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Kedves Olvasó!

Bevallom, nagyon nehezen viselem a telet. 
Hideg van, sötét, minden olyan átmeneti; 
az emberbe belekarmol az év végi rohanás. 
Aztán rázuhan az újesztendő üressége, amit 
egy dolog ment csak meg: a friss levegőn 
(lehetőleg ropogós havon) végzett testmozgás. 
Mindegy is, hogy ez síelés, fakutyázás, jégho-
kizás vagy hógolyócsata – a lényeg, hogy az 
ember együtt van a családjával, barátaival és 
addig kergeti a hideget, míg darabosra fagy a 
kéz és a láb. A tél a magyar élsportnak sem 
az igazi évszaka, eddig jószerivel a jégkorong-
válogatott tudta csak megmelengetni a szí-
veket. De ez most megváltozott: Miklós Edit 
alpesi síző személyében újra van magyar a 
világ jeges lejtőin, akiért érdemes szurkolni.  
A szocsi olimpia remek helyezése után a kana-
dai Lake Louise-ban is pontot szerzett janu-
ári címlapvendégünk. A MOL legújabb támo-
gatottja, aki 120-125 km/h-s sebességgel 
száguld lefelé a lejtőn. Belegondolni is hátbor-
zongató! Edit azonban „mintha mi sem lenne 
ennél természetesebb” arccal zúz végig a ver-
senyeken. Magazinunk hasábjain erről, magá-
ról és terveiről is mesél, felvezetve megannyi 
havas témánkat, melyek a szerkesztőség  
kedvenc síterepeinek bemutatásától néhány 
rendhagyóbb télisportos kedvcsinálón át  
a hóban való fotózás rejtelmeiig terjednek.  
E témákkal kívánunk aktív, testmozgásban 
gazdag, sikeres újesztendőt!

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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●➜ A legdrágább

●➜ A legtöbb

●➜ A legmodernebb

●➜ A leghatalmasabb

●➜ A legfényűzőbb

2014 LEGJEI
Az elmúlt év végén azt láthattuk, a válság után kezd  
magára találni az európai autópiac. Az elemzők szerint ez  
a folyamat idén is megmarad, sőt egyre növekvő eladásokkal 
számolnak a gyárak. 2014 így bőven szolgált legekkel, 
ezekből szemezgetünk.

Feltámadás

Éled az autópiac
Hosszú tetszhalott állapotot követően a tavalyi 

évben folyamatosan kezdett magára találni az euró-
pai újautó-piac. 2014 első tíz hónapját tekintve az 
üzembe helyezett új autók száma 6,1 százalékkal 

10 645 907 darabra növekedett. Spanyolországban 
18,1, Nagy-Britanniában 9,5, Németországban 3, 
Franciaországban pedig 1,4 százalékkal emelke-

dett az új autók regisztrációja. A márkákat tekintve 
a Volkswagen-csoport a piacvezető, ami elsősorban 

a megtáltosodott Seatnak és a stabilan növekedő 
Audinak köszönhető. Második helyen a szerényebb 

mértékben növekvő PSA-csoport autói állnak.

Karbonszörny

Eszmeiség
A tavalyi esztendő legdrágább 
autója címet a Lamborghini 
Veneno Roadster birtokolja. 
Ezzel a gyártó is tisztában van, 
éppen ezért mindössze kilenc 
példány értékesítését tervezték 
be 2014-re, ami, tegyük hozzá, 
egy ilyen exkluzív sportkocsi 
esetében nem is olyan kevés. 
A Veneno Roadster szuperköny-
nyű, karbonszállal megerősített 
polimer karosszériája egy 6,5 lite-
res, 12 hengeres, 750 lóerős erő-
forrást takar, amellyel 2,9 másodperc 
alatt gyorsul 100 km/h-s  sebességre. 
Végsebessége 356 km/h. A modell alap-
ára 4,5 millió dollár, ami szívfájdító, főleg 
annak tudatában, hogy egy extrém drága 
Bugatti Veyron is megáll 2,5 millió körül.
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tisztítókúra

Elektromos-elektromos hibrid
Az Audi is bemutatta saját üzemanyagcellás járművét, amely számos pon-
ton eltér a más gyártók által korábban kifejlesztett típusoktól. Az egyik újí-

tás, hogy az A7 h-tron quattro tanulmányautót két különálló elektromotor 
hajtja, a másik pedig, hogy ezeket nemcsak a hidrogén és oxigén reakciója 
során áramot termelő üzemanyagcella látja el energiával, de egy lítiumion 
akkumulátor is. Ez utóbbi konnektorról tölthető, így növelve 500 kilométe-

resre a hajtáslánc hatótávolságát. A rendszer összteljesítménye  
231 LE, a maximális forgatónyomaték 540 Nm.

A bányában

Brutális dömper
Tavaly állították munkába az oroszok megadömperét, a BelAZ 75710-est.  

A 3300 lóerős óriás üresen 360 tonnát nyom, ám további 450-nel terhelhető, 
így össztömege elérheti a 810 tonnát. Ez kilenc, utasokkal tömött Combino 
villamos tömegének felel meg. A BelAZ 21 méter hosszú, 10 méter széles, 

így egy 210 négyzetméteres helyre kéne bepasszírozni, amennyiben parkolni 
szeretnénk vele. Erre szerencsére nincs szükség, hiszen a hatalmas orosz 

bányákban külszíni fejtésen fog dolgozni. 

teljes luxus

Föltámad a Maybach
Bár az előző Maybach modellek színtiszta 
bukást hoztak a Daimlernek, a konszern nem 
akarja elveszíteni legtehetősebb vásárlóit, 
ezért a Mercedes-Benz S-osztályból készít 
nyújtott tengelytávolságú csúcsluxusmodellt. 
Noha önálló márkából almárkává fokozták 

le a Maybachot, a modellbe beleteszik 
az autógyártás jelenleg ismert összes 

tudását, így nagy eséllyel csábíta-
nak el majd vevőket a Rolls Royce-tól 
vagy a Bentley-től. Februárban kez-
dődik a forgalmazás S 500 és S 600 

kivitelekben, 445, illetve 530 lóerős 
V8 és V12-es motorokkal.

KiShírEK
Földön, levegőben
A WizzAir a világ legnagyobb autóköl-
csönző platformjával jelentett be együtt-
működést. 36 országban, a légitársaság 
106 célállomásán nyílik lehetősége az 
érdeklődőknek, hogy igénybe vegyék a 
rentalcars.com 24 órás autókölcsönző-
szolgáltatásait. Az együttműködés 
lényege, hogy az utasok már a repülő-
jegy foglalásakor tudnak autót kölcsö-
nözni az úti céljuk szerinti reptéren.

Kivonul a Seat
Legalábbis Oroszországból. 2015-től 
beszünteti modelljei értékesítését a spa-
nyol márka, ennek okaként a rubel gyen-
gülését és az orosz gazdaság növeke-
désének látványos lassulását nevezték 
meg. Már 2014-ben feleannyi Seatot 
adtak el a térségben, mint egy évvel 
korábban, a döntés tehát nem érkezett 
váratlanul.

idén sem lesz szuper-Lexus
Óvatosan fogalmaztak a gyár képvise-
lői, amikor azt mondták: két éven belül 
kerülhet sorozatgyártásba a Lexus várva 
várt sportkocsija, az LF-LC tanulmányon 
alapuló modell. A koncepciót már három 
éve mutogatják, nem kapkodják el a dol-
got, viszont a szériaautóval feltámaszt-
ják a 2010-ben eltűnt SC nevet.

Sikerszéria
A Nissan sunderlandi üzemében tavaly 
év végén elkészült a kétmilliomodik 
Qashqai. A nyolc éve bemutatott cross- 
over ezzel a Nagy-Britanniában gyártott 
autók közül a leggyorsabban érte el ezt 
a darabszámot, jelenleg is percenként 
gurul le egy Qashqai a szerelőszalagról. 
A kétmilliomodik kocsi egy N-TEC felsze-
reltségű, vörös színű példány volt, amely 
egy brit vevő számára készült.

tisztítókúra

Elektromos-elektromos hibridElektromos-elektromos hibrid
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EgyszerűenSZÉP
Ssangyong Korando

 

A dél-koreai Ssangyong márka sohasem volt igazán 
ismert Magyarországon, és aki korábban időben fel-
figyelt az egykoron Jeep-utánzatokkal induló cégre, 
leginkább elképesztő formaterveiről emlékezett rá. 
Mindez azonban már a múlté: a márka nemrég telje-
sen átalakult. A többségi tulajdon az indiai Mahindra 
kezébe került, amely immár a hatékony, de szürke 
terepjárók helyett divatos SUV-okkal akarja meghó-
dítani az európai piacot. A Korando 2011-ben bemu-
tatkozott negyedik generációja ennek megfelelően 
önhordó karosszériával érkezett, és egyáltalán nem 

emlékeztetett elődeire: a szemnek kellemes vonalak-
kal megrajzolt formatervet napjaink egyik legnagyobb 
autódesignere, Giorgietto Giugiaro jegyezte.

Mindent garantálnak
A bő egy évvel ezelőtti modellfrissítést követően a 
típus a korábbinál sportosabb megjelenéssel büsz-
kélkedhet, köszönhetően a dinamikusabb kialakí-
tású frontrésznek, illetve az első és hátsó LED nappali 
menetfénynek. Az autó utasterében még több válto-
zást találunk: a műszerfal teljes egészében megújult, 
a vezető és utasai a korábbinál puhább és igényesebb 
anyagokat élvezhetnek. A formavilág ízléses és egy-
szerű, a műszerfal hamar kiismerhető. A teljesen sík 
hátsó padló bőséges lábteret hagy a hátsó utasok szá-
mára, ebből a szempontból a Korando teljesen kiemel-
kedik a szegmensében. A hátsó üléssor támlája öt 
fokozatban dönthető, és egy mozdulattal 60-40 arány-
ban vagy akár teljesen is a padlóba süllyeszthető.  
Az alapesetben 486 literes poggyásztér így akár  
1312 literesre is bővíthető. 

A 2011-ben teljesen átalakult Ssangyong Korando 
esetében csak a kedvező ár maradt a régi: a tavaly 
modellfrissítésen átesett negyedik generáció azonban 
már designjával, kidolgozásával, praktikumával és 
technológiájával is képes hódítani.

én és az autóm
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Minden Korandóhoz visszavásárlási 
garancia, 5 év teljes körű gyári 
garancia és ugyanennyi ideig tartó 
díjmentes karbantartás jár.

Hosszúság 4410 mm
Szélesség 1830 mm
Magasság 1675 mm
Tengelytáv 2650 mm
Csomagtér 486/1312 liter
Motorválaszték 1 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint 149–175 LE
Átlagfogyasztás 5,8–8,2 l/100 km
Alapár 5 590 000 forint

Ajánlott olaj: 
MOL Dynamic Gold Longlife 5W–30

Ssangyong Korando

Terepen sem jön zavarba
A meghajtásról két dízelegység, illetve egy benzines erőforrás 
gondoskodhat. Az új fejlesztésű 2,0 literes, közvetlen befecs-
kendezéses e-XDI dízelmotor 149, illetve 175 lóerős változat-
ban kapható. Mindkettő meggyőző: 360 Nm-s maximális for-
gatónyomatékot adnak le, mindezt a leggyakrabban használt 
1500-2800-as fordulatszám-tartományban. Sőt, már  
1000-es fordulatszámon is 190 Nm nyomaték áll a vezető 
rendelkezésre. A 2,0 literes e-XGI benzines egység legnagyobb 
teljesítménye 149 lóerő, maximális forgatónyomatéka pedig 
197 Nm. A Korando erőforrásaihoz továbbfejlesztett, még pre-
cízebb és finomabb váltásokat lehetővé tévő hatsebességes 
kézi, illetve újrahangolt, szintén hatsebességes E-Tronic auto-
mata váltóval kapcsolódhat.
A kategóriában nagynak számító, 18 centiméteres hasmagas-
sággal és a korrekt terepszögekkel – elöl 22,8, hátul 28,2 fok 
– kombinálva az opcionális Aktív AWD összkerékhajtás meg-
lepően jó terepképességeket szavatol. A teljesen automatikus 
működésű 4x4-es rendszer normál útviszonyok esetén,  
a kisebb üzemanyag-fogyasztás érdekében teljes mértékben 
az első kerekeket hajtja. Tapadásvesztés esetében azonban 
az elektronikus vezérlőegység a másodperc törtrésze alatt irá-
nyítja a hátsó kerekekhez a szükséges nyomatékot, míg külö-
nösen nehéz terepen az AWD Lock funkció kapcsolásával 
50/50 arányban fixre zárható a nyomatékelosztás az első és 
a hátsó tengelyek között.

Hosszú távú rekorder

A Korando név valódi ikonnak számít a koreai ipartörténetben, 
mivel ez a legrégebbi, immár 40 éve folyamatosan létező koreai 
márkanév – a teljesítményt a Guinness Rekordok Könyve is jegyzi. 
A legelső, még a legendás Jeep Willy terepjárón alapuló Korandót 
1974 októberében kezdte gyártani a Ssangyong, míg az 1983-ban 
bemutatott második generáció a legelső, teljes egészében Dél-
Koreában fejlesztett 4×4-es autó volt.

Azonban nem csak a helykínálat, a felszereltség is bőséges. 
Hat légzsák, menetstabilizátor, borulásgátló, visszagurulás-
gátló, vészfékasszisztens – mindezt már az alapváltozat is 
tartalmazza, akárcsak a sebességfüggő multifunkciós szervo-
kormányt, légkondicionálót, tempomatot, elektromosan állít-
ható tükröket és ablakokat, vagy a 16 colos könnyűfémfelni-
ket. Az STD, STD Plus, DLX, valamint DLX Plus felszereltségi 
fokozatokban kapható Korando esetében a legfelsőbb szint 
már hat irányban, elektronikusan állítható első üléssel, tel-
jes körű ülésfűtéssel, fűthető kormánykerékkel, bőrkárpittal, 
tolatóradarral és Super Vision LED műszeregységgel érkezik. 
Emellett minden Korandóhoz visszavásárlási garancia, 5 év 
teljes körű gyári garancia és ugyanennyi ideig tartó díjmentes 
karbantartás jár. 
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Változatos szerepekben 
a MOLSport, oktatás, társadalmi 

felelősségvállalás

Akcióban  
a MOL Motoros Family
Motorossegítséggel a rászorulókért
A MOL Motoros Family egész hónapos adománygyűjtése ország-
szerte mozgósított minden segítő szándékú jótevőt. Az adomá-
nyozók a MOL kutakon adhatták le ajándékaikat azok számára, 
akik nehéz helyzetben várják az ünnepeket. A harmincnapos 
kampány során szép számmal érkeztek élelmiszerek, ruhák és 
gyerekjátékok is, amelyek nehéz sorsú családok és beteg gye-
rekek számára tehetik szebbé a karácsonyt. A motoroscsalád 
nagykövetei is egy emberként álltak ki a jó ügy mellett: maguk is 
leadták adományaikat, majd segítettek eljuttatni az összegyűj-
tött csomagokat a Bethesda Gyermekkórház kis betegei szá-
mára. Mező Misi és Kovács Áron az ajándékok mellett zenével is 
igyekeztek egy kis vidámságot csempészni a kórház falai közé.20 millió KÖSZ!

Adomány a közösségi szolgálat 
támogatására
97 iskolai közösségi szolgálati program 
kapott támogatást összesen 20 millió 
forint értékben a KÖSZ! Program kereté-
ben, amelyet idén ősszel a MOL Új Európa 
Alapítványa hirdetett meg, együttműködés-
ben az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézettel. A KÖSZ! Program célja, hogy  
a támogatott civil szervezetek az iskolai 
közösségi szolgálat előírásainak megfelelő 
programokat valósítsanak meg  
a középiskolák 9–11. évfolyamos diákjai 
számára, akiknek legalább 50 óra önkén-
tes munkát kell teljesíteniük, ha 2016 
után érvényes érettségit szeretnének 
tenni. A MOL azért állt a program mellé, 
hogy segítse a diákokat abban, jó projek-
tekben vehessenek részt, ami motiválhatja 
őket a további önkéntes tevékenységre.  
A támogatottak között van pl. a Budapest 
Bike Maffia civil szervezet, a Természet-  
és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület 
és a Kontúr Egyesület is.

Képernyőn a Big Wind
Sugárhajtóműves tűzoltószörny 
lánctalpakon
Ez volt a címe a Discovery Channelen 
futó Attraktor című műsor legutóbbi 
epizódjának, melyben főszereplő 
a MOL turboreaktív tűzoltó 
berendezése, az ország egyik 
legmenőbbjének tartott járműve,  
a Big Wind volt. A gépet kútkitörések 
oltására tartja fenn a MOL: egy T–34-es 
harckocsi alvázán két repülőgép-turbina 
vonja el a levegőt, s vele együtt az oxigént az égő 
kúttól. Hazánkban húsz éve nem volt kútkitörés, ám a MOL 
Kitörésvédelmi Csapata évente legalább egyszer élesben 
is bemutatja, hogyan néz ki egy égő olajkút eloltása a Big 
Winddel. Az öbölháború végén Kuvaitban is bevetették a 
járgányt: a négytagú magyar csapat 42 nap alatt kilenc 
lángoló kutat oltott el a Big Wind segítségével,  
volt, amelyet mindössze 34 másodperc alatt.

Sugárhajtóműves tűzoltószörny 

–34-es 
harckocsi alvázán két repülőgép-turbina 
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Változatos szerepekben Két új kút Cegléd mellett
A legmodernebb töltőállomások
Véget értek a 4-es főút 66-67. kilomé-
terénél zajló munkálatok, így mindenki 
előtt nyitva áll a MOL két legújabb ben-
zinkútja a Cegléd és a főváros felé eső 
szakaszon. Így az egyik legnagyobb for-
galmú hazai autóút közönsége most 
már a legmodernebb töltőállomások 
egyikén tankolhat – vagy próbálhatja ki 
a melegkonyhás Bistro Cornert. 
Természetesen az üzemanyagok mel-
lett shoptermékek széles válasz-
téka, friss kávé, frissen készült 
roston sült ételek és péksüte-
mények várják a vásárlókat.

ermészetesen az üzemanyagok mel

Gyurta ismét dobogón
Aranyérem a dohai vb-n
Kedvenc számában, 200 mellben állhatott fel a 
dobogó legmagasabb fokára az immáron a MOL-
csapathoz tartozó Gyurta Dániel a dohai rövidpályás 
úszó-világbajnokságon. A szám olimpiai, világ- és 
Európa-bajnoka a döntőben már a táv első felében az 
élbolyban úszott, 100 méternél elsőként fordult, és 
bár legnagyobb vetélytársa, a német Marco Koch meg-
közelítette, utolérni nem tudta. A magyar világklasszis 
2:01.49 perccel csapott célba. 
Dániel, aki ezt az évet az olimpiai felkészülésnek 
szánta, az idei szezonban számos világkupa-győzelmet 
tudhat maga mögött, ezzel összetettben megszerezte 
a rövidpályás világkupa-sorozat második helyét.

Lánglovagok a lépcsőkön
Jól vette az akadályt a MOL Létesítményi Tűzoltósága
Kilencedik alkalommal rendezte meg a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közösen az 
Országos Lépcsőfutó Bajnokságot Budapesten, a Semmelweis Egyetem 
Nagyvárad téri épületében, ahol hazai tűzoltók csaptak össze. A verseny egyik 
fontos célja az volt, hogy modellezze azt a speciális fizikai és pszichikai igény-
bevételt, amely a beavatkozások közben vár a tűzoltókra. A versenyzők teljes, 
mintegy húszkilós felszerelésükben futottak fel a huszonkettedikre emeletre.  
A két legeredményesebb lépcsőfutó a MOL tiszaújvárosi főfoglalkozású létesít-
ményi tűzoltóságát képviselte a versenyen: Pauska Krisztián 2 perc 25 másod-
perces, Benőcs Zoltán 2 perc 30 másodperces idejével szerezte meg  
az első két helyet.

Rekordpontszám  
a Vidinél
Győzelmi menetelés az őszi 
szezonban a Videoton FC-nél
A klub történetében nem volt még 
példa rá, hogy a csapat 44 pontot 
szerzett volna 17 forduló alatt.  
Ez a bravúros teljesítmény az utóbbi 
években senkinek sem sikerült az 
OTP Bank Ligában. A csapat a rekor-
dot a Dunaújváros PASE elleni bril-
lírozásnak köszönheti a 17. forduló-
ban: a 4–1-es eredménnyel  
a Videoton FC rekordpontszám mel-
lett őrizte meg idegenbeli veretlen-
ségét. A 2014/15-ös szezon őszi 
szakasza ezzel lezárult. Ráadásul  
a Nemzeti Sport értékelése alapján 
a legjobb három játékos is vidis – 
Juhász Roland, Nikolics Nemanja és 
Kovács István – lett. Nikolics mind- 
emellett a góllövő listán is tarolt,  
16 góljával övé az első hely.  
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miklós edit

Meghódítani
a világot!

mmiklós edit
Nem fél a sebességtől, a hegyi-kerékpározás és az enduro motorozás 
kedvelt hobbijai közé tartozik, két éve pedig már fiúcsapattal is 
készül a világkupa versenyeire. Miklós Edit alpesi síző, a MOL  
új támogatottja keményen, elszántan dolgozik az olimpiai  
elsőségért, amire – eredményeit látva – minden esélye megvan.
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Stílus&Lendület: A tavalyi olimpia után jöhet az 
újabb nagy dobás az idei vébén?
Miklós Edit: Igen! Persze a világkupaversenyeket sem 
veszem kevésbé komolyan, de csakúgy, mint tavaly, 
most is az a fő cél, hogy az év kiemelkedő esemé-
nyén, jelen esetben a világbajnokságon sikerüljön 
kiemelkedő eredményt elérnem. 

S&L.: Milyen helyezéssel lenne elégedett?
M. E.: Az első hat közé szeretnék kerülni, de a legna-
gyobb célom, hogy dobogóra állhassak.

S&L.: Ehhez nyilván erőt ad az olimpiai hetedik hely – 
álmodik még a szocsi remeklésről?
M. E.: Most már annyira nem, inkább a következő cél-
jaimra koncentrálok. Néha persze beugranak kelle-
mes emlékképek, de már nem ez áll a középpontban. 

S&L.: Akkor egy csapásra az egész ország meg-
ismerte a nevét. Hogy dolgozta fel a hirtelen jött 
népszerűséget?
M. E.: Jó érzés, hogy ilyen sokan felfigyeltek az ered-
ményemre, nagyon örülök neki, de hazudnék, ha 
azt mondanám, hogy egy idő után mindez már nem 

jelentett némi terhet. Sajnos meg kellett húznom egy 
határt, amikor úgy éreztem, hogy már nem maradt 
időm és energiám az újabb felkérésekre. Nehéz az 
embereknek nemet mondani, de egy ponton túl saj-
nos kénytelen vagyok. Lehet, hogy ezzel egyese-
ket megsértek, de azt hiszem, ami a szurkolók és a 
média kiszolgálását illeti, a maximumot nyújtom.

S&L.: És mindezt a szponzorok is értékelik, hiszen 
nemrég kapott két új autót, ráadásul már a MOL 
támogatását is élvezi.
M. E.: Igen, és ez tényleg nagyszerű érzés! Nagyon 
sokat jelent, hogy ilyen jelentős vállalatok is bíznak 
bennem, és ezt szeretném további jó eredményekkel 
meghálálni. 

S&L.: Amikor gyerekként elkezdte, ilyennek képzelte 
egy sztársportoló életét?
M. E.: Nem is jutottam el addig, hogy azon gondolkod-
jam, milyen lesz a siker. Mindig csak az eredménye-
ken járt az eszem – hogy mi következik belőlük, azzal 
nem foglalkoztam. Egyébként is szeretem a magán-
életet valóban magánéletnek nevezni, tehát nem aka-
rom senkinek sem kitárni. Nagyobb rendezvényeken 
és sajtóeseményeken szívesen beszélgetek mindenki-
vel, de egyébként zárkózott típus vagyok. 

S&L.: Arra emlékszik, miért épp a síelést választotta 
anno?
M. E.: Csíkszeredán, ahol felnőttem, nagyon népsze-
rűek a télisportok, és mivel édesapám is jégkorongo-
zott, szinte magától értetődő volt, hogy én is kipró-
bálok jó néhány sportágat. Akkoriban a női hoki még 
nem volt annyira felkapott, így a síelésnél maradtam.

Edit a legjobb eredményét január végén, 
kedvenc pályáján, St. Moritzban várja
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S&L.: Miként alakult, hogy épp a gyorsasági számok-
ban lett a legjobb?
M. E.: Nevelőedzőm, Bónis Ferenc látta meg, hogy ez 
talán jobban fekszik nekem, ő irányított efelé. De a 
testalkatom is olyan, hogy inkább a lassú, keményebb 
erőkifejtés fekszik nekem. Szlalomban és óriásban 
inkább a mozgékony, soványabb versenyzők vannak 
előnyben, én keményebb típus vagyok. A sebességgel 
pedig sosem volt gondom, a hegyi-kerékpározást, az 
enduro motorozást is szeretem.

S&L.: Tényleg nincs önben semmi félelemérzet, ami-
kor száz feletti tempóval száguld a jeges lejtőkön?
M. E.: Félelem nincs, csupán tisztelet a pályával szem-
ben. Régen rossz, ha egy lesiklómenetnek úgy vágsz 
neki, hogy félelem van benned. Ha emiatt nem tudsz a 
következő kapura, ugratóra összpontosítani, az az iga-
zán veszélyes.

S&L.: Azért láttunk már hatalmas bukásokat 
lesiklóversenyeken…
M. E.: Persze, de nagy hiba ilyesmin rágódni, és 
azon gondolkodni, hogy „hú, ez milyen meredek 
rész, milyen gyorsan mehetek”. Pont ilyenkor ütheti 
meg magát az ember igazán. Mások bukását sem 
szeretem nézni, inkább elfordítom a fejem, nehogy 
az agyam rögzítse azt a képet, és menet közben 
eszembe jusson, elbizonytalanítson. Nem akarom 
bevonzani a balszerencsét.

S&L.: Mennyire kell az embernek jól ismernie saját 
magát ahhoz, hogy sikeres síző legyen?
M. E.: Nagyon, mert csak akkor ismered meg a hatá-
raidat, ha ismered magadat. Ehhez szükséges a 
tapasztalat, hogy minden adódó helyzetben magabiz-
tos lehess, de azt is pontosan tudnod kell, mennyire 
vagy erős – fizikailag és fejben egyaránt. 

S&L.: Hányszor kell átlépni a határt ahhoz, hogy pon-
tosan ki lehessen tapogatni?
M. E.: Nekem volt már két-három sérülésem, ezek 
alkalmával mindig túlmentem a határon, de szerin-
tem ezekből az esetekből is lehet tanulni. A sérülés 
bármikor bekövetkezhet, de ha az ember tudatosan 
készül, edz és versenyez, minimálisra csökkenthető 
az esélye.

S&L.: Mi a legjobb a síelésben?
M. E.: A napfelkelte a hegyen és a sebesség érzése,  
a suhanás.

S&L.: Ugyanúgy élvezi, mint gyerekként?
M. E.: Talán még jobban is, hiszen ma már jobban és 
gyorsabban tudok menni, úgyhogy nagyobb az élvezet 
is. Szeretem a sportágamat, ha egy-két hétig nem síe-
lek, már hiányzik.

S&L.: Mit adott önnek a sí?
M. E.: Magabiztosságot, és azt, hogy önellátóbb let-
tem, a problémákat pedig könnyebben oldom meg.

S&L.: Mindezt mikortól tudta leginkább kamatoz-
tatni? Mikor állt a saját lábára?
M. E.: Bár akkor még otthon éltem, tizennyolc éves 
koromra önellátó lettem. De gyerekkorom óta folya-
matosan utaztunk külföldre versenyezni és a külön-
böző edzőtáborokba, így hamar megszoktam  
a távollétet.

nÉvjEgy 
Miklós Edit 1988. március 31-én született Csíkszeredán. A síelést 

ötévesen kezdte, majd nevelőedzője, Bónis Ferenc segítségével egyre 

komolyabb szintre lépett. Már nagyon fiatalon bejutott a 2006-os 

olimpiára készülő román csapatba, ám egy súlyos sérülés miatt végül 

nem vehetett részt a játékokon. Két évvel később az ifjúsági vb-n 

lesiklásban ötödik lett, az olimpiai siker azonban továbbra is váratott 

magára, a 2010-es vancouveri játékokon ugyanis egy újabb bukás 

akadályozta meg a jó szereplésben. Ezután úgy döntött, átköltözik 

Magyarországra, és nemzetiségének megfelelően piros-fehér-zöld szí-

nekben folytatja a versenyzést. A világkupaversenyeken elért top20-

as eredményei már ekkor előrevetítették, hogy akár a legjobbakkal is 

felveheti a versenyt, amit a 2014-es szocsi olimpián be is bizonyított: 

lesiklásban hetedik lett, tökéletes idényét pedig egy ötödik hellyel 

koronázta meg a Crans Montana-i világkupaversenyen.

címlapsztori
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S&L.: Vagyis már ekkor a sízésből élt?
M. E.: Igen. Eleinte a klubok adtak pénzt, utána 
sportállásként rendőri beosztást kaptam Romániában 
– altiszti rangban. Két évig versenyeztem a 
Dinamónál, utána költöztem át Magyarországra. 

S&L.: És ekkor kezdett el magyar színekben is verse-
nyezni. Mi motiválta a váltást?
M. E.: Erről nem szeretnék beszélni. Felesleges azt 
forszírozni, mi történt, hogy történt – átköltöztem 
Magyarországra, a nemzetemet képviselem, ezzel 
szeretném lezárni a kérdést.

S&L.: Azóta pedig ismét lakóhelyet váltott...
M. E.: Igen, a felkészülés miatt jelenleg Ausztriában 
élek, a családom azonban Csíkszeredán maradt.

S&L.: Kívülről mindig is erős, határozott személyiség-
nek tűnt, de azért van, hogy ön is megtörik kissé?
M. E.: Mint más emberek esetében, az én életem-
ben is vannak nehezebb pillanatok. Ezeket azonban 
megpró bálom minél hamarabb feldolgozni és elfe-
lejteni. Ha feldühítenek, megsértenek, könnyen elsí-
rom magam. Szóval, vannak érzéseim, csak, mint már 
mondtam, ez a magánéletem.

S&L.: A szakmai féltékenység zavarja? Olimpiai sike-
rei után valószínűleg ebből is jócskán kijutott.
M. E.: Ehhez a helyzethez is meg kell tanulni alkal-
mazkodni. Két éve például még a svájciak női világ-
kupacsapatával készültem, aztán egyszer csak azt 
mondták, többé nem edzhetek velük. Nagyon nem 
indokolták, de gondolom, egy idő után már tartottak 
tőle, hogy valamit ellesek tőlük, és ha adott esetben 
jobb lettem volna náluk, kritika érhette volna őket. 
Így most a svájci Európa-kupa csapattal edzek, ami 
ugyanolyan jó.

S&L.: Sőt talán a férfiak még húzzák is felfelé  
a teljesítményét.
M. E.: Igen, jobban is szeretek velük tréningezni. Más 
a hangulat, nyugodtabbak, jól elvagyok velük. Ilyenkor 
mindenki végzi a saját dolgát, nem zavarja őket, ha 
ott vagyok, úgyhogy a jövőben is ezt az utat járom. 

S&L.: A rengeteg edzés és a zsúfolt versenynaptár 
mellett marad még kedve „csak úgy”, hobbiból síelni?
M. E.: Inkább a karácsonyi időszakban van időm 
és lehetőségem rá, tehát sajnos nem túl gyakran. 
Ezt a pár napot otthon töltöm, úgyhogy a családdal, 
közeli ismerősökkel el szoktam menni síelni a közeli 
hegyekbe. Szilveszterkor már általában Ausztriában 
vagyok, ezért ha a barátok esetleg kint meglátogat-
nak, akkor velük ott síelek.

S&L.: Élvezi, hogy ilyenkor nem kell megfelelnie az 
órának és nincs önön nyomás?
M. E.: Igen, jó, amikor nem kell edzeni, csak hármat-
négyet ereszkedem, bemegyek a hüttébe, megiszom 
egy teát, újra csúszom kettőt-hármat. Jó néha egy 
kicsit átlagosnak lenni a sípályán.

Zsoldos Barna

Cél az olimpiai arany
A negatív kritikáktól tartva manapság 
egyre kevésbé jellemző a sportolókra, hogy 
nyilvánosan is merész célokat tűznének 
ki maguk elé, Miklós Edit azonban sosem 
óvatoskodott e téren. Már Szocsi előtt is 
szilárdan hitt benne, hogy összejöhet a 
top10-es helyezés, végső célját tekintve 
azonban még ambiciózusabb: „Szerintem 
fontos, hogy az ember kimondja, és 
higgyen a céljaiban, és persze küzdjön 
is értük. Első lépésként idén szeretnék 
minél többször a legjobb tíz között végezni 
a világkupaversenyeken, hosszabb távon 
viszont ennél is nagyobb céljaim vannak.  
A következő olimpiának egyértelműen  
úgy vágok neki, hogy aranyérmet 
szeretnék nyerni.”

Szerintem fontos, hogy az ember kimondja,  
és higgyen a céljaiban, és persze küzdjön  
is értük. Első lépésként idén szeretnék minél 
többször a legjobb tíz között végezni  
a világkupaversenyeken…
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A közeli Szlovákia vagy Ausztria, a minőségi Svájc,  
a hangulatos Itália, netán a világ legnagyobb síterepe 
Franciaországban? A tél beköszöntével számos 
lehetőség vár a síelés szerelmeseire, és azokra is, 
akik csak most ismerkednek a lesiklás rejtelmeivel.

Ausztria  
Salzburger Sportwelt
A nyolc téli üdülőhelyből álló régió 

az abszolút kezdők és a félprofik 
számára egyaránt kitűnő célpont. 

Legyen szó gyermekekről vagy felnőt-
tekről, esetleg óvatos újrakezdőkről, a 

régió 25 sí- és snowboardiskolájának okleveles 
és idegen nyelveket is beszélő síoktatói sok türe-
lemmel és hozzáértéssel vezetik be a tanulni vágyó-

kat a télisportok rejtelmeibe. Ugyanakkor, mivel a 
Salzburger Sportwelt Ausztria legnagyobb síparadi-
csomának, a Ski amadé síszövetségnek a tagja, az 
egy napnál hosszabb bérletek az összes régióra érvé-
nyesek, vagyis összesen 270 liften és 760 kilomé-
ternyi pályán használhatók. A régió híres az egész 
családnak szóló programjairól, így minden évben 
rendkívül változatos rendezvénynaptár várja az üdülő
vendégeket koncertekkel, nemzetközi síversenyekkel 
és szórakoztató sporteseményekkel. A csúcstechno
lógiának köszönhetően a hóbiztonságot pedig semmi 
sem veszélyezteti.

350 km

széles lejtőktől a családi pályákon át  
az időmérővel felszerelt versenypályáig

94

korcsolya, sífutás

31-46,5 euró

15-23,5 euró

kétágyas szoba 50 eurótól

síparadicsomok
Európai

Szeretünk, tél!

számára egyaránt kitűnő célpont. 
Legyen szó gyermekekről vagy felnőtegyen szó gyermekekről vagy felnőt

tekről, esetleg óvatos újrakezdőkről, a 

kat a télisportok rejtelmeibe. 
S

Pályák hossza

Pályák jellege

Sífelvonók száma

Egyéb sportlehetőségek

Felnőttnapijegy ára

Gyermeknapijegy ára

Szállás

 nyolc téli üdülőhelyből álló régió 

egyen szó gyermekekről vagy felnőtegyen szó gyermekekről vagy felnőt-

régió 25 sí- és snowboardiskolájának okleveles 

lemmel és hozzáértéssel vezetik be a tanulni vágyó-

usztria legnagyobb síparadi-
ki amadé síszövetségnek a tagja, az 

egy napnál hosszabb bérletek az összes régióra érvé-
nyesek, vagyis összesen 270 liften és 760 kilomé-

 régió híres az egész 
családnak szóló programjairól, így minden évben 
rendkívül változatos rendezvénynaptár várja az üdülő
vendégeket koncertekkel, nemzetközi síversenyekkel 

 csúcstechno

Ausztria

utazás
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Svájc – Zermatt
Az országból négy síterep is tagja az Alpok 
12 legpatinásabb üdülőhelyének összefo-
gásával létrejött Best of the Alps nevű szö-
vetségnek. Köztük van a közel 3900 méterig 
húzódó Zermatt is, amely egyike a világ legma-
gasabban lévő síterületeinek. A szezon november végé-
től kezdődik és május elejéig tart, ám a gleccseren az év 365 
napjában sportolhatunk. I
val is elérhető – második legnagyobb szintkülönbségű pályája. 
Európa legmagasabban üzemelő sílifthálózata hatalmas pálya-
rendszert sző át: a svájci terep összekapcsolódik az olaszországi 
Breuil-Cervinia síterülettel, így a közös Zermatt International régi-
óban közel 360 kilométernyi sípálya síelhető be egy bérlettel. 
Nemzetközi hírnevének köszönhetően Zermatt kozmopolita han-
gulatú, és bár nem kicsi, mégis békés, hiszen utcáin csak elekt-
romos autók és lovas szánok közlekedhetnek. A hely további 
vonzerejét a 4000 méteres, nem mindennapi látványt nyújtó 
Matterhorn és a falut körülölelő 37 másik hegycsúcs, illetve a 
hegyi éttermek adják.

360 km

változatos pályák kezdőknek  
és profi síelőknek egyaránt 

54

sífutás, szánkó, túrázás, korcsolya, élményfürdő

79 svájci frank

40 svájci frank

45 svájci franktól/fő
Olaszország – val gardena
A Bolzanótól 25 km-re fekvő Val Gardena (németül Gröden) 
pályarendszer minden telet szerető ember szívét megdobog-
tatja: kifogástalan sípályák és sífutópályák, kulináris élve-
zetek, pazar túraútvonalak és a Dolomitok csodás látványa 
várja az idelátogatókat. Köztük a családokat is: több tanuló-
pálya és gyerekpark is található itt, de nagyszerű közös prog-
ram a St. Ulrichban lévő Dolfiland fafaragó kalandközpont 
felkeresése is. A Dolomiti Superski síbérlettel további 11 síte-
repet használhatunk, sőt az egyedülálló Sella Ronda „síkör-
utat” is megtehetjük, négy csúcsot, négy völgyet és három 
tartományt is átsíelve. A Val di Fassa, Arabba, Alta Badia 
és Val Gardena sícentrumokat összekötő 40 km-es útvo-
nal különleges élményt nyújt, hiszen lehetővé teszi, hogy a 
síléc lecsatolása nélkül lehessen végigsiklani négy külön-
böző és igen változatos síterepen. T
res félcsőnek és a funparknak köszönhetően Val G
hódeszkások számára is rengeteg lehetőséget nyújt.

175 km

79

 
korcsolya, élményfürdő

28 euró

kétágyas szoba 45 eurótól

ermatt is, amely egyike a világ legma-

Svájc

Olaszország
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Franciaország – Les 3 vallées
A Francia-Alpok gyöngyszeme a Les 3 Vallées (Három Völgy), 
amely 600 kilométernyi sípályájával a világ legnagyobb, teljes 
egészében összefüggő pályarendszere. A Három Völgy sípá-
lyái 1300 és 3230 méteres magasság között terülnek el,  
85 százalékuk 1800 méter felett található. A síterep leg-
szebb része kétségkívül Val Thorens, ahol több olyan felvonó 
is van, amely 3000 méter fölé visz. A nagy magasságnak és 
a több mint kétezer hóágyúnak köszönhetően a régió decem-
ber elejétől április végéig hóbiztos. Ugyan a februári fősze-
zonban a központi részek elég zsúfoltak, de még a legforgal-
masabb vasárnapi napokon is vannak csendesebb, félreeső 
pályák. A francia úti cél kezdők, haladók és profik számára 
egyaránt ajánlott – utóbbiakat óriási, jelöletlen terepek  
várják, míg a hótalpas túrázók saját útvonalakon  
barangolhatnak. 

600 km

minden szint és minden  
korosztály számára

156

sífutás, szánkó, siklóernyőzés,  
kutyaszán, motoros szán, fallabda

283 euró (hatnapos)

228 euró  (hatnapos)

kétágyas szoba 50 eurótól

Szlovákia – Chopok-jasná
Közelsége miatt Szlovákia egyre népszerűbb síparadicsommá válik; ennek 
is köszönhető, hogy ma már csak az alacsonyabb útiköltség miatt olcsóbb, 
árszintje ugyanis megközelítette a nyugat-európai régiókét. Az ország leg-
nagyobb összefüggő pályarendszerével rendelkező ötcsillagos síközpont-
ban akár 150–200 napig is tarthat a szezon. A folyamatosan karbantartott 
pályarendszer több mint felét hóágyúzzák, esti síelésre két szakaszon van 
lehetőség. A fejlesztések jó irányát jelzi, hogy a rangos Skiresort.de nemzet-
közi síportál Chopok-Jasnát idén beválasztotta a világ legjobb, 80 km alatti 
síterepei közé. Túlnyomórészt szállodák, hotelek várják a vendégeket, de 
találunk itt üdülőházat, bungalót, hétvégi házat frekventált helyen, de akár 
az erdő mélyén is. A síközpont teljes körű szolgáltatást kínál, sí- és snow-
boardiskolája mellett szép számmal működnek szervizek és kölcsönzők is.  
A gyerekek pedig Szlovákia legnagyobb téli gyerekparkjának örülhetnek:  
a Jasná – Biela Púť oldalon lévő Maxiland több mint 4000 négyzetméteren 
várja a kis síelőket.

45,7 km

leginkább közepes és haladó szintű pályák,  
kevés a kezdőknek alkalmas lejtő

30

sífutópályák, fedett uszodák

35 euró 

25 euró

25 eurótól/fő

Franciaország

SzlovákiaSzlovákia

utazás
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Boros Mihály 
zongoristaMinizseni

a billentyűknél

nÉvjEgy 
Boros Mihály (11)

A tizenegy éves zseni-
palánta ötévesen szere-
tett bele a zongorába. Már 

2011-ben országos Bartók-versenyt nyert, 2013-
ban a világhírű kínai zongoraművész, Lang Lang 
kurzusán vehetett részt, 2014-ben pedig bekerült a 
Virtuózok című tévés komolyzenei tehetségkutató 
verseny döntőjébe. Misi pályafutását 2013 óta segíti 
a MOL Tehetségtámogató Program.

Apró keze még át sem érte igazán a hangszert, az 
ötéves Misi már minden szabad pillanatot kihasz-
nált, hogy a bátyja zenei tanulmányai miatt vett zon-
gora előtt ülhessen otthon. Hatévesen pedig már ő 
is beiratkozhatott a zeneiskolába, és nekivághatott 
annak, ami ma már legnagyobb szenvedélye és élet-
célja: a zongoraművészetnek.  

Középpontban a billentyűk
Misi első komolyabb megmérettetése a bécsi  
III. Bartók Béla Nemzetközi Zongoraverseny volt, ame-
lyen harmadik helyezést ért el. Ezt követte a „mester-
hármas”, azaz a három országos zongoraverseny,  
a III. Országos Bartók Béla Zongoraverseny (2011),  
a XIII. Országos Nyíregyházi Zongoraverseny (2013) 
és a VI. Országos Ferenczy György Zongoraverseny 
(2013), amelyeken Misi első helyezést ért el. 2013-ban 
a VIII. Nemzetközi Mozart Zongoraverseny 1. helyét és 
nívódíját is kiérdemelte, 2014-ben pedig többek közt  
a Müncheni Zeneakadémián rendezett koncerten is 
zongorázhatott. Az eredmények mögött sok a munka:  
a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola növendéke hétközna-
ponként napi két és fél órát, míg hétvégén akár öt-hat 
órát is gyakorol. Emellett igazi sportember: suli után jég-
hokival, tenisszel vagy úszással köti le energiáit, melyek 
közül utóbbit tartja a legfontosabbnak, és heti három-
szor űzi, hogy a zongoraszéken való ücsörgés alatt 
elgémberedett tagjait alaposan kimozgassa.

Küldetéstudat, pontosság, 
odafigyelés: nem e 
tulajdonságokkal szoktunk 
illetni egy átlagos tizenegy 
éves fiút, boros misi 
azonban óriási tehetsége 
mellett ezekkel is kitűnik 
kortársai közül.

jó tanárok nélkül nem megy
Misi és szülei különösen hálásak a kisfiú zongorata-
nárának, a pécsi Megyimóreczné Schmidt Ildikónak, 
aki nem mellesleg maga is az Új Európa Alapítvány 
kitüntetettje: 2013-ban rengeteg gyereket sikerre vivő 
munkájáért a MOL Tehetséggondozásért Díjat vehette 
át. Misi számára igazi kuriózum volt, hogy 2013-ban 
részt vehetett a világhírű kínai zongoraművész, Lang 
Lang képzési programjában, ahol a háromszáz jelent-
kező közül kiválasztott tizenkét tanítvánnyal – köztük 
Misivel – foglalkozott a mester.
Misi időnként már komponál is: véleménye szerint 
ugyan még túl kicsi ahhoz, hogy komoly műveket 
jegyezzen le, de gyakran ül oda a zongora elé, hogy 
saját szórakoztatására játszadozzon a billentyűkkel. 
Nemrég például bátyjának komponált négykezes bal-
lagási indulót a Gaudeamus igitur kottája alapján. 
„Kedvenceim közé tartozik Mozart és Chopin, és egy-
szer én is szeretnék majd saját darabokat szerezni, 
de addig még nagyon sokat kell tanulnom” – mondja 
az ifjú zongoraművész, aki már most biztos benne, 
hogy felnőttkorában is a zongora áll majd élete 
középpontjában.

Kedvenceim közé tartozik Mozart és 
Chopin, és egyszer én is szeretnék majd 
saját darabokat szerezni.
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Karintia legnagyobb és legkedveltebb síterepe felé 
autózva úrrá lesz rajtunk a gyermeki öröm, ami-
kor szemünk elé tárul a friss hótól csillogó táj. 
Budapesttől mindössze 560 kilométerre, Villach után 
található ez a varázslatos téli paradicsom. A 110 kilo-
méternyi hóbiztos sípályával és 30 modern felvonóval 
hívogató téli pihenőhely végig autópályán közelíthető 
meg. Nassfeld kiváló terep a családdal érkezőknek 
és a profi síelőknek is: azon túl, hogy itt található az 
Alpok leghosszabb kivilágított sípályája és Európa 
legnagyobb természetes korcsolyapályája, több tucat 
hangulatos hütte és izgalmas éjszakai programok 
várják, hogy letegyük a lécet. A sportolásban kelle-
mesen elfáradt tagjainkat pedig kiváló minősítésű, 
minden igényt kielégítő szállodákban és vendéghá-
zakban pihentethetjük.
Legyünk professzionálisak vagy amatőrök, Nassfeld 
különleges helyi klímájának köszönhetően biztosak 

Nassfeld!

Síelni, a téli szünidőt eltölteni ideális körülmények között 
érdemes. Aki járt már Nassfelden, Ausztria és az egész Alpok 
legjobb szolgáltatásokat nyújtó prémium síparadicsomában, 
tudja ezt, aki pedig még nem, annak remek alkalom, hogy 
idén kipróbálja. Nassfelden december 13-tól indul a szezon, 
tökéletes hóviszonyokkal és kihagyhatatlan ajánlatokkal.

lehetünk abban, hogy a legjobb minőségű havon síel-
hetünk. De a napsütéses órák száma is igen magas 
itt, mintegy 100 órával haladja meg az Alpok éves 
átlagát, ezért akár napozva is élvezhetjük a párat-
lan panorámát. A naptej nem árt, hiszen előfordulhat, 
hogy a téli kiruccanásról trópusi barna színnel térünk 
haza! Mindez szerencsére nem megy a hótakaró rová-
sára, arra az esetre pedig, ha Holle anyó nem lenne 
elég bőkezű, a legkorszerűbb és leghatékonyabb 
hóágyúk várják, hogy bevessék őket, nem csoda hát, 
hogy a tavalyi évben a régió elnyerte az első osztályú 
osztrák síterep címet.

Pihenés kilátással
Nassfeld és a vendéglátóhelyek tökéletesen teret 
engednek látogatóik igényeinek, ha például a 
„Nice Surprise” szolgáltatáscsomagot választjuk, 
napozóágyakban és kényelmes fotelekben ülve 

Irány

promóció
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gyönyörködhetünk a csodálatos kilátásban: északra 
a Hohe Tauern lenyűgöző látványa tárul elénk a 
Grossglocknerrel, nyugat felé a Karintiai-Alpok és a 
Dolomitok vonulatai húzódnak, délen pedig a Júliai-
Alpok csúcsait csodálhatjuk ámulva. A Millennium-
Expressz hegyi állomásánál és a Gartnerkofel négy- 
üléses felvonójánál lévő panorámás pihenőponto-
kon ingyenes wifiszolgáltatással oszthatjuk meg fel-
vételeinket az otthon maradtakkal. Biztosak lehetünk 
benne, hogy jövőre ők is jönni akarnak majd… 

Sportolóknak, kirándulóknak
Nem maradunk magunkra akkor sem, ha már annyira 
jól megy a síelés, hogy versenyezni támad kedvünk: 
„Schlag das ASS”, vagyis „Győzd le az ászt!” mottóval 
2015. január 16–17-én itt rendezik meg a világ leg-
hosszabb amatőr alpesi síversenyét. Az évek során 
olyannyira népszerűvé vált, hogy a versenyt még a 
Guinness Rekordok Könyvébe is bejegyezték! Az ilyen-
kor rajthoz álló mintegy 800 síelő a verseny során 
25,6 kilométert tesz meg és 6000 méter szintkülönb-
séget hidal át. Mindenki izgatottan készül rá, hogy 
megdöntse a legendás sísztár, Armin Assinger ide-
jét, aki mint az esemény házigazdája, maga is rajthoz 
áll. A rendezvényt a Red Bull légiparádéja is színesíti 
Hannes Archhal a főszerepben.
Nassfeld tárt karokkal vár akkor is, ha a snowboard  
a kedvencünk, de teret enged az extrémebb választá-
soknak is: a Snowparkban és a freeride részeken high 
jumpok, railek, egy snow-cross park és egy shred-
school is gondoskodik az adrenalinlöketről. Persze 
sífutóként is megtalálhatjuk a kedvünkre valót:  
a 80 kilométeres gailtali pálya és a síterep köze-
pén két abszolút hóbiztos pálya vár, amelyek a gyö-
nyörű olasz részekre is átkalauzolnak. A Millennium-
Expressz völgyi állomásánál található, újonnan 
átadott Nordic Competence Center & Tanuló Központ 
egy 2 kilométer hosszú biatlonpályával várja, hogy 
szakképzett vezetők segítségével bepillantást nyer-
jünk eme izgalmas sportág rejtelmeibe.
Ha ledobnánk a lécet egy kicsit, vagy csak úgy túráz-
nánk egyet, vegyük a hegyen-völgyön átívelő útvo-
nalak felé az irányt! A szűzhótól sem kell megijed-
nünk, elég csupán egy pár hótalpat felcsatolni, és 

máris járhatóvá válnak a bájos téli táj idilli völgyei 
és havas hegycsúcsai. Ha korcsolyáznánk, jégtekéz-
nénk vagy jégkorongoznánk, a Hermagornál található 
Pressegger See jege a mi terepünk. S ha még mindig 
maradna energiánk, pattanjunk szánkóra, és csúsz-
szunk le az öt természetes szánkópálya valamelyi-
kén, melyek közül hármon éjszakai kivilágítás mel-
lett is suhanhatunk. Majd képzeljük csak el, milyen 
jól fog esni a kalandos, síelős nap levezetéseképpen 
be huppanni szállodánk wellnessrészlegének szau-
nájába! Ha pedig a gyerekek inkább csúszdáznának 
kicsit, a kötschach-mautheni élményfürdőben össze-
köthetjük e két vágyat.

Itthonról, kényelmesen, 
kedvezményesen
A nassfeldi síparadicsom irodát működtet 
Magyarországon, így Budapesten is kényelmesen, 
jelentős kedvezményekkel foglalhatunk szállást (már 
13 eurótól!) és síbérletet. Utóbbiak tízéves korig most 
ingyenesek a gyermekeknek, de a felnőttek sem 
maradnak akció nélkül: a nassfeldi síbérlet árából  
5% kedvezményt kapnak, sőt akár egy napra  
a sí régió vendégei is lehetnek. Nassfeldben áprili-
sig tart a szezon, így akár téli, akár kora tavaszi kikap-
csolódásra ideális kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Nassfeld Iroda Budapest
1052 Budapest, Fehérhajó utca 8–10.

Tel.: +361 329 6355
E-mail: magyar@nassfeld.at

www.nassfeld.at/huwww.nassfeld.at/hu

5% kedvezmény 
a Stílus&Lendület olvasóinak!

A Magyar Nassfeld Iroda 5% kedvezményt 

biztosít Önnek a nassfeldi felnőtt  

síbérletek árából! Foglaláskor használja  

a „Stílus & Lendület” jelszót.

Az ajánlat visszavonásig érvényes.
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téli fotókisokos
A hóban fényképezés trükkjei
A mínuszokban való fotózás külön sportként is felfogható. 
Nemcsak a hőingadozás, hanem a páratartalom és  
a fénymennyiség is befolyásolja az elkészült képek minőségét, 
a digitális gép működését. Hogy mire figyeljünk,  
Acsai Miklós fotográfustól kérdeztük.

Éltető melegség

Már 10 °C alatt sem műkö-
dik tökéletesen a digitális 
gép. Fagypont alatt ne lepőd-
jünk meg, ha azt mutatja, 
hogy lemerült a teljesen feltöl-
tött akku, a probléma megol-
dása azok melegen tartásában 
rejlik. Míg a gép a hátizsák-
ban lapul, az akkukat, pótak-
kukat tartsuk a belső zsebünk-
ben. Ha mégis kihűltek, kezünk 
melegére újra jól dolgoznak 
majd. Az LCD-kijelző a folyadék-
kristály miatt szintén lelassul, 
ezért kapcsoljuk ki, és használ-
juk helyette gépünk keresőjét.

Kilehelni a párát
Mikor fáradtan visszamegyünk a meleg szobába,  
a fagyosra hűlt gépek is csak lassan melegszenek fel, 
és lecsapódik rajtuk a téli levegő párája – még belül is. 
Hagyjunk nekik félórányi akklimatizálódást hűvös helyen, 
különben akár rövidzárlattal is számolhatunk. Hóesésben 
vagy esőben hasznos lehet vízhatlan tokba tenni az appa-
rátust, ami a közvetlen csapadéktól is tökéletesen véd.

Túl sok fényben

A nap okozhat kellemetlen meglepetéseket, 
ám a hó még ennél is nagyobb falat: a mindenhon-
nan tükröződő, szikrázó fehérség becsapja az automa-
tikát. A legtöbb gép alulexponál, mert túl sok a fehér felü-
let, ezért a kép sötétebbé válik. Ezt ellenőrizzük az első 
képek elkészülte után, és az EV expozíciókorrekció segít-
ségével 1-2 értéket módosítsunk rajta.

dása azok melegen tartásában 

-
a mégis kihűltek, kezünk 

-kijelző a folyadék-

ezért kapcsoljuk ki, és használ-

 nap okozhat kellemetlen meglepetéseket, 
ám a hó még ennél is nagyobb falat: a mindenhon-
nan tükröződő, szikrázó fehérség becsapja az automa-

Téli képek készítéséhez a legideálisabb a kora reggeli 

időszak, mikor tiszta a levegő és élesek a fények

natúra
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ha hópelyheket szeretnénk fotózni,  

mindenképp kapcsoljuk ki a vakut!

Okos korrekciók

Bizonyos kamerák eleve tartalmaznak „havas táj” vagy 
„sport” módot, ezt feltétlenül használjuk ki. Ha van rá 
lehetőség, a fénymérés típusát is átállíthatjuk: mátrixról 
állítsuk spot módba, így a kép közepén lévő figura vagy 
portré helyesen lesz exponálva. Használjunk polárszűrőt, 
hogy a becsillanásokat elkerüljük, így nagyon szép vég-
eredményt kaphatunk. De kísérletezhetünk akár polár-
napszemüvegünk lencséjével is. Jó játék.

Szürkületi trükkök
A korai sötétedésben hamar bekapcsolhat a vaku. 
Kapcsoljuk ki, különben csak szállingózó hópelyhek lesz-
nek a képen. Állítsuk stabil helyre/állványra a gépet, vagy 

levegőt visszatartva tartsuk ki, míg exponál – 
ha ezt megtesszük, a záridőt hosszabbra állítva 
szép eredményeket érhetünk el. Tanácsos szür-
kületben feltolni az ISO-értéket, így rövidebb 
záridővel is jó kép készülhet.

Akció közben
Szeretnénk sajátos szemszögből megörökíteni a 
síelést, a snowboardtükkjeinket vagy a szánkó-
zást? Kössük magunkra a kamerát! Csatoljuk fix 
helyre úgy, hogy kezünket szabadon tudjuk hasz-
nálni. A sporteszközre rögzítve még izgalmasabb 
a hatás. Egy átlagos digitális gép nem tud időzí-
tett felvételsorozatot készíteni, tehát mindig el kell 
kattintani. Ha extrém sportot akarunk rögzíteni és 
nem tudunk akármikor exponálni, érdemes beru-
házni egy akciókamerára.

A napfény színe
Az átlagos fényviszonyokhoz képest a napfény  
színhőmérséklete is változhat. Naplemente közben 
2-3000 K, ködös időben 10 000, magas hegyeken 
és nyílt tengeren 10-20 000 K is lehet. Ilyenkor válik 
túl sárgává vagy túl kékké a kép. Ezt mindenképpen 
módosítsuk a gép beállításai között, a funkciót  
WB (white balance) néven találjuk meg.

nek a képen. Állítsuk stabil helyre/állványra a gépet, vagy 

nálni. 
a hatás. 
tett felvételsorozatot készíteni, tehát mindig el kell 
kattintani. 
nem tudunk akármikor exponálni, érdemes beru
házni egy akciókamerára.

A napfény színe
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Sokan, akik nyáron a sportnak élnek, télen tartanak attól,
hogy könnyen megfázhatnak a szabad levegőn. E tévhit
miatt azonban nem kell szögre akasztani a futócipőnket:
ha betartunk néhány egyszerű szabályt, a téli hónapokban
sem kell lemondanunk a mozgás öröméről.

Remek élettani hatásai miatt napjaink egyik legnép-
szerűbb tömegsportja a futás, amit a zord körülmé-
nyek ellenére ugyanúgy űzhetünk a mínuszokban is, 
mint melegebb időben. A fokozatosság elvét alkal-
mazva azonban érdemes már ősszel hozzászoktatni 
szervezetünket az alacsony hőmérséklethez.

Futás télen…
Sokan, akik nyáron a sportnak élnek, télen tartanak attól,
hogy könnyen megfázhatnak a szabad levegőn. E tévhit
miatt azonban nem kell szögre akasztani a futócipőnket:
ha betartunk néhány egyszerű szabályt, a téli hónapokban
sem kell lemondanunk a mozgás öröméről.

10
1Öltözzünk fel rétegesen. Ruházatunk akkor ide-

ális, ha otthonunkból kilépve kicsit még fázunk, 
de némi bemelegítés után már kellemesen 

érezzük magunkat, vagyis a rétegek számát magunk-
nak kell kitapasztalni. 

2 Fontos, hogy a legalsó réteg, vagyis amelyik 
közvetlenül érintkezik a bőrünkkel, nedvesség- 
elvezető legyen, mert a pamut magába szívja 

az izzadságot, ami a hideg levegőn hamar megfázás-
hoz vezethet. 

3Érdemes beszerezni testhezálló futónadrágot, 
a dzseki kiválasztásánál pedig arra figyeljünk, 
hogy jól szellőzzön és ellenálljon a szélnek. 

4Sapka viselése nagyon fon-
tos, mert testünk hőleadásának 
jelentős része a fejen át történik, 

és mivel hideg időben ujjaink is köny-
nyen kihűlnek, érdemes kesztyűt is 
húzni. 

A futást közvetlenül megelőző és követő 
10 pontra mindig legyünk figyelemmel:

5A téli időszakban ügyelnünk kell a csúszós útfe-
lületre, tehát ajánlott a speciális talpú téli futó-
cipő beszerzése, amely lábunkat is stabilabban 

és melegebben tartja. 

6Hidegben az izmok merevebbek, lassabban 
melegszenek be, ezért az 5–10 perces bemele-
gítést még otthon végezzük el, és a jobb hatás 

érdekében melegítőkrémet is használhatunk. A helye-
sen végzett gyakorlatok rugalmasabbá teszik  
az izmokat, így csökken a sérülésveszély. 

7Noha e kérdésben megoszlanak a vélemények, 
mínusz 15 fok alatt már tanácsosabb a futópa-
dot választani.

8A folyadékpótlás hőmérséklettől függetlenül is 
roppant fontos, mert télen is majdnem annyit 
izzadunk, mint a melegebb hónapokban. 

9Próbáljunk orron át lélegezni, hogy a levegő 
kissé felmelegedjen, mire a tüdőnkbe ér, és ne 
fussunk gyorsan, hidegben ugyanis ez sem  

a tüdőnek, sem az izmoknak nem használ. 

10 Futás után, megizzadva a lehető legkeve-
sebb időt töltsük kint, sőt hazaérve egy 
alapos nyújtás után érdemes azonnal 

forró zuhanyt venni, hogy ne fázzunk meg, és a követ-
kező nap is élvezhessük a mozgást a szabad levegőn.

sport



...és más HAVAS sportlehetőségek
Amennyiben a futás nem kifejezetten a mi  
sportunk, mégis aktív időtöltésre vágyunk a szabad levegőn, 
számtalan lehetőség közül választhatunk – a mozgás egyénileg, 
barátokkal vagy családdal egyaránt remek szórakozás.

Sífutás – akár Magyarországon is
A sífutás az alpesi országokban óriási népszerűség-
nek örvend, de megfelelő hóhelyzet esetén itthon 
is ki lehet próbálni. Kiváló télisport, hiszen alapo-
san átmozgatja az embert, de nem igényel külön-
leges technikai tudást, és a felszereléshez is csu-
pán bakancsra, lécekre és botokra lesz szükségünk. 
Hazánkban Galyatetőn űzhetjük a legprofibb körülmé-
nyek között – a Mátrában 4-5 kilométernyi, jó minő-
ségű pálya várja az érdeklődőket, az elmúlt években 
pedig már a Normafánál is kialakítottak erdei nyomvo-
nalakat, ahol profik is oktatnak.

Téli segwaytúra
Ha máshol nem, nagyobb városokban biztosan 
láttunk már olyan turistákat, akik bukósi-
sakkal a fejükön fura kétkerekű járgá-
nyokkal cikázva járják be az adott 
környéket – nos, ez a segwaye-
zés. Az elektromotoros, önegyen-
súlyozó minijármű hazánkban is 
egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend, hiszen terepen is ugyan-
olyan mozgékony mint városban, 
így túrázásra is tökéletesen alkal-
mas. Télen például remek kikap-
csolódást nyújt bejárni vele havas 
erdeinket – többek között a Mátrában 
és a Normafánál is szerveznek már téli 
segwaytúrákat. 

Snowscooter
A snowscooter – vagy magyarosítva hóro-
bogó – a BMX és a snowboard „kereszte-
zésével” jött létre, hogy azok is élvezhes-
sék a téli lejtőket, akik nem tudnak 
síelni, vagy akik valami új kalandra vágy-
nak. Legnagyobb előnye az egyszerűsége, 
hiszen sem speciális öltözetet, sem különleges tech-

nikai tudást nem igényel, kezeléséhez csak némi 
egyensúlyérzék szükséges, és már száguldha-

tunk is. Az érdeklődőket Mátrafüreden hét kilo-
méter hosszú downhillpálya várja 700 méteres 
szintkülönbséggel, vagyis a különleges élmé-
nyért már külföldre sem kell utazni. 

Jégvitorlázás
Kevesen tudják, de már hazánkban is elérhető 

a jégvitorlázás – persze csak megfelelő időjárási 
körülmények esetén. Ezt a sportot ugyanis bizton-

ságosan csak természetes tavak vastag jegén lehet 
űzni. Bár manapság ritka, de ha mégis keményebb 
tél köszöntene ránk, a Balaton ideális terep lehet a 
kalandvágyók számára, akik szeretnék ki próbálni, 
milyen a szél erejének köszönhetően 100 km/órás 
tempóval száguldani. A jégvitorlásnak nincs hajó-
teste, a szerkezet épp csak akkora, hogy a szán  
vezetője beleférjen.

erdeinket – többek között a Mátrában 
ormafánál is szerveznek már téli 

 snowscooter – vagy magyarosítva hóro-
bogó – a BMX és a snowboard „kereszte-
zésével” jött létre, hogy azok is élvezhes-

egnagyobb előnye az egyszerűsége, 
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Élj könnyedén!
digitális minimalizmus 

A „kütyük”, azaz a különböző elektronikai berendezések 
átszövik életünket. Modern kinézetüknek hála, tökéletesen 
illeszkednek az általunk teremtett környezetbe.

iRobot Roomba 880 – 
Tisztasági felelős

Az iRobot önjáró robotporszívó-
jának csúcsmodellje nemcsak 

hatékonyabban tisztít, de szinte 
minden padlófelületen képes a 
takarításra. A Wall Follow rend-

szernek hála, nem akad el, 
ugyanis tökéletesen követi a 

fal vonalát. A makulátlan tiszta-
ságról különleges HEPA szűrője 

gondoskodik.
www.irobot.hu • 209 699 Ft

Canon G7X – Apró profi
A Canon prémium G-sorozatának legújabb tagja kompakt 
méretben kínálja a profi kamerák tudását. A fémházba rej-
tett, 20,2 MP-es felbontású érzékelővel tökéletes képek 
és akár FULL HD videók is készíthetők, amelyeket wifin is 
átküldhetünk magunknak, illetve ismerőseinknek.
www.canon.hu • 214 899 Ft

iPhone 6 – Legek telefonja
Az Apple immár hatodik generációs 

sikertelefonja új köntösben, vékonyabb 
kivitelben és megújult tartalommal 

lépett a telefonpiacra. Az új iPhone 4,7 
hüvelykes retina kijelzőjével élmény a 

telefon használata, míg a beépített  
8 MP-es kamerával akár lassított video-

felvételeket is készíthetünk, természete-
sen HD-minőségben. Sima, fémborítású 

házához hézagmentesen illeszkedik 
a Multi-Touch kijelző. A felhasználói 

élményt az új kijelzőhöz optimalizált, sok 
újdonságot tartalmazó új iOS 8 operá-

ciós rendszer biztosítja.
www.apple.hu

Indulóár (4,7 hüvelykes): 220 990 Ft

high-tech
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Samsung HU8500 – Íve van
A Samsung új generációs, ívelt UHD 
tévéinek csúcsát jelenti a 8500-as, 

amely mind 4K-s felbontásával, mind 
a különleges ívelt képernyő kialakítá-

sával egyedi élményt nyújt. Az élén-
kebb, színesebb, élesebb képet  

közvetítő tévé természetesen 3D 
képes, és minden olyan kényelmi és 
internetes extrával rendelkezik, mint 

hétköznapi testvérei.
www.samsung.hu • 1 299 900 Ft

CASIO EQB 500DC-1A – Időben van
A márka elegáns vonalát képviselő Edifice karórák egyik újdonsága az 
EQB 500, amely a nemesacél tokon és a kristályüvegen túl Bluetooth 
kapcsolattal rendelkezik, kapcsolatot tart okostelefonunkkal, szinkro-
nizálja az időt rajta keresztül, valamint átveszi a beállított ébresztése-
ket. Sőt képes megtalálni elkallódott mobiltelefonunkat is. 
www.casio-watch.hu • 99 990 Ft

Logitech K480 – Mindenes
Az univerzális (Android, iOS, Windows, Mac OS X, Chrome 
OS) billentyűzet Bluetooth-on keresztül kapcsolódik egy-

szerre több eszközökhöz. Így közel egy időben akár mobi-
lunkon, tabletünkön és számítógépünkön is írhatunk 

üzenetet, ugyanis nem kell külön billentyűzetet használ-
nunk. Elég egy gombnyomás a váltáshoz. 

www.logitech.hu • kb. 19 000 Ft
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Gyors, egészséges

Az ünnepi gasztrosokk után lassítsunk egy kicsit: 
próbáljuk ki az alábbi könnyű, egyszersmind erősítő, 
melengető, egészséges leveseket, különböző 
feltétekkel színesítve őket.

újévi levesek

gasztronómia
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Gyömbéres répaleves
Így készül: 
1) Hevítsük fel az olajat egy lábasban, és dinszteljük meg benne a megtisztított és apróra 
vágott hagymákat és a karikára vágott répát. 2) Az aromák kinyerése érdekében ezen a hőfo-
kon adjuk hozzá a gyömbért és a curryt is, de csak kis ideig pároljuk. Reszeljünk bele egy kis 
szerecsendiót is. 3) Öntsük fel 1-1,5 l vízzel vagy szárnyasalaplével, és ebbe reszeljük bele 
a jól megmosott és kefével ledörzsölt citrom héját is. 4) Addig főzzük, míg a répa megpuhul. 
Ekkor gondosan turmixoljuk le a levest, tálaljuk frissen reszelt gyömbérrel.

Hozzávalók: 70 dkg répa, 1 nagyobb vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 
só, bors, 1 jól megdörzsölt citrom héja, 1 kávéskanál curry, 1 kávéskanál 
gyömbér, szerecsendió, olívaolaj.

Petrezselyem-krémleves
Így készül: 
1) A hagymát dinszteljük meg forró olajon, majd dobjuk rá a megpucolt, felkoc-
kázott burgonyákat és a petrezselyemzöld vastagabb szárát kicsi darabkákra 
vágva. 2) Öntsük fel a zöldségeket annyi vízzel, hogy 2-3 ujjnyira ellepje őket, 
majd várjuk meg, míg minden megpuhul. 3) Eközben blansírozzuk a petrezse-
lyemlevelet színe megőrzésének érdekében. Vagyis mártsuk néhány másod-
percre forrásban lévő sós vízbe, majd vegyük ki és engedjünk rá hideg vizet. Így 
tegyük a levesbe, amit azután turmixgéppel pürésíthetünk. 4) A mascarponét 
belekeverve még egyet forralunk rajta, majd forrón, csírával díszítve tálaljuk.

S&L-tipp: A petrezselyem a reggelizőasztalon is elfér, friss 
levelével bátran színezhetjük a nyers ételeket. Kúraszerű 
használatával immunerősítővé válik.

Érdekesség: A citrom magas vitamintartalmú gyümölcs, továbbá 
csökkenti az éhséget és gyorsítja az emésztést is, így segít 
méregteleníteni a szervezetet. Lúgosító hatása miatt rendszeres 
fogyasztásával testsúlycsökkenés is elérhető.

Hozzávalók:  
1 nagy  
citrom leve,  
1 l zöldség- vagy 
húslevesalaplé, 
8 dkg rizs,  
2 tojássárgája, 
olívaolaj.

Citromos rizsleves
Így készül: 
1) Adjuk a rizst a felforralt alapléhez. 2) Főzzük benne egy kicsit, de 
csak annyira, hogy ne főjön szét. Ezután fogjuk besűríteni. 3) Verjük 
fel a tojások sárgáit, majd folyamatosan kevergetve lassan öntsük 
bele a citromlevet. Mikor kész, néhány evőkanálnyit még tegyünk 
bele a forró levesből is, szintén folyamatosan kevergetve. 4) Az egé-
szet adjuk a forró alapléhez, és hagyjuk sűrűsödni. Olívaolajjal, bors-
sal, citromborssal tálalhatjuk. Ha szükséges, sózzuk ízlés szerint.

S&L-tipp: Ha a gyömbért fagyasztóba 
tesszük, könnyebb lereszelni. 

Hozzávalók: 2 nagy csokor petrezselyemzöld, 0,5 l szárnyas- 
vagy zöldségalaplé, 1 fej vöröshagyma, 5 dkg mascarpone 

sajt, 2 nagy burgonya, só, bors, olívaolaj.
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borajánló

Weninger 
Sopron 2011

Kékfrankos, merlot, pinot noir 
és egy leheletnyi cabernet franc 

házasítása Sopronból,  
felerészben tartályban, felerész-

ben hordóban érlelve 18 hónapon 
át. Közepes testű, finom,  

jellegzetesen soproni karakterű 
bor sok fűszerrel. Tartalmas, 

jó ivású. Címkéjét évről évre a 
nyugat-magyarországi Egyetem 

Alkalmazott Művészeti Intézet 
hallgatói tervezik, ebben az 

évben Molnár Renátó grafikája 
került a csomagolásra.

Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!

Hozzávalók:  
3 db kisebb méretű 
cékla, 1 db cukkini,  
4 db retek, 1 csokor 
friss kapor, 1 csokor 
snidling, 2 dl tejszín, 
1 l zöldségalaplé, fél 
kávéskanál cukor,  
2 db főtt tojás, só, bors.

lengyel céklaleves
Így készül: 
1) A céklát főzzük félig puhára, majd reszeljük le nagy lyukú resze-
lőn. 2) Reszeljük hozzá a nyers cukkinit és a retket is. 3) Vágjuk 
apróra a kaprot és a snidlinget, majd szórjuk a többihez. 4) Tegyük 
egy fazékba, adjuk hozzá a zöldségalaplevet, sózzuk, borsozzuk, ha 
szükséges, ízesítsük cukorral és főzzük 5-6 percig. 5) Öntsük rá  
a tejszínt, forraljunk rajta még egyet, majd tálaljuk kis tálkákban.  
6) A tetejére reszeljük rá a főtt tojást, és szórjuk meg snidlinggel.

Hozzávalók: 20 dkg 
száraz feketebab, 1 fej 
vöröshagyma, 2 gerezd 
fokhagyma, 1 kis doboz 

paradicsompüré,  
6 dl zöldségalaplé,  

2 dkg kakaóbabtöret, 
fél jalapeno paprika, 
2 db szárzeller, csili 

ízlés szerint, 1 kávés-
kanál római kömény, 

koriander, oregánó, 
szegfűbors.

Díszítéshez: 1 evőkanál 
tejföl, 1 avokádó.

S&L-tipp: A hüvelyeseket használhatjuk heti egy 
alkalommal húspótlóként, így csökkentve  

a koleszterinszintet és normalizálva a vércukrot.

S&L-tipp: A cékla a vashiány pótlására tökéletesen 
alkalmas. Léként, nyersen, de héjában főzve, sütve  
is kiváló, levele pedig salátadíszítő finomság.

Levesfeltétötletek az egyszerű levesek 
színesebbé tételéhez
•   levesgyöngy (kruton), kenyérkockák
•   friss csíra
•   reszelt parmezán vagy más sajtok
•   frissen sült bacon
•   friss zöldfűszerek
•   szárazon pirított magok (mandula, napraforgó, mogyoró)

Feketebableves
Így készül:

1) A babot áztassuk be egy éjszakára, majd háromszoros főzővízben 
főzzük puhára 20–30 perc alatt. 2) Dinszteljük meg a hagymákat – 
a vöröset apróra vágva, a fokhagymát zúzva hevítsük. 3) Tegyük rá 
a darabolt szárzellert, a csilit, a kakaóbabtöretet és a fűszereket is, 

melyeket együtt mozsárba téve előzőleg összetörtünk. 4) Egy kevés 
lével főzzük össze őket, majd 5 perc múltán tegyük bele az összes 

levet, a babot és a paradicsompürét is. 5) Mikor felforrt, turmixoljuk 
össze. Tálaljuk tejföllel, esetleg érett avokádókockákkal színesítve.

gasztronómia
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2014. 12. 15.  
– 2015. 01. 31. 

között

AKCIÓS áron
csak 890 Ft





Véget ért a karácsony, elmúlt a szilveszter, a szórakozásnak  
és a kikapcsolódásnak azonban januárban is megvan a maga helye 
és ideje. Számtalan kellemes programot kínálunk kimozduláshoz  
és otthonmaradáshoz egyaránt.  

Új év, új programok
Élet az ünnepek után

kultúra
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kultúrakultúra

immendorff.  
Éljen a festészet! 

budapest, szépművészeti múzeum

2014. november 9. – 2015. február 15.

Az Immendorff. Éljen a festészet! a Szépművészeti Múzeum által 
2012-ben Günther Uecker Képpé formált anyag című tárlatával elin-

dított Klasszikus Kortárs Német elnevezésű kiállítássorozat máso-
dik állomása. Jörg Immendorff az egyik legmegosztóbb képző-

művész a második világháborút követő németországi művészeti 
szcénában. Mivel festészetét nem lehet klasszikus műélvező, eszté-

tizáló módon megközelíteni, képtémái sokak számára máig kényel-
metlenül hatnak. Immendorff kaméleonszerű karaktere festménye-
iből is kitűnik: egyszerre volt képzőművész, festőművész, politikus, 
anarchista, dendi és rocker. Mind emberi, mind művészi magatar-
tására a folyamatos aktivitás, az örök bírálat és a világ értékeinek 

megkérdőjelezése volt jellemző. 

Kiállítás

Koncert
Thomas Anders  
Modern Talking Band 
Győr, Audi Aréna, január 19., 19:00 

Az éppen 30 évvel ezelőtt, Dieter Bohlen és Thomas 
Anders kettősével alakult zenekar több mint 150 mil-
lió eladott lemezzel és olyan slágerekkel dicseked-
het, mint a You’re My Heart, You’re My Soul vagy a 
Cheri Cheri Lady. Győrben, az Audi Arénában Thomas 
Anders örvendezteti meg a nagyérdeműt a híres slá-
gerekkel. Az első osztályú hangulat és a tökéletes 
múltidézés garantált.

Ï

Ï
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Film

Cd

Könyv
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Stahl judit: 
gyors konyha 
alexandra kiadó
Elfoglalt háziasszonyok-
nak, időhiánnyal küzdő 
pároknak és mindenki-
nek, aki újra szívesen 
főzne gyorsan valami 
nagyon finomat! Stahl 
Judit személyes történetekkel átszőtt 
új szakácskönyvében a receptek több-
sége 30 perc alatt elkészíthető, de 
található köztük 20, 15 vagy akár  
10 perc alatt összehozható fogás is. 
Olyan viszont egyetlenegy sem, amely 
45 percnél tovább tart. Ráadásul  
a maximum öt hozzávalós ételekhez 
nincs szükség időrabló  
bevásárlásra sem.

horoszkóp 2015 naptár
Százszorkép Kiadó

Több mint harmincféle naptárral ruk-
kolt elő a 2015-ös évre a Százszorkép 

Kiadó. Ezek közül garantáltan sokak 
kedvence lesz az Almási Zétény színes 
grafikáival illusztrált falinaptár. A kiad-
vány bő információkkal szolgál minden 
állatövi jegyről, ezek jellemző tulajdon-
ságairól, sőt még azt is megtudhatjuk, 
hogy a különböző csillagjegyek szülöt-

teihez milyen mottók illenek.

Calvin harris: Motion
A várva várt albumon 
számtalan figyelemre 

méltó, slágerlistá-
kat vezető közremű-

ködő vesz részt, köz-
tük Gwen Stefani, a 

Haim, Big Sean, a Hurts, 
John Newman, a Firebeatz és 

R3hab. Calvin előző, „Blame” című 
kislemezével több Spotify-világrekordot is megdöntött: 

ő lett az első olyan brit előadó, aki elérte az 1 milliár-
dos stream álomhatárt, ő jutott el a leggyorsabban a 
Spotify kislemezlista 1. pozíciójáig, illetve 10 milliós 

lejátszást tudott generálni egy hét alatt. 

AC/DC: rock or Bust 
Megjelent az AC/DC várva várt új 
albuma: 6 év óta ez a banda első 

stúdióalbuma, mely 11 dalt tar-
talmaz. A „Rock or Bust” a mér-

hetetlenül sikeres „Black Ice” 
albumot követi a sorban, amely 

31 országban debütált Nr. 1 pozí-
cióban 2008-as megjelenésekor, 
és közel 8 millió példányban kelt 
el világszerte. A „Rock or Bust”-ot 2014 tavaszán 

rögzítették a vancouveri Warehouse stúdióban,  
és az AC/DC ismét Brendan O’Brien producerrel 

dolgozott együtt rajta.

Parkoló
bemutató: 2015. január 22.

A pesti bérházak rengetegében, egy üres foghíjtel-
ken áll a Parkoló. A Parkoló ura Légiós, aki egy sajá-

tos kis birodalmat hozott létre a tűzfalak tövében. 
Télen-nyáron itt él a lakókocsijában, és csak egyet-
len cél vezérli: nem akarja, hogy a külvilág káosza 

betörjön az általa kialakított nyugalom szigetére. Egy 
nap azonban egy vendég érkezése alapjaiban változ-
tatja meg Légiós és a hely addig megszokott életét. 

Miklauzic Bence filmje.

Bruce Bueno de Mesquita – Alastair Smith:  
Diktátorok kézikönyve
Gabó Kiadó
Nélkülözhetetlen tippek a hatalom megszerzésére és megtartá-
sára. Például: kevés emberre építs! Ezt betartva Kim Dzsong Il. 
a nemzetközi botrányok ellenére közel két évtizedig uralkodott 
Észak-Koreában. Híveidet tartsd állandó készenlétben! Vlagyimir 
Iljics Lenin is tökélyre vitte e szabály alkalmazását. Úgy oszd a tor-
tát, hogy a barátaidnak rendesen jusson belőle! Szaddám Huszein 
ezzel a taktikával évtizedekig hatalmon maradt. 

Calvin 
A várva várt albumon 
számtalan figyelemre 

kat vezető közremű
ködő vesz részt, köz
tük 

Haim, Big 
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C
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új szakácskönyvében a receptek több-
sége 30 perc alatt elkészíthető, de Bruce Bueno de Mesquita – Alastair Smith: 

Diktátorok kézikönyve
Gabó Kiadó
Nélkülözhetetlen tippek a hatalom megszerzésére és megtartá
sára. 
a nemzetközi botrányok ellenére közel két évtizedig uralkodott 
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Százszorkép Kiadó
öbb mint harmincféle naptárral ruk-
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zek közül garantáltan sokak 

étény színes 
A kiad-

vány bő információkkal szolgál minden 
állatövi jegyről, ezek jellemző tulajdon-
ságairól, sőt még azt is megtudhatjuk, 
hogy a különböző csillagjegyek szülöt-

teihez milyen mottók illenek.
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horoszkóp

Egy új év mindig magában hordozza 
az újrakezdés lehetőségét: adjunk 
esélyt magunknak, hogy megváljunk 
a rossz szokásainktól, és tiszta lappal 
indulhassunk 2015-ben. 

Lendület  
          az új esztendőre

Kos
Március 21. – április 21.

Az ünnepek után ön olyan vidáman lép be ebbe az eszten-
dőbe, mintha január első fele még egy hosszú utószilvesz-
ter lenne. Tele van tervekkel, célokkal, amelyek zömét meg 
is fogja tudni valósítani. 

Bika
Április 22. – május 21.

Január vége felé kicsit fellendül anyagi helyzete, akár még 
tartalékot is tud képezni. Nem is fogja magát olyan téves 
dolgokkal hitegetni, hogy a pénz nem boldogít.

ikrek
Május 22.  – június 21.

Annak ellenére, hogy ön ezt az évet nem a szokásos újévi 
fogadalommal kezdte, sorra botlik a jobbnál jobb lehető-
ségekbe. Figyeljen a jelekre, és gondolja át, hogy miben 
szeretne változtatni az életén! Ezt ugyanis már ebben a 
hónapban megteheti.

rák
Június 22. – július 21.

Az elmúlt időszakban túl sokat vállalt a családjáért és 
a szeretteiért. Ez rendben is van, hiszen egy Rák ekkor 
érzi magát igazán elemében, de a január lehetőséget fog 
kínálni arra, hogy egy kicsit csak magával törődjön. 

Oroszlán
Július 22. – augusztus 23.

Annak ellenére, hogy ön legtöbbször úgy szokta átvészelni 
a januárt, mint egy lázas betegséget, most csupa kelle-
mes meglepetést ígér a hónap. Ha a közelmúltban valaki 
közelebb került a szívéhez, nem kizárt, hogy a kapcsolatból 
„akármi” is lehet.

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 22.

Végre egy olyan január, amikor azt mondhatja, hogy az 
ünnepek után kipihenten, frissen lép az új esztendőbe! Ez 
a hónap sok munkát hoz, de ezek javarészt friss kihíváso-
kat jelentenek, melyeket örömmel vállal, mivel a kreativitá-
sát is kiélheti bennük.

Mérleg
Szeptember 23. – október 22.

Ha korábban voltak művészi ambíciói, most jött 
el az idő ahhoz, hogy ezeket valóra is váltsa. 
Lehet, hogy ez egy új kihívást hoz, lehet, hogy 
„csak” egy remek hobbit.

Skorpió
Október 23. – november 22.

Mivel ön az állatöv legmaximalistább embere, 
nem meglepő, ha ebbe az évbe is a megszo-
kott, hatalmas energiájával lép be. Egy kis 
időt azért szenteljen a pihenésre és önma-
gára is, hiszen az elmúlt időszakban épp ele-
get dolgozott.

nyilas
November 23. – december 22.

Az ünnepek mozgalmassága utána a januárt 
otthon, békében és csendben szeretné tölteni. 
Ez sikerülni is fog, sőt lesz olyan Nyilas szü-
lött is, aki valamiféle meditatív elfoglaltsággal 
kerül közelebb belső énjéhez. 

Bak
December 23. – január 20.

Az előző évet egy képzeletbeli leltárral zárta, 
ami egyértelműen sikeres is lett. Most olyan 
emberekkel hasonlítja össze magát, akik önhöz 
hasonló élethelyzetben vannak. Örömmel 
fog rájönni, hogy ön szerencsésebb, mint a 
környezete. 

Vízöntő
Január 21. – február 19.

Ámor még mindig nem fordította el öntől a 
mosolygós arcát – ha jelenleg nincs kapcso-
lata, akkor a legjobb hódító fegyvere a humora 
és lazasága lesz. Meg fog lepődni, hogy ez 
mennyire nyerő a másik nem számára!

halak
Február 20. – március 20.

Kicsit szomorúan búcsúzik az ünnepektől, de 
gondoljon arra: vajon miért ne lehetne minden 
egyes napot ünneppé tenni? Kedves Halak szü-
lött, önnek pont erre kínál lehetőséget a most 
beköszöntő, romantikus és vidám esztendő.

Denzel 
Washington
1954. 12. 28.

Zséda 
1974. 12. 30.

Mel 
Gibson 
1956. 01. 03.

Kate 
Moss
1974. 01. 16.
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rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2015. január 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk 
megfejtése: „Az ajándék értékét soha nem annak forintértéke szabja meg.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Kurucsai Lajosné – Maglód; Dunai László – 
Pásztó; Mrena János – Mezőtúr; Pócsiné Kiss Mária – Sirok; Fenes Noémi – Mihálygerge. Gratulálunk!






