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MOKKA

AZ ÉV 4X4-ESE NÉMETORSZÁGBAN.
MÁSODSZOR IS.
Városi SUV lejtmenet-szabályozóval és visszagurulás-gátlóval.
Német csúcstervezés az Ön biztonságáért.
Opel Mokka 4x4: Németországban a „25 000 euró
alatti Offroad és SUV” kategória kétszeres
győztese, a „4x4 of the year of AUTO BILD
ALLRAD” olvasói felmérése alapján 2013., 2014.
opel.hu

Kombinált használat esetén az Opel Mokka átlagfogyasztása: 4,5–6,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 124–153 g/km, változattól és forgalmi viszonyoktól függően. A képen látható autó illusztráció.
*A feltüntetett ár az Opel Mokka 1.6 l Selection modell vásárlása esetén érvényes. Az ár ajánlott bruttó fogyasztói ár. Az akció 2015. március 31-ig az akcióban részt vevő Opel-márkakereskedésekben
megrendelt autókra érvényes. Az Opel Southeast Europe Kft. és az akcióban részt vevő Opel-márkakereskedések fenntartják a jogot az ajánlat megváltoztatására, illetve visszavonására. Konkrét
árajánlatokért, részletes műszaki adatokért és az akció részleteiért kérjük, látogasson el a www.opel.hu weboldalra, vagy forduljon a részt vevő Opel-márkakereskedéseinkhez.
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Egyszerű lenne úgy kezdeni a nemzetközi
nőnap idejére időzített beköszöntőmet, milyen
jó, hogy már nem indokolt felhívni a figyelmet
a nők egyenjogúságára, de sajnos a helyzet
egyáltalán nem ilyen jó. Az Equality Now nemzetközi jogvédő szervezet kutatása szerint
több mint 40 országban vannak érvényben
nőket súlyosan hátrányosan érintő jogszabályok – nem csak Európán kívül. Tudta például, hogy Máltán büntetlenül lehet elrabolni
nőket? Vagy, hogy Oroszországban több mint
400 foglalkozástól tiltják el a nőket?
A helyzet sajnos a Kárpát-medencében sem
sokkal jobb. A Világgazdasági Fórum nemek
közötti egyenlőtlenségeket felmérő jelentéséből kiderül: a nők gazdasági lehetőségeit
tekintve Magyarország sereghajtó az Európai
Unióban. És akkor még nem beszéltünk arról,
hány női képviselő ül az Országgyűlésben, és
ott milyen „kihívásokkal” kell megküzdeniük!
A csúcsra járatott vállalati kollektívás, hóvirágos nőnapi köszöntők szerencsére már kivesztek – mostani számunkban azért mutatunk
pár érdekességet a múltból. De a dolog lényegi
aktualitása talán fontosabb, mint valaha:
ismerjük el, becsüljük meg a legtöbbször jóval
erősebb nem képviselőit! Akik vállalatot és
űrhajót vezetnek, jelen vannak a tudományos
élet élvonalában, miközben otthont teremtenek, hátteret biztosítanak nekünk, férfiaknak,
akik iszonyú kínok között sorra „hullunk el” két
tüsszentés után. Legyen a nőkből még több!

Gasztronómia���������������������������������������������

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Velük van
az erő
Sportos és kényelmes modellekből, limitált
szériákból az idei esztendő is erősnek ígérkezik,
minden gyártó igyekszik betenni a lábát a legkisebb
piaci résekbe is. Tehetős vásárlók előnyben!

➜ Nyeregben
●
➜ A könnyűvérű
●
➜ A bukósisakos
●
➜ A mennydörgő
●
➜ A jó barát
●

Két keréken

Suzuki-újdonságok
A japán gyártó motorkerékpáros részlege még
várt volna két legérdekesebb újdonsága, a
GSX-S1000, illetve annak GSX-S1000F változata műszaki paramétereinek közzétételével,
ám honlapjukon egy aprócska részlet kis időre
napvilágot látott: a blokkok 145 lóerőt teljesítenek 9500-as percenkénti fordulatszám mellett.
Az aktív biztonságot blokkolásgátlóval ellátott
fékrendszer és háromállású menetstabilizáló
elektronika szavatolja. Jó hír: a titkolózás ellenére a sportos kétkerekűeken az utolsó
simításokat végzik,
és hamarosan a
kereskedésekbe
kerülnek.

Nyitva tartás

Jó idők jönnek
Az Audi a „pszichológiai” tavasz első napjaira, márciusra időzíti a közelmúltban bemutatott, vadonatúj TT nyitott kivitele, a
Roadster piacra dobását. A 10 másodperc alatt tetőt nyitó gép
tervezésénél a szakemberek nagy hangsúlyt fektettek a tömegcsökkentésre, így kategóriájában egyedülállóan jó, 1320 kilogrammos lett az MQB platformra épített, számos pontján alumíniumból készült, 2.0 TFSI motorral szerelt autó. Az újdonság
dízellel is elérhető, a 2.0 TDI 184 lóerős és 380 Nm-es nyoma
tékot ad le. A TT S kivitel 310 lóerőt présel ki a TFSI blokkból,
így a 100-ra gyorsulás 4,9 másodpercet vesz igénybe, a vég
sebesség pedig 250 km/h – elektronikusan korlátozva.
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autós-motoros hírek
Autó-motor

Különös házasság
A legendás olasz motorkerékpár-gyártó vette kezelésbe a Peugeot RCZ-t, hogy
a veronai motorkiállításon egy igazán érdekes és vérpezsdítő autó is helyet
kapjon. A Peugeot RCZ R Bimota a donorra jellemző hagyományos piros-fehérfekete színeket kapott. A PB104 felirat betűi a gyártópárosra utalnak, az egyes
arra, hogy ez az első közös munkájuk, a 04 pedig jelzi, hogy ezúttal négykerekű
jármű került a „kés alá”. Az RCZ 1,6 literes turbómotorja az R-szériában eleve
270 lóerős, amit a motorvezérlés átprogramozásával és egy új
kipufogórendszerrel 304-re tornáztak fel. Elképzelhető, hogy
a Peugeot elérhetővé tesz egy kisebb szériát
a Bimota-kivitelből.

Kishírek
Villannyal jön?
A Porsche nagy fejlesztésben van:
a Panamera Junior három éven belül
kerülhet piacra. Eredetileg hagyományos, belső égésű motorral képzelték el
az új modellt, de úgy tűnik, kizárólag villanymotorral szerelik majd, konkurenciát
állítva ezzel a Teslának is.

Nem kapunk Accordot
Végleges a Honda korábban még esetlegesnek tűnő döntése, mely szerint
nem forgalmazza tovább az Accordot
Európában. Mi több, a típus utódot sem
kap. Az öreg kontinensen elsősorban
a márka szabadidő-autói kelendőek, a
döntés tehát gazdasági alapú.

Bukott a Veloster
A furcsa konstrukciójú Hyundai Veloster
nem aratott sikert a vásárlók köré
ben, ezért a jövőben nem terveznek
sportautót a modellpalettájukra. Ralivilágbajnoki szereplésük azonban fontos, ezért az utcai autók sportos kiviteleivel igyekeznek kedvezni az erre
fogékonyaknak.

Pályára!

GT-Lambo
A Lamborghini vezetősége egyértelművé tette: a márkakupa után
a GT-versenyzésbe is bele kívánnak kóstolni. Ennek örömére el is készítették a Lamborghini Huracán GT3-ast, amelynek szénszálas alumíniumvázra
épített karosszériáját a követelményekhez alakították. A V10-es motor teljesítménye egyelőre titok, ám minden bizonnyal erősebb lesz, mint a tavaly
bemutatott 620 lóerős Super Trofeo kivitel. Az acéltárcsás fékrendszer elölhátul FIA-homológ, a pilóta biztonságát szénszálas vázra épülő verseny
ülés, fedélzeti tűzoltó berendezés és a tetőbe vágott, mentést segítő csapóajtó szolgálja. Noha a Lamborghini folyamatosan fejleszti a GT3-ast, már
most megvehetik azt privát csapatok is, potom 369 ezer euróért.

Luxusbatár

Többszemélyes kényeztetés

A Toyota bemutatta luxusegyterűjének legújabb generációját, azt is
rögtön két névvel és stílusban. A műszakilag teljesen azonos járművek
Alphard néven a komfortot, Vellfire jelzéssel pedig a sportosságot hivatottak hangsúlyozni. A kocsi teljesen új fejlesztésű padlólemeze nagyobb
helyet ad a hibrid hajtás akkumulátorainak. Ez a legdrágább hajtásmód
a 2,5, illetve 3,5 literes, 180 és 276 lóerős motorok mellett: a hibridet
elöl egy Atkinson-ciklus szerint működő, 150 lóerős (2,5 literes, négyhengeres) és egy 141 lovas villanymotor kettőse, míg hátul egy 67 lóerős villanymotor mozgatja. A Toyota újdonsága nem Európában lesz siker, ám
előremutató megoldásaival minden bizonnyal találkozhatunk majd.
2015. március | stílus&lendület |
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én és az autóm

Hyundai i20

Jól látható

fejlődés

A Hyundai tizenhárom éve árul kisautókat Európában, és eddig közel
egymillió járművet értékesített a B-szegmensben. A harmadik generációs
i20 révén minden esély adott a darabszám látványos növelésére.

Míg régebben a Hyundai típusok egyet jelentettek a
kiváló ár/érték aránnyal és a szürke, unalmas külsővel,
az utóbbi időben a gyártó design szempontjából is felveszi a harcot az európai és japán konkurenciával. Ennek
is köszönhető, hogy a Hyundai az európai autópiac közelmúltbéli visszaesése alatt is növelni tudta értékesítését. A B-szegmensben az i20 második generációjának
eladásai még a modellciklus vége felé is emelkedtek, ami
korántsem megszokott az autóiparban.
Az idén februárban bemutatott harmadik generáció azonban még szélesebb tömegeket akar elérni. Ennek érdekében a modellt teljes egészében az öreg kontinensen, a
Hyundai németországi bázisán fejlesztették ki, különösen
nagy hangsúlyt fektetve az európai vásárlók három legfőbb
elvárására: a bőséges helykínálatra, a magas szintű technológiára és kényelemre, valamint a letisztult formatervre.

6

| stílus&lendület | 2015. március

Nagyobb, tágasabb, sportosabb
A megjelenést leginkább a hatszögű hűtőrács, a látványos
lámpatestek, a meredeken emelkedő övvonal és a rejtett C-oszlop határozza meg. A méretnövekedéssel együtt
bővült a helykínálat is: a tengelytáv 45, a hosszúság 40,
a szélesség pedig 24 milliméterrel lett nagyobb, miközben
az új generáció 16 mm-rel alacsonyabb, ami a sarkokba
kitolt kerekekkel együtt sportosabb és áramvonalasabb
megjelenést kölcsönöz az autónak (a légellenállási együttható 0,3-re csökkent). A karosszéria 42 százaléka készül
nagy szilárdságú acélból (ez még a középkategóriában
sem megszokott); ennek köszönhetően a torziós merevség mintegy 80 százalékkal nagyobb az elődhöz képest.
Nemcsak a fejtér és a lábtér nőtt meg, de a csomagtér is:
a korábbi 295 helyett a duplapadlós poggyásztér immár
326 literes, mely a hátsó ülések lehajtásával akár 1024 literesre bővíthető. A modell opcionálisan akár kibillenthető,
vagy teljesen kinyitható panorámatetővel is rendelhető, mely

én és az autóm
75 fokos különbség
Az európai ízlésnek való megfelelés nem csak a külső és belső
tulajdonságokban érhető tetten. Azért, hogy az autó helytálljon
Skandináviától a mediterrán régióig, a fejlesztés során a tesztelés
egészen 2500 méteres magasságig folyt +40 és –35 Celsius-fok
közötti hőmérsékleti intervallumban. Részben ennek is köszönhető
a Hyundai magabiztossága: a gyártó minden egyes új i20-ra ötéves,
kilométer-korlátozás nélküli garanciát vállal.

Hyundai i20
Hosszúság ����������������������������������������� 4035 mm
Szélesség ������������������������������������������� 1734 mm
Magasság ������������������������������������������ 1474 mm
Tengelytáv ����������������������������������������� 2570 mm
Csomagtér��������������������������������� 326/1024 liter
Motorválaszték ������������������ 3 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint ���������������������������� 75-100 LE
Átlagfogyasztás ������������������� 3,3-6,7 l/100 km
Alapár ������������������������������������� 2 899 000 forint
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

A gyártó minden egyes új i20-ra
ötéves, kilométer-korlátozás nélküli
garanciát vállal.

visszapillantó tükörbe integrált tolatókamera, a fűthető
kormánykerék, az automatikusan páramentesítő szélvédő,
illetve a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer. A hat légzsák, a menetstabilizátor, a visszagurulás-gátló és a keréknyomás-ellenőrző rendszer viszont alapáron jár.

Halk suhanás
extra tovább növeli térérzetünket. Az alapverzió mellett Life,
Comfort, LED és Panorama kivitelekben kapható típus jól
átlátható műszerfalán alapesetben 3,5 colos OLED kijelző
kap helyet, de az opcionális navigációt már hétcolos képernyőn lehet követni. Ugyanakkor a Hyundai praktikus okostelefon-dokkolót is kínál azoknak, akik inkább a saját készülékük útmutatásai alapján közlekednének.
A kifinomultabb anyagválasztást nemcsak a puhább
műanyagok, de zongoralakk betétek és krómdíszítések
is jelzik, továbbá az új i20 számos olyan kényelmi és biztonsági tartozékkal kérhető, amelyek eddig csak a magasabb osztályok kiváltságának számítottak. Ilyen a belső

A motorkínálatot jelenleg három benzines és két dízelerőforrás alkotja. Az alumíniumból készült, folyamatosan változó szelepvezérléssel (CVVT) rendelkező benzinmotorok
– az 1,25 literes (75, illetve 84 lóerős változatban), illetve
az 1,4-es, 100 lovas aggregát – megfelelnek az Euro
6-os szabványoknak. Az 1,1 literes, 75 lóerős egység mellett a dízelkedvelők az 1,4-es, 90 lovas motort kérhetik.
Mindkettőhöz hatsebességes kézi váltó jár, akárcsak az
erősebb benzinmotorhoz, amelyet akár automata váltóval
is lehet társítani. A két kisebb benzines erőforrást ötfokozatú, manuális erőátvitellel párosították.
A Hyundai i20 kifejezetten halkan suhan, a futómű pedig
úgy simítja el az úthibákat, hogy még a kanyarokban is
semleges, jól kiszámítható a viselkedése.
2015. március | stílus&lendület |
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Mindenki

egy ellen!

Mit tartogat
az idei
F–1 szezon?
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Erre figyeljünk 2015-ben!
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Rég volt már akkora mozgolódás a legjobbak háza táján, mint a 2015-ös szezon előtt:
Sebastian Vettel hat év és négy világbajnoki
cím után intett búcsút a Red Bullnak, és igazolt új kihívást keresve a Ferrarihoz, míg a
kétszeres vb-győztes Fernando Alonso épp
az olasz csapatot hagyta ott a McLaren kedvéért. Egyikük sem lesz azonban könnyű
helyzetben idén, hiszen a Ferrarinál a teljes
vezetőségcsere után mindent az alapokról
kezdenek, a brit istálló pedig a Honda most
debütáló, vadonatúj hajtóegységével próbál
majd egyről a kettőre jutni.

4

Jön a 30. ydíj
Mag yar Nag

2

Formás idomok,
sz ebb autók

Hosszú évek próbálkozása után végre sikerült megtalálni a kompromisszumot a biztonságos, egyben esztétikus kialakítású
orrkúpok között. A szabályalkotók azon
szándéka, hogy az autók eleje alacsonyabban húzódjon, 2012 óta rendre rondábbnál rondább megoldásokhoz vezetett, idén
viszont sikerült úgy megfogalmazni az előírást, hogy a csapatok többsége szépen
ívelő, formás orrkúppal állt elő. Ezzel nem
csupán az ütközéses balesetek veszélyeit
csökkentették, de még a szemnek is vonzóbbá tették az új autókat.

Szinte hihetetlen, mégis igaz: 2015-ben már a 30. F–1-es
Magyar Nagydíjat ünnepelhetjük. Elképesztő sikerként könyvelhetjük el, hogy a Hungaroringen a futam 1986 óta politikai
rendszerektől és kormányoktól függetlenül végig kirobbanthatatlan volt a versenynaptárból, miközben a sportág megannyi
tradicionális helyszínnek vagy új jelentkezőnek fordított hátat.
A mezőny imádja a Magyar Nagydíj hangulatát, a vendégszerető embereket és a nyüzsgő főváros közelségét, ezért joggal
bízhatunk benne, hogy hazánk a szép jubileum után is sokáig
vendégül látja még a száguldó cirkuszt.
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3

nek
Bianchi baleseté
hatásai
A tavalyi szezont beárnyékolta Jules Bianchi
szörnyű szuzukai balesete, melynek során a
francia versenyző egy pályaszéli munkagépnek csapódva maradandó agykárosodást
szenvedett. A hasonló tragédiák elkerülése
érdekében 2015-től bevezetik az úgynevezett virtuális biztonsági autó rendszerét,
amely a fokozottan veszélyes szakaszokon
limitidőt rendel el, melyhez mindenkinek
igazodnia kell. Mivel Bianchi balesetében
a szürkület, vagyis a rossz látási viszonyok
is szerepet játszhattak, öt futam rajtját egy
órával előrébb hozzák.

5

ám
Csökk enő létsz

Noha a szurkolók az utolsó pillanatig
reménykedtek benne, hogy sikerül megmenteni a tavaly csődeljárás alá vont két istállót, a Caterhamet és a Marussiát, előbbi biztosan, míg utóbbi nagy valószínűség szerint
nem lesz tagja a 2015-ös mezőnynek. Noha
a Marussia kifizette a nevezési díjat, több
istálló megvétózta, hogy a tavalyi autóval
indulhassanak, és mivel az áprilisi határidőig
kisebb csodára lenne szükségük egy vadonatúj modell megalkotásához, valószínűleg
bele kell nyugodnunk a szerény, kilenccsapatos mezőnylétszámba.

útitárs

kisokos

Üzemanyag-

Milyen benzint tankoljunk?

Az üzemanyagárak csökkenésével egyre több
autós gondolkodik el a drágább, de jobb minőségű
benzin vásárlásán. Érdemes magasabb oktánszámú
prémiumbenzint tankolni, vagy inkább más
szempontokat vegyünk figyelembe?

Miért fontos az oktánszám?
Az üzemanyag vásárlásakor elsődleges a megfelelő oktánszám, amely a benzin kompressziótűrésére vonatkozó mérőszám. Meghatározása speciális feltételek mellett, pontosan definiált vizsgálómotor
segítségével történik. Magyarországon a szuperbenzin minimum 95-ös oktánszámú, míg a szuperplusz
benzin a minimum 98-as oktánszámmal a felső kategóriát képviseli. A magasabb oktánszám azt jelenti,
hogy az adott benzinnek magasabb a kompressziótűrése, vagyis a magasabb kompressziójú motorokban sem következik be szabályozatlan öngyulladásos
égés. A szükséges üzemanyag oktánszám az adott
motor konstrukciójából adódik, az autónkra vonatkozó oktánszámot a tankfedél belső oldalán, valamint
a jármű használati útmutatójában találjuk meg.

Mire figyelj nk?

Ha az előírtnál kisebb oktánszámú benzint használunk, az a motor kopogását (detonációs égésfolyamat
kialakulását) idézi elő. Ez károsítja a motor szerkezeti elemeit és csökken a teljesítmény is. A nagyobb
oktánszámú benzin használata semmilyen kárt nem
okoz, sőt a kopogásérzékelővel felszerelt gépjárműveknél teljesítménynövekedéssel járhat.
A MOL EVO NEO Benzin a legalább 100-as oktánszámon túl különleges összetétele és gazdagabb adalékcsomagja által fokozottan nyújtja azokat az előnyöket,
amelyeket a prémiumbenzinektől elvárhatunk.

A MOL üzemanyagok adalékanyagai
biztosítják az üzemanyag-ellátó rendszer
hatékony tisztán tartását az üzemanyag
tartálytól egészen a befecskendező
rendszerig, miként a motor hosszabb
élettartamát is.
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EVO

95 98
Hogyan befolyásolják
az adalékok a minőséget?
A vezető olajipari cégek – közöttük a MOL is – az üzemanyagok formulázása során használnak adalékokat a szabvány
előírásain túlmutató, magasabb minőségi igények kielégítése
érdekében. A MOL üzemanyagok olyan adalékokat tartalmaznak,
amelyek biztosítják az üzemanyag-ellátó rendszer hatékony tisztán
tartását az üzemanyagtartálytól egészen a befecskendező-rendszerig, így csökkentve a fogyasztást és a környezetet szennyező
anyagok kibocsátását. Hosszú távú használat esetén az adalékok
eltávolítják az üzemanyag-ellátó rendszerben korábban kialakult
lerakódásokat. Ezen túl az adalékok megakadályozzák a korróziót, valamint kopáscsökkentő hatással is rendelkeznek. Mindezek
következtében nő a motor élettartama.

Többet a MOL által használt
adalékanyagokról
A MOL-töltőállomásokon forgalmazott
valamennyi üzemanyag egyedülálló összetételű,
csúcsteljesítményű adalékcsomagokat tartalmaz.
Ezt a világ egyik vezető adalékgyártója kifejezetten
a MOL számára fejlesztette ki. Így ezeket az
összetételű adalékcsomagokat kizárólag a MOLcsoport által üzemeltetett töltőállomásokon
forgalmazott üzemanyagokban találjuk.

Hirdetés

Nyári gumiabroncsok
– a Michelin szakértőinek
ajánlásával

A tavasz beköszöntével a járművezetők egyik legfontosabb teendője a téli abroncsok lecserélése nyári gumikra.
A Michelin szakértői szerint fontos, hogy a nyári gumiabroncsok teljes körűen használhatóak legyenek az egész tavaszi és nyári szezon során, záporok, zivatarok alkalmával ugyanúgy, mint forró aszfalton. A Michelin különböző nyári gumiabroncsainak esetében már a tervezés során figyelembe vették ezeket a szempontokat, így az adott
autótípus sajátosságainak megfelelően nyújtanak biztonságos haladást, hosszú élettartamot és fogyasztáscsökkentést. A gyártásuk során felhasznált speciális anyagoknak köszönhetően könnyebben alkalmazkodnak az útviszonyokhoz és biztos tapadást
nyújtanak magas hőmérséklet esetén is.

Vásároljon nyári abroncsokat,
és üzemanyag-utalványt kap ajándékba!
A Michelin és a MOL akciója különleges meglepetéseket tartogat az autósoknak.
Vásároljon legalább 4 db új Michelin nyári abroncsot az akcióban részt vevő kereskedések egyikében 2015. március 16. és április 30. között, és üzemanyag-utalványt kap
ajándékba: 13”–16” közötti abroncsok vásárlása esetén 6000 Ft, 17”–23” közötti
abroncsoknál pedig 12 000 Ft értékű MOL Blue üzemanyagkártya formájában.
Részletek és regisztráció a www.performance.michelin.hu weboldalon.

MOL-hírek

A

bemutatja

Jövőépítő
törekvések

Középpontban
MUZSIKÁS
a megújulás
KARÁCSONYI
KONCERT

Országjáráson
a Muzsikás együttes
Rendhagyó énekórák a MOL
támogatásával
Immár 10 éve segíti a MOL a Kossuth-díjas
Muzsikás együttes magyar népzenét népszerűsítő munkáját, amely céljául nem kisebb fela
datot tűzött ki, mint a zene megszerettetését.
Sajnos az alacsony óraszámú iskolai énektanítás nem igazán alkalmas arra, hogy a zenét
a diákokkal megszerettesse, ezért a Muzsikás
idén is elindult zenei „országjárására” és számos iskolában tart rendhagyó, összevont ének
órában népzenei előadást. Az eddigi tapasztalatok szerint ezek az énekórák nagyon
sikeresek, nem beszélve arról, hogy a hangversenyek hagyományt és összetartozást is jelentenek a fiataloknak a vidéki kisiskoláktól a
neves középiskolákig egyaránt.

Miklós Edit sikerrel zárta a vb-t

2014.Karrierje
december
28. 19.00
legjobb vb-helyezését

Gazdára talált a Multipont játék fődíja
érte el az USA-ban
Művészetek
Palotája
Valkonyára került az új Opel Astra
Pozitívan zárta Miklós Edit az egyesült államokbeli Vailben
és Beaver Creekben
megBartók Béla
Nemzeti
Hangversenyterem
A „Regisztráljon és nyerjen a Multiponttal!” nyereményjáték fődíját, egy új
rendezett alpesisí-világbajnokságot. „A cél-

Opel Astrát január 30-án vihette haza a szerencsés nyertes, Rejtélyi György

kitűzéseimet
sikerült
teljes mértékben
Közreműködik:
Petrás nem
Mária
(Moldva)
- ének, Vaszi Levente
(Gyimes),
valkonyai lakos, aki családjával érkezett az átadásra. Nagyon örültek az autóteljesítenem,
de
a
lesiklásban
elért
13.
helyea Corvinus Táncegyüttes valamint Farkas Zoltán „Batyu”
és nem gondolták, hogy valóban olyan csoda történhet velük, hogy
nak, hiszen
zés az eddigi legjobb eredményem vébén.
Tóth Ildikó „Fecske”
táncosok.
ők
viszik
haza a fődíjat, melyet Grexa Liliánától, a Multipont Program mar
Rengeteg új dolgot tapasztaltam, és pozitív
élményekkel
gazdagodtam…” – írta Facebookwww.mupa.hu
9 www.jegy.hu
oldalán a magyar versenyző. Miklós Edit szuper-óriásműlesiklásban kiesett, majd a lesiklás 13. helye után a szuperkombinációt
feladta, így óriás-műlesiklásban végül 40. lett.

Továbbjutó a MOL–Pick Szeged
Itthon és külföldön is sikeres
a kézilabdacsapat
Bár a MOL–Pick Szeged kézilabdacsapata
három góllal elvesztette a Bajnokok Ligája
D-csoport 9. fordulójának mérkőzését, de így
is a lengyel Kielce mögött a második helyen
jut a legjobb 16 közé a csoportból. Szintén
három találattal maradt el a magyar férfi kézilabda NB1 alapszakaszának utolsó mec�csén az addig 100%-os Tisza-parti alakulat a
Csurgói KK-tól, ám így is győzedelmeskedett
a liga alapszakaszában – jöhet tehát a rájátszás a hat legjobb csapat részvételével, elsőként február 27-én.
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ketingkommunikációs vezetőjétől vehettek át. A játékban való részvételhez
nem kellett mást tenni, mint a játék ideje alatt két különböző Multipont part
nernél használni a regisztrált Multipont kártyát. Gratulálunk a szerencsés
nyertesnek, és arra buzdítunk minden törzsvásárlót, hogy használja kártyáját
és figyelje az akciókat, nyereményjátékokat, melyekről leggyorsabban elek
tronikus hírleveleinkből értesülhet.

Minden csúcsra
vezető út A
jó döntéssel
kezdődik

2015

jelentkezz Growww friss diploMás proGraMunkba,
és dolGozz eGyütt a leGjobb szakeMbereinkkel!
A Growww Programról
Céljaink megvalósításához magasan kvalifikált, tehetséges és elkötelezett kollégákra van szükségünk.
Ennek érdekében 2007 óta minden évben elindítjuk Friss Diplomás Programunkat, a Growww-t, amelynek
keretében eddig több mint 1500 friss diplomás csatlakozott a MOL Group-hoz.
Várunk Téged
ha ambiciózus, teljesítményorientált és innovatív gondolkodású csapatjátékos vagy
ha nyitott vagy a fejlődésre és az új ismeretek befogadására
ha szeretnél egy magyar székhelyű multinacionális vállalat sikereihez hozzájárulni
ha tárgyalási szinten beszélsz angolul






Bővebb információ: growww@mol.hu
Jelentkezés: www.mol.hu/karrier/growww-program
Határidő: 2015. április 8. www.facebook.com/growww

MOL-hírek

Az energiabiztonság
záloga
Elkészült a Barátság I. kőolajvezeték
felújítása
Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök, Fasimon Sándor, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója, Világi Oszkár, a Slovnaft elnökvezérigazgatója és Ivan Krivosudský, a Transpetrol
elnök-vezérigazgatója közösen avatták fel a Barátság I.
kőolajvezeték felújított szakaszát. Az átadás február
9-én a szlovákiai Kistompán volt. A rekonstrukció szlovák–magyar közös érdek volt, ennek köszönhetően
ugyanis szükség esetén mindkét ország ellátható az
Adriai-tenger felől érkező kőolajjal. A világ leghosszabb,
8900 km-es kőolajvezetékének első magyarországi
szakasza, az 1962-ben elkészült Barátság I. az idők
során elöregedett, ezért kellett felújítani. A nemrég
befejeződött munkálatoknak köszönhetően
a kapacitása is közel megkétszereződött.

Megszületett a döntés a 2014/2015-ös
MOL Zöldövezet Program nyerteseiről
A MOL zöldítést és közösségi összefogást célzó kezdeményezése,
a MOL Zöldövezet Program 2014/2015-ös pályázati évében az első
fordulóban beérkezett 143 pályázat közül 73 jutott tovább a második fordulóba. Idén rekordszámú, összesen 67 pályázó döntött úgy,
hogy elkészíti a sok munkával járó második fordulós pályázatot.
Közülük, az Adományi Bizottság döntése alapján, 33 – 9 társasházi
és 24 települési zöld területi kategóriában induló – pályázó részesült összesen 15 millió forint támogatásban, amit növények telepítésére és parkosítására fordíthatnak. Gratulálunk a nyerteseknek és
sikeres megvalósítást kívánunk nekik!
További információk: www.molzoldovezet.hu

Főszerepben a jövő
MOL-specifikus képzések az Educatio kiállításon
Január 22–24. között 15. alkalommal nyíltak meg az Educatio Nemzetközi
Oktatási Szakkiállítás kapui a több mint 30 000 látogató előtt a Syma
Csarnokban. Idén is élénk érdeklődés övezte a stratégiai egyetemeinkkel
közös standunkat, ahol az egyetemi oktatókkal és hallgatókkal közösen a
MOL-specifikus képzéseket (geológus, geofizikus, földtudományi mérnök, olajmérnök, vegyészmérnök, gépészmérnök) népszerűsítettük, és az általuk az
olajiparban elérhető munkalehetőségeket is bemutattuk. A képzések fontos
ipari kapcsolódási pontjain túl felhívtuk a figyelmet a gyakornoki, ösztöndíjas
és friss diplomás programunkra is, valamint arra, hogy keressék Freshhh és
UPPP versenyeinket a tudatos felkészülés és játszva tanulás jegyében.

Partnerintézményeink: Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem • Eötvös Loránd
Tudományegyetem • Miskolci Egyetem • Pannon
Egyetem • Szegedi Tudományegyetem
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Évente több mint fél ezer szívbeteg
gyermek születik hazánkban.
XNPHJPHQWKHWĐAjánlja
fel adója 1%-át „A Szívbeteg
Gyermekek Védelmében”
Alapítványnak és járuljon
hozzá Ön is a szívbeteg
gyermekek ellátásához,
a gyermek szívátültetések
¨VPİV]¬YNH]HO¨VHNVLNHU¨KH]

gyermeksziv.hu
Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet,
Gyermekszív Központ

Adószám:

19661964-1-43

példakép

Játék az élet

Gallyas Veronika,
a Magyar Zsonglőr
Egyesület elnöke

Miről szól a szociális cirkusz?
Gallyas Veronika munkája sok kisgyerek
számára maga lehet a beteljesült álom: felnőtt
létére zsonglőrködéssel foglalkozik! Veronika
régi vágya pedig akkor teljesült, amikor
először vezethetett be hátrányos helyzetű,
problémás fiatalokat a zsonglőrködés
izgalmas birodalmába, meghonosítva itthon
a szociális cirkuszi módszert.

Vonz a manézs
A 90-es években hazánkban is elindult a külföldön
már elterjedt hobbizsonglőrködés, azaz kicsik és
nagyok a saját maguk szórakoztatására megtanultak
bánni a labdákkal, karikákkal vagy épp az ördögbottal. Gallyas Veronika és néhány barátja is szorgalmasan képezte magát magyar és neves külföldi zsonglőr
iskolákban. 2000-ben megalapították a Magyar
Zsonglőr Egyesületet, melynek egyre gyarapodik
a létszáma, és akikkel azóta is rendületlenül terjesztik
a játék örömét országhatáron kívül és belül.

Nem játék – vagy mégis?
A cirkusz
varázsa
mindenkire
hat!

16

A zsonglőrködés amellett, hogy remek móka, rengeteg módon fejleszthet. Az egyértelmű fizikai készségeken, például a mozgáskoordináción, kézügyességen
túl növeli a kitartást és a koncentrációt, fejleszti a kognitív képességeket és jelentős pozitív lelki hatásokkal
bír. Felismerve mindezt, az utóbbi években a Magyar
Zsonglőr Egyesületnél már a fiatalabb korosztállyal
is foglalkoznak, Magyarországon úttörői az úgynevezett szociális cirkuszi módszernek: hátrányos helyzetű,
viselkedészavaros, problémás fiataloknak tartanak
csoportos órákat, hogy átadhassák a zsonglőrködés
tudományát, és ezáltal fejlesszenek. Az eredménylista
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igen változatos: „A közös előadások, a tenni akarás,
a sikerélmény a fent említettek mellett a perifériára
került fiatalok társadalmi integrációját is elősegíti. A
cirkusz varázsa mindenkire hat!” – meséli Veronika.
Az egyesületben többnyire 10–18 évesekkel foglalkoznak, jelenleg három állandó csoportot visznek. A fix
órák mellett a lehető legszínesebb programokat kínálják, februárban, a Cirque du Soleil magyarországi szereplésekor például a legjobb helyekről figyelhették
a növendékek a profi előadást, de időnként külföldi
kurzusokon is részt vehetnek – hála a támogatásoknak – amelyeket hazai fellépésekkel egészítenek ki.
„A gyerekek hihetetlenül ki tudnak nyílni, ha érzik, jók
valamiben, és kíváncsiak rájuk!” – zárja gondolatait
az egyesület elnöke.

Az egyesületről
röviden
A Magyar Zsonglőr Egyesület története a 90-es években indult,
majd 2000-ben hivatalosan is intézményesült formát öltött.
Szociális munkacsoportjuk tagjai jelenleg rendszeres foglalkozásokat tartanak a borsodi Dr. Ámbédkar Iskolában, a Heim
Pál Gyermekkórház pszichológiai osztályán és a pesterzsébeti
Pince Klubban. Utóbbi elnyerte az Új Európa Alapítvány MOL
Gyermekgyógyító programjának támogatását.
Bővebben: www.zsonglor.hu

10 éve adunk jövőképet a tehetséges gyermekeknek
Segítse Ön is adója 1%-ával a Csányi Alapítvány Életút Programját.
10 éves
a Csányi
Alapítvány

Adószám: 18186464-1-43
Bankszámlaszám: 11794008-22221111

címlapsztori

Örülök, ha

nőként is

elismernek
Beszélgetés
Tatár Csillával

A modern nő a biztos
családi háttér és
a vasalt ingek mellett
önmagát is megvalósítja
– állítja a közszolgálati
televízió újonnan
igazolt műsorvezetője.
Tatár Csillával a női
függetlenségről, az
érzékeny férfiakról és
egy újrakezdett élet
felszabadító érzéséről
beszélgettünk.
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címlapsztori

Stílus&Lendület: Melyik táborba tartozik: akik számára fontos a nőnap, vagy akik némi ellenszenvet
éreznek iránta?
Tatár Csilla: Én sosem értettem igazán, hogy mitől
van ez az ellenszenv…
S&L.: Talán mert sokan nem szívesen azonosulnak a
korábbi történelmi-politikai háttérrel.
T. Cs.: Erre a vetületére én nem gondolok. Egyszerűen
csak örülök, hogy van az évnek egy olyan napja, amikor kiemelt figyelmet kapnak a nők. Szerencsés
vagyok, mert a közvetlen környezetemben a férfiak
figyelnek arra, hogy március 8-án kedveskedjenek
nekem valamivel. Az pedig pláne nem fordult meg
soha a fejemben, hogy kikérjem magamnak ezt a
gesztust: kifejezetten örülök, ha a nőiséget néha ilyen
formában is elismerik.
S&L.: Hol helyezné el önmagát a harcos feminista
és a nőt „oldalbordának” láttató eszmék közötti
tengelyen?
T. Cs.: Sosem tartottam magam a feminizmus élharcosának – annak ellenére, hogy egész életemben határozott és céltudatos nő voltam. De a férfiak szerepét
és feladatait soha nem akartam magamra vállalni.
S&L.: Alapvetően hisz egy megvalósítható társadalmi
egyenlőségben?
T. Cs.: Mivel gyerekkorom óta az igazság bajnoka
vagyok, mindig azt tartottam fairnek, ha a teljesítmény alapján ítéltetik meg valaki, nem a származása
vagy éppen a neme alapján. Ebből a szempontból
tehát abszolút kívánatosnak tartom az egyenlőséget.
S&L.: És mit tapasztal, Magyarországon jelenleg
mennyire egyenletes a terep a férfiak és nők számára
– például egy munkahelyen?
T. Cs.: Eddig úgy alakult az életem, hogy a saját munkahelyeimen nem tapasztaltam jelentős egyenlőtlenségeket, ráadásul általában nekem női főnökeim voltak, akikkel tökéletesen tudtunk együtt dolgozni.
De tudom, hogy ez sok más helyen probléma.
Miközben azt is érzékelem, hogy a különbözőségnek
megvan a maga jó oldala is: a nőkkel szemben olykor
elnézőbbek, toleránsabbak a munkáltatók.
S&L.: Ezzel szemben mondok két adatot: a magyar
országgyűlésben 179 férfi és 20 nő ül jelenleg, a
Magyar Televízió történetének 17 elnöke között pedig
egy nő sem akadt…
T. Cs.: Igen, ezek beszédes adatok. Ugyanakkor
ebben a pillanatban is az én főnökeim nők és kiváló
vezetők. A multinacionális cégek többségénél sem
véletlenül figyelnek jobban az egyensúlyra, hiszen
kutatások is bizonyítják, hogy az édesanyák sokkal strukturáltabban és koncentráltabban dolgoznak, mivel a gyermekük mellett rákényszerülnek az

ilyesfajta szervezésre. Bizonyos problémákat is egészen másként közelítünk meg mi, nők, nem beszélve
a megoldásukról. Ebből kifolyólag is, a felelős pozíciókban meglévő jelenlegi férfi-női arányokon mindenképpen érdemes lenne változtatnunk.
S&L.: Hogyan képzeli el az ideális modern nőt?
T. Cs.: Olyannak, aki meg tudja teremteni a nyugalmat
jelentő biztonságos családi hátteret. És olyannak, aki
a vasalt ingek és a gondoskodás mellett önmagát is
megvalósítja. Ma már szerencsére sokkal kevesebb
megvetés éri azokat a nőket, akik nem csak kizárólag
a konyhában teljesednek ki. Számomra is mindig fontos volt, hogy akivel együtt élek, a munkámban elért
sikereim miatt
is büszke legyen
rám. Emellett az
A tavalyi év végén nyomtam
anyagi függetlenegy restartot, és szinte
ség is lényeges
mindent lenulláztam az
számomra. Ennek
életemben. Bizonyos
pedig semmi köze
értelemben alapvető dolgokat
ahhoz, hogy csais újra kellett gondolnom.
ládban él-e valaki
vagy sem.
Én huszonkét éves
koromtól tíz éven át éltem házasságban, és miközben dolgoztam és építettem a karrieremet, vittem a
háztartást is: bevásároltam, főztem, mostam, takarítottam. Nem mondom, néha persze elég nehéz volt
összeszervezni a feladatokat. A férfiak például ezekből a tennivalókból általában ritkábban veszik ki a
részüket, de nekik az élet más területein kell keményebben helytállniuk.
S&L.: Egyszer azt nyilatkozta: „nincs az a pénz, amiért nekem póthajam vagy műkörmöm legyen.” A külső
megjelenés terén mit tart egy nő alapértékeinek?
T. Cs.: Valóban nagyon taszítanak ezek a típusú mű
dolgok. Azt pedig már sokszor megfogalmazták előttem is, hogy a nőiesség nem azon múlik, hogy valaki
elég vékony-e, vagy megfelelő-e a csípőjének és a
mellbőségének az aránya. Az igazi nő számomra
olyan, akinek jó a társaságában lenni, aki ápolt és
figyel a testére és az elméjére is. Nagyon fontos, hogy
egy nő ne csak a testével törődjön, hanem a lelkével
is. Hiszen rengeteg impulzus és stressz ér bennünket, ami a nőket talán fokozottabban is igénybe veszi
érzelmileg. Annál rosszabb pedig nincsen, mint amikor az ember otthon a férjén, a gyerekein vagy a barátain tölti ki a dühét és a frusztrációját. Muszáj néha
megállnunk és kicsit befelé is figyelnünk.
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S&L.: Nőnap környékén a családon belüli erőszak kérdése is gyakran felmerül. A sajtóban éppen napirenden van egy híres ügy: egy kolléganője a nyilvánosság
előtt őszintén vallott arról, hogy a volt férje fizikailag
bántalmazta. Mi a véleménye azokról a közszereplőkről, akik a média elé állnak a történetükkel?
T. Cs.: Nagyon bátornak tartom őket – és nem csak
az ismert személyiségeket, hiszen több civil nő
mesélte már el akár kamerák előtt is a történetét.
Az igazán szomorú az a kommentáradat, amelynek
nagy része még mindig olyan véleményekből áll, hogy
„biztosan kiprovokálta”, vagy, hogy „valószínűleg a
férjnek is megvolt rá az oka”. Hát lehet okot adni arra,
hogy megverjenek egy nőt? Szerintem nem, és ez fordítva is igaz. Felháborítónak tartom ezt a fajta gondolkodásmódot. Kell, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről, hiszen a nyilvánosságnak nagy ereje van.
De azt is megértem, ha egy áldozat szégyelli megosztani másokkal a saját fájdalmát.
S&L.: Részt vett valaha nőkért kiálló kampányban?
T. Cs.: A HPV-kampányban aktívan részt vettem, amely
a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet. A legolvasottabb blogbejegyzésem is ehhez a témához kötődik, amelynek hatására nagyon sokan elmentek rákszűrésre. Ez pedig különösen jó érzés volt nekem.
Korábban ugyanis több olyan nővel készítettem interjút, akiken azért nem lehetett már segíteni, mert nem
mentek el időben orvoshoz, vagy éppen nem foglalkoztak rendesen egy P3-as citológiai lelettel. Sajnos, sok
nőben alakul ki egyfajta félelem és szégyenérzet, ami
miatt nem mernek elmenni orvoshoz, s ez később akár
az életükbe is kerülhet. A HPV-kampány mellett pedig
a Hospice-ház munkáját is támogatom egy ideje.
S&L.: Vessünk egy pillantást a másik „oldalra” is: a
mai férfiak előzékenységével, udvariasságával kapcsolatban mik a tapasztalatai? Például tudnak még
rendesen bókolni?
T. Cs.: Ha a barátaimból indulok ki, akkor nagyon jó
tapasztalatokról tudok beszámolni: ők fantasztikusak, és ezen a téren nemigen találok bennük hibát

A Dal
Az M1-en szombat esténként zajló dalválasztó show-műsor tétje az volt, hogy ki
képviselje Magyarországot a májusi bécsi
Eurovíziós Dalfesztiválon. A tavaly beérkezett 351 dal közül egy tíztagú előszűrő zsűri
választotta ki azt a harmincat, amelyek az
élő műsorban versengtek. A döntőre 2015.
február 28-án (lapzártánk után) került sor.
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– más kérdés, hogy a legtöbbjük egyedülálló. Más
közegekben viszont gyakran tapasztaltam, hogy bizonyos férfiak megvárják, hogy előre köszönjek nekik
és az ajtóban sem mindig sikerül előre engedniük.
Mindeközben azt is látom, hogy a férfiak sincsenek
könnyű helyzetben. Sokszor szembesülök azzal, hogy
a pasiknak nincs is szükségük arra, hogy meghódítsanak nőket, mert manapság ez fordítva működik. Nem
vagyok biztos benne, hogy ez minden esetben probléma, de valahogy azt érzem: a férfiaknak a lelkük
mélyén erre azért nagy szükségük lenne.
S&L.: És „a fiúk nem sírnak” típusú elvárásokról mit
gondol?
T. Cs.: Hogy semmi értelmük. Nekem mindig férfias,
de érzékeny párjaim voltak. Ugyanis mindig az
a fajta kettősség tetszett, amikor egy férfi a munkahelyén határozott és a nehéz helyzetekben is helytáll,
ám amikor hazajön, nekem megmutatja azt az arcát,
amit mások elől elzár.
S&L.: Az elmúlt időszak nagy változásokat hozott: a
TV2-től a közmédiába igazolt. Nemrég úgy fogalmazott, hogy azóta eltűnt az életéből az állandó nyomás,
a stressz, melynek helyét kiegyensúlyozott, harmonikus hétköznapok vették át. Alapvetően mi változott?
T. Cs.: Ezt nem feltétlenül csak a csatornaváltásra
értettem, hiszen a tavalyi év végén nyomtam egy
restartot, és szinte mindent lenulláztam az életemben. Persze nem kezdtem mindent elölről, de bizonyos
értelemben alapvető dolgokat is újra kellett gondolnom. Nagyon nehéz meghozni a döntést az elengedésről. De amikor az ember vesz egy nagy levegőt és meghozza az elhatározását, az nagyon felszabadító érzés.
S&L: A műsornál maradva: mi olyat ad, amit a
korábbiak nem?
T. Cs.: Nekem ezzel egy régi álmom teljesült. Amikor
több mint tíz évvel ezelőtt elkezdtem ezt a szakmát,
pontosan tudtam, hogy honnan hová szeretnék eljutni,
és időközben szerencsére elég sok mindent kipipálhattam a képzeletbeli listámon – amin az élő showműsor is szerepelt, ám ez a formátum eddig hiányzott.
Miközben mindig is nagyon izgatott, hogy egy ilyen
műsor háziasszonyaként dolgozhassak. Szóval nagyon
élvezem, ráadásul a visszajelzések is jók.
S&L.: Jelenleg tehát A Dalra koncentrál. Mégis, lehet
már tudni, milyen feladatok várnak önre a műsor
végeztével?
T. Cs.: Erről egyelőre nem beszélhetek, de azt elárulom, hogy már dolgozunk rajta a háttérben.
Patakfalvi Dóra
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…érzékelem, hogy a külön
bözőségnek megvan a maga jó
oldala is: a nőkkel szemben sokszor
elnézőbbek, toleránsabbak
a munkáltatók.

névjegy
1983-ban született Budapesten.
A riporteri pályát 2002-ben
kezdte, 2009-ben szerzett diplomát a Budapesti Kommunikációs
Főiskolán. 12 éven át volt a TV2
műsorvezetője, ahol 2011 óta
vezette a Mokka című reggeli
műsort. 2014 decemberében az
MTVA-hoz igazolt, ahol jelenleg az
Eurovíziós Dalfesztivál nemzeti
válogatóműsorának, A Dalnak a
műsorvezetője.

história

Hölgyek
ünnepe

Tudnivalók
március 8-ról

A nemzetközi nőnap évszázados
hagyományáról máig megemlékeznek
szerte a világon. De tudjuk-e, mi rejlik
a csillogó szemmel várt virágcsokrok
és bonbonok mögött? Mi a gyengébb
nemnek szentelt nap történelmi
eredete és jelentősége? És vajon
csak a női nemet ünnepeljük meg
évente? Cikkünkből kiderül.

K

evés olyan jeles napunk van, amelynek annyira
vitatott a megítélése, mint a nőnapé. Miközben
a többség a finomság és a báj megtestesítőit,
vagyis a női nemet ünnepelnék, történelmi gyökerei
miatt sokan ma is ellenérzésekkel viseltetnek a nap
iránt. A gyökerek ugyanis erősen kötődnek a múlt század feminista és szélsőbaloldali küzdelmeihez.

Harc a női jogokért
1910-ben a koppenhágai II. Nemzetközi Szocialista
Nőkongresszuson a német nőjogi harcos, Clara
Zetkin javasolta, hogy évente rendezzenek világszerte nőnapot, „amely elsősorban a nők választójogáért folytatott agitációt szolgálja”. Négy évvel
később, 1914-ben Zetkin egy újabb kongresszuson hivatalosan is bejelentette: a nemzetközi nőnapot a New York-i textilmunkásnők 1857. március
8-i tüntetésének emlékére minden év március 8-án fogják megrendezni. Kezdetben
azonban a jeles napot sem a tengerentúlon, sem Európában nem kísérte
jelentős érdeklődés, hiszen a nők
választójogát már a legtöbb országban valamilyen formában megadták, így a nemzetközi nőnap elvesztette eredeti politikai tartalmát és
jelentőségét. Erőteljesebb szerepe
inkább a Szovjetunióban volt, ahol
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a nemzetközi nőnapban a munkás- és parasztosztály
nőtagjai számára a proletariátus küzdelmének és az
egyenlőség megteremtésének eszközét látták.

Hazai vonatkozás
1945 előtt Magyarországon a nőnap jelentősége
szintén minimális volt, mígnem 1951. március 8-án
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Anyasági
Érdemrend adományozásáról és a sokgyermekes anyák pénzbeli jutalmazásáról hozott rendeletet. Ekkortól hat éven át e tavaszi nap a nők és többgyermekes anyák közös ünnepe volt hazánkban.
1957-ben azonban ismét határozat született, melyben kimondták: „a munkában és a társadalmi tevékenységben élenjáró nők” előtt kell tisztelegnünk
a márciusi napon, melyről a magyar férfiak máig
megemlékeznek.

história

Egyenjogúság?

Hol, mikortól szavazhatna
k

a nők?

Finnország
1906
Oroszország
1917
Németország
1919
Franciaország, Olaszorsz
ág 1944
Magyarország
1945
Belgium
1958
Svájc
1971
Portugália
1976
Liechtenstein
1984

Társadalmi üzenet
A fentiekből tehát kitűnik, miért nevezi a nőnapot
a köznyelv gyakran „kommunista ünnepnek”. Pedig
a mai genderkutatók állítják: az ünnep mögött rejlő
eredeti társadalmi probléma máig húsbavágó kérdés,
hiszen korunkban is megoldásra váró feladat, hogy a
nők ugyanazokkal a feltételekkel vállalhassanak munkát, mint a férfiak. Nem véletlen, hogy e napon a világ
számos pontján különböző civil szervezetek a nők társadalmi szerepének fontosságára hívják fel a figyelmet, és a nők elleni erőszak ellen is felemelik szavukat.

A nemzetközi nőnapot
először 1911. március 19-én
ünnepelték meg Ausztriában,
Dániában, Németországban
és Svájcban.

Nőnapok világszerte
A nőnap jelenleg hivatalos állami ünnep többek
között Afganisztánban, Kubában, Ugandában,
Oroszországban és Vietnamban, míg Kínában,
Macedóniában és Nepálban e nap csak a társadalom nőtagjai számára telik szabadnappal.
Számos országban – hazánkon kívül pl. Brazíliában,
Horvátországban vagy Szerbiában – március 8-án
apró figyelmességgel emlékeznek meg a nőkről.
Portugáliában egészen sajátos szokás is kialakult:
itt a hölgytársaságok gyakran afféle „csak csajok”
partikat tartanak.

Nemzetközi férfinap
Aki azt gondolja, hogy kiz
árólag
a nőket tisz telik meg ün
nepnappal,
téved. 1999 óta minde
n év novem ber 19 -én a nemzetközi
fér finapot is
több országban megta
rtják. Az első
alkalomra – az ENSZ tám
ogatásával – Trinidad és Tobagó
ban került
sor, Magyarországon pe
dig 2009 -től
szerveznek rendezvénye
ket a fér fiak
számára, akiket a család
jukért való
kiállásuk, a munkahelyi
teljesítményük és a nemzetükér t
való küzdelmük miatt méltatnak e
napon.

Milyen virágot?
Ha a férfiak az esetlegesség helyett tudatosan, a személyiséghez illő virágot szeretnének választani, érdemes odafigyelniük néhány alapszabályra. A vidám,
szeszélyes hölgyek az élénk csokrokat, a vissza
fogottabb nők a pasztelles árnyalatokat, a mályva,
a rózsaszín és fehér színösszeállításokat kedvelik.
A romantikus nők kötelező színe a fehér rózsaszínnel
kiegészítve. Az idősebb hölgyek esetében a cserepes
növényekkel mehetünk biztosra.
A nőnapi köszöntés elengedhetetlen kelléke évtizedekig a hóvirágcsokor volt, amely néhány éve hirtelen eltűnt a piaci árusok asztalkáiról –
ugyanis védetté nyilvánították. Így is van
azonban miből választanunk, ha
kellemes tavaszi hangulatot
szeretnénk teremteni: a tulipán, a nárcisz, a jácint és
a frézia is megfelelő lehet.
Fehér rózsával az édesanyákat lephetjük meg,
míg a vörös rózsa egy férfi
részéről félreérthetetlen
utalás, amolyan „szerelmi
szándéknyilatkozat”.
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Újjászületésre

hangolva

Hogyan csöppenjünk tavaszi harmóniába
A változás szele jön, a tél az utolsókat rúgja. Ahogyan az időjárás
mindennapos fordulatai, úgy az új évszakok is hatással vannak ránk:
hangulatunkat, érzelmeinket lassan, de tartósan befolyásolják.
A tavasz közeledtével lényünk lassan felébred, több energiával ég,
ezért ezt a változást érdemes tudatosan is előkészíteni…

Méreg telenítés:

az első lépés

Méregtelenítés alatt azt értjük, hogy megpróbálunk eltávolítani minden anyagot a
szervezetből, amelyre nincs szüksége.
Ezek a salakanyagok és a feleslegesen
raktározott tápanyagkészletek. A méregtelenítés legegyszerűbb módszere a fokozott
folyadékbevitel és a csökkentett méreganyag-bevitel.
Bőrünket szaunázással, bélrendszerünket rostpótlással és az emésztés serkentésével, májunkat mértékletességgel, táplálékmegvonással, a tüdőnket pedig friss
levegőn történő mozgással tisztíthatjuk. Többféle bevált
kúra közül választhatunk, de tartsuk szem előtt, hogy
egy-egy méregtelenítés során a méreganyagok csak
speciális ásványi anyagokhoz kapcsolódva tudnak
kikerülni a szervezetből.

1

Szelíd méregtelenítés
Bizonyos esetekben, kismamáknál,
gyerekeknél és beteg embereknél
veszélyes lehet a kizárólagos
folyadékfogyasztás. Ilyen helyzetekre
ajánljuk a méregtelenítő tapaszt,
melyet bioboltban, drogériában is be
lehet szerezni. A talp akupunktúrás
pontjain keresztül ható találmányon
kívül esetleg próbára lehet tenni
az ionizált vizet, amely lúgosítja az
elsavasodott szervezetet.
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Léböjtkúra
Léböjt során a megnövekedett
folyadékbevitel nagyban hozzásegíti
szervezetünket a méreganyagok
kimosódásához. Végezhetjük tiszta
vízzel, teákkal, gyümölcslevekkel. Ha az
utóbbinál maradunk, olyan gyümölcsöt
válasszunk, amely nem emeli a
gyomorsavszintünket: az ananász-,
alma-, cékla- vagy sárgabaracklé
megfelel. Léböjtkúra előtt érdemes
kikérni háziorvosunk véleményét.

id
tes

életmód

Diéta:

deális
stsúly

a súlyfelesleg leküzdése
A leghatásosabbnak titulált diéta sem ér fel étkezési szokásaink mértékletessé tételével. Kultúránkban szinte természetessé vált a mértéktelen habzsolás, ugyanakkor a fogyás iránti vonzalom. A trendek azt
diktálják, hogy csak rajtunk múlik, megvalósítjuk-e önmagunkat, azaz
az ideált. Törekedjünk arra, hogy a „diéta” egy kiegyensúlyozott, rendszeres, vegyes étrendre épüljön! Így lassabb, de biztosabb lesz a hatás.
A villámdiétákat kifejezetten kerüljük!

1

Testkontrolldiéták
Ebben a diétában a szénhidrátokat külön kell választanunk a fehérjéktől,
mert az elv szerint a szervezet különböző időszakokban máshogy működik.
A délelőtti, kiválasztási időszakban csak friss gyümölcsöt, vagy a levét
szabad fogyasztani, mert az emésztés sok energiát igényel. A fehérjében,
illetve szénhidrátban gazdag táplálékokat nem szabad egyszerre
fogyasztani, hanem ezeket semleges hatású étkekkel kell kombinálni.
Bizonyos ételpárosításokról, a fehér lisztről, a tejről és a cukorról
is le kell mondanunk a diéta során.

2

Fehérjediéták
Ezzel a módszerrel a szénhidrátokat szorítjuk ki az
étrendünkből. A mennyiségcsökkentő diéták helyett ez a
módszer konkrét étkeket zár ki az étrendből. Ezzel egy időben
a húsok, tejtermékek szabadon fogyaszthatók. Ha kiiktatjuk
vagy ügyesen helyettesítjük a pékárukat, ez a diéta viszonylag
könnyen betartható, és tartós átalakuláshoz vezet. Ide tartozik
bizonyos értelemben a paleolit diéta is.

jókedv

Harmónia:

lelki ráhangolódás a tavaszra

1

A harmóniát és a boldogságot lelkiekben is elérhetjük.
Ehhez tudatosan kell törekedni a számunkra megfelelő
életminőség kialakítására. „Az vagy, amit megeszel” –
szól a fáma, ám a harmóniát az étrenden túl szellemilelki életünkben is meg kell teremteni. A gyakorlatban
ezt egyszerűnek tűnő cselekedetekkel, ám olykor csak nagy
energiák árán tudjuk megvalósítani. A lelki „nagytakarítást”
pedig nem lehet elég korán elkezdeni.

Boldogság
Az ember természeténél fogva keresi
a boldogságot, és arra törekszik, hogy
elérje. A legmodernebb felfogás szerint
a boldogság és a harmónia érzete
nem egy állapot, hanem egy folyamat
része. A boldogság állapotába akkor
kerülünk, ha valamilyen kitűzött cél
felé haladva, különböző akadályokat
legyőzve sikeressé válunk, és tökéletes
élményben van részünk. A célok és
az akadályok együtt teremtik
a boldogság harmóniáját.

2

Néhány jó tanács
Szeressük önmagunkat és a nekünk fontos
embereket. Legyünk jó kapcsolatban
a körülöttünk lévőkkel és a családdal.
Tanuljuk meg kifejezni az érzelmeinket,
fogalmazzuk meg céljainkat. Próbáljuk meg
élménydúsan élni a hétköznapjainkat, s ez
ne függjön az anyagi jóléttől. Ne vonjuk meg
magunktól az örömforrásokat: keressünk
olyan helyzeteket, amelyek hozzásegítenek
a feszültségmentességhez, nyugalomhoz.
2015. március | stílus&lendület |
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Vigyázz, kész,

sajt!

A legtöbb sajt önmagában is
élményszámba megy, de érdemes
és könnyű is társítani őket különféle
ízekkel. A variációk száma szinte
végtelen, lássunk hát néhány
nagyszerű lehetőséget.
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Hozzávalók: fél kg zöld spárga, csipet só, csipet cukor, őrölt
bors, kevés frissen reszelt szerecsendió, 2 ek. vaj, 2 ek. liszt,
1 dl 30%-os tejszín, 7,5 dkg reszelt parmezán.

Parmezános spárgakrémleves
Így készül:

1) A spárgát hámozzuk meg, a szára végéről vágjunk le 1-2 centit, és daraboljuk fel 3 centis részekre, majd dobjuk másfél liter forró vízbe. A vizet sózzuk, borsozzuk, cukrozzuk
meg. 2) Nagyjából 1-2 perc alatt forrázzuk le, majd vegyük ki és zuhanyozzuk le hideg vízzel a spárgadarabokat. 3) Egy lábasban olvasszuk fel a vajat, és szórjuk rá a lisztet, majd
jól keverjük el. A spárga főzővizével lassanként engedjük fel, majd tegyük vissza a spárgadarabokat is. 4) Néhány szebb sípot őrizzünk meg, ezzel fogjuk díszíteni a levest. A többit turmixoljuk össze a lével és egy kevés szerecsendió-reszelékkel. 5) A spárgával díszített levest szórjuk meg parmezánkristályokkal, és forrón tálaljuk.
S&L-infó: a parmezán az egyik legrégebbi európai sajtféle,
már a XIII–XIV. században is a maihoz hasonló formában létezett.

Hozzávalók: Hús: 6-8 szelet sertéskaraj, kis fej vöröshagyma, 2 ek. vaj,
só, bors, 2-3 ek. mustár, 1-2 ek. erős dijoni mustár.
Mártás: 5 dkg vaj, 25 g liszt, 3 dl hideg tej, só, bors, szerecsendió, 5 dkg gouda sajt.

Mustáros karaj sajtmártással
Így készül:

1) A hússzeleteket legalább egy órával az elkészítés előtt sózzuk,
borsozzuk, majd kenjük be mustárral. 2) A hagymát vágjuk apróra
és dinszteljük meg a vajon. Erre tegyük a mustáros szeleteket. Először
nyugodtan használjunk erős lángot, majd fedő alatt puhítsuk őket készre. Ha elfogy
alóluk a lé, pótolhatjuk vízzel vagy zöldségalaplével is. Ha kész, tányérra kiszedve
tegyük félre a húst. 3) A sajtmártáshoz a vajat tegyük a forró serpenyőbe, adjuk
hozzá a lisztet, majd állandó kevergetés mellett három részletben öntsük hozzá
a tejet. Amikor szép sima, sózzuk, borsozzuk és szerecsendióval hintjük. Ez lesz
a fehérmártás vagy besamel. 4) A goudát (vagy bármelyik kedvenc sajtunkat) reszeljük le és adjuk a fehérmártáshoz – így kapjuk a sajtmártást. 5) Tegyük vissza a hússzeleteket a mártásba, és tálaljuk még forrón, párolt ceruzababbal társítva.
S&L-infó: A gouda félkemény sajt, éréséhez kevesebb időre van
szükség, ezért már fiatalon, 3–6 hetes korában is megkóstolható.

S&L-infó: A cheddar Anglia legkedveltebb sajtja, sárgás, vöröses színekben
találkozunk vele. A ricotta az olasz konyha egyik kedvelt alapanyaga, hasonlít ugyan
a magyar túróra, de sokkal lágyabb és krémesebb annál.

Ricottás spenótos lasagne
Így készül:

1) Olívaolajon pirítsuk meg a felkockázott hagymákat, adjuk hozzá a leforrázott és levétől
kinyomkodott spenótlevelet, majd egy percig, kevergetve dinszteljük. 2) Vegyük le a tűzről,
hagyjuk kihűlni, majd keverjük össze a ricottával és a fetával, reszeljünk rá a szerecsendióból, majd sózzuk és borsozzuk meg. 3) A lasagne lapokat tegyük tűzálló, olívaolajjal megcsorgatott edény aljába, és kenjük meg rétegenként a spenótos keverékkel. A legfelső lapot
szórjuk le reszelt cheddar sajttal. 4) Tegyük előmelegített sütőbe, és süssük 45 percen
keresztül 150-160 fokon. Tálaljuk paradicsomsalátával.
Hozzávalók: olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma,
30 dkg friss spenótlevél, 30 dkg ricotta, 10 dkg feta sajt, 10 dkg
cheddar sajt, szerecsendió, ízlés szerint só, bors, 12 db lasagne lap.
2015. március | stílus&lendület |
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Mascarponés tojáspuding
habcsókkal és gyümölcsökkel
Így készül:

1) A tejet és a vaníliarúd kikapart magvait forraljuk fel egy lábasban, közben a tojásokat és a cukrot verjük habosra. 2) Állítsuk
gőz fölé a tojásos keveréket, és lassan adjuk hozzá a forró tejet
úgy, hogy közben folyamatosan verjük. Addig hevítsük és keverjük egyszerre, amíg könnyű, habos, pudingszerű nem lesz. 3)
Ekkor hűtsük le, és így adjuk hozzá a mascarpone sajtot. Keverjük
simára, majd osszuk szét tányérokba. 4) Szórjuk meg habcsók
darabokkal, kicsit keverjük is össze velük. Díszítsük szezon
gyümölcsökkel és friss mentalevélkékkel.

Hozzávalók:
2 dl tej, 1 vaníliarúd,
3 tojás, 1 tojássárgája,
8 dkg cukor,
25 dkg mascarpone,
25 dkg friss gyümölcs,
habcsók, friss
mentalevél.

S&L-infó: A mascarponét házi gyártása
során a télen fejt tejből készítették, hogy
minél zsírosabb legyen. Általában nem saját
ízéért fogyasztják, hanem édes vagy sós
társításokban, krémesítés céljából.

borajánló
Gere Portugieser
2013
100% bioművelésű portugieser
a Csillagvölgy, Fekete hegy,
Konkoly és Ördögárok
területekről, acéltartályban
erjesztve és 50 hektós
ászokhordókban 3 hónapig
érlelve. Klasszikus,
lilás szín, a fajtára jellemző
primőr illat és ízjegyek.

Hozzávalók:
40 dkg Philadelphia
krémsajt,
10 dkg cukor,
2 tojás, 25 dkg édes
kekszmorzsa,
10 dkg vaj, 1 tábla
fehér csokoládé.

Amerikai sajttorta

Így készül:

1) A sütőt melegítsük elő 180 °C-ra. 2) Ha az édes kekszünk

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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egészben van, daráljuk le. A vajat egy tálkában tegyük a mikróba
és olvasszuk fel, majd keverjük hozzá a morzsát. 3) Béleljünk ki
sütőpapírral egy tortaformát, és öntsük a kekszmasszát az aljába,
egy részét az oldalára is kenhetjük, majd tegyük hűtőbe egy órára,
hogy a vajtól megdermedjen. 4) A krémsajtot keverjük ki, majd
adjuk hozzá a cukrot és a tojást. A gőz felett olvasztott fehér csokoládé felét keverjük a sajtkrémhez, a másik felét kenjük a kihűtött kekszmasszára. 5) Erre kanalazzuk rá a krémet, és tegyük
a sütőbe. Süssük legalább háromnegyed óráig, és ellenőrizzük,
hogy a közepe nem folyékony-e. 6) Mikor kész, hűtsük ki, és
tegyük hűtőszekrénybe legalább egy órára.
S&L-infó: Az első Philadelphia krémsajtot 1872-ben, New
Yorkban állították elő Chester néven. Később kapta meg
mai nevét, s ezzel együtt a sajtkészítés technológiáját is
lecserélték – a normandiai sajtgyárosok receptjére.

Budapest

Wine shoW
Corinthia Hotel Budapest
www.vincebudapest.hu

À
2015.
március

6-8.
`

Let us be your ‘private dancer’!

we wiLL guide your senses, and show you the
pLeasure of wines you have yet to experience.

kultúra

Színes
március

A tavasz első
sugarai

fesztivál

Szegedi Toros
Pálinkafesztivál

O

Még több programmal, mókás vetélkedőkkel és nyereményekkel készülnek
a szervezők az idén hatodik születésnapját ünneplő fesztiválra.
Ismételten lesz böllérverseny és
káposztafőző verseny, az egyetemi karok is „ringbe szállhatnak”
egy vicces, szórakoztató, a Toros
Pálinkafesztivál témájához szorosan kapcsolódó vetélkedő keretén
belül. Malacságok, temérdek program
és még több pálinka. Mi kell még?
| stílus&lendület | 2015. március

DESZKA
– Kortárs Magyar
Drámák Fesztiválja
Debrecen, több helyszínen
2015. március 17. – 2015. március 22.

Immár a kilencedik DESZKA Fesztivált rendezi meg
a Csokonai Színház. Az idei programot a középkor
és a kereszténység szelleme határozza majd meg.
A kortárs magyar dráma legrangosabb seregszemléje arra törekszik, hogy minden eddiginél intenzívebb fesztiválhangulatot teremtsen a városban.
A Vojtina Bábszínház, a Déri Múzeum és a MODEM
mellett még újabb helyszíneket vonnak be a játszóhelyek közé, megjelennek a köztereken, aktívabb
jelenlétre serkentik az írókat, fesztiválklubot alakítanak ki a színház falain belül és minden napot
remek zenei programokkal zárnak. A fesztivál hat
napja alatt újra lesz GÖRDESZKA is, amely a legkiválóbb gyerek- és ifjúsági tárgyú, kortárs magyar
előadásokat és bábelőadásokat gyűjti egybe.

gasztronómia

Szeged, Széchenyi tér
2015. március 5. – 2015. március 8.
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Fotó: Molnár Edvard

Sokak örömére véget ért a tél, egyre jobb lesz az idő, amit
számtalan módon ünnepelhetnek azok, akik már megelégelték
a négy fal közötti szórakozást. A kimozdulni vágyókat országszerte
gasztrokalandok, fesztiválok várják.

Fagylalt Kiállítás és Fesztivál
Budapest, Syma Csarnok
2015. március 6. – 2015. március 8.

A fagylalt napjaink legkedveltebb
cukrászati terméke, így nem véletlen,
hogy fogyasztóként minden évben alig
várjuk, hogy felfedezzük az újabbnál
újabb ízeket. A hagyományteremtő
fesztivál pont ebben segít
nekünk: már a szezonkezdet előtt
megismerkedhetünk az idény
újdonságaival, emellett bepillantást
nyerhetünk a kulisszák mögé is: mi
zajlik egy fagyizóban, míg a remekmű
a pultba kerül?

kultúra

interaktív

A MOL bemutatja:

Fülbe-való – Zenetörténeti
bolhapiac tizenéveseknek
Budapest Music Center
2015. március 28.

Ï

A MOL támogatásával új ifjúsági koncertsorozat indul, amelynek keretében a MOL Tehetségtámogató Program fiatal zenészei is fellépnek. A sorozat házigazdája Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész
lesz, aki interaktív, humorral átszőtt műsorral készül az általános isko
lásoknak és gimnazistáknak. A műsorok célja természetessé tenni
a komolyzene hallgatását, és felébreszteni a tudatos hallgatás igényét.
A sorozatot az „Amikor én még kissrác voltam, avagy gyermekszerzők,
gyermekzenék” című előadás nyitja. Bővebben: www.bmc.hu

könyv

Elmore Leonard:
Született bűnözők

Helen Simons:
Pettigrew őrnagy utolsó csatája

JAFFA

A Jackie Brownból jól ismert Ordell Robbienak és Louis Garának sok közös vonása
van. Ugyanabban a börtönben ültek autólopásért, most pedig együtt készülnek a
nagy balhéra. Egy gazdag detroiti építési
vállalkozó feleségét akarják elrabolni, hogy
aztán megszerezzék a váltságdíjat, és
elutazzanak délre. Arra azonban egyikük
sem számít, hogy az iszákos férj éppen
válni készül fiatal szeretője miatt, és esze
ágában sincs kifizetni a pénzt.

ALEXANDRA

A kötet szórakoztató, örömteli,
¿
megnyerő hangú, mégis gondolatgazdag mese, melynek minden
újabb fordulata érdekfeszítően eredeti. Bűbájos hangulatú regény két özvegyről, akik
álmukban sem gondolták, hogy újból rájuk találhat
a szerelem. Az óvilági színtér és a nagyon is modern
konfliktusoktól feszült cselekmény keveredésének
eredménye egy igen szellemes romantikus történet.

Whitney Houston:
Live – her greatest performences

9

¿

CD

SONY
Az album magába foglalja az énekesnő fantasztikus karrierjét.
Kezdve Whitney tinédzserkori első amerikai televíziós fellépésétől az 1983-as The Marv Griffin Show-ból, ahol a „Home” című
dalt adta elő a The Wiz című musicalből, egészen a 2009-es The
Oprah Winfrey Show-ig, ahol az utolsó stúdióalbumáról (I look to
you) énekelte az „I didn’t know my own strength” című dalt.
A feledhetetlen élmény garantált.

színház
A testőr
Budapest, Vígszínház
Bemutató: 2015. március 7.

Az ünnepelt színész házaspár szalonjában vagyunk.
A férj, az országos hírű Színész arról panaszkodik a
barátjának, hogy félti a házasságát, ezért egy kissé
bizarr, de hibátlannak tűnő ötletet talál ki: testőrnek
öltözik, s így, a katonatiszt személyében kezd el udvarolni a saját nejének, illetve megpróbálja zavarba
hozni, hűtlenségen kapni. Persze végül semmi sem
úgy sül el, ahogy az eredeti tervben szerepelt.
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horoszkóp

Pozitív
március

Eva
Mendes
1974. 03. 05.

Rég álltak ilyen kedvezően a csillagok,
csaknem minden jegy szülöttei
számíthatnak néhány kimagaslóan pozitív
napra a hónapban. Használják ki!

Kos

Március 21. – április 21.

Egy kedves ismerős, aki nemrég lépett be az ön életébe,
különös meglepetést tartogat. Mivel ön most a szokottnál is nyitottabb mások érzéseire, még az sem kizárt,
hogy a kapcsolatból barátság lesz. A hétvégék pedig
vidám közösségi programoknak kedveznek.

Bika

Április 22. – május 21.

Kedves Bika! Ha úgy érzi, hogy elég tartalékot képzett,
most nyugodtan költsön egy kicsivel többet magára is.
Különösen a hónap második fele szól majd az élet örömeiről – kényeztesse magát kedve szerint!

Ikrek

Május 22. – június 21.

A hónap nagyon alkalmas mindenféle szellemi tevékenységre, legyen az tanulás, továbbképzés, vagy bármi, ami
bővíti a látókörét. Függetlenül az életkorától egy érdekes,
új tanfolyam izgalmas embereket is hozhat az életébe.

Rák

Június 22. – július 21.

Amire ebben a kora tavaszi időben a legnagyobb szüksége lesz, az a belső béke. Ha az előző időszak egy kicsit
mozgalmasabbra sikeredett, most szívesebben lesz vagy
egyedül, vagy valakivel meghitten, kettesben. Ha eddig
még nem próbált meditálni, kezdjen hozzá!

Oroszlán

Dobó
Kata
1974. 02. 25.

Jon
Bon Jovi
1962. 03. 02.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Kedves Mérleg! Ha van az életének olyan területe, ahol korlátozva érzi magát, most jött el az
idő, hogy feszegesse a határokat. Sokkal kön�nyebb lesz, mint gondolta volna. A hónap közepe
különösen kedvező lesz, hogy megszabaduljon
régi, gátló szokásaitól.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Energiáit ebben a hónapban szívesen fordítja
valami sportos tevékenységre, ami akár kedvező
életmódváltozást is hozhat. A jegy hölgy szülöttei különösen hódító kedvükben lesznek. A hónap
második fele alkalmat kínál valami nagyszerű, új
dolog kipróbálására.

Nyilas

November 23. – december 22.

A hónapot több kisebb kellemes utazás vagy kirándulás színesítheti, melyeket ön örömmel fogad.
Ha még így is kevésnek érzi a térben való elmozdulást, akkor a fantázia területén is útra kelhet.
Optimizmusa kedvezően fog hatni a környezetére.

Bak

December 23. – január 20.

Ha az előző hónapban megfogadta a tanácsunkat és sikerült kijelölnie a személyes határait,
sokkal jobban fogja érezni magát emberi kapcsolataiban. A munkatársai közül páran kellemes
meglepetést okoznak, ami önnek is segít, hogy
közeledjenek egymáshoz.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Ámor most különösen a szívén viseli az ön sorsát, nagy
kár lenne kihagynia a bőkezűségét. Ha jelenleg társat keres, hirtelen több lehetősége lesz, mint bármikor
korábban, ha pedig már régen megtalálta az „igazit”,
most új színt vihet a kapcsolatába.

Március egy talpraesett, vidám ötlettel kezdődik,
amelyet a környezete kezdetben furcsának talál,
de később örömmel fogják követni önt. Ez a családi életére vagy a munkahelyi kapcsolataira is
nagyon jó hatást gyakorol. Ne lepődjön meg, ha a
társaság középpontjába kerül.

Szűz

Halak

Az előző, kicsit lazább hónap után váratlanul sok munka
szakad önre, de ezek inkább örömöt és kihívást jelentő
feladatok, amelyeket szívesen végez. Nemcsak hasznosnak fogja érezni magát, de az anyagi helyzete is fellendül. Ha van vállalkozása, most eljött a bővítés ideje.

Egy munkán belüli siker valósággal szárnyakat
adhat önnek. Szerencsére azonban arra is marad
elég ideje, hogy a szeretteivel törődjön, akiknek
most nagyon nagy szükségük lesz önre. A hónap
második fele anyagi fellendülést hoz, ami segíthet néhány korábbi tervének megvalósítására is.

Július 22. – augusztus 23.

Augusztus 24. – szeptember 22.
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Február 20. – március 20.

MINDENNAPOK
ÚTITÁRSA:
GREEN KÁRTYA
MINIMUM 5 FT/LITER
ÁLLANDÓ ÜZEMANYAG
KEDVEZMÉNY.

OLAJCSERE-TÖLTET
ÓRIÁSKEDVEZMÉNNYEL
Vásároljon egy teljes olajcserére elegendő mennyiségű
(4 vagy 5 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.

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2015. március 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk
megfejtése: „Az út maga sokkal fontosabb, mint az, ami útnak indított.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Miháczi Dávid – Csoma; Vadász Ferenc – Komárom;
Szabó Sándorné – Vizslás; Balázs Csaba – Szentes; Gálné Gornyiczki Andrea – Eger. Gratulálunk!
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INDULJON ÉLETED
NAGY TÖRTÉNETE!
MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM

Támogatottaink sorra bizonyítanak a sport területén.
Ragadd meg a lehetőséget, pályázz Te is!
A MOL Tehetségtámogató Program Sport kategóriában várja azoknak
a 10-18 év közötti tehetségeknek a pályázatát, akik kiemelkedő országos vagy nemzetközi eredményekkel rendelkeznek. A pályázaton
eszközvásárláshoz vagy útiköltséghez lehet támogatást igényelni.
A pályázatok postára adási határideje: 2015. március 31. (kedd)

www.ujeuropaalapitvany.hu; www.mol.hu

Hangolódjon rá

AZ IGAZI

vezetési élményre!
ÚJ TOYOTA YARIS RED & BLACK

Jöjjön el és fedezze fel!
Március 7-8. | NYÍLT HÉTVÉGE
Ismerje meg az új, stílusos és izgalmas Yaris Red & Black hibrid modelleket olyan újdonságokkal,
mint a kéttónusú könnyűfém keréktárcsák, a LED nappali menetfény és a hátsó légterelő.
Válasszon kiemelt Toyota modellajánlatainkból, tesztvezessen nyílt hétvégénken
és nyerjen jegyet a Roxette budapesti koncertjére.
További részletekért kérjük látogasson el weboldalunkra.

1,99%d
THM-től

GARANTÁLT
VISSZAVÁSÁRLÁSI ÁR

24 300
FT/HÓ-TÓL

www.toyota.hu
A képen látható gépkocsi illusztráció. Az új Yaris kombinált üzemanyag-fogyasztása (l/100 km): 3,3–4,9; kombinált CO2-kibocsátása (g/km): 75–114. Kedvezményes  nanszírozásunk 2015. február 23.- március 31. között megkötött Yaris szerződésekre érvényes. A Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású
zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco megkötése esetén érvényes. Finanszírozott összeg Toyota Yaris 3-ajtós 1.0 Live: 50% (1 395 000 Ft),
futamidő: 5 év. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok  gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a  nanszírozás kamatkockázatát. A kalkuláció tájékoztató jellegű, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának jogát
fenntartja. A kedvezményes  nanszírozás más, központi kedvezménnyel össze nem vonható. További részletek a Toyota Márkakereskedésekben.

