.

Rák

Június 22. – július 21.

Az ön valódi terepe az otthon és a család, így még saját
magát is meglepi, ha ebben a hónapban több kedve lesz
valami házon kívüli programra, esetleg barátok közé menni
vagy utazni. Kedves Rák szülött: tegye ezt, szórakozzon,
és érezze jól magát!

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Függetlennek, erősnek érzi magát, ami igaz is, és pozitív
életszemléletével a lehető legjobb dolgokat fogja behívni
az életébe. A jelenleg társkereső Oroszlánoknak a hónap
második fele ígér egy érdekes találkozást, amit nagy kár
lenne kihagyni.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Változatlan örömmel végzi a munkáját, kollégái körében
is jól érzi magát. A hétvégéket szívesebben tölti a családdal, egy kis lazítással, de nincs ebben semmi rossz. Az idő
most úgyis inkább a passzív pihenésnek kedvez.
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Christian
Bale
1974. 01. 30.

Robbie
Williams
1974. 02. 13.

Rene
Russo
1954. 02. 17.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Ez a hónap az ön életében a párkapcsolatoknak kedvez a legjobban. Ha kapcsolatban él,
közelebb kerülnek egymáshoz, sőt valami egészen új színt fedeznek fel közös életükben. Ha
szingli, akkor meg fogja tapasztalni, hogy men�nyien vágynak az ön társaságára.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Ön a megszokott hatalmas energiával lépett be
ebbe az évbe, de ez a hónap már inkább a lazításnak kedvez. Nyugodtan kérjen meg másokat, hogy segítsenek, akár a munkahelyi feladatokról, akár a házimunkáról van szó.

Nyilas

November 23. – december 22.

Az előző, csendesebb hónap után ismét a régi
energiájával veti bele magát a mindennapokba.
Kedvére lesz a pezsgés, a sok változás, a társasági élet. Még az sem kizárt, hogy egy pár napos
kellemes utazás hoz friss színt az életébe.

Bak

December 23. – január 20.
Ez a hónap épp olyan nyugalmas lesz, mint
ahogyan ön szereti az életet. A hónap legfontosabb feladata az ön számára: a személyes
határok kijelölése. Ha ez sikerül, nagyon jól
fogja magát érezni a bőrében.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Az idei születésnapjának nagyon örül majd,
hiszen minden idegszálával érzi, hogy ez az
életév valami nagyon kellemes meglepetést
tartogat. Koncentráljon arra az életterületre,
amelyben a legjobban vágyik változásra
– higgye el, be fog következni.

Halak

Február 20. – március 20.

Romantikus hangulatban lesz ebben a hónapban, de ezzel nincs is semmi baj. Valószínűleg
a társa most szintén pont erre vágyik. Ha van
valamiféle művészettel kapcsolatos terve,
akkor a hónap második felében bele is foghat,
mert ez új örömforrást fog nyújtani önnek.

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2015. február 28-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk
megfejtése: „Minden reggel újrakezdés, minden reggel új világ.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Ferencz Kitty – Baja; Sefferné Szép Ágnes – Budapest; Bukodi
Istvánné – Ócsa; Bárdosi Lászlóné – Balatonboglár; Bagotai István – Százhalombatta. Gratulálunk!
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Corinthia Hotel Budapest
www.vincebudapest.com
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Let us be your ‘private dancer’!

we wiLL guide your senses, and show you the
pLeasure of wines you have yet to experience.
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Az új Corsa.
Fűthető kormánnyal és szélvédővel.*
Az új Corsa tökéletesen felszerelt a hideg téli hónapokra. Mind a bőrkormány, mind az első ülések
kellemes hőmérsékletűre fűthetőek, a ThermaTec szélvédő és a külső tükrök pedig egy gombnyomásra
olvasztják le a rájuk fagyott jégréteget. A további részleteket és az új Corsa vezetéskönnyítő szolgáltatásait
az-új-oh.hu oldalon ismerheti meg.
*

Opcionális felszereltség.

Kombinált használat esetén az új Opel Corsa átlagfogyasztása: 3,7-7,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 102-140 g/km változattól és forgalmi viszonyoktól függően.
A képen látható autó illusztráció.

