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2016 a sport éve lesz: 30 év után ismét világversenyen, Eb-n vehet részt a labdarúgó-válogatott; a nemzeti hokicsapat az A-csoportban
küzd a világ legjobbjai ellen; augusztusban
pedig befut a menetrend szerinti olimpiai
gyors. Ez nemcsak a sportolóknak, hanem
nekünk szurkolóknak is komoly és gondos felkészülést jelent. Pontos edzéstervvel
kell tréningeznünk magunkat a szurkolásra.
Mindenekelőtt ébresszük fel magunkban a
fáradhatatlan drukkert, mert valljuk be, mindannyiunk lelkében ott szunnyad egy egész
B-közép. Mindenki szorít valakiért: a szülő a
gyermekéért, az edző a sportolójáért, a diák
azért, hogy „görbüljön”, a tévénéző az oroszlán elől menekülő antilopért...
Ott van a szurkoló nőben és férfiban, gyerekben, felnőttben és aggastyánban, és ott van
Önben is, kedves olvasó. Hol szurkolás van,
ott szurkolás van. Keressük hát meg a bennünk rejlőt, engedjük szabadjára és csatlakozzunk társainkhoz. Legyen az ország tízmillió
szurkoló országa!
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autós-motoros hírek

Csak

!

jönne már
Március elején, a genfi autószalonnal indul az idei
újdonságok bemutatása, és a gyártók annyira
készülnek is az eseményre, hogy egyre-másra
„szivárognak” ki a hírek és a képek a leleplezendő
új modellekről. Ezeket várjuk a legjobban.

Kisméretű

Lefelé bővülő Q

Eredetileg Q1-esnek szánták, ám a
Chrysler-Fiattal történt névháború lezárásával mégiscsak Q2 néven mutatja be
hamarosan az Audi a kisméretű szabadidő-autóját. A négyméteres kicsi
SUV, amelyről egyelőre csak tanulmány formájában vannak képek,
a Volkswagen univerzális MQB platformjára épül. A Nissan Juke, Renault
Captur és társaik kategóriájában
induló Q2-es alapból elsőkerék-hajtású
lesz, ám minden bizonnyal rendelhető
lesz a márka quattro hajtással is.

Kistestvér

Tesla alaphangon

Bár csak egy év múlva indul a forgalmazása, már 2016-ban
bemutatják a Tesla Model 3 elnevezésű kvázi alapmodelljét.
A középkategóriás méretű elektromos autó menettulajdonsá
gaiban a BMW 3-as sorozatának legerősebb tagjaival is felveszi
majd a versenyt, miközben 500 kilométeres hatótávolságot ígér
a gyártó egy feltöltéssel. A Tesla Model 3 nemcsak kisebb,
de a hírek szerint lényegesen olcsóbb is lesz a Model S-nél.
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➜ A mokány
●
➜ Az észszerű
●
➜ A patinás
●
➜ Nem jeti
●
➜ A menő
●

autós-motoros hírek

Ritkaság

Kilenc-tizenegy

Az Aston Martin nem arról nevezetes, hogy gyakran mutatna
be új modellt, ezért is előzi meg nagy várakozás az immár tizenkét éve a piacon lévő DB 9-es utódjául szolgáló DB 11-es idei
évre tervezett bemutatását. A kocsinak teljesen új karosszériát
és belső teret szabnak a tervezők, ugyanakkor a padlólemez az
elődmodellből érkezik, és a V12-es, 6.0 literes motor is a 9-es
továbbfejlesztett változata. Később a Mercedes-Benz AMG-től
érkező V8-as egészítheti ki a palettát.

Kishírek

Tesla után Faraday

Ezer lóerős villanyautón dolgozik a
cég, amelyik a Teslát hívja versenyre.
Egyelőre egy tanulmányautóval hívja fel
magára a figyelmet a másik híres elektrofizikus nevével fémjelzett vállalat, azt
azonban egyből egy ezer lóerős villanyszörnyetegnek tervezik. Várjuk a hétköznapi modelleket.

Önvezetve ünnepelnek

Nagymedve

Nagyot megy
a Škoda

Az észak-amerikai óriásmedvéről Kodiakra
keresztelt Škoda terepjáró, illetve nagyméretű SUV annak ellenére is házon belüli konkurenciát teremthet a Volkswagennél, hogy nem
kapja majd meg azokat a hathengeres motorokat, amelyek a Touaregben, illetve az Audi
hasonló modelljeiben a kínálat csúcsát jelentik.
Viszont a hírek szerint a Kodiak hét üléssel is
rendelhető lesz a márkára jellemző kedvező árérték arány megtartásával. Egyelőre fantáziarajzok (képünkön) jelentek meg az autóról.

Turbósokk

Erős plasztika

Idén százéves a BMW, és az év során
várható ünnepségsorozatot egy önvezető autó prototípusával kívánják teljessé tenni. Az alapítás nagy napja március 7-re esik, várhatóan ekkor mutatja
be a cég, hogyan is vélekedik az autonóm autózás jövőjéről.

Unaloműzőnek

A közeli vagy távolabbi jövőben megjelenő önvezető autók egyik rákfenéjének
tartják máris, hogy unalmassá válik az
utazás, ha a vezetést automatika végzi.
Ezért a Volvo az Ericssonnal együtt olyan
multimédiás streamelési technológiát
fejleszt, amelyet online fogyasztásra
optimalizál.

Újra Gumpert

Új tulajdonoshoz került a Gumpert
német manufaktúra, és nyomban új
modell fejlesztésébe is kezdtek. A cég
még 2013-ban ment csődbe, most a
hongkongi SPS Automotive Performance
vállalat ügyfelei dobták össze az újraindításhoz szükséges tőkét.

A Porsche hivatalosan ráncfelvarrásnak titulálja mindazt, amit
a Boxster/Cayman párossal tesznek a 2016-os modellévre,
azonban ennél jóval többről van szó. A 718-as nevet megkapó
kocsik külsőleg ugyan nem sokat változnak, ám új motorokat
kapnak, ráadásul a 911-eshez hasonló turbós erőforrásokat.
Ezek ennél a modellsorozatnál kizárólag négyhengeres boxerek lesznek, így aki hathengeres duruzsolásra vágyik a kisebbik
Porschék esetében, jobb, ha siet a vásárlással.

2016. február | stílus&lendület |

5

autóteszt

A családban

marad

Mercedes-Benz
B-osztály

A Mercedes-Benz B-osztály frissített, több ponton javított
kiadása is már annyi ideje rója az utakat, hogy komoly
tapasztalatok birtokában lehet róla értekezni. És ami
nekünk nagyon fontos, Kecskeméten is gyártják.

Néhány évvel ezelőtt még nem öntötte el a bőség zavara
azt a módosabb családapát, aki a prémiumszegmensben akart magának – és családjának – kompakt egyterűt vásárolni. Gyakorlatilag ugyanis csak a Mercedes
kínálta a B-osztály első, a kicsi A-hoz hasonlóan dupla
padlós konstrukciójú modelljét. Azóta a vetélytársak is
felfedezték maguknak a kategóriában rejlő lehetőségeket, ezért a B-osztálynak nagyon oda kellett magát tennie a második generációval és annak frissítésével. És ez
nagyszerűen sikerült is neki.

Szépészeti beavatkozás
A második generációs B-osztály eleve jó konstrukció,
minden porcikájából érződik az átgondoltság, a kifinomultság. A designerek mindent elkövettek, hogy a kategóriához passzoló masszív testet a lehető legkívánatosabbra faragják, éppen ezért a gyártás harmadik évében
esedékes ráncfelvarrásnál nagy bűvészkedésre nem volt
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szükség. Kicsit húztak a fényszórók vonalán, némileg
átplasztikázták a lökhárítókat, belül pedig újragombolták
a kormánykereket, lecserélték és szériafelszereltséggé
tették a látványos központi kijelzőt, és a tolatókamera is
HD-képet ad immár.

Értékek mentén
Noha érezhető a facelift utáni frissesség szele, a modell
kiforrott, alapvető értékei nem változtak. Belül nagy a
hely és a kényelem, prémiumkategória ide vagy oda,
elsősorban a családok kiszolgálására hozták létre a
B-osztályt. Hosszában, széltében, láb- és fejtérben minden sorban több mint kielégítő a Mercedes, a ki- és
beszállás a magas építésnek köszönhetően is egyszerű és könnyű, ráadásul a gyermekülésekkel sem kell
sokat vesződni, és három is befér belőlük. A csomagoknak alapból 488, teljesen kibővítve a teret pedig 1547
liter jut. A tesztelt verzió Komfort elnevezésű futóműve
műanyag elemekkel puhított csatlakozási pontokkal és
hátul négy lengőkaros tengellyel szolgálja a puha futást,

autóteszt

A második generációs B-osztály
eleve jó konstrukció, minden
porcikájából érződik az
átgondoltság, a kifinomultság.

tökéletes arany középutat találva ezzel a kínálat sportos és
kényelmes végletei között. A progresszív, kis sugarú fordulókört
lehetővé tevő kormánymű már igazán csak hab a tortán.

Apu is örülhet
A Mercedes B-osztály családbarát kivitele mellett is megőrizte
azon menettulajdonságait, amelyek a kompromisszumok által
szorongatott, ám mégiscsak a vezető szerepet birtokló családfő
arcára is mosolyt varázsolnak. A frissített modell valamennyi
motorja Euro 6-os besorolású, ám ez a tisztaság nem nyomta el
a menetdinamikát sem. Alapjában véve kétféle, 1,6 és 2,0 literes négyhengeres, turbós benzines szerepel a kínálatban, mindkettő kétféle teljesítménnyel, 122 és 156, valamint 184 és 211
lóerővel rendelhető. Dízelből 1,5 és 2,1 literes erőforrás kérhető,
előbbi 90 és 109, utóbbi 136 és 177 lóerővel. Természetesen
alapesetben elsőkerék-hajtású az autó, de a nagyobb motorokhoz 4Matic összkerékhajtás is kérhető, a 7 fokozatú, duplakuplungos 7G DCT automata váltó pedig már az erősebb, de kisebb
méretű motorokhoz is megrendelhető.
A Mercedes prémiumkompakt egyterűje a frissítéssel tehát még
jobb lett, aprónak tűnő, de az összképben nagyon is észrevehető finomításai garantálják, hogy a szegmensben egyre inkább
ébredő konkurenciával magabiztosan állja a versenyt.

Mercedes-Benz
B-osztály
hosszúság:
szélesség:
magasság:
tengelytáv:
csomagtér:
motorválaszték:
teljesítményszint:
átlagfogyasztás:
alapár:

4393 mm
1812 mm
1590 mm
2699 mm
488-1547 liter
2 benzines, 2 dízel
90-156 lóerő
4,0-6,6 liter/100 km
7 005 230 forint

Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Gold 5W-30.
Mindkét üzemanyagtípushoz megfelelő.

Jól szolgál és véd
A rendőrség flottájában egyre gyakrabban tűnnek fel prémiumkategóriás típusok is járőrautóként. Nyílt tender eredményeképp a
Mercedes B-osztály is csatasorba állt – fényhíddal és a jellegzetes
matricázással felszerelkezve. Ezek a kocsik persze nem elsősorban
a komfortra helyezik a hangsúlyt, sokkal inkább a megbízható technikára, a tartósságra, a hosszú élettartamra. Bár úgy tűnhet, hogy
a Mercedes egyterűje építési sajátosságai miatt nem kifejezetten
üldözésekre és kommandós bevetések teljesítésére termett, a látszat csal: a megkérdezett rendőrök egyöntetűen dicsérik dinamikáját,
kényelmét, praktikumát, jó vezethetőségét és megbízhatóságát.
2016. február | stílus&lendület |
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autós história

Guruló

műalkotás
Fából készült, kerekei
vannak, de nem makett:
működő autó. Szabó
Péter az erdélyi Koronkán
készítette el Júlia névre
hallgató, egyedi autóját,
amellyel a világ legnagyobb
autós-seregszemléjén is
felhívta magára figyelmet.

A

tavalyi esztendő legfontosabb autóipari
eseményén, a legújabb modellektől hemzsegő őszi Frankfurti Autószalonon is feltűnést keltett egy, a romániai Maros megyéből
érkezett, kézzel készült autó. A retró hangulatú
vonalakkal megrajzolt, Júlia névre keresztelt
roadster nagyon is egyedi tulajdonságával hívta
fel magára a figyelmet: Szabó Péter tömörfából
építette meg a négykerekűt.

Élményautó

A formaterv megrajzolását követően Péter
egy makettet készített, és ez alapján született
meg a 3D-s terv, amelyet Ferenczi Zsolt keltett
életre. A különleges karosszéria jól hajlítható,
rétegezett kőrisfából készült, amit aztán nyolcrétegű jachtlakkal kentek be, így kifejezetten
ellenálló az időjárás viszontagságaival szemben
– igaz, teteje még nincs a Szabó Péter feleségéről elnevezett autónak.
Az alkotó számítása szerint mintegy 18 ezer
eurós befektetéssel és 4500 munkaórával készült jármű karosszériáját csavarozással és ragasztással rögzítették a fém alvázra.
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Frankfurtban volt, hogy egyszerre
negyvenen állták körül az autót, és nehezen
hitték el, hogy csakis fából készült.

autós história

Péternek természetesen társai is voltak a
nagy terv kivitelezése során: a famegmunkálásban Keresztesi Sándor segítette, a meghaj
tásról pedig Mátyus Csabával közösen gondos
kodtak, és utóbbi végezte az összes szerelési
munkát is.
Júliát egy több mint 30 éves, hathengeres,
2,3 literes, 110 lóerős Ford Taunus motor
hajtja. A faroadster szervokormányt és automata sebességváltót kapott, látványos felnijei 19 hüvelykesek. Az 1,2 tonnás önsúlyú
jármű különböző alkatrészei, mechanikai elemei nyolc különböző autóból származnak;
ezek összehangolása, adaptálása is kemény
diót jelentett. Szabó Péter elismeri, hogy légzsák híján a négykerekű kevésbé biztonságos, mint modern társai, de ettől függetlenül
funkcionális élményautónak tartja járművét,
és bízik abban, hogy a szigorú szabályozások
ellenére forgalomba helyezheti majd.

Pozitív visszhang

Júlia a Frankfurti Autószalonra egy véletlennek köszönhetően került ki: felfigyelt rá egy
németországi vállalkozó, aki korszerű elektronikai rendszereit akarta népszerűsíteni
a különleges járművel. Ennek köszönhetően Júliát mozgásérzékelő műszerekkel és
modern navigációs technológiával látták el.
A seregszemlén volt, hogy egyszerre negyvenen állták körül az autót, és nehezen hitték el, hogy csakis fából készült.
A pozitív nemzetközi szakmai és
sajtóvisszhang önbizalommal töltötte el
Szabó Pétert, aki így már a következő projektjén töri a fejét: egy – természetesen –
fából készült elektromos autón.

Asztalos az operában
Az eredetileg asztalosnak tanult ezermester hangjára a templomi kórusban figyeltek fel, ezt követően hívták a Kolozsvári
Operába. Egy év után a Csárdáskirálynőben megkapta a nagy
tenor szerepet, következő évben Erkel Ferenc műve, a Hunyadi
László címszerepét – 25 év alatt közel harminc tenorszerepet
énekelt el, és számos országban lépett fel. A fával való munka
azonban továbbra is vonzotta, így nyolc évvel ezelőtt egy hintót
készített, amelyet azóta főleg esküvőkre ad bérbe. A sikerélményen felbuzdulva határozta el, hogy még különlegesebb jármű
építésébe kezd – ő lett Júlia.
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MOL-hírek

Elköteleződés a társadalmi
és a természeti környezet iránt

Fejlődés, fejlesztés,

támogatás

„Számít, hol állsz meg!”
Kreatív díjat nyert a MOL Magyarország új reklámfilmje
A kommunikációs szakma egyik legrangosabb díjátadóján, a Kreatív Craft
Awardon két kategóriában is a legjobbak közé került a MOL „Számít, hol
állsz meg!” kampánya. A MOL Magyarország új reklámfilmje a látvány
kategóriában bronz, míg a vizuális effektek versenyében ezüst fokozatú
elismerést szerzett. „A kisfilm hűen tükrözi vállalati hivatásunkat, elkötelezettségünket a társadalmi és a természeti környezetünk iránt. Cégünk
támogatja a kultúrát és a fiatal tehetségeket, a gyermekgyógyászatot
és a közösségi városi közlekedést is” – mondta Szollár Domokos, a MOL
kommunikációs igazgatója. A kisfilmben olyan hétköznapi és kevésbé hétköznapi jeleneteket láthatunk, melyek pillanatnyi, a jövőnk szempontjából
fontos és meghatározó döntéseink jelentőségét hangsúlyozzák.

Megújult a MOL applikációja
Információk tíz ország
több mint 3000 MOLtöltőállomásáról.

A töltőállomás-kereső
már Windows Phone-on is elérhető
Induljunk akár hosszú, akár rövidebb útra,
az autózás fontos segítője lehet a MOL ingyenes,
benzinkútkereső applikációja. Mostantól
a Windows Phone-okon is elérhető lesz az
eddig csak iPhone-ra és Androidra letölthető
alkalmazás, mely Európa tíz országában, több
mint 3000 MOL-csoport töltőállomásról gyűjti
össze az információkat.

Android
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ios

Windows appstore

Számít, hol állsz meg!

SZÓRAKOZÁS
AZ EGÉSZ
CSALÁDNAK!
Tankoljon vagy vásároljon
a MOL töltőállomásokon,
gyűjtse a matricákat, és szerezze
meg akár 50%* kedvezménnyel
a Sony termékeit!

A promóció 2015. október 20-tól 2016. január 31-ig,
illetve a készlet erejéig tart.
* A termékek MOL által alkalmazott,
kiskereskedelmi árához képest.
A képen látható termékek illusztrációk.

Meghosszabbítva

MOL Sony Sajto 210x146 v3.indd 1

A MOL és az Új Európa Alapítvány bemutatja:

FÜLBE-VALÓ
zenetörténeti bolhapiac tizenéveseknek

IDŐPONTOK:

2016. FEBRUÁR 7., 11:00
2016. MÁRCIUS 20., 11:00
2016. MÁJUS 15., 11:00
Budapest Music Center | 1093 Budapest, Mátyás u. 8.
www.bmc.hu | Információ: +36 1 216 7894
Jegyek kaphatók a helyszínen, az InterTicket országos JEGYPONT hálózatában,
valamint a JEGY.HU oldalon.

2016. február 29-ig,
a készlet erejéig!

20/01/16 17:

MOL-hírek

Új út épült gumibitumenből
Az innovációs díjat nyert anyag a veszélyes hulladékoktól
mentesíti a környezetet
Január 11-én adták át az északi tehermentesítő út új szakaszát Zalaeger
szegen, amely teljes egészében gumibitumenből épült. A városban ez
a 3., míg országszerte a 16. út, amelynek megépítéséhez a Zalai Finomítóban
készülő építőanyagot használták fel. Az eddig készült 25 kilométernyi út alapanyagába mintegy 50 ezer darab használt autóabroncs gumiőrleményét keverték be, mellyel 300 tonna veszélyes hulladéktól mentesítették környezetünket.
A MOL gumibitumen 2013-ban elnyerte a Magyar Minőség Háza Díjat, 2014ben pedig a Környezetbarát Termék védjegy használati jogát. Tavaly a vállalat
a Strabaggal együtt a gumibitumen technológia kifejlesztéséért és a Villányban
épített gumibitumenes aszfaltútért nyerte el a Környezetvédelmi Innovációs
díjat a XXIII. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatán.

A MOL Motoros Family ismét bevetésen
Ezúttal a Cseppkő Utcai Gyermekotthonban
jótékonykodtak a sztárok
A MOL Motoros Family jótékonysági mozgalom nagykövetei eredményesen zárták a tavalyi évet, adománygyűjtő akciójukkal közel 3 tonnányi ajándékot, így ruhákat, játékokat, tartós élelmiszereket és
műszaki cikkeket gyűjtöttek össze. Egyik állomásuk a Cseppkő Utcai
Gyermekotthon volt, ahová Mező Misi, Kovács Áron, Curtis és Kárász
Róbert egy ajándékokkal telepakolt teherautóval érkezett, de az ajándékokon kívül külön produkcióval is készültek az otthon lakóinak a
szórakoztatására. Curtis koncertet adott, Mező Misi és Kovács Áron
színpadi előadással bűvölte el a közönséget, Angyal Zoltán stunt rider
világbajnok pedig két keréken kápráztatta el a kicsiket. Dzsudzsák
Balázs bár nem vehetett részt az eseményen, egy szívmelengető
videoüzenetet küldött a gyerekeknek, melyben arra buzdította őket,
hogy legyenek mindig kitartóak, szeressék a sportot, és higgyenek
magukban. A program az ajándékcsomagok átadásával és Cserpes
finomságokból összeállított uzsonnával zárult.

Együtt az Európa-bajnokságra
A MOL-csoport lett az MLSZ főtámogatója
Január 13-án a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtótájékoztatóján jelentette be Hernádi Zsolt,
a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója és Csányi Sándor, az MLSZ elnöke, hogy a MOL-csoport
lett a hazai fociválogatott főtámogatója. A megállapodás szerint az MLSZ támogatása mellett
külön figyelmet fog kapni az utánpótlás és az infrastruktúra fejlesztése is. Hernádi Zsolt szerint nagy megtiszteltetés a nemzeti tizenegy szponzoraként fellépni, és reményét fejezte ki,
hogy a támogatással a MOL-csoport hozzá tud járulni a magyar labdarúgó-válogatott méltó
szerepléséhez, és a hazai futball további sikereihez. „Nem hiszem, hogy lett volna még egy
ilyen ország, mint Magyarország, amely ennyire várta volna, hogy részt vegyen egy nagy labdarúgó-eseményen. Ébred az erő. A válogatott sikeres kvalifikációja bizonyíték, hogy hittel,
akarattal és erőfeszítéssel mindent el lehet érni, ez a mi üzletfilozófiánk is” – fogalmazott,
majd hozzátette: „támogatásunkkal azt is el szeretnénk érni, hogy mindenkiben felébredjen
a szurkoló. Hogy ne tízmillió magyar, hanem tízmillió szurkoló hazája legyünk.”
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A siker

huszonöt éve
Igazi sikertörténet a General Motors magyarországi
tevékenysége. A szentgotthárdi Opel-gyár történelmi
időkben született beruházásból vált a piac és a gazdaság
meghatározó szereplőjévé.

A

General Motors a világ legnagyobb autóipari konszernje volt
a nyolcvanas évek legvégén, amikor
európai leányvállalata, az Opel gyártókapacitásának bővítésére sort kerített. A monumentális cég tudatosan keresett kelet-közép-európai helyszínt ehhez,
hiszen a térségben jellemző alacsonyabb
gyártási költségek versenyelőnyt jelentettek számára. Több országra kiterjesztett vizsgálatuk eredményeképpen esett
Magyarországra a választásuk, hiszen
a szovjetrendszer összeomlása után frissen
rendszert változtató országok közül itt volt
a legmegfelelőbb gazdasági, pénzügyi,
politikai és infrastrukturális környezet egy
ilyen fontos beruházáshoz.
Nagy idők tanúja
A Szentgotthárdon felépített gyárat és az
Opel magyarországi kereskedelmi hálózatát 1991 januárjában jegyezték be hivatalosan, és a következő év márciusában
Antall József miniszterelnökkel a volánja
mögött legördült a szalagról az első
magyar autó, egy fehér Opel Astra.

25 éve
Magyarországon
85 ezer elkészült
autó
400 000
eladott Opel
8 millió motor
Félmillió
Opel az utakon
A kocsit az Opel a Közlekedési Múze
umnak ajándékozta. 1998-ig, amíg a
hazai gyártás tartott, több mint 80 000
Astra követte híres elődjét, immár az
ügyfelekhez. Az Opel, illetve anyacége,
a General Motors volt az első nemzetközi
autóipari cég, amely Magyarországon
megjelent.

Töretlen dinamizmus
Az Opel Magyarország kereskedelmi
szervezete 1991 januárja és 2015 decembere között 404 425 autót értékesített.
Szentgotthárdon 1992 és 1999 között
80 835 Opel Astra és 4404 Vectra gördült le a gyártósorról. A gyáregység igazi
erőssége a motorgyártás, a kezdetek óta
8 268 006 erőforrás és 6 364 051 darab
hengerfej készült. Az idén huszonöt éves
beruházás nem pusztán Magyarország
gazdaságának egyik meghatározó szereplője, de a hazai utakon Opelből fut
a legtöbb, mintegy félmillió autó, amelyből 400 ezret az Opel Magyarország
értékesített.
Hosszú út és megfeszített munka vezetett az Antall József vezette első Astrától
addig, hogy az Opel immár ötödik éve
őrzi első helyét a hazai személyautó-értékesítésben, amelyért köszönet illeti a vál
lalat valamennyi dolgozóját éppúgy, mint
a hazai és nemzetközi ügyfeleket, akik
pontosan tudják, hogy bízhatnak a körbe
zárt villám innovációiban és minőségében.

címlapsztori

Józan álmodók

Az öltözőben: Kovács Csaba, Kóger Dániel, Gőz Balázs,
Kiss Dániel és Bálizs Bence. A februári olimpiai
előselejtezőre és a májusi A-csoportos vb-re készülő
jégkorong-válogatott öt játékosával felelősségről,
realitásról, fejlődési lehetőségekről beszélgettünk.
14
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A

helyszín, ahol találkozunk: a Tüskecsarnok
– már önmagában árulkodó jel. Három éve,
néhány héttel a budapesti Divízió I-es világbajnokság előtt egy minimál igényt kielégítő konténeröltözőbe vonultunk félre Tokaji Viktorral, Magosi
Bálinttal és Orbán Attilával. A lágymányosi Tüskének
az a része, ahová most bevesszük magunkat, a terveken akkor már létezett. Három éve azon töprengtünk,
vajon mi lesz a csarnok sorsa: jégkorongbázis marad
vagy egy erősebb sportág/szövetség „elviszi”?
Az előbbi verzió jött be. Három éve három, most öt
válogatott jégkorongozó érkezik az interjúra. Három
éve a válogatott újbóli A-csoportos szereplése éppenséggel nem képtelen, de nem is igazán reális vágy
volt. Most valóság.
Konklúzió? A magyar hoki fejlődési pályán van – bár
ez csak a beszélgetés végén hangzik el.
A MAC U20-as csapatának öltözőjében ülünk, a februári olimpiai előselejtezővel indítunk, ami a laikus
szemében „illik megnyerni” torna, mert Budapesten
rendezik, mert az ellenfelek papíron gyengébbek, mert
csak az első jut tovább, mert telhetetlenek vagyunk…
„Magunkkal szemben is ez az elvárás – mondja
Kovács Csaba, az osztrák ligában (EBEL) szereplő Fehérvár csatára. Ő az ötök rangidőse, 2008ban tagja volt a Szapporóban vb-aranyat nyerő, az
A-csoportba először feljutó válogatottnak is. – Az észt
és a litván mellett a lengyel válogatottal találkozunk.
Utóbbi jó játékerőt képvisel, sokat fejlődött az elmúlt
években. Tavaly, a krakkói vébén szoros meccset játszottunk, a végén ütöttük a győztes gólt, üres kapuba.
Azt hiszem, azóta honosítottak néhány kanadai hokist,
ellenük mindenképpen nehéz meccsre számítunk.”
Mindenki bólogat, de a fejmozdulatok még határozottabbak lesznek a szintén fehérvári (és szintén csatár)
Kóger Dániel megjegyzése után.
„Egyetlen meccset sem lehet félvállról venni, éppen
a legutóbbi tapasztalat miatt: az előző olimpiai előselejtezőn Budapesten kikaptunk Hollandiától, egy
egyértelműen gyengébb csapattól. Blama volt.
Szóval száz százalék kell. Képesek vagyunk egy-egy
alkalommal elkapni a magyarnál magasabban jegyzett válogatottat, de ez visszafelé is igaz, minket is
elkaphat egy alacsonyabban rangsorolt társaság –
ha nem figyelünk oda.”
„Emeli a tétet, hogy mi vagyunk a rendezők.
Az A-csoportos feljutás után, de még a vébé előtt
nyilván sokan kíváncsiak ránk” – egészíti ki az elhangzottakat Gőz Balázs, a MOL Liga-címvédő és Magyar
Kupa-győztes DVTK Jegesmedvék védője.
A februári budapesti tornát néhány napos, a májusi,
oroszországi világbajnokságot egy hónapos edzőtábor előzi meg. Előbbibe az apró simítások, ismétlések (emberelőnyös és emberhátrányos felállások,
alaptaktikák gyakorlása) férnek bele, míg a hosszabb

A nemzeti csapat feljutott az A-csoportba.
A klubcsapatom a MOL Liga és a Magyar
Kupa címvédője, azaz a gyerekek látják,
hogy lehet előrelépni, és jönnek is hokizni.

összetartás intenzívebb munkát jelent: a formaidőzítés, az új taktika bebiflázása, a fizikai és a pszichés
felkészítés is része a felkészülési programnak – utóbbihoz jól jön a sportpszichológus segítsége, már ha
van rá igény.
„Nálunk van sportpszichológus, szerintem szükség van rá, hasznos a munkája” – kapcsolódik be a
beszélgetésbe Kiss Dániel, az Újpest hátvédje, aki
már csak azért is érdekes figura, mert az ő esete azt
bizonyítja: nem csak légiósként, az EBEL-ben szereplő
Fehérvárból vagy a MOL Liga topcsapataiból (MAC,
DVTK) vezet az út a válogatottba.
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A-csoportos világbajnokság
Helyszín: Szentpétervár
• Május 7., szombat
11:15 Szlovákia–Magyarország
• Május 8., vasárnap
11:15 Mag yarország–Kanada
• Május 10., kedd
19.15 Mag yarország–Franciaország
• Május 11., szerda
19.15 Finnország–Magyarország
• Május 13., péntek
zág
15.15 Egyesült Államok–Magyarors
• Május 14., szombat
ág
15.15 Mag yarország–Fehéroroszorsz
• Május 16., hétfő
19.15 Németország–Magyarország

„A nemzeti csapatnál nem kötelező sportpszichológushoz járni, az megy, aki igényli. A válogatottnál egy
alkalomra emlékszem, még Ted Sator volt a szövetségi kapitány, minden játékoson végigfuttatta ugyanazt a tesztet” – mondja Kovács Csaba, de Gőz kontráz, szerinte a mostani kapitány, Rich Chernomaz
tavaly is szervezett sportpszichológus bevonásával
közös programot.
„Korábban egy éven át jártam sportpszichológushoz,
felmértem, hogy szükségem van rá, és mentem. Nekem
azt kellett megtanulnom, hogyan tegyem túl magam
egy rossz meccsen, és ebben az esetben is a pozitívumokra fókuszáljak. Lehet, hogy a testem fáradt, de ha
mentálisan jó kondiban vagyok, pluszenergiákat tudok
mozgósítani” – osztja meg saját tapasztalatát a miskolci bekk, majd Kóger veszi át a szót.
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„Tavaly a krakkói vébé előtt is volt közös beszélgetés, szerintem az idén is lesz. A pszichológus megerősítette bennünk, hogy erősebb ellenféllel szemben is
önbizalmat kell sugároznunk kifelé, egyenként és csapatként” – zárja le a témát a fehérvári csatár.
Ezt bőven lesz alkalmuk gyakorolni, a májusi
A-csoportos vb-n ugyanis a fenti lesz az alaphelyzet: kivétel nélkül magasabban jegyzett válogatottakkal találkozik a magyar együttes. Kanada, Egyesült
Államok, Finnország… A felvetést hallva összemosolyognak, repkednek a „na ja-k”, valamint az olyan örök
bölcsességek, mint „hát, győzelmi kényszer aligha
nyomja majd a vállunkat”.
„Kanada és a többi nagyhatalom ellen az a cél, hogy
tönkretegyük az estéjüket. Tisztában vagyunk a realitással, de reméljük, sikerül bebizonyítanunk, hogy

címlapsztori

Olimpiai selejtező

Helyszín: Papp László Bu
dapest
Sportaréna
• Február 11., csütör tök
19:30 Litvánia–Magyaror
szág
• Február 12., péntek
18:00 Magyarország–É
sztország
• Február 13. szombat:
SZÜNNAP
• Február 14., vasárnap
18:00 Magyarország–L
eng yelország

Magyarországon az igazolt
játékosok száma elérte
az 5000 főt (több mint 90
százaléka utánpótláskorú),
ami száz százalékot
meghaladó növekedés
a 2009-es adatokkal
összevetve – a magyar hoki
fejlődési pályán van.

mindig veszélyes az olyan csapat, amelynek nincs
veszítenivalója. Ilyenkor más mentális állapotban vannak a játékosok, ha megfelelő a felkészítés, akkor
teher nélkül, felszabadultan játszhatnak” – összegez
Bálizs Bence, a MAC kapusa, amit Gőz azzal egészít ki,
hogy ha nem így lenne, nem születnének meglepetés
eredmények, míg Kovács a tényekre (a magyar csapat
akkor marad biztosan A-csoportos, ha Franciaországot
és Németországot is megelőzi) szorítkozik.
„Az a célunk, hogy felszabadultan játszva, minél több
pontot szerezzünk. Aztán meglátjuk, ez mire elég.
A mi helyzetünkben nem túl célszerű előre számolgatni” – mondja, helyeslő morajt kicsalva a többiekből.
„Minden vb-meccs olyan ajándék és lehetőség, amiért megdolgoztunk. Az a tempó és stílus, amelyet az
ellenfeleink képviselnek, olyan szint, amelyen nem

mérheti meg magát minden nap egy magyar játékos, függetlenül attól, hogy hol játszik: külföldön, az
EBEL-ben vagy a MOL Ligában. Kanada, az USA vagy
Finnország ellen jégre menni parádés érzés” – fűzi az
elhangzottakhoz némi kivárás után Kiss Dániel, ám
a végszó mégis Kógeré: „Tulajdonképpen bízunk is
benne, hogy a nagy kanadai, orosz vagy finn sztárok,
akik az észak-amerikai profi ligában, az NHL-ben játszanak, ne jussanak be a rájátszásba a csapatukkal,
mert akkor ők is ott lesznek a vb-n. Nem hiszem, hogy
van olyan meccs, amit ne várnánk…”
Mennyiben más ez a csapat, mint a 2009-es, az első
A-csoportos együttes?
„A hét évvel ezelőtti válogatott jóval szerényebb merítésből született, de összeszokott társaság volt, a
Volánra és a Dunaújvárosra épült, szinte fix sorokkal,
a játékosok év közben, a klubjukban is együtt játszottak. Ma más a képlet, több klub ad játékost a válogatottba, és külföldről is jönnek légiósok.
A mostani csapat fiatalabb, lendületesebb – évek
óta az a célja, hogy visszajusson az A-csoportba, míg
a korábbi generáció esetében az elitbe való feljutás
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Kóger Dániel
Poszt: csatár
Életkor: 26
Magasság/súly: 193 cm/91 kg
Klub: Fehérvár AV 19

Kiss Dániel
Poszt: hátvéd
Életkor: 24
Magasság/súly: 182 cm/81 kg
Klub: Újpesti TE

Kovács Csaba
Poszt: csatár
Életkor: 31
Magasság/súly: 178 cm /82 kg
Klub: Fehérvár AV 19

Bálizs Bence
Poszt: kapus
Életkor: 25
Magasság/súly: 190 cm/95 kg
Klub: MAC Budapest

kisebb csodával ért fel. Most nagyobb a harc a válogatottba kerülésért, és ez jó. MAC, Újpest, DVTK,
Fehérvár, elég szétnézned ebben az öltözőben” –
mondja némi gondolkodás után Kovács Csaba, amivel
részben megválaszolja azt a kérdést is, hogy a válogatott eredményei visszahatnak-e a ligára.
„Válogatott sikerek, klubcsapatok különböző városokban – ez az előrelépés útja. Vegyük az én csapatomat, a Jegesmedvéket: vonzóbb egy olyan együttes,
amely fel tud mutatni valamit, és nem csak össze-vis�sza püfölik. A nemzeti csapat feljutott az A-csoportba.
A klubcsapatom a MOL Liga és a Magyar Kupa címvédője, azaz a gyerekek látják, hogy lehet előrelépni, és
jönnek is hokizni” – mondja Gőz, beelőzve Kisst, aki
türelmesen kivár.
Magyarországon az igazolt játékosok száma elérte az
5000 főt (több mint 90 százaléka utánpótláskorú),
ami száz százalékot meghaladó növekedés a 2009es adatokkal összevetve – a magyar hoki fejlődési
pályán van. Ebben mind az öten egyetértenek, és Kiss
Dániel megjegyzésére is egyetértő dörmögés a reakció: „Kilencven százalékban a szülő dönti el, hogy leviszi-e a gyermekét a jégcsarnokba. Ha sikeres a válogatott, leviszi, ha nincs, belterjesebb a közeg…”
Az már némi vitát generál, mi emelné közvetlenül
a hazai bajnokság színvonalát. Nyitás újabb ország
felé? A mostaniaknál is tapasztaltabb külföldi edzők
szerződtetése?
„A Brassó néhány éve tényező volt a ligában, most
sajnos borzalmasan gyenge, alacsony a sportértéke
az ellenük vívott meccseknek, azaz a külföld felé nyitás kétélű. Ami pedig az edzőket illeti: a MAC-ban
Majoross Gergely a főnök, korrekt, jó edző” – mondja
Bálizs Bence.
„Oké, de neki is nagy segítséget és sokat jelentett,
hogy komoly külföldi edzőkkel dolgozhatott együtt –
replikázik Kóger. – Jó látni, hogy ennyi gyerek hokizik,
és tényleg sok a tehetség. Erre lehet stratégiát építeni, ebből kialakulhat majd egy erős magyar bajnokság, de ennek nem egy-két év az átfutási ideje.”
Kiss is beszáll a buliba: „Minél több magyar edző lesz,
annál jobb, de tanulnunk kell, és bezárkózni akkor is
ostobaság, ha már okosabbak vagyunk, mert sosem
szégyen a jobbtól tanulni. És ez a játékosokra is érvényes. Mindenkit motivál, ha kiemelkedő képességű
hokist lát, pláne, ha egy csapatban is játszik vele.
És ez a ligának is jó.”
Lipcsei Árpád
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Gőz Balázs
Poszt: hátvéd
Életkor: 23
Magasság/súly: 181 cm/86 kg
Klub: DVTK Jegesmedvék
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példakép

Verbőczi Noémi balett-táncos

A MOL Tehetségtámogató Program
18 éves balerinája a világ egyik legrangosabb
balettversenyére készül, de a fegyelmezett
munka mellett olykor a város különböző
pontjain bukkan fel, hogy kecsesen pózolva
népszerűsítse a hazai balettkultúrát
a Ballerina Project keretében.
Noémi saját bevallása szerint már kiskorában is örökmozgó
volt, ezért vitte le édesapja a helyi művelődési házba egy
jazzbalettórára. A kislány rendkívül élvezte a táncos mozgást, és azt, hogy ezzel levezetheti a rengeteg energiáját. Számos sportot kipróbált az évek során, mégis a tánc
maradt az egyetlen állandó mozgásforma az életében, míg a
szertornatanár azt nem javasolta a szülőknek, próbáljanak
szerencsét a Balettintézetben, ahová Noémit kilencévesen
fel is vették, kiemelkedő tehetsége révén.
„Érdekes, hogy így utólag természetesnek tűnik mindaz
a fegyelem, ami az intézetben működik, bár kislányként
mindez kicsit furcsa volt – meséli Noémi. Viszont az első
iskolai év után, tízévesen eljátszani a Diótörő gyermek főszerepét a Magyar Állami Operaház színpadán olyan élmény
volt, mely bebizonyította, hogy van gyümölcse a kemény
munkának!”

Példaképek nyomdokán

A nagy siker után egymást követték a különböző fellépések a Művészetek Palotájában és az Operaház színpadán, de az újabb mérföldkő 2011-ben következett, amikor a
Táncművészeti Főiskola őt választotta, hogy 14 évesen képviselje hazánkat a berlini Táncolimpián. Noémi rengeteget utazik, sok külföldi kurzuson és versenyen vett és vesz részt,
melyekből mindig nagyon sokat tanul, szakmai és személyes
fejlődésére is jó hatással vannak ezek az utak. Lapzártánk
idején az egyik legrangosabb balettversenyre készül: január
végén utazik Svájcba, hogy a Prix de Lausanne-on összemérje tudását a többi középdöntőssel, a világ különböző tájairól érkező kiváló balerinákkal. A verseny folyamán a világ

Balerinák szokatlan környezetben

Fotó: Dóra Tünde

Kecses
mozdulatok,
kőkemény
munka

Noémi tánckarrierje mellett egy izgalmas kezdeményezés állandó modellje. A Ballerina Project egy New Yorkból indult fotósorozat, melyben extrém helyeken, extrém
körülmények között fotózzák a balerinákat. A mozgalmat
Budapesten Dóra Tünde fotográfus indította el azzal
a céllal, hogy közelebb hozza az utca emberét a balerinák mesebeli világához és a tánc szeretetéhez.

A napi közel 12 órás próbafolyam
nagyon kimeríti az embert, azonban
a sikeres előadások mindig bebizonyítják,
hogy van gyümölcse a kemény
munkának.
legnevesebb balettintézményeinek vezetőiből álló zsűri öt
napon át fogja pontozni a versenyzőket az órák és a próbák
alatt, majd az ötödik napon előadott választott variáció alapján döntenek arról, ki kerülhet be a döntőbe. „A felkészülés
alatt hatalmas erőt adnak mestereim, Gyarmati Zsófia és Volf
Katalin is. Ők a legközelebbi példaképeim, bár minden táncos
tud inspirálni, akiket látok, vagy akikkel együtt dolgozom. Volf
Katalin ráadásul győzött a Prix de Lausanne-on, így csodás
élmény, hogy most ő készít fel engem erre a megmérettetésre!
Olyan dolgokat tanulhatok tőle, amikről sosem hittem volna,
hogy képes vagyok megcsinálni!”
2016. február | stílus&lendület |
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Te az enyém,
én a tied

Nem mindennapi Valentin-nap
Ásó, kapa, nagyharang? Tegyünk érte, hogy aki a
szívünk nagy részét betölti, érezze is a szerelmünket!
Tárgyak is lehetnek kedvesek, de az élményekből
születő emlékek azok, amelyek igazán összetartanak
kettőnket, és amelyek mindig velünk vannak.

A

szeretetünket és a szerelmünket minden nap érdemes kimutatni, hiszen minél többet adunk, annál többet is kapunk vis�sza. És ezt se feledjük: Valentin-napon nem kell kötelezően piros
szívecskékre költeni a pénzünket, szervezzünk inkább valami különlegeset, hiszen az extra odafigyelés mindenkinek jólesik. Ha pedig
épp nincs párunk, mutassuk ki egy barátunknak vagy családtagunknak, mennyire örülünk, hogy része az életünknek! Hogyan mondjuk
el, hogy szeretjük? Íme, néhány izgalmas ötlet.

1

Fog játok kézen egymást, és
irány a beiratkozás!

Lehet az tánciskola, főzőtanfolyam,
rinocéroszszelídítés, a lényeg, hogy közösen
vágjatok bele egy új hobbiba. A legjobb, ha Valentin
napján ki is próbáljátok az új szenvedélyt, de ha
még csak most találjátok ki, nézzétek ki az első
foglalkozás dátumát.

2

A legelső…

A NOÉ Állatotthon, a Budapesti
Állatkert és számos menhely is
szívesen látja az örökbefogadó
szülőket. Hazavinni ugyan nem
lehet új kedvenceteket, viszont
egy kis támogatással szebbé
varázsolhatjátok és figyelemmel
kísérhetitek az életüket. Keressétek
meg azt az állatkát, aminek
a legnagyobb szüksége van
nevelőszülőkre!

3
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Mondd el csókkal!

Kihívás: gyűjtsétek össze a legtöbb
helyszínt, ahol még soha nem csókol
tátok meg egymást. Esőben, hóban,
víz alatt, párna alatt, kabát alatt, szaunában, liftben, hegycsúcson vagy
barlangban… Tartalmas napotok lesz,
ha mindent kipipáltok!

életmód

5

Mondd el f inomsággal!

Találd ki, mit főzzetek, vásárolj be, majd együtt irány a
konyha! Így egyszerre meglepetés és közös időtöltés is
a főzés. A nagy műhöz egyedi bort is választhatsz, univerzális megoldás például a Mádi Borház Imádlak nevű
bora, az Istvándy Bizsergés, a Breitenbach Szerelmi,
a Kedves nevű bor a Tokajicumtól, a Kincsem a
Portiustól, és végső esetben a Vylyan Macska is beleférhet. A lényeg, hogy együtt fogyasszátok el!

6

Izgalmas érintések

Nevezzetek be egy közös thai mas�százsra, talpreflexológiára, vagy...
kényeztessétek egymást masszázs
olajjal. Állítsátok be a stoppert, és jusson mindenkinek fél óra, majd cseréljetek. Profi fogásokat egy könyvből
vagy a YouTube-ról is elleshettek.
Nyugodtan mondjátok el egymásnak,
mit szeretnétek, a gondolatolvasás itt
sem működik.

7

Minden órára egy indok

Ha szentimentális vagy, maradhatsz a „bűvös” 14-nél –
gyűjts össze tehát 14 indokot, hogy miért szereted a párod,
s a nap folyamán minden ébren töltött órában ossz meg
vele egyet elrejtett kis üzenetek formájában. A reggeli mellé,
a szalvétára írt néhány szó vagy a munkahelyére küldött
sütihez mellékelt fénykép, rajta egy kedves gondolattal
biztosan mosolyt csal majd az arcára.

4

Szeress bele...
újra és újra

Bármilyen társasjátékot vesztek elő,
a nevetés közelebb hoz titeket. De
ha van kedvetek, kipróbálhatjátok az
alábbi linken lévő, tudományosan megalapozott kérdéssort, amitől garantáltan fellángol a szerelmetek. Nézzetek
mélyen egymás szemébe, és szánjátok
rá az időt, hogy végighallgassátok egymást. A beszélgetés végére újra úgy
érzitek majd magatokat, mint a kapcsolatotok első napján.

8

Mondd el verssel!

Ha az erősebb nemhez tartozol, s verselve mondanád el
életed értelmének, mennyire szereted, vagy ha a gyengébb
nem költészetre fogékony képviselője vagy, s Valentin napján
romantikusabb irodalmi élvezetre vágysz, Varró Dániel újra
kiadott, Szívdesszert című kötete lesz a megoldás. Ajándékul
kedvesednek vagy magadnak, fel- vagy közös olvasásra,
mindenhogy ajánljuk.
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Fényűző télűzés
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A kicsik és a játékos lelkű felnőttek nagy
kedvence a farsang. Mások bőrébe bújni izgalmas, új
szerep – azzá válhatunk, akivé csak szeretnénk.
De vajon van-e élet a cowboyon és a királylányon túl?
Készítés, kölcsönzés, tippek az utolsó pillanatra is.
Vett, kölcsönzött, saját?

Sokan teljes farsangi szettet vesznek a boltban, vannak,
akik kölcsönöznek vagy ismerősökkel cserélnek.
A kölcsönzés előnye, hogy teljesen profi szett birtokába
jutunk, ám vigyáznunk kell rá, sőt 2-3 napon belül vissza
is kell juttatni. Ha vásárolunk, akkor nem kell kényszeresen vigyázni a ruhára, a következő évben pedig elcserélhetjük barátainkkal másik öltözékre, vagy farsang után is
feldobhatunk vele egy-egy estét.
Mégis, a saját készítésű jelmez a legeredetibb, melyhez
fantasztikus alapanyagokra bukkanhatunk a turkálók kincsei között. Jópofa dolog csoportosan, esetleg családilag
művelni a beöltözést: Hófehérke és a hét törpe, sakkbábuk, vagy akár a Star Wars-szereplők mintájára.

Személyiségfejlesztés jelmezzel

Van egy olyan korosztály, amelyik képes egész
évben a farsangra várni: a gyerekek ilyenkor végre
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megszemélyesíthetik képzeletbeli hőseiket, példaképeiket. Jelmezben a viselkedésük megváltozik, legálisan!
Tökéletesen átélik a szerepet, főleg, ha jól sikerül a hősmásolás. A szerepjáték során olyan tulajdonságot is képesek felvenni, ami a mindennapokban nem jellemzi őket,
illetve megélhetnek amúgy tabusított érzéseket, ezzel feloldva a belső késztetésük és a társadalmi elvárás közötti
ellentmondást. Félelmetes figurákat választanak jelmeznek? Semmi baj! Azzal, hogy egy általuk ijesztőnek tartott
alak bőrébe bújnak, azonosulnak azzal, amitől félnek, így
legyőzik saját korlátaikat.

Egyedire vágyunk?

Különleges, nem mindennapi és gyors jelmezt szeretnénk? Egy egyszerű alapból némi fantáziával sok minden készülhet. A háztartásokban szinte kivétel nélkül
fellelhető kartondobozból némi festéssel készíthetünk
dobókockát vagy Spongyabobot. Lányoknak ajánlott

életmód

Tippek ovis
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Gyereklelkű felnőtteknek
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néhány csomag vatta színesre fújása, majd ruhára
ragasztása és már kész is a vattacukor. Amennyiben
szívesen játszunk ruhákkal, és a nagyméretű tárgyakat nem annyira kedveljük, öltözzünk egyszerre menyasszonynak és vőlegénynek. Egyik lábunkon nadrág, a
másikon fehér szoknya, a fél fejünkön kalap, a másik
felén pedig látsszon a szép frizura. Ügyeljünk rá, hogy a
kettősség az arcon, festékkel is megjelenjen. Ha egyszerűbbre vágyunk, elég egy rugós csápokkal díszített fejpánt és egy jó nagyméretű, durvább anyagú, barna csomagolóanyag csigamód felcsavarva, melyet a gyerkőc
hátára rögzítve máris kész a tündéri csigajelmez! Vagy
fogjunk egy talpig citromsárga ruhát, kerítsünk egy zöld
műnövényt, rögzítsük fejpántra: így készül az ananász.

A farsangi időszakban még eleink is legitim módon
vetkőzhettek ki magukból. Bevett népszokás volt az
„asszonyfarsang”: ilyenkor az asszonyok kisebb, zárt
körű összejövetelt rendezhettek maguknak, ahol aztán
felhőtlenül lehetett bolondozni és mindent kipróbálni
(inni, csúnyán beszélni, táncolni). A férfiakat ez annyira
érdekelte, hogy gyakran asszonyruhában lopóztak be a
nők közé, amiért kaptak is a fejükre rendesen.
Nincs ez másként ma sem, persze a szabályok oldódtak. Mégis, a farsangi jelmez alatt talán még szabadabbá válik az ember, hiszen ebben a fordított világban
saját bőrünket kell levedleni, s másikba bújni. Hogy ezt
mennyire vesszük komolyan, rajtunk múlik: kapunk az
alkalmon a viccelődéshez? Gyerekkori álmaink nyomán
szépséges báli ruhát öltünk? Kiteljesítjük igazi macsó
énünket egy ellenállhatatlanul férfias szerkóban? Vagy
örülünk, ha megússzuk az egészet egy mondvacsinált
jelmezzel, amit valami szójátékból sikerült faragni?
Sokan például felnőttként is szívesen bújnának klas�szikus mesehősök bőrébe. Ilyenkor nyugodtan érezzük
magunkat feljogosítva arra, hogy felnőtt verzióra szabjuk
a jelmezt. A hosszú hercegnőszoknyákat váltsuk rövid,
szexi verzióra, a Lucky Luke-ok pedig vegyenek igazi
cigarettát a szájukba, Zorro szemkötője lehet fekete női
bugyiból, Piroska kosarában legyen testes, erős vörösbor. Idősebb fejjel tehát alapvetően a „szexisen szép –
viccesen idióta – gusztustalanul ijesztő” jelmezek háromdimenziós terében matathatunk, ha igazi sikerre, vagy
komolyabb kritikára vágyunk. Az pedig itt már szinte teljesen mindegy, hogy a jelmez saját készítésű, vagy gyári-e,
az igazi, lényegi bája inkább a mondanivalójában rejlik.

2016 top mesehősei
A kislányokban máig mély nyomot hagytak a Jégvarázs-lányok, de nagy
kedvenc Csingiling, Aranyhaj és a többi Disney-hercegnő. Monster Highszereplőnek öltözni kiváltságos és borzasztóan menő lesz idén is, a
kisfiúkat pedig valószínűleg utolérte a karácsonyi Star Wars-őrület.
Klasszikus örökzöld az összes szuperhős, főleg a jó öreg Marvel-hősök,
de újabb sztárok is tarolnak: ki ne akarna Minyon lenni, esetleg agymanó, a Dínó tesó valamelyik szereplője vagy Spongyabob?
2016. február | stílus&lendület |

23

natúra

Sz elektáljunk!

De hogyan?

Azóta, hogy megjelentek az első szelektív szigetek,
kifejezetten rossz érzés az újrahasznosítható
szemetet kommunális gyűjtőbe dobni. De néha nehéz
eldönteni: vajon hova való a papírzsepi, a gyümölcslé
doboza vagy a hungarocell?
Papír
A kék színű konténerbe valók az újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, a hullámpapír, a csomagolópapír és a kartondoboz. Általában a gyümölcsitalos és
tejesdobozokat is ebbe a konténerbe kell dobni, mert
ugyan különböző anyagokból készülnek, végül a papíripar hasznosítja ezeket. Előfordulhat, hogy a település
szolgáltatójának más szabályzata van erre, ebben az
esetben ehhez kell igazodni. A dobozokról távolítsuk
el a kupakot, és dobjuk a műanyag gyűjtőbe, a dobozt
pedig mossuk ki, majd lapítsuk össze. Más papírhulladék esetében is alapszabály, hogy az ne legyen szen�nyezett és zsíros, illetve, hogy ne kerüljön be vele
műanyag a konténerbe, mint például füzetborító,
műanyag mappa, nejlonfólia vagy a dobozok lezárásához használt ragasztószalag. Használt szalvétát és
papírzsebkendőt se küldjünk újrahasznosításra.

Műanyag
A műanyagok kukájának színe a sárga: ezekbe üdítős, ásványvizes PET-palackokat, háztartási flakonokat, illetve tiszta fóliát (például műanyag szatyrokat,
tasakokat, csomagolófóliákat) dobhatunk. Fontos,
hogy az üdítőspalackokat, illetve a flakonokat (samponok, tusfürdők, mosószerek, öblítők) alaposan mossuk
ki, a kupakjaikat pedig csavarjuk le. A joghurtos-, tejfölös poharakat is tisztán dobjuk bele. Figyeljünk arra,
hogy a műanyag közé ne kerüljön papírcímke vagy ételmaradék! Ne dobjunk a konténerbe zsíros, olajos vagy
vegyi anyaggal szennyezett flakont,
így például margarinosdobozt
sem. Szintén fontos tudni,
hogy a hungarocell, a
CD-lemez, a magnó- és
videokazetták újrahasznosítása még nem megoldott – ezeket se dobjuk
a konténerbe.
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Fémek
A legtöbb helyen a fémeket a műanyagokkal együtt,
a sárga kukába gyűjtik, de ahol megoldott, van külön,
ezüstszínű gyűjtőkonténerük. A csomagolódobozok
(üdítős-, sörös-, konzervesdobozok), a fémkupakok,
illetve a háztartásban előforduló kisebb fémhulladékok (például elhasználódott, törött evőeszközök) tartoznak ebbe a kategóriába. A higiénia ebben az esetben
is elsődleges szempont, ezért a konzervdobozokat is
csak kimosva szabad újrahasznosításra küldeni.

Üveg
Az üveggyűjtő konténer egységes színe a zöld, de van,
ahol megoldották a fehér és a színes (zöld, barna,
sárga) üveg külön gyűjtését – ebben az esetben az
előbbire a fehér színű konténer vár. Az italos-, parfümös-, konzervesüvegeket lehet újrahasznosítani, természetesen ezeket is mossuk, öblítsük ki, és távolítsuk
el róluk a fémkupakot.

natúra

Hazánk és a szelektív szemét

370kg*
háztartási
hulladék *fő/év

17%

több mint

100

újrahasznosítással
foglalkozó cég

háztartási
hulladék kerül
a szelektív
konténerekbe

10 000

szelektív
hulladékgyűjtő
sziget országszerte

40%

ipari és háztartási hulladék
hasznosul újra

A műanyag palackokból műszál is előállítható, amelyet
a textilipar ruhák, esernyők, papucsok vagy plüssállatok gyártására használ fel. Ahogy a papírt saját funkciójának megfelelően dolgozzák fel, úgy a fehér üvegből
is újra öblösüveg, italosüveg készül; a színes üvegből viszont akár az építőipar számára is gyárthatnak
alapanyagot. Az elektronikai hulladékok hasznosítása
gyorsan fejlődő iparág, az ebbe a kategóriába tartozó
termékekből főképp vasat, rezet, ezüstöt és aranyat
nyernek ki. Ezáltal csökken az ércfeldolgozás költsége
és az ércbányászat mennyisége is.

Hová tegyük
a veszélyes hulladékot?

Ne dobjunk a konténerbe: tükröt, ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget,
kerámiát, porcelánt vagy neoncsövet.

Miből mi lesz?
A nehezen lebomló műanyag hulladék jelenti korunk
egyik nagy környezetvédelmi kihívását, ugyanakkor
ebből születhet a legtöbbféle újrahasznosított termék. A műanyag palackból és ennek kupakjából számos kertészeti termék (cserép, karó, kerítésoszlop, vödör, gyeprács vagy éppen kerti pad) készülhet,
illetve az iparban nagy számban felhasznált csövek,
görgők, zsákok, fóliák és egyéb fontos alkatrészek is.

Első és legfontosabb, hogy külön kell gyűjteni: leadhatók a hulladékudvarokban vagy az önkormányzat által
szervezett gyűjtőakciók keretében. A lejárt vagy feleslegessé vált gyógyszereket bármelyik patikába bevihetjük – semmiképpen ne dobjuk ki ezeket az otthoni
szeméttárolóba vagy lefolyóba, mivel károsíthatják a
természetet és a talajvízbe, illetve a földbe jutva az
egészségünket is.
Az elektronikai berendezéseket és hulladékokat
az ezeket árusító szakboltok is átveszik, ám ennek
pontos feltételei üzletenként eltérnek. Emellett
egyre több önkormányzat is szervez speciális lomtalanítást elektronikai hulladékok begyűjtésére. A környezetre szintén nagyon káros festékek, illetve elemek speciális gyűjtése is sok helyen megoldott már
(részletek a www.relem.hu vagy a www.rebat.hu weboldalon), míg a szintén nagyon szennyező háztartási
sütőolajokat is egyre több helyen átveszik, így a MOL
töltőállomásain is.
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gasztronómia

Farsangi

fánkfelvonulás

Kárai Dávid, az ízHUSZÁR blog szerzője 50 édesség,
amit el kell készítened című kötetében kínál ínycsiklandó
desszerteket. Farsang alkalmából a fánkrecepteket
mutatjuk be, egyenesen a szerző ajánlásával.
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gasztronómia
Hozzávalók: 2,5 dl víz, 10 dkg vaj, 2 ek. cukor,
1 csipet só, 14 dkg liszt, 3 tojás, 5 ek. cukor,
1,5 tk. fahéj, a sütéshez: 7,5 dl olaj.

Churros
Így készül:

1) Egy közepes méretű, vastag falú edénybe öntsd bele a vizet, add hozzá a vajat,
a cukrot és a sót, majd az egészet forrald fel. 2) Vedd kisebbre a lángot, öntsd a

lábosba a lisztet, majd egy fakanállal azonnal kezdd el kavarni. Ha a tészta összeállt egy gombócba, és vékony filmréteggel vonta be az edény alját és oldalát, akkor
húzd le a tűzről. 3) Üss hozzá egy tojást a masszához, és jól dolgozd össze, majd ezt
ismételd meg egyenként a maradék két tojással is. 4) Szerelj fel egy habzsákra csillag alakú nyomóformát, és töltsd bele a tésztát. 5) Az olajat egy serpenyőben forrósítsd fel, majd nyomj 10 centis tésztadarabokat a zsiradékba. Süsd 4–5 percig, és
szűrőkanállal szedd át papírtörlővel bélelt tányérra. 6) Hagyd egy-két percig hűlni,
aztán keverd össze egy másik tányérban a cukrot a fahéjjal, és hempergesd meg
benne a fánkokat. Önmagában vagy forró csokoládés szósszal azonnal tálald.

Amikor Barcelona utcáit jártuk, nem
sokáig tudtunk ellenállni a frissen sült fánk
és a fahéjas porcukor illatának. A saját
konyhánkban néha éppen ezért állok neki, hogy
újra felidézhessük azokat a pillanatokat.

Hozzávalók: a tésztához: 2,5 dl víz, 10 dkg vaj, 2 ek. cukor, 1 csipet só, 14 dkg liszt, 3 tojás,
a töltelékhez: 3 tojássárgája, 1,2 dl citromlé (kb. 2 citrom), 12 dkg cukor, 17,5 dkg puha vaj,
a cukormázhoz: 25 dkg cukor, 1,3 dl víz, 4 csepp ecet, a díszítéshez friss gyümölcs.

Éclair fánk
Így készül:

1) Kövesd a churros elkészítésének 1–3. pontját. 2) Szereld fel egy habzsákra

a legnagyobb lyukú, kerek nyomóformát, és töltsd bele a tésztát. A legnagyobb tep
sidet béleld ki sütőpapírral, és 3-4 centiméteres távolságra nyomj 10 centis csíkokat
a tésztából úgy, hogy a két végén egy kicsit több tészta legyen. 3) 170 fokra előmelegített sütőben süsd őket 20–25 perc alatt aranybarnára, majd hagyd kihűlni.
4) A krémhez keverd össze a tojást a citrom levével és a cukorral. Vízgőz felett,
folyamatos kavargatás mellett addig főzd, amíg be nem sűrűsödik. A még langyos
krémhez add hozzá a vajat, keverd egyneművé, majd hagyd kihűlni. 5) Töltsd
habzsákba, fogj egy fánkot, az alján döfd át és finoman nyomd bele a krémet.
6) A cukormázhoz keverd össze a cukrot a vízzel, adj hozzá néhány csepp ecetet,
majd alacsony lángon forrald fel, és a forrástól további 10 percig főzd. Kavargatni
nem szabad, inkább az edényt rázogasd. 7) Keverőtálban, robotgéppel, alacsony
fokozaton kezdd el kavarni. 10–12 perc alatt szépen kifehéredik és besűrűsödik a
máz, ezután kis lángon melegítsd fel. 8) Egyesével mártsd bele a cukormázba a fánkokat, és egyből díszítsd a tetejét friss gyümölcsökkel, majd várd meg, amíg megköt.

Nagy küzdelem volt, mire rájöttem a helyes
arányokra és technikára, hogy mindig bombabiztos
égetett tésztát tudjak készíteni. Még azok a
könyvek is csalódást okoztak, amelyekben vakon
és feltétel nélkül megbíztam... Viszont garantálom,
hogy ez itt siker lesz, többször teszteltem!
2016. február | stílus&lendület |
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Fánk

Hozzávalók: 3 dl tej, 1 tk. cukor, 2,5 dkg élesztő, 50 dkg liszt,
1 ek. cukor, 1/2 tk. só, 1 tojás, a sütéshez 7,5 dl olaj.

Így készül:

1) A tejet langyosítsd fel, keverj bele egy teáskanál cukrot, és morzsold bele az élesztőt, majd negyed óra alatt hagyd felfutni. 2) A lisztet, a cukrot és a sót tedd egy keve-

rőtálba, üss bele egy tojást, majd add hozzá az élesztős tejet. Fakanállal kezdd el
megdolgozni, és ne is hagyd abba jó 10–15 percig, amíg hólyagos, levegős és könnyű
nem lesz a tészta, és el nem válik az edény falától. 3) Takard le egy konyharuhával,
és egy óra alatt keleszd a duplájára. 4) A tésztát lisztezett felületen gyúrd át, majd
nyújtsd ki 2 centi vastagra. Fánkszaggatóval (vagy egy közönséges vizespohárral)
szaggasd ki a fánkokat. A maradék tésztát gyúrd újra össze, majd újra szaggasd ki.
A fánkokat takard le konyharuhával, majd fél órán át hagyd újra megkelni. 5) Az olajat hevítsd fel, majd tedd bele a fánkokat úgy, hogy az a fele, amelyik lisztes (amelyik
a kelesztés alatt alul volt) kerüljön most felülre. Fedd le az edényt, és 2 percig süsd.
Forgasd meg a fánkokat, és a másik oldalukat is 2 percig süsd, de most fedő nélkül.
A kész fánkokat szedd konyhai papírtörlővel bélelt tányérra, és itasd le róluk a felesleges olajat. 6) Porcukorral meghintve és lekvárral tálald.

Igazi, gyermekkoromat idéző kedvenc
a szalaggal körbefuttatott, élesztős fánk.
És ha már a tradícióknál tartunk, akkor nem
is kerülhet a tetejére más, csakis jóféle házi
barack- vagy szilvalekvár!

borajánló
Válogasson az új évjáratú borok közül
a Bortársaság ajánlásával!
Légli
333 2015

Etyeki Kúria
rozé 2015

Hozzávalók:
a cukorsziruphoz:
3 dl víz, 20 dkg cukor,
5 egész zöld kardamom, 3-4 szárított
rózsabimbó, néhány
csepp rózsavíz,
a tésztához:
20 dkg tejpor, 10 dkg
liszt, 1 kk. szóda
bikarbóna, 1 csipet só, 5 dkg olvasztott vaj, 1,75 dl tej,
a sütéshez 7,5 dl
napraforgóolaj.

Guláb dzsámun
Így készül:

Günzer
Portugieser 2015

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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edénybe a vizet, add hozzá a cukrot, a megroppantott kardamomokat és a rózsabimbót. 2) Addig
főzd, amíg a cukor teljesen el nem olvad, és kissé
be nem sűrűsödik a szirup, majd zárd el alatta a lángot, adj hozzá 2-3 csepp rózsavizet, majd tedd félre.
3) A tejport, a lisztet, a szódabikarbónát és a csipet sót öntsd egy tálba, add hozzá a vajat és a tejet,
majd kézzel gyúrd össze a tésztát, és tedd félre húsz
percre. 4) A tésztából formázz kb. 20 diónyi nagyságú golyót. 5) Forrósítsd fel az olajat, és süsd ki
benne a fánkokat szép sötétbarnára. Szűrőlapáttal
szedd ki az elkészült golyókat, és tedd konyhai
papírtörlővel bélelt tányérra, majd 1–2 perc múlva
szedd át a szirupba. Hagyd benne a fánkokat egy
éjszakára, és másnap tálalhatod.

Libri Kiadó • Recept: Kárai Dávid: 50 édesség, amit el kell
készítened • Ételfotók: Kárai Dávid, Nemes Nóra • Porté:
Viszlay Márk • Food stylist: Kárai Dávid, Nemes Nóra

1) A cukorsziruppal kezdd: öntsd egy közepes méretű

A használt étolaj útja
A finom farsangi fánkok elkészítése után már csak
egy kérdés marad: miként lehet a használt sütőolajat
újrafelhasználni, illetve eltávolítani az otthonunkból?
A szelektív hulladékgyűjtésre gyakran még mindig úgy gondolunk, mintha valami luxusról lenne szó, amit megfelelő
körülmények nélkül nem lehet megoldani. Pedig a kommunális hulladékgyűjtőbe (a kukába) nem is szabad olyan szemetet dobni, amit szelektíven is gyűjthetnénk. Bár sajnos
ritkán ellenőrzik, a szemétszállító cég megtagadhatja szemetünk elszállítását abban az esetben, ha mást is helyeztünk a kukába, mint ami odavaló. Ehhez szorosan kapcsolódik a használt étolaj problémája is, melyről sokan még
ma sem tudják, hogy nem a lefolyóba kell önteni.
Hogy mi a megoldás? Gyűjtsük össze a feleslegessé vált
étolajat, melyet országszerte már
184 MOL-töltőállomásra elvihetünk és amelyből ezáltal:
– bioüzemanyag készül dízelmotorok számára,
– biogáz készül energiatermelésre,
– biogázüzemű kazánhoz meleg vizet állítanak elő,
– földgáz minőségű biometánt állítanak elő.
A sütőolajat befogadó benzinkutak listája megtalálható
a jovoujratoltve.hu oldalon!

SZÁMÍT, HOVA ÖNTÖD
A HASZNÁLT OLAJAT!
A használt olaj nem csak a lefolyódat teszi
tönkre, de csökkenő ivóvíz készleteinket is
károsítja! Védd mindkettőt: főzés után gyűjtsd
össze és add le a kijelölt MOL kutakon!

boldogolaj.hu

Tudta, hogy…
• e
 gyetlen csepp étolaj ezer liter élővizet szennyez be?
Az olajtól nem jut oxigén a víz felszíne alá, így a halak és
más élőlények megfulladnak.
• a csővezeték falára rakódva a csatorna dugulását okozza?
Ráadásul csökkenti, vagy akár tönkre is teheti
a szennyvíztelep hatékony működését.
• a szemétbe öntve nehezen lebomló anyagként jelenik meg?
• a talajba kerülve megakadályozza a víz feljebb jutását?

kultúra

Programeső
februárban

Dinamikus
hétköznapok,
vidám hétvégék

gasztró

Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál
Pilisszentkereszt, Pilisi Szlovákok Központja
2016. február 6.

o

A pilisi nemzetiségek szeretnek sütni-főzni, és szeretik a hagyományos receptjeiket a
nagyközönséggel is megosztani. Az új évben korán vége lesz a farsangnak, így február
elején már el is érkezik a farsangbúcsúztatás ideje! A IX. Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál
kihasználja a böjt előtti utolsó napokat: a farsangi felvonulás, az egész napos műsor,
a folklór fellépők, koncert, bál és diszkó mellett főszerep jut az időszak sztárjainak, a
fánkoknak. Egérke, csöröge, szalagos vagy lekváros, a lényeg, hogy végigkóstolhatjuk
nemcsak a magyar, hanem a szlovák és a sváb konyha saját fánkjait is. Persze előtteutána tervezzünk be egy jó kis sportprogramot, nehogy ne férjenek be a finomságok,
a kedvenceink receptjét pedig bátran kérjük el!

koncert

A Kodály Filharmonikusok
farsangi koncertje
Debrecen, Kölcsey Központ
2016. február 11.

Változatos, szórakoztató muzsika a Kodály Filharmonikusok farsangi,
vidám koncertjén két tehetséges, fiatal vendégművésszel. A nemzetközi
karmesterversenyek sokszoros díjazottja, az ausztrál Carolyn Watson vezényel, míg a szintén számos díjat nyert lengyel Marcelina Beucher énekével
járul hozzá a farsangi előadáshoz. A programban pedig felcsendül többek
között Rimszkij-Korszakov, Kabalevszkij és Strauss több darabja.

Ï

interaktív

Valentin-nap a Zalakarosi Fürdőben
Zalakaros, Thermál út 1.
2016. február 13–14.

Ï
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Akár családi, akár romantikus lazítás a szerelmesek napján. Azonkívül, hogy a
gyógyvízben gyakorolhatjuk kedvesünk megmentését, hogy indulhatunk versíró pályázaton és készíthetünk képeslapot, benevezhetünk együtt a csodálatos csokikrémes szaunaszeánszra, de megmérettethetjük magunkat a táncversenyen is. Élvezzük ki, hogy a Fürdő ötvözi az egészséget a romantikával,
és éljünk meg közösen egy mozgalmas Valentin-napot.

kultúra

gyerek

előadás
Shaolin warriors
– The magical secret
Szeged, Nemzeti Színház • 2016. február 20.

MUS-E Kreatív
művészeti foglalkozás

16 shaolin szerzetes bemutatja, hogyan lehet légzéstechnika, önuralom és
gyakorlás segítségével meghaladni a test és a szellem határait. Csodálatos
harcművészeti előadás, mely bevezet az ezeréves filozófiai tudás, a misztikum és a zen buddhizmus világába, mindezt úgy, hogy tökéletesen elvarázsolja a nézőt. Fiúk és férfiak, akik látszólag a lehetetlenre is megtanították
a testüket. Hagyjuk, hogy lenyűgözzön a Kelet titka, és ne csodálkozzunk,
ha csak ámulunk és bámulunk azon, mire képes az ember.

Budapest, MÜPA • 2016. február 27.

A neves hegedűművész és humanista gondolkodó,
Yehudi Menuhin kezdeményezésére indult mintaprogram a 8–12 éves gyerekeket a művészet segítségével
teszi nyitottá a külső világ jelenségeinek befogadására. A kreatív foglalkozás olyan csatornán keresztül
vezeti az ifjúság figyelmét, ami túlmutat a szavakon.
A hangok, hangszerek érzékennyé teszik a gyerekeket
egy másfajta gondolkodásra, ami lehetővé teszi, hogy
az átélt dolgokat újraértelmezzék.

Carol

Bemutató: 2016. február 11.

mozi
Hogyan mondjam el neked…?!
Párkapcsolati kibeszélőkönyv
Athenaeum

Persze, szeretjük egymást, de néha akár
be is ágyazhatna, és az sem lenne baj,
¿
ha szólna, amikor későn jön haza. Vagy
nem indulás előtt öt perccel kéne hajat
mosnia. A sok kimondatlan konfliktus,
apróság, zavaró tényező a szőnyeg alá
söpörve a legstabilabb kapcsolatot is ki tudja kezdeni.
A kibeszélőkönyv segít, hogy indulatok nélkül válaszolhassunk egymás vágyaira, félelmeire, és hogy végiggondoljuk, miért teszünk valamit úgy, ahogy.

Á

Az ötvenes évek Amerikájában a jómódú, ám kihűlt
házasságában vergődő Carol (Cate Blanchett) megismerkedik egy fiatal, áruházi eladóként dolgozó lánnyal
(Rooney Mara). A két nő között gyorsan elmélyül az ismeretség, miközben Carol férje nem kívánja szépen elengedni a feleségét. Egyre mélyebb titkok kerülnek felszínre, és nem lehet tudni, a lavina hol áll meg. Eddig
cannes-i siker és Golden Globe-jelölések szegélyezik az
izgalmas dráma útját.

Kárai Dávid:
50 édesség,
amit el kell készítened

könyv

Libri

Az ízHUSZÁR blog szerzője,
a NoSalty népszerű receptoldalának főszerkesztője a desszertek
világába kalauzolja olvasóit, s olyan
többszörösen tesztelt receptekkel
gazdagítja tudástárunkat, melyeket
követve még egy éclair fánk vagy
zserbó sem foghat ki rajtunk.

¿
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horoszkóp

Izgalmas

lehetőségekben
gazdag február

Tom
Selleck
1945. január 29.

Rosamund
Pike
1979. január 27.

Vágó
Natalie
István
Dormer
1949. február 14. 1982. február 11.

A tél utolsó hónapjában sem fogunk unatkozni. Remek
kihívások és nagyszerű lehetőségek tárulhatnak fel előttünk,
ha nyitva tartjuk a szemünket és a szívünket. Kinek a nyüzsgés,
kinek a nyugalom nyitja meg a korábban zárt ajtókat.

Kos

Mérleg

Bika

Skorpió

Március 21. – április 21.

Míg januárban a munkatársaira áldozta extra adag
energiáját, most a baráti körön van a sor. Használja
februári népszerűségét arra, hogy izgalmas, mozgalmas hónapja legyen.

Április 22. – május 21.

Most szüksége lesz egy csipetnyivel több magabiztosságra, ezért javuló anyagi helyzetét használja
arra, hogy saját testébe, lelkébe fektet be. Ha időt
és energiát áldoz egy hasznos tevékenységre,
könnyebb lesz kiállnia a jó ügyért.

Ikrek

Május 22. – június 21.

Február egy érdekes találkozást hoz. Lehet, hogy
nem lesz belőle sem tartós kapcsolat, sem mély
barátság, de biztosan új horizontot nyit meg
az életében, aminek talán csak később látja
áldásos hatását.

Rák

Június 22. – július 21.

Valamivel több lesz a munkahelyi feladata, mint ami
komfortos lenne, de mivel ezek nagyrészt örömmel
vállalt munkák, sokkal inkább kihívásnak érzi, mint
tehernek, ráadásul anyagilag is jól jár velük.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Az év eleji sikerélmény jótékony hatását még most is
érzi, nagylelkűsége által pedig ezt másokkal is képes
megosztani. A hétvégék kellemes társasági élményeket kínálnak.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Amilyen lendületesen köszöntött be ez az év, olyan
békés, nyugodt és csendes lesz a február. Ezt érdemes kihasználni többféle meditatív tevékenységre,
nyugalma pedig környezetére is átragad.
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Szeptember 23. – október 22.

Ha párkapcsolatban él, társát új oldaláról ismerheti
meg, vagy valami izgalmas, közös programban vehetnek részt. Ha egyedül él, Ámor pont onnan érkezik,
ahonnan a legkevésbé várná.

Október 23. – november 22.

Régi maximalizmusával lép ebbe az eleven hónapba,
de így is könnyedén, vidáman kezeli az eseményeket.
A munkahelyén sokan hallgatnak önre, így most példát mutathat – akár tanács helyett is.

Nyilas

November 23. – december 22.

Talán még a szokottnál is nagyobb lesz a szabad
ságvágya, de ezt most mind társa, mind környezete
jól tolerálja. A hónap második felében bátran nyisson
új szellemi kihívás felé.

Bak

December 23. – január 19.

Ha az előző hónap túl sok változást hozott, felléle
gezhet, a február nyugalmas lesz. Most alkalma lesz
rá, hogy emberi kapcsolataiban kijelölje saját határait, ha kell, diplomatikusan nemet mondhat.

Vízöntő

Január 20. – február 18.

Fogadja örömmel, hogy ez még a szokottnál is kicsit
nyüzsgőbb hónap lesz. Szerencsére a nagy jövésmenésben egyetlen percre sem hanyagolja el
a munkáját, miközben jókívánságokban sem
szenved majd hiányt.

Halak

Február 19. – március 20.

Egy régi ismerős vagy eltávolodott barát felbukkanhat
a hónap közepén, amit ön örömmel fogad. Könnyen
lehet, hogy a kapcsolatot ott folytatják, ahol valaha
abbahagyták – ha közben szentimentális hangulatba
kerül, bátran élje meg!

OLAJCSERE-TÖLTET
ÓRIÁSKEDVEZMÉNNYEL
Vásároljon egy teljes olajcserére elegendő
mennyiségű (4, 5 vagy 6 liter, illetve ezen
mennyiségek többszöröse) prémium
MOL Dynamic motorolajat, és mi akár
50% kedvezményt adunk az árból!

Az akcióban részt vevő termékek:
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold
5W-30, MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star
PC 5W-30, MOL Dynamic Prima 5W-40, MOL Dynamic
Synt 5W-30, MOL Dynamic Max 10W-40.
Az akció a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.

MOL_Dynamic_olajcsere_sajto_210x146_0119.indd 1

2016.01.19. 11:

4398 Ft helyett
csak

TÉL VÉGI
ÁROLVADÁS
Most vásároljon 4L-es EVOX Ice
Crystal és 2L-es EVOX 4 season
szélvédőmosó folyadékot
kedvezményes áron és nem érheti
váratlanul egyetlen évszak sem!

Az akció 2016. február 1-től
a készlet erejéig tart.

3699 Ft

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2016. február 29-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.), vagy elektronikus formában
a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Semmi sem ápolja úgy a szépséget, mint a boldogság.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek:
Besze András – Kiskunfélegyháza; Tóth Györgyi – Szombathely; dr. Resch Karolina – Bázakerettye; Jámbor Györgyné – Komárom; Kiss Csaba – Szeghalom. Gratulálunk!
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TEGYE ELLENÁLLÓVÁ
AUTÓJÁT A TÉLI FAGGYAL
SZEMBEN!
-40
Válassza az EVO NEO DIESEL-t, amely akár

ºC

-40°C-ban is gyors, zökkenőmentes indulást
biztosít autójának.
*Az EN 590 szabvány minimális CFPP követelménye alapján.

