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A Peugeot legfrissebb akciója garantálja a jó klímát minden autóban.
Márkaszervizeinkben a klímatisztítás pollenszűrőcserével csak 9 990 Ft, amihez 30 pontos
tavaszi átvizsgálást adunk ajándékba. Sőt, a Főnix Programban részt vevő ügyfeleinknek
további 1000 Ft kedvezményt biztosítunk. És ez nem minden!
Most a gyári fékbetéteket és féktárcsákat 25%-os kedvezménnyel kínáljuk. Ilyen csak
a Peugeot-márkaszervizekben lehetséges.
Részletek a részt vevő Peugeot-márkaszervizekben és a peugeot.hu-n.

A klímatisztítás-, valamint a fékbetét- és féktárcsaakció április 18. és június 15. között érvényes, a Főnix Program alapkedvezményével nem összevonható. Az ajánlat más
márkák esetében is érvényes lehet, a részletekről az akcióban részt vevő márkaszervizekben kaphat felvilágosítást. A mechanikus átvizsgálás szemrevételezéssel történik,
és nem helyettesíti a kötelező műszaki szervizt és a műszaki vizsgát. A meghirdetett 9 990 Ft-os ár bruttó ügyfélár, amely tartalmazza a munkadíjat és az alkatrészek árát is!
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Májusban az édesanyákat, az anyaságot ünnepeljük.
Gubás Gabi második gyermekét várja, ritkán mutatja
meg családját a nagyközönségnek,most velünk, önökkel
kivételt tett. Anyának lenni épp olyan örömet és kiteljesedést jelent, mint amikor a májusi természet eléri a
legteljesebb, legszínesebb állapotát. És ha ilyenkor legszebb a természet, üdítő kikapcsolódást ad a jó levegőn
a biciklizés valamelyik vidéki bicikliúton.
A szabad mozgás boldogsághormonokat termel, de
a boldogság forrását nem csak a külső tényezőkben
érdemes keresnünk. Lapozzon új Éntérkép rovatunkhoz, ahol arra keressük a választ, hogyan kerülhetünk
egyensúlyba önmagunkkal.
Vége a kabátos, pulóveres, sötét színekbe burkolózó
időszaknak, elő a színes, vidám ruhákkal! Az idei tavaszi
és nyári trendekről Stílus összeállításunkban olvashat.
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aUtÓs-motoros HíreK

Győzni megy a BMW a DTM-be Háromszor két autóval száll be a Német Túraautó-bajnokságba (DTM) a BMW. A müncheniek már
évek óta fejlesztgetnek egy M3-as alapokra
épített gépet, most ebből adnak két-két darabot három csapatnak. Így a 2012-es idényben
a BMW Team Schnitzer, a BMW Team RBM és
a Reinhold Motorsport GmbH szállhat harcba a
Mercedes és Audi versenygépekkel.
Cabrera a Gallardo helyett A Lamborghini
új konkurenst szeretne állítani a Ferrari 458
Italia sportkocsinak, a jelenleg futó Gallardo
utódjának neve pedig minden bizonnyal
Cabrera lesz. Sajtóinformációk alapján a 2012ben megjelenő típust V10-es, 600 loerős motor
hajtja majd, ami 30 lóerővel erősebb, mint a
Gallardo csúcsváltozata. A tervek szerint a
Cabrera összkerékhajtással érkezik.

Meglepetésre gyártásba kerül az 500 Coupé

A Fiat a Genfi Autószalonon mutatott be egy, a Zagato formatervező stúdió által megálmodott kisautót,
az 500 Coupét. Akkor úgy tűnt, és ezt nem is cáfolták a torinóiak, hogy az autóból ez az egy példány készül
csak, mára azonban már biztosnak tűnik, hogy ha korlátozott darabszámban is, de sorozatgyártásba kerül a kis
autó. A Zagato stílusjegyeit, így az első ülések fölötti egy-egy buborékot, a keskeny hátsó ablakokat és a tetővel szinte alig érintkező
B oszlopot felvonultató autóhoz a
105 lóerős turbós-benzines erőforrást párosították.

Légi bemutató a Ferrarinál

Az olasz sportkocsigyártó megadta a módját első összkerékhajtású modellje zártkörű sajtóbemutatójának: a Ferrari FF egy példányát az olasz légierő helikopterével szállították fel a 2540 méter magasan lévő
Kornplatz sípályára a Dolomitokban. Talán túlzásnak tűnik ez a felhajtás, ugyanakkor valahol érthető is: az
összkerékhajtású FF új fejezetet nyithat a patinás autógyár történetében. Az érdeklődés a borsos ár ellenére
is kiemelkedő: a 2011-es évre tervezett 800 darab autó mindegyike elkelt a Genfi Autószalon tíz napja alatt.

Üzemanyagcellás Suzuki robogó
Az üzemanyagcellás robogók közül a
Suzuki Burgman különleges változata kapta meg
elsőként a teljes körű uniós jármű-típusengedélyt
– ennek birtokában a motor az európai közösség
mind a 27 tagállamában forgalmazható.
A Burgmanba elektromotort, léghűtéses üzemanyagcellát és hidrogéntartályt építettek, így
szén-dioxid helyett vízpára jön ki a kipufogóján.

Átadták az új Tisza-hidat A Szeged és
Makó közötti M43-as autópálya részét képező
796 méter hosszú Móra Ferenc híd terheléses
vizsgálata márciusban történt meg: különböző elrendezésben 32 darab, egyenként 40 tonnás kamiont állítottak rá a hídra, és így vizsgálták az elemek viselkedését. Így most már teljes
hosszában járható a két város közötti 31,6 kilométer hosszú sztráda.
A rali-vb-re készül a Volkswagen?
A sorozatos Dakar-sikerek után a rali-világbajnokság legfelsőbb osztályában, a WRC-ben
is kipróbálná magát a wolfsburgi gyár. Hírek
szerint már készül a Polo alapjaira épülő gép,
amit a több márka ralisikereiben komoly szerepet játszó Francois-Xavier Demaison tervez, de
részt vesz a szervezésben a kétszeres világbajnok, a Volkswagennel Dakart nyerő Carlos
Sainz is.
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Nincs több titok
a 6-os BMW kupéról

A BMW minden hivatalos információt közölt a 6-os kupé 2011-es változatáról. Külsőre nincs sok meglepetés:
a már korábban bemutatott kabrió kapott egy igen tetszetősen ívelt tetőt. Bár 39 mm-rel szélesebb és 74-rel
hosszabb lett, valamint a tengelytávot is megnövelték, a 2+2 személyes 6-os kupé célközönsége továbbra sem
a nagycsaládosok. Sokkal fontosabb, hogy a 640i-ben lévő gyengébb motor is 320 lóerős (450 Nm-es nyomatékkal), míg a 650i-ben szolgáló csúcserőforrás egy duplaturbós 4,4 literes V8, ami 407 lóerőt tud leadni.
A kisebb modell kapott Start-Stop automatikát, sőt Eco-Pro üzemmódban is működhet: ilyenkor az elektronika
mindenen spórol, a tükörfűtéstől az ülésfűtésig.

aUtÓs-motoros HíreK

Elektromosan tér vissza a legendás Bulli

A Volkswagen a Genfi Autószalonon a személyautók mellett általános lelkesedést kiváltva egy
meglepetést is tartogatott: a legendás T1-es kisbusz, azaz a Bulli (igen, a kereklámpás hippi
„csapatszállítóról” van szó) vadonatúj koncepcióját. A modernizált busz formájában ugyan megújult, mégis abszolút autentikusan viszi tovább a hagyományokat. A meghajtása viszont teljes
egészében XXI. századi: tisztán elektromos, amiről 114 lóerős, 270 Nm nyomatékú elektromotor gondoskodik. 11,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, és egy feltöltéssel akár 300 km-t
is megtehet.

Amerikai túramotor mindenkinek

Legalábbis a Motus gyártója nyilván ezt szeretné előbb vagy utóbb elérni. Bár
a mezőny igen erős, azért az áttörés nem lehetetlen: az új
MST típus 1650 köbcentis, nyomórudas V4-ese 160 lóerőt
továbbít a kerekek felé. Az alapváltozatba Marzocchi, a
komolyabb R modellbe Öhlins futóműelemek kerülnek
majd. A 227 kilós önsúly ilyen teljesítmény mellett igen dinamikus menettulajdonságokat ígér. Egyelőre a
tesztelés folyik gőzerővel, a forgalmazás 2012 első negyedévében kezdődhet meg.

Végre egy harapós Jaguar

Mostanában valahogy nem olyan modellek jöttek Whitley-ből, amilyennek igazából szeretjük a Jaguart. Az új,
pályaversenyzésre szánt XKR-S azonban végre a helyes válasz az óhajtó mondatra. 5 literes, kompresszoros
V8-as motor, ami nem kevesebb mint 550 lóerőt és 680 Nm nyomatékot képes leadni, ez pedig 4,2 másodperces százas gyorsulást eredményez. Tíz milliméterrel leültették az XKR kasztniját, természetesen új futóművet
és a brutális erőhöz szabott új, kerámia féktárcsákat kapott
a ragadozó. A gyártótól szokatlan világoskék festés
pedig minden körülmények között felhívja
magára a figyelmet.

aUtÓs-motoros HíreK
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J ELEN SZÁMUNKBAN FOLYTATJUK A JÁRMŰVEZETŐKNEK SZÁNT
SOROZATUNKAT ; ÚJABB 5 TANÁCSOT ADUNK A VESZÉLYES
KÖZLEKEDÉSI HELYZETEK ELKERÜLÉSÉRE .

1. Csúszás közben próbáljon meg uralkodni
a jármű felett!
A gépkocsi általában olyankor csúszik meg, amikor a járművezető nem az útviszonyoknak megfelelő
sebességgel hajt. Ha megcsúszik, és nem tudja a járművet uralni, akkor azonnal vegye le a lábát a gázpedálról, de ne nyomja le a fékpedált! Gyors mozdulattal fordítsa a kormányt abba az irányba, amelybe
a gépkocsi elülső része is tart! Ezzel kiegyenesíti és
az iránynak megfelelő helyzetbe állítja a kerekeket.
Ha a gépkocsi kezd visszafordulni a helyes irányba,
akkor a kormányt fordítsa az ellenkező irányba mindaddig, amíg a gépkocsi vissza nem tér a kívánt pályára. Ha a megcsúszás kezelhető a gépkocsi irányításával, akkor fordítsa kissé vissza a kormányt, s ezzel
párhuzamosan folyamatosan lassítson (erős fékezés
nélkül). Mihelyt a gumiabroncsok újra megkapaszkodnak az úttesten, újra befolyásolhatja a gépkocsi
haladási irányát.
2. Kerülje el a frontális ütközést!
A frontális ütközés a legrosszabb típusú autóbaleset. Ilyen balesetek egyenes útszakaszokon is előfordulhatnak, ha az autóvezető elszunnyad vagy
figyelmetlenül vezet. Ezért összpontosítson a vezetésre, és minél nagyobb távolságot tekintsen át az
úton. Ha a vezetésre összpontosít, idejében észlelheti a szembejövő járművek esetleges rendellenes
haladását. Figyeljen, hogy az úton előrelátóan megítélhesse a többi járművezető balesetveszélyes viselkedését. A kanyarokban ne a középvonalhoz húzódva hajtson, hanem mindig a saját forgalmi sávjának
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jobb oldala mentén; ezzel elkerülheti az olyan járművel való ütközést, amelynek a vezetője esetleg ráhajt
a felezővonalra.
3. Előzzön biztonságosan!
Ebben az esetben elsősorban azt mérlegelje, hogy
csakugyan szükséges-e az előzés! Ha úgy döntött,
hogy igenis szükséges, akkor ellenőrizze, hogy az út
szabad-e Ön előtt, és hogy szabad-e vajon Ön mögött
is (nehogy más járművezetők éppen Önt előzzék)!
Bizonyosodjon meg arról, hogy az előzési manőverrel
senkit sem veszélyeztet! Az előzés előtt ne kerüljön
szorosan az Ön előtt haladó jármű mögé, hanem tartson olyan távolságot, hogy láthassa a forgalmi helyzetet az úton! A menetirány szerinti forgalmi sávba
való visszatéréskor győződjön meg róla, hogy a megelőzött jármű megfelelő távolságra halad-e Öntől – a
távolság akkor megfelelő, ha a visszapillantó tükörben a jármű elejét látja.
4. Előzze meg az egyautós baleseteket is!
Ilyen baleset akkor történik, ha a vezető elveszti uralmát a jármű felett. Ilyenkor az autós többnyire nem
összpontosít eléggé a vezetésre, fáradt és siet, hogy
végre megpihenhessen. Az ilyen helyzetekben a gépkocsi esetleg irányíthatatlanul megcsúszik. Az egyautós baleseteknél a jármű általában az út jobb oldala
felé tart; ott figyelmeztető vibrációkat keltő útfestés
hívja fel a vezető figyelmét a veszélyre. A vezető erre
eltúlzottan reagálhat, s ebből adódhat a baleset.

Ha észreveszi, hogy a gépkocsi az úttest jobb széle
felé tart, engedje fel a gázpedált és lassítson! Folytassa az utat az út széle mellett, és a járművet folyamatosan irányítsa vissza az útra! Lassításra használhatja a féket, de ne nyomja le erősen a fékpedált,
és semmilyen körülmények között se forgassa a kormányt fékezés közben!
5. Ügyeljen arra, hogy a szembejövő járművek
fénye ne vakítsa el!
A gépkocsik fényszórói ma már jóval élesebb fényt
bocsátanak ki, mint régebben. Sok járműbe halogénizzók vagy nagyon erős „kék” fényt kibocsátó, gázkisüléses izzók vannak beszerelve, s azok éjszaka elvakíthatják a szembejövő járművek vezetőit. Ha Önnel
szemben olyan jármű közeledik, amelynek fényszórói túl erős fényt bocsátanak ki, akkor nem tanácsos
rávillantania a távolsági fényszóróval – még akkor
sem, ha az autóvezetők nagy része megteszi. A villantással a másik autóst is elvakíthatjuk, és abból
frontális ütközés adódhat. Az elvakítást inkább kompenzálja azzal, hogy kissé lefelé és jobbra fordítja
a tekintetét. Az út jobb oldalára festett fehér vonalat „ködvonalnak” is nevezik, s egyebek mellett arra
való, hogy rosszabb látási viszonyok mellett vezesse
a gépkocsivezetők tekintetét, illetve megkönnyítse
a jármű úton tartását. Ha tehát a szemből jövők fényszórója elvakítaná, akkor figyeljen a ködvonalra!

Legendák találkozása
Opel Családi Születésnap

20

éves
az Opel
Magyarország

A 20 éves Opel Magyarország egy felejthetetlen családi programra
invitál mindenkit. Autóritkaságok, veterán autók és színes
szórakoztató programok várják napközben a gyerekeket és
a felnőtteket. A vidám, ünnepi napot egész estés Tankcsapda
koncert zárja.

TANKCSAPDA koncert
Hungaroring, 2011. május 14.
A belépőért regisztráljon a www.legendak.com oldalon!

www.opel.hu

Kiemelt
partnerek:

facebook.com/OpelHU

sztárteszt
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E RDŐHEGYI B RIGITTA

PÁR ÉV VEL EZELŐT T AZZAL KERÜLT
A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBA , HOGY
Ő ÉNEKELHETET T S OPHIA L OREN FIÁNAK
ESKÜVŐJÉN . A KKORIBAN MINDENKI AZT
TALÁLGAT TA , KI LEHET EZ A TITOKZATOS ,
ISMERETLEN ÉNEKESNŐ , HOL BUJKÁLT,
ÉS MIÉRT ÉPPEN Ő A SZERENCSÉS
KIVÁLASZTOT T?

A ZT, HOGY ANNAK IDEJÉN

ELSŐSORBAN TEHETSÉGÉNEK ÉS NEM
PUSZTÁN A VÉLETLENNEK KÖSZÖNHET TE
A LEHETŐSÉGET, AZÓTA

E RDŐHEGYI

B RIGIT TA TÖBBSZÖR IS BEBIZONYÍTOT TA .
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sztárteszt

„Bármit vissza
lehet utasítani.”

A figyelemreméltó kezdet után mégis több évig kellett várni az első önálló albumra, pedig közben egyre többször fordult elő, hogy szupersztárok, világhírű
politikusok ültek közönsége soraiban. A Mihail Gorbacsov születésnapját ünneplő egykori politikai elitet
vagy a Depeche Mode tagjait egy szempillantás alatt
elvarázsolta. Ha messziről úgy is tűnt, könnyen jön a
siker, a háttérben Brigi keményen megdolgozott érte.
Nemrégiben aztán újabb meglepetéssel szolgált a
‚
‚
20-as, 30-as évek zenei világáért rajongó énekesnő:
az Uránia színpadára egy, a korszak hangulatát idéző, hatalmas show-t álmodott, aminek tavasszal volt
a bemutatója.
Stílus&Lendület: Még friss az élmény, hogy sikerült?
Erdőhegyi Brigitta: A visszajelzések alapján fantasztikusan. Nagyon sokat készültem rá, egy régi
vágyam vált valóra.
S&L: Minden úgy alakult, ahogy szerette volna?
E. B.: Azt kell mondanom, hogy igen. Ami nehézség
vagy hiba megtörténhetett, az a bemutatót megelőző
két hónapban bekövetkezett.

S&L: A színpadon legtöbbször a szenvedélyes oldalát mutatja, egyébként mennyire rendeli alá magát az
érzelmeinek?
E. B.: Alapvetően nagyon emocionális alkat vagyok.
Ha nem vigyáznék, annyira elragadnának az érzelmeim, hogy ki tudja, milyen következményekkel járna.
Nem tagadom, hogy a döntéseimet is ezek alapján
hozom. Mellesleg hiszem, hogy az ösztöneink sokkal
előrébb járnak az agyunknál. Nem egyszer fordult elő
életem során, hogy környezetem egy emberként azt
harsogta: nem vagyok normális, később azonban az
élet engem igazolt.
S&L: Az intuíciókra épülő életvezetés, kifejezetten
nőies dolog.
E. B.: Nagyon hiszek bennük. Akkor vagyok bajban,
ha az ösztöneim mást súgnak, mint amit az agyam
üzen. Akkor kicsit összezavarodom.
S&L: Visszatérve a nőiességre – amit egész külsejével hangsúlyoz, civilben is, hát még a színpadon –,
nyolc évig volt a Cotton Club dívája. Amikor a műsora által elvarázsolt jóképű úriember egy kis alkohol
hatására odamegy Önhöz, mi történik?
E. B.: Az az igazság – kicsit sajnálom is –, a férfiakat
valamiért a színpad riasztja. Ha valaki ott lát meg először, akkor nagyon férfinak kell lennie ahhoz, hogy
utána bármit kezdeményezzen. Végül is kezdeményezzen. Ennek ellenére olykor hoz az élet lehetőségeket, ajánlatokat.
S&L: Van visszautasíthatatlan is?
E. B.: Bármit vissza lehet utasítani.
S&L: Például a külföldi karriert is?
E. B.: Ha valaki ezt azért csinálja, hogy örömet szerezzen vele, akkor nem feltétlenül érdekli, hogy
magyar, amerikai, olasz földön énekel… Én Magyarországon is rengeteget énekelek külföldieknek, sőt,
megkockáztatom, ők vannak a nagyobb számban.

Soha nem érdekelt, milyen nemzetiségű emberek előtt lépek fel. De mint említettem, emocionális vagyok, és az viszont fontos nekem, hogy amikor éjszaka megyek haza, akkor lássam a Lánchidat,
a Parlamentet, Budapest fényeit, fontos nekem az,
hogy magyar vagyok.
S&L: Azért hoztam szóba, mert a nevét úgy ismerte meg az ország, hogy Sophia Loren fiának az esküvőjén énekelt, aztán ott volt Gorbacsov születésnapi partija, és a hazánkban turnézó Depeche Mode is
a műsorát választotta kikapcsolódásként. Másnak ez
három életre való lehetőség, Ön meg a jelek szerint
nem kíván élni velük.
E. B.: Tényleg nem mentem ezek után.
S&L: De miért nem?
E. B.: Talán lehetett volna belőlük valami, de
mindig inkább a szívemre hallgattam, és soha nem
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sztárteszt
gondoltam,
doltam, hogy szeretnék külföldre költözni, ott karriert építeni. Meg nem is megyek oda senkihez lehetőségért, másképp vagyok kitartó, tulajdonképpen én
elsősorban dolgozni szeretek. Ha van egy előadásom,
és utána az van az emberek szemében, amit én látni akartam, nekem az már boldogság. Ugyanakkor a
prózai része nyilván az, hogy én is szeretném befizet-

Városi autó

Az utak
hercegnője

Opel Corsa Color Edition 1.4
Motor:
Lökettérfogat:
Max. teljesítmény:
Max. forgatónyomaték:

1.4 literes
1398 cm3
74/100 LE, 6000/perc

130 Nm, 4000 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:
3,999/1,944/1,488 mm
Maximális sebesség:
180 km/h
Gyorsulás:
11,9 s
Fogyasztás:
7,1/4,6/5,5 liter
Az autó kampányára:
3 913 000 Ft
Felszereltség:
sárga-fekete zafír fényezés, belső tér egyes díszítő
elemei a karosszéria színében, feketére festett könynyűfém keréktárcsák, ülés- és kormányfűtés, érintőképernyős navigáció, CD-s rádió, MP3-lejátszás, USBcsatlakozó, Bluetooth-telefon-kihangosítás, rádió-távirányítású központi zár, tolatóradar, ISOFIX gyereküléselőkészítés az utasülésen.

Opel Corsa
Color Edition 1.4
a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic
Gold 5W–30

Nem vagyok autóőrült, de szeretem, ha otthonos a kocsim,
mivel gyakorlatilag belakom. Ott skálázok, gyakorlom a számokat, olyankor se látok, se hallok. Ebben az Opelben
az fogott meg a legjobban, hogy vidám, pajkos sárga, ránézek, és azonnal mosolyra áll a szám. Ráadásul keveset
fogyaszt, egy tökéletes női, és egyben városi autó, könnyen lehet vele parkolni, minden belefér a csomagtartóba.

ni a számláimat. De az egészet nem anyagilag közelítem meg. Hát persze, ez nem kifejezetten karrierista
hozzáállás.
S&L: Pár év múlva, középkorú nőként hogy látná
magát szívesen?
E. B.: Sok küzdelem van mögöttem. Addigra jó lenne
kicsit megnyugodni.
S&L: Akkor nem ezt a hivatást kellett volna választania!
E. B.: Másképpen fogalmazok! Szeretném, ha addigra minél több olyan álmom megvalósulna, mint ez a
mostani.
S&L: Hosszú éveken keresztül saját estje volt a Cotton
Clubban. Mik a legmeghatározóbb emlékei ebből az
időből?
E. B.: Az egyik a Depeche Mode-hoz kapcsolódik.
A szervezőjük 2006-ban látta a műsoromat, és amikor a zenekar Magyarországra jött, őt bízták meg azzal,
hogy ha lesz egy szabad estéjük, szervezzen nekik
valami programot, és az illető engem ajánlott. Amikor 2010-ben újra hazánkba érkeztek, kifejezetten
azt kérték, méghozzá hónapokkal a látogatásuk előtt,
hogy az egyetlen szabad estéjükön megint jöhessenek
megnézni a műsoromat.

S&L: Tartja velük a kapcsolatot?
E. B.: Nem, bár váltottunk néhány e-mailt. A másik kedves emlékem, még a kezdetekből, amikor bejött egy
idősebb fekete férfi a színfalak mögé, lelkesen dicsért,
én megköszöntem udvariasan, és utólag derült ki, hogy
Coppola Gengszterek klubja című filmjének egyik még
élő sztepptáncosához volt szerencsém. Ha tudtam volna, hogy ki ő, biztos százszor idegesebb lettem volna,
mint Sophia Loren vagy Gorbacsov előtt.
S&L: Akkor nincs is otthon dicsőségfala?
E. B.: Nincs. Ezek a pillanatok a fejemben vannak.
De befejezve a gondolatmenetet, az esküvő filmes és
divatvilágából érkező közönsége, valamint a Gorbacsov estélyén megjelent politikusok egyaránt kitörő lelkesedéssel fogadták az előadásomat, ezzel szemben
a magyar közönség teljesen más. Én soha nem akkor
szoktam izgulni, amikor külföldieknek kell énekelnem,
a magyar közönség az igazi kihívás!
S&L: Igaz is, utalt már rá, hogy szereti a kihívásokat.
E. B.: Igen, ez a perverzióm!
Pribék Nóra

MOL Blue Kártya
Ajándékozzon szabadon!
A Blue Kártya sokrétû és elegáns ajándékozási forma, mely segítségével
a MOL-töltôállomások valamennyi terméke és szolgáltatása megvásárolható.
Kedveskedjen szeretteinek, vagy üzleti partnereinek ezzel az egyedi utalványkártyával.
Az egyedi MOL Blue Kártyákat keresse a kijelölt MOL-töltôállomásokon!

promÓciÓ

A MOL a lakosság számára szeretné megkönnyíteni és lehetővé tenni, hogy egyszerűen, gyorsan, környezetbarát módon „megszabaduljon” a használt sütőolajától. Nincs más teendő, csak a kutasnak oda kell adni az
olajosedényt, aki a megfelelő tárolóba önti annak tartalmát.

H  – H
 MOL-
T
Ö
!
EGYEN

N IS KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT

BIZONYÁRA SOK HÁZIASSZONYNAK OKOZOTT MÁR BOSSZÚSÁGOT,
HOGY MIT IS KEZDJEN A HÁZTARTÁSBAN FELGYÜLEMLŐ HASZNÁLT
SÜTŐOLAJJAL. EGY IDEIG ÖNTÖGETI EGYIK ÜVEGBŐL A MÁSIKBA, VÉGÜL
AZONBAN JELLEMZŐEN A SZEMÉTBEN VAGY A CSATORNÁBAN VÉGZI
A FOLYADÉK. EGY KIS ODAFIGYELÉSSEL AZONBAN SOKAT TEHETÜNK
KÖRNYEZETÜNKÉRT! EHHEZ NYÚJT MOST SEGÍTSÉGET A MOL.

Országszerte mintegy 100 MOL-benzinkúton található már olyan speciális gyűjtőhordó, amely lehetővé teszi a lakossági használt sütőolaj és zsiradék
tárolását. Aki veszi a fáradságot, és ahelyett, hogy a
lefolyóba öntené, a kijelölt MOL-benzinkutakra viszi,
ajándékba egy praktikus gyűjtőedényt kap, amelyben kényelmesen, csöpögésmentesen tudja tárolni a
használt sütőolajat.
Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel a háztartások, illetve az üzemi
konyhák, éttermek. A felhasználás során keletkező használt sütőolaj sorsa azonban csak az utóbbiaknál megoldott, ahol szervezetten folyik a hulladék
elszállítása és feldolgozása. Sajnos a lakosság által

használt olajnak csak kis része kerül a hulladékudvarokba vagy lerakóhelyekre, jelentős mennyiség a
lefolyókba vagy a szemétbe jut. Ez igen káros, hiszen
a csővezetékek falára lerakódva a csatorna dugulását okozza, a háztartási szemétbe öntve pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban. Ha pedig a sütőolaj gondatlanságból vagy
szándékosan az élővizekbe jut, az még veszélyesebb.
Tavakban, folyókban ugyanis a víz felszínén úszva
meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítva a vízi
élőlényeket. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer
liter élővizet is elszennyezhet!
Sok háziasszonynak okozhat gondot, hogy mibe is
gyűjtse az olajat. Gyakori megoldás, hogy a hasz-

nált olajat eredeti palackjába töltik vissza tölcséren
keresztül vagy befőttes üvegekbe teszik. Ez kényelmetlenséget, a konyha összepiszkolását eredményezheti. A probléma megoldására több mint 100
benzinkúton a MOL több tízezer újrahasznosított
műanyagból készült tárolóedényt oszt ki ingyenesen azok között, akik készek visszahozni az olajat és
elkötelezettnek érzik magukat a további folyamatos
gyűjtés mellett.
Emellett a CBA kijelölt üzleteiben és a Vénusz Napszüret hűségprogramjának keretében is hozzá lehet
jutni a praktikus és modern vonalvezetésű gyűjtőedényhez, amelyekbe egyszerűen, tölcsér nélkül
betölthető a használt olaj, és csöpögésmentesen,
higiénikusan tárolható és szállítható.
Mi történik a MOL-benzinkúton begyűjtött használt
sütőolajjal? Komáromban már működik olyan üzem,
ahol a használt étolajból bioüzemanyagot gyártanak.
A tisztítás során keletkező hulladék (prézli-, ételmaradék stb.) a biodízelgyártás melléktermékeivel együtt
pedig kiváló alapanyaga a biogáz-előállításnak.
A sütéshez elhasznált olajból a környezetet károsító hulladék helyett ezzel a megoldással környezetbarát termék lesz.

A használt sütőolajat átvevő MOL-töltőállomások pontos listája megtalálható a www.mol.hu oldalon.

A fotó csak illusztráció.

Terítéken a szerencse
Ötezerért egymilliót!

Tankoljon vagy vásároljon minimum 5000 Ft értékben
a kijelölt MOL-töltőállomásokon és nyerjen akár
1 millió forint értékű üzemanyagkártyát!
Promóció időtartama:
2011. április 8. és 2011. június 12. között.

WWW.TERITEKENASZERENCSE.MOL.HU

300 db kerékpár
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100 000 nyerő kupon

20 000 000 Ft összértékű ajándék üzemanyag
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A LEGJOBB TERVEZŐK

AJÁNLÁSÁVAL
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EGY EGÉSZ CSOKORRA

VALÓ SZÉPSÉGET HOZ MAGÁVAL ,
AMI A TRENDEKET ILLETI !

A LIG

VÁRJUK , HOGY A KIFUTÓKRÓL
A BOLTOKBA , MAJD
GARDRÓBUNK POLCAIRA
KERÜLJENEK A DIVATOS
KREÁCIÓK ÉS AZ EXTRA
BÜSZKÉN ZSEBELHESSÜK BE
AZ ELISMERŐ ÉS IRIGYKEDŐ
PILLANTÁSOKAT.
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Fotó: New Yorker

KIEGÉSZÍTŐK , HOGY AZTÁN

stílUs
Az idei szezon egyszerűen fenséges, friss és ragyogó lesz!
Különleges színek és extravagáns fazonok uralják a kifutókat,
méghozzá minden mennyiségben. A világhírű divatmárkák kollekciói is erre alapoznak, így például az amerikai sztártervező,
Michael Kors is, aki a színekre helyezte a fő hangsúlyt tavaszi-nyári ruhakölteményeinél. Ruhái leginkább egy nyári gyümölcsöskosárra emlékeztetnek: üde színek, tarka minták – a
málnától a citromon át egészen a mandarinig, szinte minden
színárnyalat visszaköszön.
S hogy miként viseljünk egy ilyen erőteljes színt? Például egy
egyszerű vonalvezetésű ruha formájában. Ruhatárunkat kialakíthatjuk egyetlen erőteljes színárnyalatra alapozva is, de
akár több egzotikus tónust is viselhetünk egyszerre. Most
szinte minden megengedett, színre színt halmozhatunk, a
lényeg, hogy megtaláljuk az egyensúlyt szín és fazon között.
Persze a könnyed elegancia és a letisztult vonalak hívei számára is tartogat meglepetéseket a szezon, hiszen a hófehér
ruhaköltemények ismét visszatértek a kifutókra. Calvin Kleint
a fehéren túl a minimalizmus ihlette meg. Szexi és simulékony kreációi az abszolút nőiességet képviselik. Egy bő szárú
lennadrág, egy fehér, szűkített szabású ing a legjobb választásnak bizonyulhat a forró nyári napokon.

Virágom, virágom

Termékek: Mango, New Yorker-Amisu, Bijou Brigitte, C&A, Humanic-Buffalo, GAS, Orex-Doro Chron, Douglas

A színek mellett ezúttal az anyagok mintázata is óriási hangsúlyt kap. A tavaszi kollekciók a rengeteg színnek, stílusnak
és mintának köszönhetően valóságos virágos mezővé varázsolják a divat világát. Talán éppen ez a vibrálás ihlette meg
az egyes tervezőket, akik a virágmintát az idei szezon egyik
vezető motívumává tették. Minden virágba borul: nadrágok,
ingek, ruhák, kabátok, még a fesztiválozók divatja is. A szalmakalapok, virágos tunikák, gyöngyös karkötők, rojtos táskák,
bőrsaruk – minden, ami a ’70-es éveket idéző hippi, etro és
etno stílust képviselik – továbbra is nagyon népszerűek lesznek. Ami bohókás, laza és az önfeledt életérzésre épít, remek
hétköznapi viseletnek bizonyulhat.

Neonparádé
A sminkdivat szintúgy az erőteljes vibráló színekre alapoz,
melyek a festékpalettákon is megjelennek. A szemhéjfestékek színvilágában meghatározó szerepet játszik most a
narancssárga, a fluoreszkáló kék és a magenta. Az élénk
szemfesték mellé most nem kell visszafognunk magunkat
ajkaink festésekor sem! A kihívó színek abszolút prioritást
élveznek, úgyhogy használjunk bátran erőteljes tónusú rúzsokat, színes szájfényeket is. A játékos, színes sminkek mellett
az örök érvényű füstös szem is újra hódít, de ezúttal szabadon szárnyalhat kreativitásunk, és nyugodtan elkészíthetjük
ezt a sminket a feketén kívül más színekkel is, mint például a
lila, a barna, vagy a kék. Ne riadjunk vissza a feltűnőbb árnyalatok használatától!
Egy nő kifogástalan megjelenéséhez nem csak a smink, a frizura és a divatos ruházat tartozik, hanem egy láthatatlan, de
talán minden másnál izgalmasabb és elbűvölőbb kiegészítő is: a tökéletes illat. A parfüm olyan, mint egy névjegykártya – rengeteget elárul személyiségünkről, így nagyon fontos,
hogy kellő odafigyeléssel válasszuk ki a hozzánk legjobban
illőt. A meleg évszakokban bőrünk másként párologtat; ezért
érdemes a könnyedebb, virágos, üde illatkompozíciók közül
válogatni a nappali órákra, azonban egy forró nyári estére az
intenzívebb, csábító kreációk egyikét ajánljuk.

címlapsztori

címlapsztori
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HOL IS TALÁLKOZHATNÁNK EGY NYOLC HÓNAPOS KISMAMÁVAL ÉS KISFIÁVAL STÍLUSOSABBAN
ÉS LENDÜLETESEBBEN, MINT EGY JÁTSZÓTÉREN. „EGY IDEJE MÁR EZ A KEDVENC HELYÜNK , HELYES
ÉS BARÁTSÁGOS ITT MINDENKI, IMÁDOK IDE JÁRNI.” AHOGY MEGLÁTJÁK , A NYAKÁBA UGRANAK ,
KÖRÜLVESZIK , POCAKJÁT MÉREGETIK . GUBÁS GABIT LEHET SZERETNI.

Stílus&Lendület: Úgy néz ki, mint egy huszonéves
lányka. Anyukám szerint nem érdemes bevallani
a korunkat, mert akkor rögtön annyinak is tűnünk
majd, amennyit mondunk…
Gubás Gabi: 37 vagyok, és szeretem ezzel meglepni az embereket, mert példát szeretnék mutatni.
Annak az életmódnak vagyok az élő reklámja, amit
tiszta szívvel képviselek és hirdetek. Mondhatnám
úgy is, arra gyúrok, hogy aki lát, meglepődjön: jé, így
is lehet.
S&L: Jé, de hogyan? Edzés minden nap?
G. G.: A „gyúrást” kívül-belül értem. Testi-lelki harmóniára törekszem. Persze tornázom is, hetente egyszer-kétszer még mindig lejárok, ahogy időm engedi, de mindennek az alapja az, hogy mit eszem és
hogyan gondolkodom.
S&L: Saját receptje van?
G. G.: Nagyon sokat köszönhetek a páromnak, aki
természetgyógyász, és voltaképp rajtam kísérletezett ki egy kismamáknak való étrendet is, ami
nagyon bevált. Négy évvel ezelőtt Attila babámmal
is összesen 8 kilót híztam, ebből 3 kiló 45 deka volt
a gyerek. Végig nagyszerűen éreztem magam, soha
nem éheztem, soha nem voltam terhes. A titok pedig
egy minden reggel éhgyomorra elfogyasztott koktél,
amit a párom állít össze nekem hidegen sajtolt ola-

jokból. Egy kiskanállal gyakorlatilag beviszek minden
szükséges vitamint és tápanyagot, amire szükségünk
van a babával.
S&L: Olyan szenvedélyesen és sodrón adja át, amit
tud, mintha ez lenne a foglalkozása...
G. G.: Ez az életem. És az életem a foglalkozásom.
A természetgyógyászat ugyanarról szól, mint a színészet: önismeretről és példaadásról. Megtalálni a
békét, a gyógyító harmóniát magadban, és megteremteni a környezetedben is, ráébredni a benned rejlő erőre, és amit megtanulsz és megtapasztalsz, azt
átadni. Ez a legnagyobb csoda. A csodát pedig nem
lehet megunni. Azért lelkesülök ennyire, mert nap
mint nap átélhetem ezt a csodát.
S&L: Ez valami új tudás?
G. G.: Volt egy nagy változás az életemben néhány
évvel ezelőtt. Egy színpadi baleset döbbentett rá,
hogy nem a saját utamon járok, hogy nem állnak
össze a dolgok, hogy nem jó irányba halad az életem.
S&L: Sokan gondolják, hogy a betegségek, balesetek soha nincsenek véletlenül.
G. G.: Én is vallom. Ezek a végső jelek, hogy állj le, gondolkodj, változtass, mert önsorsrontó életet élsz. Az
ember kapja a jeleket, de nem törődik velük, nem tudja, nem akarja érteni a figyelmeztetést egészen addig,
míg valami tragikus be nem következik, és ott a vége.

„A NNAK AZ

ÉLETMÓDNAK

VAGYOK AZ ÉLŐ
REKLÁMJA,

AMIT TISZTA
SZÍVVEL

KÉPVISELEK

ÉS HIRDETEK.”
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Nekem akkor lezárult egy korszak. Rossz kapcsolatban,
rossz munkákban, nem nekem való helyzetekben vergődtem, és ez a baleset kellett, hogy ráébredjek arra,
elegem van a szenvedésből. Megmártóztam a pokolban, de elég volt, mert bedugult az életem. A természetgyógyász, aki testben és lélekben is segített felépülni,
később a férjem lett. Egy év elteltével beleszerettünk
egymásba, amikor már én is erős voltam, és álltam a
lábamon.
S&L: Hogyan tudott kibújni az életéből, és újraépíteni mindent?
G. G.: Tudatos lettem. Nem járom újra és újra ugyanazokat a rossz köröket, amik elgyengítettek korábban. Ha bejön egy rossz gondolat, elhessegetem.
Arra gondolok, hoppá, fel akarnak ültetni egy lóra,
aminek nem vagyok az ura, és elvihet messzire,
ahonnan nehéz visszatalálni. Nem engedem meg
magamnak a kétségbeesést, a depressziót, mert
tudom, ha elhatalmasodik, rossz dolgokat vonz be.
Nem engedem meg magamnak, hogy rossz kedvem legyen. Megtanultam szeretni magam és büszke vagyok arra, amit elértem. Mások sikerei nem hervasztanak, hanem erőt adnak, és hitet, hogy nekem
is sikerülhet, amit eltervezek.
S&L: Nincsenek kudarcai, nehéz napjai, nem gyötri
elégedetlenség?
G. G.: Egyrészt ma már azt is tudom, hogy sokszor a
rosszkedv, az elborultság egyszerű kémia. Mondjuk,
a megfelelő mennyiségű magnézium hiányzik a szervezetünkből, és ez pótolható. Persze vannak nem
várt események, olyan fordulatok az életben, amelyek megviselik az embert, engem is. Ugyanúgy megélem ezeket, csak hamarabb túl tudok lenni rajta.
Eredményesebben dolgozom fel. Van egy belső mutatóm, amely kileng mindkét irányba, érnek pozitív és
negatív hatások is, de ez a mutató jó helyen van alul
egy ponton rögzítve ahhoz, hogy mindig visszataláljon középre.
S&L: Az anyasághoz is kell egyfajta kizökkenthetetlen nyugalom.
G. G.: Azért a kisfiam ki tud hozni a sodromból. Van
türelmem, de ő arra kíváncsi, hogy mégis mennyi.
Most ezt próbálgatjuk közösen. Nagyon intenzív gyerek, nekem való, szükség van minden energiámra és
kreativitásomra, hogy bírjam a tempót, amit diktál.
Nagyon élvezem. Két és fél éven át maradtam vele
otthon úgy, hogy csak a régi szerepeimet játszottam
esténként, de semmi újat nem kezdtem el próbálni,
mert nemcsak neki volt szüksége rám, hanem én is
soha nem tapasztalt élményeket szereztem magamról a vele való együttlétben.
S&L: Az új baba is megkapja majd ezt a figyelmet?
G. G.: Nem tudom, hogy lesz, nem szeretek tervezni. Leszoktam arról, hogy előre kimódolt programokat
erőltessek. Figyelem, hogy vagyunk, kinek mire van
szüksége, és úgy igazítjuk majd, hogy jó legyen.
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Gabriella öltözete: United Colors Of Benetton, Marcaine; Vagabond, Fanatique. Atika öltözete: Nukutavake Mayoral, I Do Dodipetto, Mayoral, Nike

címlapsztori

„M ÁSOK SIKEREI NEM HERVASZTANAK,
HANEM ERŐT ADNAK”
S&L: Úgy érzi, hogy a megtalált lelki békéből már
kizökkenthetetlen?
G. G.: Nem vagyok készen, ha erre céloz, haladok egy
úton, ami sok örömöt és erőt ad, nem csak magamnak, jut belőle másoknak is. Nem az a lényeg, hogy

éppen hol tartok a saját fejlődésemben, hanem hogy
már tudom, merre megyek, és mit szeretnék.
S&L: Mit szeretne?
G. G.: Minden pillanatát élvezni az életemnek.
Pataki Katalin

www.enter98.blogspot.com

ÉNtÉrKÉp

B
 
N INCS EMBER , AKI NE VÁGYNA A BOLDOGSÁGRA . D E VAJON MITŐL FÜGG , HOGY
MENNYIRE ÉREZZÜK MAGUNKAT BOLDOGNAK? EGYÁLTALÁN FÜGG BÁRMITŐL ÉS BÁRKITŐL?
VAGY INKÁBB ÖNMAGUNKTÓL? Í RÁSUNK TÍZ FONTOS LÉPÉST TESZ A BOLDOGSÁG FELÉ.
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meseaUtÓ
ÉNtÉrKÉp

1. Tudom, ki vagyok,
és szeretem magam
A boldogságra való törekvés a természetünkből fakad, születésünktől fogva keressük. Minél jobban ismerjük magunkat,
minél jobban tudjuk, hogy mit szeretünk a
világban, annál közelebb jutunk a vágyott
állapothoz. Sokan azt hiszik, majd akkor lesznek boldogok, ha megtalálták életük párját, ha
megszerezték azt a bizonyos állást, ha megvették
azt a nagy lakást vagy amikor sok pénzt keresnek.
Holott ezt az érzést sokkal közelebb kell keresnünk.
Nem megszereznünk kell, hanem elfogadnunk, mivel bennünk van.

2. Kapcsolataink
Kutatások igazolták, hogy egy igazán jól működő kapcsolat,
legyen az barátság vagy szerelem, az egyik legerősebb boldogságnövelő tényező. Ha tudjuk, hogyan kell szeretni és szeretetet kapni, akkor megtaláltuk az örömszerzés kulcsát. A szeretet
a legnagyobb öröm, amiben részünk lehet. Nem véletlen, hogy
a boldogságot végső soron a szeretettel azonosítják. Gyakran
emlékeztessük magunkat, hogy szánjunk időt a szeretteinkre.

8. Spontán humor
Számos vizsgálat kimutatta, hogy a jó életkörülmények és a boldogság között nincsen semmilyen
összefüggés. Egészen szerény körülmények között
élő emberek sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetnek,
mint luxusban élő társaik. S hogy miért? Mert tudják, hogy mi okoz nekik örömet. Időnként olyan lázasan keressük a magunk örömét, hogy szinte gondban
vagyunk, ha megkérdezik tőlünk, mit élvezünk leginkább az életben. Pedig néha az is elég, ha nem tervezzük meg percről percre a napot, kikapcsoljuk az
önkontrollt, s engedjük, hogy utat törjön a spontaneitás és a humor.

9. Teljes világkép
A stabilitásunkhoz hozzátartozik, hogy nem csak
önmagunkra koncentrálunk. Az énképünk akkor lehet
teljes, ha látjuk helyünket a világban, a természet
láncolatában. Ha ez megtörtént, úgy sokkal egyszerűbb lesz különbséget tenni lényeges és lényegtelen,
jó és rossz között.

3. Munka
A modern élet egyik tragédiája, hogy túl sok ember végez olyan pénzkereső munkát, amit egyáltalán nem szeret.
Az már igen jó aránynak számít, ha a munkavállalók 50%-a jól érzi magát egy munkahelyen. Azok, akik elégedettek a munkájukkal, gyakrabban tapasztalják, hogy tesznek valamit egy olyan ügy vagy cél érdekében, amelyben
hisznek. Az elégedettség pedig növeli az egyén elégedettségét. Érdemes tudatosítani, hogy mi az igazi siker, a
munkánk valódi értéke, és hogy miként tudjuk a magunk tehetségét, kreativitását a napi munkába építeni.

4. Kedvcsináló reggelek
Nullától tízig hányasra lőttük be reggel a mai napra a boldogságunkat?
Tízből kettőre vagy ötre, netalán nyolcra? Vajon eldöntöttük előre, menynyire leszünk boldogok ma, vagy akár ebben a hónapban, ebben az
évben? A döntés agyunk egy apró szegletében bizonyára már megszületett, és választottunk „számok”, vagyis pozitív-negatív hozzáállás, jókedv
és rosszkedv között. Sokat segít, ha képzeletben adunk egy tízest a mai
napon is magunknak.

5. Elfogadás
Az az ember, aki képes elfogadni a sorsát, és hálával gondolni mindarra, amije van,
komoly lépéseket tesz a vágyott cél felé. Érdemes a hálánkat kifejezni annak az embernek, akiről azt gondoljuk, hogy sokat köszönhetünk neki. A hála kétszeresen is erősíti a
boldogságot, hiszen óriási örömet szerzünk azzal, ha ki is mondjuk az érzéseinket.

6. Megbocsátás
A harmónia rendkívül természetes állapot egészen addig a pontig,
amíg meg nem tapasztaljuk az első csalódást, ami bizony megsebzi
a lelkünket. Viszont amíg őrizzük a sérelmeket, csalódásokat, nem
lehetünk boldogok. Az áldozatok mindig szenvednek, hiszen valaki
valamikor a személyiségükbe gázolt. A harag a múlthoz és a kudarchoz köt, a megbocsátás visszavisz a jelenbe és felszabadít. Engedjük hát el a csalódásokat!

7. Törődni önmagunkkal
Ezt az érzést nem lehet hajszolni. A hajsza a gyors eredmény elérésének a vágya, az elégedetlenség inkább távolít a boldogságtól.
Néha érdemes megállni, és időt szánni testi-lelki egészségünkre. Nem kell mindig erősnek és ügyesnek lenni, vagy a dolgainkhoz
mindenképpen pozitívan állni. Lehetnek fáradt, rossz napjaink is,
ilyenkor ne tagadjunk meg magunktól egy kis kényeztetést.

10. Ragadd meg a napot!
„Carpe diem!” – mondta Horatius, a
római költő. Minden, ami boldoggá
teheti az embert, az a jelenben történik – a szeretet, barátság, megbocsátás, öröm, még a jövő ígérete is.
Mindez segít bennünket az önismeret elmélyítésében, mások megismerésében és megértésében. Hiba lenne
mindezt elmulasztani!
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BiciKliÚt

E 


MÁJUSBAN MÁR ANNYIRA TAVASZ VAN, HOGY SZINTE
EGYFOLYTÁBAN KÉSZTETÉST ÉRZÜNK, HOGY RENDBE TEGYÜK
A BICIKLINKET, ÉS EGY KICSIT MAGUNK MÖGÖTT HAGYJUK
A VÁROST. BICIKLIÚT ROVATUNK EZÚTTAL IS SZOLGÁL FRISS
HAZAI BRINGÁS HÍREKKEL, VALAMINT BEMUTATJUK A MOL
KERÉKPÁROS KEZDEMÉNYEZÉSÉT, AZ ORSZÁGSZERTE MINTEGY SZÁZ
TÖLTŐÁLLOMÁSON KIALAKÍTÁSRA KERÜLŐ BRINGAPONT-JAIT.

Túraútvonal tavaszra

Négy ok, amiért érdemes
megállni a bringaPONT-oknál:
Szerelő kit, pumpa több fejjel
Minden bringaPONT-on megtalálható a biciklik alapvető javításához szükséges szerelőkészlet, illetve
pumpa, amelyhez a legelterjedtebb szeleptípusokra
illeszkedő fejek is rendelkezésre állnak.
Sportos ételek, italok
Egy átlagember naponta 27 dl folyadékot veszít. Ez
a mennyiség sportolás közben a duplájára, de akár
a triplájára is megnőhet, ezért javasolt, hogy minden
tíz percben igyunk 1-2 dl sportitalt. A bringaPONT-ok
kínálatában számos szénhidrátban gazdag étel, illetve az energia és ásványi anyagok pótlására kiválóan
alkalmas sportitalok megtalálhatóak.
Biciklisbarát pihenőhely
A népszerűbb túraútvonalak mentén kialakított
bringaPONT-okon pihenőhelyeket is igyekszünk kialakítani a kerékpárosok számára. Gondolunk a bicajok
letámasztására, biztonságos rögzítésére, illetve számos olyan terméket kínálunk a shopokban, melyek
megkönnyítik egy-egy hosszabb-rövidebb túra végigtekerését.
Mosási lehetőség
A kézi vagy gépi autómosóval rendelkező töltőállomások egy részénél folyamatosan alakítunk ki kifejezetten kerékpármosásra alkalmas területeket is.
Érdeklődjön a töltőállomásokon, munkatársaink segítenek megmutatni a lehetőségeket!
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Mielőtt nagyobb fába vágnánk a fejszénket, érdemes egy kisebb túrával kezdeni a nyári kirándulószezont. Ilyenkor különösebb rizikó nélkül tesztelhetjük bringánkat és magunkat is, amire kiválóan
alkalmas a Budapest és Szentendre közötti
17,4 kilométeres túraút. A közepes nehézségű útvonalon jóformán nincs szintkülönbség
(12 m), és mindössze két óra alatt letekerhető kényelmes tempóban. Budapestről a Bogdáni
út, Záhony utca és a Nánási út érintésével érjük
el a Római partot, ahol máris rátértünk a Szentendrére vezető kerékpárútra. Útközben érdemes
elidőzni a szépen felújított Rómain, majd a célállomás közelében meg lehet nézni a Lupa-tavakat (a Duna árterületén lévő kavicsbányák kiváló merülési lehetőségek könnyűbúvároknak),
de a Lupa Csárdába is betérhetünk egy frissítőre. Szentendrén mindenképpen ajánlatos elidőzni egy-két órát a gyönyörű Dunakorzón, mielőtt
hazatekerünk.

Megnyitottuk az első bringaPONT-ot
A MOL nemcsak az autózást, hanem az egészségmegőrzésben és a városi közlekedésben egyre nagyobb szerepet
kapó kerékpározást is szívügyének tekinti. Ezért is gondoltuk úgy, hogy kútjaink szolgáltatásai ne csak az autósokat és motorosokat kényeztessék, hanem a kerékpárosok
is kapják meg a lehető legszélesebb körű szolgáltatásokat.
Ezért hozunk létre a bringaPONT-okat, melyekkel országszerte 100 töltőállomáson találkozhatnak a városban bringázók és a túrázók. A praktikus és kényelmi szolgáltatások
feltérképezésében piktogramok segítik a bicikliseket.
A bringaPONT-okról részletesen a MOL.hu-n.

Nyárra elkészül a Margit híd alatti alagút
Kifúrták és már burkolják azt az alagutat, amit a Margit híd
budai hídfőjének egyik pillérében nyitottak, és amelynek
segítségével megvalósulhat az összeköttetés az északi és
a déli budai kerékpárutak között. A híd felújításakor kiderült,
hogy az egyik pillér nem lát el tartó funkciót, ráadásul még
üreges is, amely így tökéletes megoldást kínál a kerékpárosok számára, melynek következtében hamarosan a híd alatt
vezet majd el a bicikliút.

EGY ÚTON JÁRUNK
Keresse a bringaPONT emblémával ellátott MOL-kutakat,
ahol különféle bringabarát szolgáltatásokkal várjuk.
A bringaPONT-ok és a MOL bicikliseknek készített programjavaslatai
folyamatosan frissülô tartalommal megtalálhatók a www.mol.hu/bringapont
weboldalon.

tUDomáNY

Szmogszűrő csigák

Szentpéterváron az afrikai csigák nemcsak a kisállat-kereskedések kirakatait díszítik mostantól, hanem a legszennyezettebb
utak mentén is fellelhetőek lesznek majd. Ezek az állatok ugyanis
hasonló módon reagálnak a szmogra, mint a nagy érzékenységű
műszerek. Tiszta levegő esetén a trópusi puhatestűek nyugalmi
állapotban vannak, de ahogy megnő a szennyezettség mértéke,
izgatottá válnak. Szívverésük felgyorsul, és bár csiga módra, de
megnő az aktivitásuk is. A jó hír az, hogy „munka közben” a kis
puhatestűek szervezete egyáltalán nem károsodik.

Leveles vitaminbomba

Most érdemes feltankolni nyárra a vitaminokkal, hogy a meleg hónapokban jobban bírjuk az iramot. A káposzta nemcsak nagyon finom és
egészséges, de számos értékes vitaminnal is rendelkezik. Található benne C- és E-, valamint K- és B1-vitamin is. Sőt, rostokban és
ásványi anyagokban is gazdag, hiszen kifejezetten magas a
kalcium-, a magnézium-, a foszfor-, a kálium- és a
vastartalma. Ráadásul a levelei sok béta-karotint tartalmaznak, amire nagy
szüksége van a szervezetünknek. Az sem elhanyagolható tényező, hogy nagyon
kevés kalóriát tartalmaz, ezért akármennyit ehetünk belőle, az úszógumik biztosan elkerülnek minket.

Rossz ember nem lehet…

Ha új lakásba költözünk, érdemes arra is figyelni, hogy a bútorok mellé milyen növényzetet választunk. Puritán berendezés mellé jól illik az orchidea, flamingó, amarillisz vagy az aloe. A klasszikus berendezéshez inkább a nagyobb méretű zöldek passzolnak, mint például a fikusz, a könnyező pálma, a bromélia vagy a cserepes liliom. Ha pedig valaki keleties stílusú otthont választott magának, akkor vásároljon hozzá vízipálmát, bambuszt vagy buzogányfát. A mediterrán otthon egyre
nagyobb divat, abba inkább a citromfa, narancsfa vagy a babér illik. Mert ugye, ahogy a mondás is tartja: aki a virágokat
szereti, rossz ember nem lehet!
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Hátra arc!

Aki esetleg már azért nem jár kocogni, mert már nagyon unja
ezt a tevékenységet, annak szól a hír a legújabb sportőrületről! A tengerentúlon egyre nagyobb divatja van a hátrafelé
futásnak, ami az orvosok szerint sokkal egészségesebb, mint
a szokványos kocogás. Az új mozgásforma jót tesz a szívnek,
kíméli az ízületeket, javítja a testtartást, különösen azoknak,
akik egész nap ülőmunkát végeznek. A hátrafelé futók ráadásul mintegy 30%-kal több energiát égetnek el, mint előrefelé
vágtázó társaik, ezért gyorsabban fogynak, és közben még az
idomaikat is formálják. Ha a nehézségek és a kíváncsi szemek
visszariasztanának minket, gondoljunk csak arra, hogy nemcsak mi futunk hátrafelé megszokott parkunkban, de hamarosan a szobamérleg mutatója is visszafordul.

tUDomáNY

Jógával a ráncok ellen

Már egy ideje tudjuk, hogy a telomeráz enzim képes késleltetni az öregedést. Clifford
Saron neurológus a tibeti buddhizmus meditációs és jógagyakorlatainak vizsgálata
során figyelt fel arra, hogy a meditáció hatására megnőtt az említett enzim aktivitási
szintje. Megfigyelését egy kísérletben is megvizsgálta, melynek során harminc nő napi
hat órát végzett meditációs feladatokat egy hónapon keresztül. Az eredmény szemmel
látható volt. A jóga stresszoldó, energetizáló hatása nemcsak a belső feszültséget, de a
ráncokat is szépen elűzi! Itt már csak az a kérdés, mit csinálnának a ránctalanító termékek gyártói, ha egyszer csak minden nő úgy döntene: beiratkozik egy jógatanfolyamra?

Magyar színek
Törökországban

Enyészet a halálon túl?

Tutanhamont, az elátkozott fáraót nem csak rövidke életében, de utóéletében is üldözi a balszerencse. A reformer Ehnaton fáraó fia nyolcévesen került
hatalomra, és alig tíz évet uralkodott haláláig. A csenevész ifjút betegségek sora gyötörte, nem csoda, hogy végül egy csonttörés szövődményei végeztek vele. Szarkofágját 1922-ben találták meg, azóta
emberek milliói zarándokoltak el sírkamrájához. Most
éppen a látogatók elképesztő áradata okozhatja a
maradványok vesztét, ugyanis folyamatosan emelkedik a páratartalom a helyiségben. Ha ez így maradna,
akkor ötven év alatt a kulturális emlékek teljes megsemmisüléséhez vezethet. Az egyiptomi Legfelsőbb
Régészeti Főtanács ezért úgy döntött, hogy a turisták
kíváncsiságát egy a megtévesztésig hasonló utánzattal kívánják kielégíteni.

Ormányos bölcsesség

A kenyai Amboseli Nemzeti Park zoológusai harminckilenc elefántcsaládot vizsgáltak meg, hogy kiderítsék, van-e
összefüggés a csapatot vezető nőstények életkora és bölcsessége között. A kísérletben oroszlánok hangját játszották le az ormányosoknak. A fiatal nőstény vezette csapatok
egyik hangfelvételre sem reagáltak érzékenyen, de az öregebb elefánthölgyeknél beindultak a vészreakciók. A vezető szembefordult a hanggal, és feszülten
figyelt, míg a többi felnőtt a fiatal borjakat védte. A 60 év
feletti matrónák szinte mindig riasztották társaikat. A kutatók szerint ez bizonyíték arra, hogy a közösség profitál a
sokéves tapasztalatból, csakúgy, mint nálunk, embereknél.

Egyre több olyan településre derül fény szerte a világban, melynek lakói magyar ősökkel büszkélkedhetnek. Nemrégiben a török tengerparti Antalyatól negyven kilométerre fedeztek fel egy kis falucskát, ahol
a szóbeszéd szerint kizárólag magyarok leszármazottai élnek. A történészek véleménye megoszlik
Madzsarcöy, vagyis Magyarfalu kialakulását illetően.
Egyes nézetek szerint a hódoltságból rabszolgának
elhurcolt magyarok az alapítók. Egy másik vélemény
szerint a Rákóczi-szabadságharc után települtek
ide a bujdosók. A török sajtó pedig azt állítja, hogy
Macarköyt olyan magyarok lakják, akik a lengyel szabadságharc után menekültek a településre. Amíg a
kutatók fényt derítenek a falucska múltjára, esetleg
egy törökországi nyaralás alkalmával látogassuk meg
távolba szakadt honfitársaink leszármazottait. Biztosan örülnének a távoli rokonok felbukkanásának.

GasztroNÓmia

T
 …
EHETŐ VIRÁGOK? IGEN!

FEDEZZÜK FEL, HOGY A TERMÉSZET MENNYI MINDENT
KÍNÁL TÁLCÁN SZÁMUNKRA! TALÁN NÉHÁNYAN
ELCSODÁLKOZNAK EZEN A CÍMEN, PEDIG A KÜLÖNBÖZŐ
VIRÁGOK SZIRMAIT MÁR EGÉSZEN RÉGÓTA FOGYASZTJÁK
BIZONYOS TÁJAKON.

NEM OLYAN RÉGEN A HAZAI

GASZTRONÓMIA VILÁGÁBA IS BEGYŰRŰZÖTT
A „VIRÁGKULTUSZ”.

AZ TALÁN MÁR NEM IS ÚJDONSÁG,

HOGY A SÉFEK ELŐSZERETETTEL HASZNÁLJÁK
A VIRÁGOKAT SALÁTÁK , HÚSÉTELEK VAGY

AKÁR DESSZERTEK , ITALOK DÍSZÍTÉSÉHEZ.

MOST ISMERKEDJÜNK MEG A FINOM
ÉS EHETŐ VIRÁGOK EGY CSOKRÁVAL.

Karﬁolkrémleves

Hozzávalók: 80 dkg friss karfiol, 6 dl húsleves (leveskockából is lehet), 3 dl tej, só, őrölt fekete bors,
2 dl főzőtejszín, 1 ek. finomliszt, 15 dkg húsos szalonna (bacon) vékonyan szeletelve,
1-2 evőkanál olaj, petrezselyem.
Elkészítés: A karfiolt megtisztítjuk és egy fazékba szórjuk, ráöntjük a levest, majd puhára főzzük.
Ezután hozzáadjuk a tejet, és jól összeturmixoljuk. Enyhén megsózzuk, megborsozzuk. A tejszínben a
lisztet simára keverjük, hozzáöntjük a levesalaphoz, és kevergetve a forrástól számított három-négy
percig főzzük, ezalatt kellően besűrűsödik. A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, és egy serpenyőben
ropogósra sütjük az olajon. A krémlevest tányérokba merjük, majd a pirított szalonnát zsírjával együtt
elosztjuk rajta, végül megszórjuk a finomra aprított petrezselyemmel.

Rózsafagylalt

Hozzávalók: 3 dl tejszín, 2 dl tej, 3 tojássárgája,
15 dkg cukor, 1 dl rózsaszörp (lehet bolti, illetve
rózsalekvár is), 1/2 dl rózsavíz.

Bodzás üdítőital

Hozzávalók (10 liter vízhez): 3 tenyérnyi friss vagy 6 szárított
bodzavirág, 1 kg cukor, 1 citrom, 1 evőkanál citromsav.
Elkészítés: A hozzávalókat egy 12 literes fazékba tesszük, felengedjük 10 liter hideg vízzel. Három-négy napig állni hagyjuk, naponta egyszer keverjük. A negyedik nap után leszűrjük, kétliteres
műanyag flakonokba öntjük, lezárjuk. Kiváló tavaszi és nyári ital.
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Elkészítés: A tejet, a rózsaszörpöt és a rózsavizet felforraljuk. Közben a tojássárgákat kikeverjük
a cukorral. A tejszínnel felhígítjuk a tojásos keveréket, és hozzáadjuk a rózsás tejhez. Lassú tűzön
addig főzzük, amíg be nem sűrűsödik. Megkóstoljuk, és ha nem elég intenzíven rózsás az íze (mert
az íz anyagai rendkívül illékonyak), akkor pótoljuk egy kevés rózsavízzel. Hűtés után fagylaltgéppel készítjük tökéletesre. Tálaláskor rózsaszirmokkal díszíthetjük.

GasztroNÓmia

Fenyőmagos házinyúlgerinc
rózsaszirmokkal

Hozzávalók: 40 dkg filézett nyúlgerinc, 20 dkg nyúl apróhús, 2-3 dkg fenyőmag,
10 rózsaszirom, 1/2 dl tejszín, só, őrölt fehér bors, gyömbér, kakukkfű. A körethez:
20 dkg vegyes erdei gomba (róka-, szegfű-, kucsma-, vargánya), 20 dkg vegyes
gyümölcs (narancs, barack, szilva, szőlő), 40 dkg vegyes zöldség (színes paprika,
zsenge borsó, sárgarépa, zöldspárga), 2 dl rózsalekvár, 5 dkg vaj, olaj.
Elkészítés: A házinyúl pépesített apróhúsát sózzuk, borsozzuk, gyömbérrel fűszerezzük, tejszínnel dúsítjuk. A húspépet pirított fenyőmaggal, rózsaszirommal díszítjük,
majd beburkoljuk vele az előzőleg körbesütött nyúlgerincet. Az így előkészített gerincet alufóliába csomagoljuk, vízfürdőre a sütőbe helyezzük és 130-140 fokon 15 percig gőzöljük. A köret hozzávalóit kevés vajon lepirítjuk, sózzuk és kakukkfűvel ízesítjük. A fóliából kicsomagolt nyúlgerincet még melegen szeleteljük, a körettel és a
felforrósított rózsalekvárral tálaljuk.

A többszörösen használt
sütőolajok károsak
az egészségre!
A többszörös hevítés során a sütőolajokban olyan elváltozások jönnek létre, melyek gasztronómiai értékvesztéssel járnak. Az étolaj
elhasználódik, antioxidáns hatása csökken, a növényi olajokra jellemző jótékony élettani hatásait elveszíti, ennek következtében alkalmatlanná válik a további felhasználásra. A használt sütőolajban olyan
bomlástermékek, toxinok képződnek, amelyek – bejutva a megsütött élelmiszerekbe – károsak az emberi egészségre. Az utóbbi időben elvégzett kutatások kimutatták, hogy a többszörösen felmelegített olaj megváltozott molekulái allergiát és cukorbetegséget, szív- és
érrendszeri betegségeket, rákos megbetegedést, gyerekeknél fejlődésben való visszamaradást okoznak.

Rántott articsóka

Hozzávalók: Articsóka, citromlé, víz, só, bors, olívaolaj,
liszt, tojás, citromkarikák.
Elkészítés: A zsenge articsókáknak hagyjuk meg 5-6
centiméter hosszúságban a szárát. Távolítsuk el e
nemes bogáncs külső, kemény leveleit, a szár külső
rétegét, a szívós levélhegyeket. Az articsókát, nagyságtól függően, 6-10 darabra szedjük szét, s ezeket
tegyük egy tálba, ahol már várja a citromlé, a víz, a
só, egy csipetnyi bors és kevéske olívaolaj. Az articsókadarabokat először lisztbe forgatjuk, majd felvert,
habos tojásba mártjuk, s a még igazán föl nem forrósodott olajba tesszük. Így lesznek a levelek aranysárgák és ropogósak, miközben jól át is sülnek.

Kandírozott ibolya

A friss ibolyákat forgassuk meg keményre vert
tojásfehérjében. Ezután hempergessük meg
porcukorban, és tegyük be előmelegített
sütőbe. Hagyjuk őket fél óráig nyitott sütőben száradni, majd tároljuk légmentesen
lezárt dobozban. Hosszú ideig eltartható. Desszertek, italok díszítéséhez
ajánljuk.

KUltÚra

Programok – Fesztiválok
Art on Lake – Művészet a tavon
2011. MÁJUS 24. – 2011. SZEPTEMBER 4.
VÁROSLIGET, BUDAPEST
A Szépművészeti Múzeum kilép a falai közül,
s 35 ezer négyzetméternyi területen rendez nemzetközi szoborkiállítást a város szívében, a városligeti csónakázótavon. Az idelátogatók kikerülhetetlenül szembesülnek majd azzal, hogy Európa
huszonöt művésze miként reagál a körülöttünk
levő világra. Az alkotók korunk legégetőbb problémáira keresik a választ El-Hassan Róza roma
kosárfonókkal együtt készített Felkiáltójele, Tea
Makipaa Atlantisza, Daniel Knorr beton hóembere,
Jíři David hatalmas vakvezető botja mind a századelő súlyos, megoldatlan problémáit tárják elénk.
Németh Ilona „úszó kertek, privát szigetek” alkotását és a Szépművészeti Múzeumot a MOL támogatja.

Mountain bike Challenge Budapest
2011. MÁJUS 14. – 2011. SZEPTEMBER 10.

Májusban új hegyikerékpáros-versenysorozat indul, amely az egész
bringásszezont átfogva, változatos eseményekkel várja a kerekeseket. A rendezvénysorozat elsősorban a hobbi- és szabadidő bringásokat szólítja meg, de teret enged a versenyorientált kerekeseknek is.
A Mountain bike Challenge rendezvényein rajthoz állókra öt különböző helyszínen, öt különböző erőpróba vár,
öt hónapon át – májustól szeptemberig, Zalaegerszegtől Miskolcig. A változatos helyszínekben gazdag sorozat
ráadásul lehetőséget nyújt Magyarország felfedezésére is.

Red Bull Liszt Remix

2011. MÁJUS 26., BUDAPEST, URÁNIA

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója előtt tisztelegve négy zenei stílust képviselő neves zenei formáció vállalkozott arra, hogy újraértelmezze a világhírű zeneszerző egy-egy híres darabját. A fellépők között lesz a világ leggyorsabb kezű zongoristája Guinness-rekordot felállító Havasi Balázs és Hooligans Endi Drum & Piano
különleges formációja, a Pannonia Allstars Ska Orchestra, a Balkán Fanatik
és a Carbonfools.

Magyar Étkek Ünnepe
2011. MÁJUS 6–8., BUDAPEST

Szürke marhából, rackából, mangalicából, szárnyasokból bográcsban és szabad tűzön készült gulyások, pörköltök, rostonsültek. Valódi magyar étkek, melyeket nemcsak
a „messziről jött” vendégek, de a hazai látogatók is ritkán,
ám annál szívesebben kóstolnak. A Magyar Étkek Ünnepe
gyönyörű környezetben, a Pálvölgyi-cseppkőbarlang előtt
elterülő sziklákkal övezett területen, színes programokkal
várja a felnőtteket és a gyerekeket.

CD
Avril Lavigne
Goodby Lullaby

SONY
Két éven át tartó munkálatokat
követően végre megjelent az énekes-dalszerző Avril Lavigne negyedik stúdióalbuma. A Goodbye
Lullaby című lemezen is személyes tapasztalait osztja meg hallgatóival – ám ezúttal a szokottnál
némileg nyersebb és organikusabb
hangzással: az album érzelmek
egész kavalkádját vonultatja fel.

JÁTÉK!

Harcsa Veronika
Lámpafény

Magánkiadás
Elkészült Harcsa Veronika
negyedik, Lámpafény című
lemeze, amelyen az énekesnő
zenekarával XX. századi magyar
költők verseit adja elő.
Az énekesnő első magyar nyelvű
albumán felcsendülnek József
Attila, Tóth Árpád, Kosztolányi
Dezső, Babits Mihály, Weöres
Sándor, Nemes Nagy Ágnes,
Kassák Lajos és Karinthy Frigyes
költeményei.
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Kishúg

Folk Európa
A Kishúg Szalóki Ági és Borlai Gergő 2010-ben alakult elektroakusztikus zenekara. Gergő a Mátrából
küldte a zenei alapokat, amelyekre Ági szöveggel és dallammal
válaszolt Budapestről, New Yorkból, Bangkokból vagy Kolozsvárról. A Kishúg dalai megerősítik és
kiteljesítik azt az irányt, amerre a
hangszeres kísérettel megszólaló
dal fejlődik a XXI. századi magyar
zenében.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
május 12-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse Madcon
Contraband című CD-jét.
Előző számunk nyertese: Sipos Kinga, Cserépváralja.
Nyereménye: Klasszikon Együttes
Opera Crossover című CD-je.

Madcon
Contraband

SONY
A Beggin’ című dalukkal
nemzetközi hírnevet szerzett
norvég banda már több millió kislemezdalt adott
el digitálisan, és egész Európát bejárta turnéival.
Glow című felvételük egyenesen a 2010-es Eurovíziós Dalverseny himnusza lett az ott előadott
flash mobnak köszönhetően. Az új album első
nemzetközi kislemezdala, a Freaky Like Me pedig
igazi slágergyanús szám.

KUltÚra
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F. VárkonyiSORS
Zsuzsa
és
SÉRÜLÉS
Sors és sérülés
„ I S M E R D

M E G

Ö N M A G A D

! ”

F. VÁRKONYI

Mozi

F. VÁRKONYI ZSUZSA

M-ÉRTÉK KIADÓ

SORS és SÉRÜLÉS

„Aki gondolkodik, annak változnak is a gondolatai. Idôrôl idôre
az érdeklôdése is. Mindig jöhetnek újdonságok, amelyek eltérítenek a korábbi irányoktól.
Ma már nem hiszem például, hogy szakterületem, a pszichológia,
meg tudná válaszolni érzelmi mûködésünk minden kérdését, és
hogy a válaszok feltétlenül életrajzunkban rejlenének.
Ahogy végignézem, mi mindenrôl gondolkoztam az elmúlt években, meglepett, mennyire tarka kép alakult ki. Ezeket a sokszor
nagyon különbözô témákat és megközelítéseket tettem egymás
mellé ebben a kötetben.”

SORS és
SÉRÜLÉS

F. VÁRKONYI ZSUZSA
Hogyan segíthet az emberséges kapcsolatkezelés a
versenyszféra könyörtelen
világában? Mi mindent befolyásolnak a születés következményei? Mikor dől el, mi lesz
a sorsunk? Mit nyertünk és mit vesztettünk az
informatika betörésével? Mit mond a homeopátia
és mit a tranzakcióelemzés életünk alakulásáról?
Többek között ezekkel, a ma emberét foglalkoztató kérdésekkel foglalkozik F. Várkonyi Zsuzsa
pszichológus legújabb könyvében.
F. Várkonyi Zsuzsa pszichológus, a kilencedik kiadásához ért
MÁR 100X MEGMONDTAM és az eddig hat kiadást megért
TANULOM MAGAM szerzôje ezúttal az elmúlt években született
tanulmányainak gyûjteményét adja közre.

foto: © Cenorman | Dreamstime.com

Mikor dôl el, mi lesz a sorsunk? Mi mindent befolyásolnak a születés körülményei? Mit mond a homeopátia és mit a tranzakcióelemzés életünk alakulásáról? Mik azok a szülôi terhek, melyek
soha nem moshatók ki lelkünkbôl? Mit nyertünk és mit vesztettünk az informatika betörésével? Hogyan segíthet az emberséges
kapcsolatkezelés a versenyszféra könyörtelen világában?
Ilyen és ezekkel rokon kérdésekkel találkozhatnak
a SORS ÉS SÉRÜLÉS olvasói.

VIZET AZ ELEFÁNTNAK
INTERCOM

MÁSNAPOSOK 2.
INTERCOM

A négy jó barát eszelős bulijának és „rövidzárlatos”
ébredésének története az utóbbi évek egyik legnagyobb mozis szenzációja. A rajongóknak nem kellett
sokat várniuk a folytatásra sem, melyben a haverok
újabb agyatlan kalandok során mennek keresztül.
Ezúttal Stu (Ed Helms) mondja ki a boldogító igent,
méghozzá Thaiföldön. A szesztestvérek természetesen így sem maradnak ki a mulatságból, de csalódottan kell tapasztalniuk, hogy Stu csupán egy óvatos kerti partit tervez…
Mozibemutató: 2011. május 26.

DVD
Megaagy

Select Video
Megaagy, a világ legbriliánsabb
gonosztevője az évek során minden eszközzel megpróbálta meghódítani Metro Cityt, ám minden
kísérlete kudarcba fulladt. Méghozzá a Metro Man néven ismert
szuperhős miatt, aki legyőzhetetlen volt – egészen addig, amíg
Megaagy meg nem ölte az egyik
elfuserált gonosz terve keretében.
Így viszont Megaagy életcél nélkül maradt, így Titán néven új hős
ellenfelet teremtett magának...

Az egyszerre látványos és érzelmes történet a cirkusz
romantikáját idézi meg a Legenda vagyok rendezőjének tolmácsolásában. Jacob (Robert Pattinson)
egy hirtelen ötlettől vezérelve maga mögött hagyja az állatorvosi iskolát, addigi életét, és csatlakozik egy utazó cirkuszhoz. A kalandokkal teli izgalmas világ az otthonává válik, ahol a szerelem is
rátalál. Marlenával, (Reese Witherspoon) a gyönyörű és vonzó cirkuszi előadóművésszel egyre közelebbi, romantikus viszonyba keveredik, akit azonban férje (Christoph Waltz) iránti kötelessége és a cirkusz
iránt érzett szenvedélye nem hagy nyugodni. Így utaznak keresztül a húszas évek Amerikáján, oldalukon
Rosie-val, az idomíthatatlannak tűnő elefánttal…
Mozibemutató: 2011. május 5.

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Tron - Örökség

Intercom
Sam Flynnt, az önfejű fiút nem
hagyja nyugodni apja, az egykoron a világ legjobb videojáték-fejlesztőjeként számon tartott Kevin
Flynn rejtélyes eltűnése. Sam egy
különös szignál után kezd el nyomozni – amit a régi Flynn Játékteremből küldenek – hirtelen egy
digitális világba csöppen, ahol
Kevint 20 éve tartják fogságban.
Apa és fia nekivág az élet-halál
útnak a kiber-univerzumban, amit
Kevin saját maga alkotott.

A feláldozhatók

ADS
Sylvester Stallone filmjének főszereplője egy csapat zsoldos, akiket felbérelnek, hogy behatoljanak egy dél-amerikai országba,
és végezzenek annak könyörtelen
diktátorával. A zsoldosok hamarosan a csalás és árulás hálójában
találják magukat, és úgy tűnik, a
küldetést nem tudják folytatni:
kiderül, hogy egyik társuk elárulta őket, ezért az életüket minden eddiginél komolyabb veszély
fenyegeti…

György Péter
Apám helyett
MAGVETŐ

A neves esztéta, György Péter
apja és egyben saját szellemi
életrajzát rajzolja meg regényében. Az Apám helyett hol lírai, hol provokatív korrajz a szocializmusról, amely naplóbejegyzések,
dokumentumok, versek, filmek megidézésével
mutatja be az elfojtás és elhallgatás máig tartó
kultúráját, a pusztító amnézia következményeit.
Hogyan jutott el egy magyar keresztény zsidó fiú
a bori munkatáborból hosszú élete végére a mai
magyar szélsőjobbhoz? Őszinte és nyilvános gondolkodásra késztető könyv.

JÁTÉK!

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
május 12-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Az indiánok
– Mi micsoda című könyvét.
Előző számunk nyertese: Papp László, Budapest.
Nyereménye: Marco Polo-sorozat
Berlin című könyve.

Az indiánok
– Mi micsoda

TESSLOFF ÉS BABILON
KIADÓ, 2011
A MI MICSODA
Junior sorozat már
eddig is számtalan érdekes kötettel ajándékozta meg a kicsiket – most azonban egy kiváltképp népszerű
témát dolgoz fel legújabb darabjában. A kötet
az indiánok világába kalauzolja el a kis olvasókat. Megtudhatják, miben hittek az indiánok, hol verték fel a sátrukat, és az is kiderül,
milyenek voltak az ünnepeik. Érdekes fejtörők
és felhajtható kukucskálók teszik még izgalmasabbá a könyvet.
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FeJtÖrŐ
HÚZZ HÁROM EGYENEST!
Húzz három egyenest az ábrába úgy, hogy
külön terület jusson minden méhecskepárnak, vagyis a területek mindegyikére
2-2 méhecske kerüljön!

LABIRINTUS
A hosszú giliszta mindegyik végét egyegy csibe húzza. Rajzold meg a giliszta testét a labirintusban, azaz húzz egy
vonalat a két csibe között!

Megfejtés: LABIRINTUS

SZEMÉLESÍTŐ
Az űrhajók teljesen egyformák,
kivéve kettőt. Ennél a kettőnél
egy-egy apró eltérést találsz, ha
figyelmesen keresgélsz. Melyik
ez a kettő?

Megfejtés: HÚZZ HÁROM EGYENEST
Megfejtés: SZEMÉLESÍTŐ: A 12-es és a 14-es űrhajók különböznek a többitől.
A rejt vény meg fej té sét május 12-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesz tő ségünk címére beküldeni (Stí lus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Májusi rejtvényünk megfejtői között nyeremény-könyveket
sorsoljuk ki. Az áprilisi nyertesek: Bálint Magdolna, Pécs; Zemen Tibor, Budapest; Szabolcs Zoltán, Szekszárd; Horváth Kálmánné, Budapest; Presztóczki József, Hódmezővásárhely. Gratulálunk!
Előző számunkban a kis hírek rovatban a Kate Middleton és Vilmos herceg esküvőjéről szóló hír mellett hibás illusztrációt használtunk. Ezúton kérünk elnézést olvasóinktól.
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HoroszKÓp

IKREK

05. 21. – 06. 21.
Kicsit nyugtalannak, kedvetlennek érzi magát a hónap első
napjaiban. Néhány kedves barát szeretné felvidítani, de
a jókedvhez a kulcsot végül önmagában kell megtalálnia.
Május második hetében egy kisebb, ám kedvező változás
köszönt be az életébe, ami szerencsére az életkedvét is viszszahozza.

RÁK

Kelly Clarkson
1982. 04. 24.

Lily Allen
1985. 05. 02.

Chris Brown
1989. 05. 05.

Enrique Iglesias
1975. 05. 08.

06. 22. – 07. 22.
A munkahelyén sajnos nem az elvárásai szerint alakulnak
a dolgok, de ez még nem ok arra, hogy hazavigye a problémáit. Egy családtagja így is feszültebb lehet a szokottnál,
és öntől várja a megoldást. Képzelje el a napokat úgy, ahogyan szeretné, hogy azok megtörténjenek, és egyszerűen
költözzön bele ebbe a világba!

OROSZLÁN

07. 23. – 08. 23.

Párkapcsolatán belül érdekes fordulatok mutatkoznak, de
ne gondolj azonnal rosszra. Amire most a társának a legnagyobb szüksége van, az a bizalom. Higgye el, nem fog
vele visszaélni! Május első napjaiban ráadásul egy barát is
magánéleti jellegű tanácsért keresi fel önt. Kezdetben szívesen hallgatja, de ki fog derülni, hogy az illető nagyobb
figyelmet igényel, mint amit jelenleg nyújtani tud számára.

SZŰZ

BIKA

08. 24. – 09. 23.
Kedves Szűz szülött, ne rágódjon olyan dolgok miatt, amelyeket úgysem tud megváltoztatni. Főképp pedig olyan dolgok miatt ne szorongjon, amelyek sohasem fognak bekövetkezni. A hónap közepe hoz egy kisebb, ámde igen
kedvező fordulatot, csodálkozni fog, hogy az apró dolgok
mennyire megváltoztathatják az élethez való hozzáállását.

MÉRLEG

BAK

09. 24. – 10. 23.
Ebben a hónapban még a legdolgosabb Mérleg szülötteken is egy kis kényelemszeretet lesz úrrá. Sebaj, az életben szükség van pihentetőbb időszakokra is! Hallgasson
nyugodtan a szervezete jelzéseire, kapcsolódjon ki, élvezze a nyugodtabb napokat. Különösen május első hetében
nem árt, ha kicsit kényezteti magát. A szerencsejátékokkal
legyen óvatos!

SKORPIÓ

VÍZÖNTŐ

NYILAS

HALAK
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01. 21. – 02. 19.

02. 20. – 03. 20.
Az előző passzívabb hónap után egy kicsit mozgalmasabb időszak köszönt be, ami kezdetben talán furcsának is tűnik. Nem
is lesz igazán kedve a mozgalmasabb élethez, de azért szerencsére jól fog alkalmazkodni a körülményekhez. A magánélete
egyéni élethelyzete szerint kedvező fordulatot vesz, ami jó nagy
adag energiával tölti fel.

11. 23. – 12. 21.
Kicsit hullámzó lesz a hangulata, ami esetleg kisebb vitákat okozhat a párkapcsolatában. Arra azonban vigyázzon,
hogy ne tegyen elhamarkodott lépést, és főleg arra, hogy
ne mondjon olyan dolgokat, amiket később megbánhat.
Kisebb munkahelyi vita is bosszúságot okozhat, nehezen
fogja feldolgozni, ha nem lesz igaza.

12. 22. – 01. 20..
A dolgos és sikeres időszak után végre azt érezheti, hogy ebben
a hónapban egy kis lazítást is megengedhet magának, és olyan
dolgokkal foglalkozhat, amelyek örömöt szereznek. Különösen
a hétvégék nyújtanak sok kellemes lehetőséget. Szerencsére
most társukkal azonosak lesznek az elképzeléseik. Igazi boldog
időszak vár a Bakokra.

Az idei tavasz szokatlan módon inkább az elmélyültebb tevékenységekre ad lehetőséget. Még a közeli barátait is meglepi,
hogy a szabadidejében visszavonul, és inkább új hobbijával foglalkozik. Lesznek, akik ezt nehezen fogadják el, és kicsit tolakodóan állnak önhöz, de ön senkit ne engedjen jobban be az életébe, mint ahogyan azt a lelke mélyén szeretné.

10. 24. – 11. 22.
Az ön jegyéhez érkező kedvező bolygóhatások remek hangulatot eredményeznek, úgy is fogalmazhatnék, hogy valóságos csúcsformában lesz. Úgy fogja érezni, hogy mindaz,
amibe korábban nagy energiát fektetett, az most beérik, és
végre busásan kamatozik.
Május első három napjának az üzenete: kockáztass, nincs
lehetetlen!

04. 21. – 05. 20.
Több égitest vetít ebben az időszakban kedvező fényszöget
a jegyéhez, ami igen elevenné és változatossá teszi mindennapjait. Érdekes, új lehetőségek toppanhatnak be, amelyekre
most még az egyébként máskor biztonságvágyó énje is nyitottabb lesz. Május első napjaiban különösen jó lesz a közérzete.

KOS

03. 21. – 04. 20.
A ragyogó május a lehető legtöbb vidámságot hozza ki önből.
A legszívesebben a hónap minden egyes napján emberek közé
menne, és kikapcsolódna. Persze erre nem lesz lehetősége a
hétköznapokon, de a hétvégék azért épp azt fogják nyújtani,
amire vágyik. A magányos Kosokra egy érdekes találkozás vár.

pÉlDaKÉp

A LEGFIATALABB

MAGYAR

SAKKNAGYMESTER

Fotó: Erdei István – Dochler Holding / Felix Promotion

RAPPORT RICHÁRD, A LEGFIATALABB SAKKNAGYMESTERÜNK NEMRÉG TÉRT VISSZA A 12. SAKKEURÓPA-BAJNOKSÁGRÓL, AMIT A FRANCIAORSZÁGI
ÜDÜLŐVÁROSBAN, AIX-LES-BAINS-BEN RENDEZTEK .
A MOL ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY
TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAMJA 2010 ÓTA
SEGÍTI AZ IFJÚ SAKKGÉNIUSZT.

„HA VAN ESÉLYEM, INKÁBB
ELKERÜLÖM A DÖNTETLENT,
ÉS MEGPRÓBÁLOK NYERNI.”
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Programja tette lehetővé a felkészülést a mérkőzésekre, az edzőtáborok és az edzők finanszírozásával. Az edzések 6–8 óráig
tartanak, ilyenkor „leülünk és az
állásokat nézegetjük, elemezzük.” Ricsi egyik stratégiai fogása, hogy aszimmetriára törekszik a táblán, amivel megpróbálja
kizökkenteni az ellenfelét a stabil beállásokból. „Ez néha kisebb
problémákat is okoz, főleg gyengébb ellenfelek ellen, mert rá
lehet fázni” – ismeri be. Az edzéseken most a megfelelő nyitásokra koncentrálnak,
mert erősebb mezőnyben ez még nem megy tökéletesen.
Ricsi magántanuló, félévente teszi le a vizsgákat, amelyek tananyagát 1-2 hét alatt bevágja. Egyetemre nem
készül, mert az a sakk-karrierrel nem összeegyeztethető. A kérdésemre, hogy hány parti van a fejében, azt
feleli, hogy olyan ez, mint egy dolgozatnál: a lényeg az,

Fotó: Erdei István – Dochler Holding / Felix Promotion

Az április 3-án véget ért sakk-Európabajnokságon Polgár Juditnak különös lehetett látni a most tizenöt éves
Rapport Richárdot, hiszen 1991-ben ő
épp ennyi idősen szerezte meg a férfi
sakknagymesteri címet, ami akkoriban
világcsúcsnak számított. Ricsinek ez már tizennégy
évesen sikerült. A franciaországi felnőtt Eb-n, a 409
fős mezőnyben Ricsi a 136. helyről startolt, és 7 élőponttal gyarapítva pontszámait az 56. helyre tornázta fel magát. Ricsi élő pontszáma jelenleg 2560, tehát
még 40 hiányzik a bűvös 2600-tól, amikortól a Sakkszövetség már az olimpiai válogatottba delegálhatja.
A sakk játékként indult, és „szépen, lassan jött a
komolyság”, meséli. Kilencéves kora óta sakkozik
komolyan, és gyűjti a trófeákat. Tizenhárom évesen,
2009-ben nyerte el a nemzetközi mester címet, amivel
Magyarország legfiatalabb nemzetközi mestere lett,
és mindössze fél év elteltével megszerezte a nagymesteri címet is, amiről még a New York Times is cikkezett.
Nincs kimondott sakkmester példaképe, de nagy tisztelője a Franciaországban letelepedett nagy öregnek,
Borisz Szpasszkijnak, úgy érzi, hasonló stílust játszanak: egyszerre alkalmazzák a finomabb technikákat
és az agresszív támadó stílust.
Ricsivel jelenleg két edző foglalkozik: Lukács Péter
és Erdős Viktor. 2010-ben a MOL Tehetségtámogató

hogy bármikor előhívható legyen. Egy-egy felállás bármikor kijöhet, akár egy-két év múlva is, és olyankor is
tudni kell a lépéssort. Ricsi kivételes memóriája már
kisgyerekként is megcsillant. A családi legenda szerint
óvodásként csípőből vágta az autók típusát, márkáját, fogyasztását, műszaki paramétereit, minden adatot, ami az autós kártyáin szerepelt.
A profi sakkozóknak a focistákkal ellentétben megvan az a luxusa, hogy egyszerre több csapatban is
játszhatnak. Ricsi 2010 óta igazolt a zalaegerszegi Csuti SK-ból a Szombathelyi Haladásba, a város
sokat segít, és közelebb is van. Tagja még a szerbiai Szabadka csapatnak, a román Ploiestinek, az osztrák Fürstenfeldnek, a német Werder
Bremennek, és most tárgyalnak egy
görög csapattal is. Kedvenc csapata nincs, de az osztrák és a szerb csapatban is nagyon kedves mindenki.
A magyar csapatbajnokságokkal kapcsolatban csak azt fájlalja, hogy túl
sok hétvégét vesznek el.
Az Eb óta nem ül ölbe tett kézzel,
Kazincbarcikán nyert az első táblán, a
legközelebbi megmérettetésén pedig
épp a volt csapata, a Zalaegerszeg
ellen fog játszani hazai pályán, Szombathelyen, ráadásul a fekete bábukkal. Egyéni versenyre május elején
kerül sor, a szarajevói Sakk Openen,
ahol komoly mezőny várható a magas pénzdíjak miatt.
Kérdezem, hogy milyen gyakran álmodik sakkal, azt
feleli, néha előfordul, hogy megálmodik egy-egy bonyolult sakkpartit, aminek nagyon szép a vége, de aztán
amikor felébred, már nem emlékszik rá. Reméljük, az
álma, hogy olimpiai bajnok legyen, ébren is megvalósul majd.
Barta Judit

Jó párosítás
Vásároljon egyszerre
két azonos kenőanyagot!
Az ajánlat a hirdetésben felsorolt termékekre, és két azonos
termék, illetve kiszerelés egyidejű vásárlására vonatkozik.
Az akció időtartama 2011. április 1-jétől 2011. június 30-ig tart.

Dynamic Transit 15W-40 1L
Dynamic Transit 15W-40 4L
MOL Botond 20W-50 1L
MOL Botond 20W-50 4L
Dynamic Turbo Diesel 15W-40 1L
Dynamic Turbo Diesel 15W-40 4L
Dynamic Super Diesel 15W-40 4L

most

minden

második

féláron

TELJESÍTMÉNY

KÉNYELEM

BIZTONSÁG

1.4 Multiair turbo.
Az év új motorja 2010.
Nagyobb erő, kisebb fogyasztás.

Maximális térkihasználás.

Kategóriájának legbiztonságosabb autója.
5 csillagos Euro NCAP minősítés.
A 2010-es értékelésen
87/100 ponttal az első.

Alfa Giulietta 1.750 TBI, 235 LE. Vegyes átlagfogyasztás: 7,6 l/100 km; CO2: 177 g/km

GIULIETTA VAGYOK

Alfa Romeo Giulietta 4.990.000 Forinttól, mostantól 4 év garanciával.

SZÍV NÉLKÜL CSAK GÉPEK LENNÉNK.

