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Számít, hol állsz meg!

SZÓRAKOZÁS
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!

Tankoljon vagy vásároljon a MOL töltőállomásokon, gyűjtse a matricákat,
és szerezze meg akár 50%* kedvezménnyel a Sony termékeit!
A promóció 2015. október 20-tól 2016. január 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
* A termékek MOL által alkalmazott, kiskereskedelmi árához képest.
A képen látható termékek illusztrációk.

tartalom

Autós-motoros hírek ���������������������������������

4

Megélni az ünnepet

Életmód �������������������������������������������������������

20

Lassíts! Karácsony, másképp

Életmód �������������������������������������������������������

22

Téli esték baráti körben

26

Kedves Olvasó!

Toyota RAV4

6
MOL-hírek ������������������������������������������������������� 8
Én és az autóm ��������������������������������������������

Óvatosan a téli utakon!
Gasztronómia �������������������������������������������

Útitárs ����������������������������������������������������������

12

Esély a legkisebbeknek

Példakép ����������������������������������������������������

14

Jennifer Lawrence

Címlapsztori ����������������������������������������������

16

Újévi pezsgőkoktélok

Gasztroplusz ���������������������������������������������

29

Mostanában többször elgondolkodtam rajta
– biztos az év végi hajtás teszi –, hogy milyen
remek dolog lenne végre unatkozni. Nem csinálni semmit. Csak egy kicsi ideig. Akár csak
egy órán át úgy érezni: az égvilágon semmi dolgom. Ha emlékeim között kutatva ilyen állapotot keresek, egészen gyerekkori karácsonyokig kell visszatekernem az időt: kora délután
a feldíszített karácsonyfa melletti kanapén
feküdni, egyik mesét a másik után végigkínlódni, minden másodpercet megszámolni.
Belesüppedni a látszólag semmibe. Mert tulajdonképpen fantasztikus dolog. Jó lenne újra
megengedni az édes semmittevés luxusát.
Miért is ne? Elvégre karácsonykor még
Hollywood üdvöskéi is megtehetik, hogy nem
tesznek semmit. Részben erről is beszélgettünk exkluzív címlapsztárunkkal, Jennifer
Lawrence-szel, aki az ünnepek idejére
Kentucky felé veszi az irányt, hogy családja,
szerettei körében ünnepeljen. És hogy mivel
készül a színésznő az otthoniaknak? Néhány
személyre szóló figyelmességgel, melyekről
úgy tartja, minden ajándéknál többet érnek.
Figyeljünk egymásra mi is, mikor pedig a családunkkal töltjük az időt, próbáljunk meg tényleg velük lenni. Hogy miként? Évzáró lapszámunk megannyi ötlettel segíti az ünnep
megélését.
Kellemes karácsonyozást mindenkinek, jövőre
ugyanitt folytatjuk!
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autós-motoros hírek

Túl az alapokon
Minden autógyártó igyekszik minél nagyobb részt
hasítani a piacból, minden rést betömni speciális
kivitelekkel. A házon belüli tuning igénye pedig
egészen fura szerzeteket szül.

Turbós

Erősítőkúra

Üzemanyagot cserélt a Hennessey
Performance, hogy Venom modelljének
teljesítményét tovább tornázza felfelé.
A 2016-os modellévre 1451 lóerősre erősítik a Venom GT-t, amihez az eddig használt 98-as oktánszámú benzint E85-ös
üzemanyagra cserélik a hétliteres V8-as
biturbó motorban. A Lotus Elise alapokra épített sportkocsi tömege mindössze 1244 kilogramm, így könnyű elképzelni, hogy meg tudja
cibálni a brutális erőforrás. A gyorsulás hajletépős, 18,1 másodperc alatt 400 km/órás
sebességen van a kocsi. A vége 450 km/óra.

Merevítés

Bírja a strapát

Nem titkolt célja szerint kifejezetten gyorsulási versenyekre
készítette el a Chevrolet Camaro COPO változatát. A konstruktőrök félelme azonban az volt, hogy a szériaváltozat hátsó, független felfüggesztése nem bírná a rá ható erőket, ezért „visszabutították”, és merev hátsó hidat raktak a brutális sportkocsi
alá. A speciális Camaro formáját a tengerentúlon népszerű gyorsulási versenyzővel, Courtney Force-szal közösen alakították ki.
Motorból háromféle közül választhat a vásárló, a legnagyobb
egy hétliteres szívó V8-as.
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➜ A brutális
●
➜ A gyorsuló
●
➜ A tágas
●
➜ A pofás
●
➜ A filigrán
●

autós-motoros hírek

Formailag

A nagytestvér

A Ssangyong, Korea legrégebbi autógyártója és 4×4-specia
listája bemutatta a Tivoli nagytestvérét, az egyelőre tanulmányként létező, és ebben a formájában XLV-Air névre keresztelt modellt. A kocsi a Tivoli vadonatúj padlólemezére épült,
viszont több mint húsz centivel hosszabb, így minden belefér
– ugyanis már alapesetben is 720 literes a csomagtere.
Az autó jövő év elején kerül sorozatgyártásba, addig a tanulmány látványos formaelemei még finomodnak. Motorterébe
ugyancsak a Tivoli Euro 6-os benzines és dízelerőforrásait
kapja meg az XLV-Air szériaváltozata.

Kishírek

Különadó dízelekre

Telekre

Mindent
a szemnek

A Skoda nem titkolt célja a ScoutLine
modellváltozataival, hogy típusaiból azoknak készít látványos kiviteleket, akik a terepjárók stílusát értékelik
nagyra az extra tudás helyett. A legújabb
Fabiát is elérte a vizuális tuning, amely
a szokásos kozmetikai beavatkozásokat jelenti: fényezetlen műanyag burkolat a kerékívekre, a küszöbökre, a lökhá
rítókra, itt-ott némi ezüst színű betét,
alacsony profilú, 16-17 colos felnik.
Az összkép csinos, és mivel ez elég is
a vásárlók többségének, összkerék
hajtást sem kínálnak a Fabia
ScoutLine kiviteléhez.

Sajátos

Bemutattak

A vadonatúj Mazda MX-5 hamarosan a tuningcégek nagy kedvence
lesz, ezért a gyártó elébe ment a dolgoknak, és bemutatta saját elképzelését arról, mit lehet kihozni még a roadsterek etalonjából. Rögtön
két kivitelt készítettek, a Spyder esetében elhagyták a tetőmechanikát,
a Speedsternél pedig az egész tetőt és a szélvédőt is. A szériaváltozat kétliteres erőforrásához és az erőátviteli rendszerhez nem nyúltak
a konstruktőrök, azonban a Speedster esetében jókora tömegcsökkenést értek el, ami tovább javítja a menettulajdonságokat.

Az Európai Parlament elfogadta a légköri szennyezőanyagok kibocsátására
vonatkozó irányelv módosításait. Mivel
az új szabályozás szigorúbb határértékeket ír elő, szakértők szerint könnyen
lehet, hogy a dízelautók tulajdonosait
különadóval terhelik majd.

Jön a gyerek!

A Google egy speciális szenzorral szerelte fel önjáró autóját. A kocsi ezzel felismeri, ha kistermetű ember kerül a
közelébe, ami a gyártó szerint azért fontos, mert a gyerekek kiszámíthatatlanul viselkednek, ezért óvatosabban kell
közlekedni a környezetükben.

Yaris a raliban

A Toyota 2017-ben készül visszatérni
a rali-világbajnokságra, amire a Yaris
következő generációjának speciális
kivitelével készülnek. Tetsuya Tada, a
sportrészleg vezetője szerint ennek kapcsán a vásárlók is örülhetnek majd egy
gyors utcai változatnak.

Remény a levegőben

A cambridge-i egyetem kutatói lázasan
és eredményekkel kecsegtetően dolgoznak a lítium-levegő akkumulátoron, ami
megoldhatja az elektromos autók legnagyobb problémáját, a rövid hatótávolságot. A fejlesztők szerint más előnyei
is lesznek az újdonságnak.

2015. december | stílus&lendület |

5

én és az autóm

Toyota
RAV4

Fullszerviz

A Toyota aktuális formavilágához igazították a RAV4
arcát, miközben a technológiáján is sokat finomítottak.
A legfontosabb újdonsága mégis az, hogy a Full Hybrid
hajtáslánc is megjelent a kínálatban.
Azt, hogy a Toyota RAV4-nek jól áll-e az egységes márkaarculat, majd a vásárlók eldöntik, a jó hír viszont nem ízlés
kérdése, hanem tény, mivel az európai kompakt SUV kategóriában ez a típus kapható elsőként Full Hybrid hajtással.
A meghajtás ez esetben egy 2,5 literes, Atkinson-ciklusú
benzinmotorból és egy nagy teljesítményű elektromotorból
áll, melyek együtt 8,7 másodperces gyorsulást és 4,9 literes kombinált átlagfogyasztást tesznek lehetővé, természetesen négykerék-meghajtással is.

A részletekben az erő
Az összkerekes RAV4 Hybrid AWD hátsó tengelyén egy
második villanymotor is helyet kapott. A megoldás előnye, hogy nem ad plusztömeget a kardántengelynek,
és bonyolult mechanikus kapcsolatok nélkül biztosít
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kiegészítő vonóerőt, így 1650 kilogramm vontatását is
lehetővé teszi. Ez, a gyári zsargonban E-Fournak nevezett
rendszer zökkenőmentesen aktiválja a kocsi összkerékhajtását csúszós úton és elinduláskor, így a tapadás, stabilitás és optimális nyomatékleadás mindig adott. Hab a
tortán, hogy ezzel a technikával a RAV4 károsanyag-kibocsátása 115 g/km, ami példátlanul jó érték a négykerékmeghajtású SUV-ok mezőnyében.

Szinte mindent tud
A RAV4 frissítésekor nemcsak a hajtáslánccal voltak
elfoglalva a konstruktőrök, de arra is figyeltek, hogy
minden benne legyen, ami ma elvárható. Az autó külső
LED-es hátsó fényeket kapott, ám sokkal fontosabb
és látványosabb fejlesztések történtek belül. Azon túl,
hogy érezhetően javítottak a beltér anyagainak minőségén, a zajszigetelésen, de még a rugózáson is, a vezető

én és az autóm

A RAV4 több tulajdonsága
is egyedülálló a kompakt
SUV kategóriában, ami
megkönnyíti a választást,
ha ebben a szegmensben
keresgél a vásárló.

hétcolos multimédia-képernyőn tájékozódhat, miközben a 360°-os, háromdimenziós képet adó panorámakamerarendszer segít a szűk utcákban a parkolásnál.
A tolatókamera nézetében nagyítási lehetőség is van,
hogy a nehezebben észlelhető tárgyakat közelebbről is
megnézhessük.

Fő az egészség
A Toyotától megszokhattuk, hogy nemcsak a kényelemre
gondol autói fejlesztésekor, hanem a biztonság terén is
erőfeszítéseket tesz egy-egy újabb modell bemutatása
előtt, így a Toyota Safety Sense névre keresztelt csomag
a RAV4-be is bekerült. Az ütközés veszélyével fenyegető
eseményeket analizáló rendszer már nem csupán a többi
autót ismeri fel, hanem a gyalogosokat is, és természetesen van sávelhagyásra figyelmeztető funkció is, ami igény
esetén akár a kormányzásba is beavatkozik. A tempomat
képes felvenni az előttünk haladó autó sebességét, de ha
felgyorsít vagy kiáll előlünk, autónk visszaáll az eredetileg
beállított sebességértékre. További funkciója a csomagnak, hogy automatikusan állítja a tompított és távolsági
világítást, attól függően, hogyan érzékeli a szembejövő
első, illetve az utolért kocsi hátsó világítását.

Toyota RAV4
hosszúság:
szélesség:
magasság:
tengelytáv:
csomagtér:
motorválaszték:
teljesítményszint:
átlagfogyasztás:
alapár:

4569 mm
1844 mm
1661 mm
2659 mm
547-1746 liter
benzin-elektromos hibrid
194 lóerő
4,9 liter/100 km
a forgalmazás 2016-ban indul
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Gold 5W-30

RAV Four Prototype
Ahogy a piaci igények, úgy az évtizedek folyamán a RAV4 is sokat változott az 1989-es eredeti koncepcióhoz képest. A Toyota könnyű szabadidő-autóra vonatkozó tanulmányát a nemes egyszerűségre törekvés jellemezte, akárcsak a formai elemeit öröklő első generációt. A szabadság
életérzésének targatetős (leszerelhető tető – a szerk.), fürge kisautójától,
a RAV Four Prototype-tól huszonhat év telt el a legújabb RAV4-ig, amelyben a folyamatos fejlesztés minden munkaórája tetten érhető.

A Toyota tehát nem aprózta el a RAV4 megújítását,
annyi hasznos újdonságot tett bele, amennyit sok gyártó
modellváltáskor sem. Több tulajdonsága is egyedülálló
a kompakt SUV kategóriában, ami megkönnyíti a választást, ha ebben a szegmensben keresgél a vásárló.
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MOL-hírek

Év végi

Sportsikerek
és platinalemez

mérföldkövek
A MOL-támogatottak
továbbra is az élmezőnyben

Fo t ó

: H u n fe n c i n g

Babos Tímea, Gyurta Dániel és a férfi kardvívóválogatott sikerei

Újabb zenei csemegék a MOL-kutakon
A Tankcsapda platinalemezzel jubilál, a 16 éves
Zanzibár és a Bëlga pedig új dalokkal jelentkezik
A Tankcsapda 25 éves jubileumát záró koncerten az együttes közel
három órán át zenélt a Főnix csarnokban, s az itt készült felvétel négylemezes kiadványára valamennyi dal felkerült. A dupla DVD-t és dupla
CD-t tartalmazó kiadvány sikere pedig minden képzeletet felülmúlt,
hiszen két nap leforgása alatt máris platinalemez lett. A Zanzibár sem
tétlenkedett a 2015-ös fesztiválszezon után, a zenekar elkészítette
hetedik, „Mindent lehet, Mindent szabad!” című albumát az együtteshez visszatérő Nagy Gábor közreműködésével. Eközben a Bëlga is megjelentette tizedik, Disco! című lemezét, mely továbbra is autentikusan
tükrözi a zenekar mondanivalóját társadalomról, közéletről, érzésekről.
A Tankcsapda négy lemeze együtt mindössze 1490, a Zanzibár legújabb albuma és a Bëlga Disco!-ja pedig 990 forintos áron kapható,
kizárólag a MOL-kutakon.
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Igazi mérföldkő volt Babos Timea pályafutásában, hogy francia
partnerével, Kristina Mladenoviccsal részt vehetett
a Szingapúrban rendezett októberi WTA-világbajnokságon, ahol
csak az idei pontverseny 8 legjobb párosa indulhatott. Végül a
duó csoport-harmadikként zárt, de Timi számára így is megtisztelő volt, hogy első magyarként ott lehetett a női páros tenisz
elitjét felsorakozató versenyen, és azt ígérte, nem ez volt az
utolsó világbajnoksága. November elején az úszás legjobbjai a
dohai és a dubai úszó világkupán találkoztak, ahol Gyurta Dániel
olimpiai bajnokhoz méltó versenyzéssel, magabiztosan nyert
200 méter mellen, és így aranyérmekkel térhetett haza.
Szintén világkupa-versenyen állhatott dobogóra a magyar férfi
kardvívó-válogatott is. A Decsi Tamás, Iliász Nikolász, Szatmári
András és Szilágyi Áron összeállítású csapat a budapesti MOM
Sportcsarnokban rendezett eseményen az iráni, az olasz, és
a világranglista második német válogatott legyőzésével, hazai
közönség előtt szerezte meg a bronzérmet.

Az ünnep melege, a család biztonsága

Ajándékozzon szeretteinek biztonságot és
egy esélyt értékes nyereményeinkre!

Vásároljon Honeywell XC sorozatú szén-monoxid vészjelzőt az akcióban
résztvevő szakkereskedésekben, regisztrálja a terméket weboldalunkon
és nyerje meg értékes ajándékainkat!
Az akció 2015.11.16-tól 2016. 01.16-ig tart, sorsolás 2016. 01.18-án. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletek weboldalunkon: www.honeywellcoriaszto.hu/akcio
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vezeték nélküli
kapucsengő
Szakkereskedő partnereink
1028 Budapest Hidegkúti út 138. - Ferenczi
1033 Budapest Szentendrei út 89-93.- Mart
1039 Budapest Mátyás király u. 9-11. - Megatherm
1047 Budapest Vörösmarty u. 6. - Mart
1047 Budapest Külső Váci út 61-63. - Szatmári
1081 Budapest Fiumei út 10. - Merkapt
1083 Budapest Práter u. 44-48. - Szatmári
1092 Budapest Mester u. 33-35. - Merkapt
1094 Budapest Haller u. 88. - Ferenczi
1097 Budapest Határ út 50/A. - Gienger
1098 Budapest Dési Huber u. 20. - Kun-Therm
1103 Budapest Gyömrői út 1-5. - Szatmári
1108 Budapest Bányató u. 13. - Intherm
1111 Budapest Kruspér u. 6. - Benedek és Tsa
1115 Budapest Hunyadi János u. 4. - D-ÉG
1115 Budapest Bartók Béla út 105-113. - Mart
1116 Budapest Kondorosi út 7. - Benedek és Tsa
1116 Budapest Hunyadi János út 15. - Fogarasi-Buda
1117 Budapest Budafoki út 183. - Merkapt
1131 Budapest Reitter Ferenc u. 132/B. - LG Aqua Kft.
1131 Budapest Reitter Ferenc u. 164. - PLAN
1134 Budapest Róbert Károly krt. 90. - Merkapt
1135 Budapest Béke út 104. - Ferenczi
1138 Budapest Madarász u. 47-49. - Mart
1143 Budapest Hungária krt. 92-94. - Merkapt
1149 Budapest Fogarasi út 9. - Fogarasi
1149 Budapest Nagy Lajos király útja 175. - Gienger
1153 Budapest Szentmihályi út 98. - Megatherm
1164 Budapest Vidámvásár u. 36. - Szatmári
1171 Budapest Pesti út 237/i - D-ÉG
1173 Budapest Pesti út 237/F A/37 üzlet - Megatherm
1183 Budapest Üllői út 556. - Aerotherm
1191 Budapest Szalay u. 14. - Mart
1195 Budapest Vas Gereben u. 4. - PLAN
1202 Budapest Nagykőrösi út 245. - Megatherm
1212 Budapest Kossuth L. u. 17. - Merkapt
1225 Budapest Nagytétényi út 270. - Mart
2030 Érd Fehérvári út 63-65. - Benedek és Tsa
2030 Érd Bajcsy-Zsilinszky u. 135. - Megatherm
2030 Érd Riminyáki út 39-41. - Megatherm
2040 Budaörs Petőfi u. 71. - Fogarasi-Buda
2040 Budaörs Építők útja 2-4/B - Mart
2040 Budaörs - Károly király u. 76. - Megatherm
2120 Dunakeszi Fő út 26. - CU-Impex
2120 Dunakeszi Székesdűlő-Házgyár, 8028. - Mart
2143 Kistarcsa Széchenyi u. 86. - D-ÉG

5 DB
vezeték nélküli
internetes
okostermosztát
csomag
2143 Kistarcsa Szabadság u. 16. - Fogarasi
2143 Kistarcsa - Szabadság út 28. - Megatherm
2314 Halásztelek II. Rákóczi F. u. hrsz. 3077 - CU-Impex
2335 Taksony - Fő út 47. - Sziget Szerelvény
2400 Dunaújváros Lokomotív út 3. - D-ÉG
2475 Kápolnásnyék Ország u. 24. - D-ÉG
2500 Esztergom Szent Tamás u. 1. - Mart
2600 Vác Kodály Zoltán u. 2. - Mart
2660 Balassagyarmat Kovári út 2. - D-ÉG
2660 Balassagyarmat Rákóczi f. útja 11. - Szatmári
2700 Cegléd Külső-Kátai út 35/A. - SZIDO
2800 Tatabánya Károlyi M. u. 2. - Megatherm
2890 Tata Fényes fasor 6. - Xénia-Ker
3100 Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út 14. - D-ÉG
3100 Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út 18/A - Mart
3100 Salgótarján Rákóczi út 50. - Szatmári
3104 Salgótarján - Megyer út 2. - Gienger
3170 Szécsény Bartók Béla u. 2. - Fogarasi
3200 Gyöngyös Kenyérgyári út 5. - Mart
3200 Gyöngyös Kossuth u. 46. - Szatmári
3300 Eger Kistályai út 4. - MIGÉP
3300 Eger Sas u. 29/b. - Radiátor 75
3300 Eger Sertekapu u. 38. - Szatmári
3526 Miskolc Álmos u. 8. - Gienger
3526 Miskolc Hatvanötösök útja 17. - Mart
3527 Miskolc Blaskovics u. 7. - D-ÉG
3527 Miskolc Várközi L. u. 9. - MIGÉP
3527 Miskolc Boldva u. 4. - Szatmári
3527 Miskolc Kruspér u. 2. - Thermo ’93
3529 Miskolc Soltész Nagy K. u. 31. - Jedli-Ker
3700 Kazincbarcika Bercsényi utca 2. - Thermo ’93
3980 Sátoraljaújhely Pataki út 43. - Mart
4002 Debrecen Balmazújvárosi út 9. - Mart
4025 Debrecen Füredi út 76. - D-ÉG
4028 Debrecen Nyíl u. 32. - Centrál Üzletház
4030 Debrecen Monostorpályi út 7/b - DeGéP
4031 Debrecen Ragoda dűlő 5. - Merkapt
4031 Debrecen Szoboszlói út 5. - Szatmári
4033 Debrecen Sámsoni út 30. - Megatherm
4033 Debrecen Sámsoni út 84. - Solar-D
4100 Berettyóújfalu Dózsa György út 70. - Szatmári
4220 Hajdúböszörmény Bánság tér 43. - Vargatherm
4400 Nyíregyháza Debreceni út 106/b. - MIGÉP
4400 Nyíregyháza Debreceni út 138. - Mart
4400 Nyíregyháza Kállói út 81. - Megatherm
4400 Nyíregyháza Pazonyi út 20. - Szatmári

FŐNYEREMÉNY 1DB
evohome Wi-Fi
internetes
okostermosztát
4405 Nyíregyháza Tünde u. 11. - D-ÉG
4600 Kisvárda Várday I. u. 59. - D-ÉG
4600 Kisvárda Krucsay Márton u. 8. - Szatmári
5000 Szolnok Széchenyi krt. 2. - D-ÉG
5000 Szolnok Thököly út 82. - Gienger
5000 Szolnok Nagysándor J. u. 10-12. - Megatherm
5000 Szolnok Thököly út 81. - PLAN
5000 Szolnok Abonyi út 1/c. - Szatmári
5100 Jászberény Jásztelki út 73. - Szatmári
5100 Jászberény Jákóhalmi út 3/a. - Szatmári
5600 Békéscsaba Szarvasi út 42-44. - D-ÉG
5600 Békéscsaba Lázár utca 20. - Kalorist
5600 Békéscsaba Kazinczy u. 6. - Mart
5600 Békéscsaba Csorvási út 25. - Szatmári
5700 Gyula Rosu út 1. - Szatmári
6000 Kecskemét Könyves Kálmán krt. 12. - D-ÉG
6000 Kecskemét Izsáki út 22. - Mart
6000 Kecskemét Kurucz körút 28. - PLAN
6400 Kiskunhalas Szénás utca 15. - FÁRSZER
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 7. - Kun-Therm
6400 Kiskunhalas Kárpát u. 32. - Szatmári
6500 Baja Keleti krt 51. - Gienger
6500 Baja Ipartelep - Bogrács u. 1. - Szatmári
6721 Szeged Brüsszeli krt. 24. - Megatherm
6722 Szeged Kálvária sgt. 48. - D-ÉG
6724 Szeged Pulz u. 33. - Mart
6728 Szeged Budapesti út 2. - Merkapt
6728 Szeged Dorozsmai út 29. - Szatmári
6800 Hódmezővásárhely Szántó K. J. u. 134. - Szatmári
7100 Szekszárd Sport u. 4. - D-ÉG
7100 Szekszárd Tartsay ipartelep 12. - Gienger
7100 Szekszárd Rákóczi u. 42. - PLAN
7100 Szekszárd Rákóczi Ferenc u. 98. – Szatmári
7400 Kaposvár Dombóvári u. 2. - Gienger
7400 Kaposvár Kond vezér út 5. - Mart
7400 Kaposvár Baross G. u. 14. - Megatherm
7400 Kaposvár Dombóvári út 1. – Szatmári
7621 Pécs Király utca 34. - Gienger
7622 Pécs Verseny u. 1/a. - Murányi Épületgépészet
7629 Pécs Komlói út 2. - Szatmári
7630 Pécs Közraktár út 7. - D-ÉG
7630 Pécs Edison u. 26. - Novreczky
7630 Pécs Hengermalom u. 1. - PLAN
7631 Pécs Közraktár u. 2-4. - Barta-Thermoker
7631 Pécs Közraktár utca 18. - Mart
7631 Pécs Csikor Kálmán u. 26. - Rotovill

7634 Pécs Nyugati ipari út 1. - Gienger
7700 Mohács Eszéki út 42. - PLAN
7900 Szigetvár Széchenyi u. 63. - Gienger
8000 Székesfehérvár Mártírok útja 74. - D-ÉG
8000 Székesfehérvár Újkúti út 3. - Fogarasi
8000 Székesfehérvár Móri út 34. - Gienger
8000 Székesfehérvár Balatoni út 44-46. - Mart
8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 22. - Megatherm
8000 Székesfehérvár Jankovich Ferenc u. 1. - Szatmári
8060 Mór Nemes u. 21. - Megatherm
8200 Veszprém Csillag utca 13. - D-ÉG
8200 Veszprém Házgyári utca 7. - Gienger
8200 Veszprém Mártírok útja 13. - Mart
8200 Veszprém Pápai út 49. - Megatherm
8200 Veszprém Dornyai Béla út 1. - Szatmári
8360 Keszthely Epreskert u. 1. - D-ÉG
8360 Keszthely Gagarin u. 15/b. - HelikonTherm
8360 Keszthely Csapás u. 28. - Megatherm
8400 Ajka Vásár u. 8. - FÁRSZER
8500 Pápa Jókai u. 90. - Gienger
8500 Pápa Külső-Veszprémi út 72. - Szatmári
8600 Siófok Ipar u. 6. - Fogarasi
8600 Siófok Vak Bottyán u. 55. - Gienger
8600 Siófok Vak Bottyán u. 49. - Mart
8638 Balatonlelle Rákóczi út 366. - Megatherm
8800 Nagykanizsa Csengery u. 92. - D-ÉG
8800 Nagykanizsa Vár út 5. - Gienger
8800 Nagykanizsa Csengeri út 113/A - Mart
8800 Nagykanizsa Garay u. 13. - Szatmári
8900 Zalaegerszeg Sport u. 2. - Mart
8900 Zalaegerszeg Balatoni út 22-30. - Szatmári
9023 Győr Fehérvári út 16/B - Merkapt
9023 Győr Richter János u. 11. - Szatmári
9028 Győr Régi Veszprémi út 10. - Gienger
9028 Győr Külső Veszprémi út 5. - Mart
9063 Győr Mérföldkő u. 12. - D-ÉG
9400 Sopron Baross u. 24. - Mart
9400 Sopron Győri út 43. - Szatmári
9700 Szombathely Puskás Tivadar u. 2. - D-ÉG
9700 Szombathely Puskás T. u. 3/a. - Mart
9700 Szombathely Zanati út 29. - Szatmári

MOL-hírek

MOL-csoport a hokisokért
A MOL a jégkorong-válogatott
hivatalos főtámogatója
A 2016-os szentpétervári világbajnokságra
készülő férfi jégkorong-válogatott a MOLcsoport támogatásával kezdte meg felkészülését a következő szezonra. A krakkói divízió I-es
világbajnokságon elért második helyével Rich
Chernomaz legénysége feljutott a legmagasabb osztályba, ahol a világ legjobbjaival fog
harcba szállni jövő májusban. A csapatra
a köztes időszakban is számos kihívás vár:
februárban olimpiai selejtező tornát rendeznek
a Papp László Budapest Sportarénában, majd
a világbajnokság előtt a Tüskecsarnokban
tart főpróbát a válogatott.

Gercsák Szabina ismét a dobogó legfelső fokán
Junior világbajnok a 19 éves tehetség
Gercsák Szabina a szeptemberi kontinensviadal után a Junior Judo
Világbajnokságon is első helyezést ért el a 70 kilogrammosok súlycsoportjában.
Első két mérkőzésén magabiztos ippongyőzelmet aratott tajvani és belga
riválisaival szemben, majd a negyeddöntőben német ellenfelét is legyőzve
került a fináléba, ahol a japán lány kemény ellenfélnek bizonyult. Kiegyenlített
csatában a négy perc alatt egyik fél sem mutatott be értékelhető akciót, ellenben
a japán versenyzőt egyszer megintette a bíró, ez pedig azt jelentette, hogy a HellMiskolci Judo Club tehetsége junior világbajnok lett. Szabina, aki 2011 óta a MOL
Tehetségtámogató Program pártfogoltja, a versenyt követően büszkén mondhatja
el, hogy sportágában minden korosztályos címet begyűjtött: az ifjúságiak és a
juniorok között is Európa- és világbajnoknak mondhatja magát.

Már most szólunk!
Januárban nyereményjáték!

H

a szeretné élőben élvezni Ennio
Morricone január 17-i koncertjét
a Papp László Budapest Sportarénában,
figyelje januári lapszámunkat, melyben
a Maestróval készült exkluzív interjú mellett
nyereményjátékkal is készülünk. Tíz szerencsés olvasónk ott lehet majd a „The 60 years
of music” turné budapesti állomásán!
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Ne hagyja veszni
multipontjait!
Most ráadásul még
nyerhet is velük
A 2013 végéig gyűjtött multipontok 2015
végén lejárnak, de még mindig nem késő,
hogy igazán hatékonyan használjuk fel őket.
Amennyiben 2015. november 2. és december
31. között legalább 100 multipontot váltunk
be egy vásárlás alkalmával valamelyik
MOL-kúton, több száz értékes nyeremény
közül válogathatunk, a fődíj pedig egy
kétszemélyes, felejthetetlen élményút a brazil
fővárosba a nyári játékok idejére!
A pontegyenleg lekérhető a www.multipont.
hu/egyenleglekerdezes oldalon, további
részletek pedig a www.multipont.hu/rio
oldalon találhatók.

Országos Adventi Pénzadománygyűjtés
Online adományozás

www.segelyszervezet.hu

Váltson be 100 multipontot,
és utazzon Rióba!

További nyeremények:

Minél több Partnerünknél vált be legalább 100 multipontot egy vásárlás
alkalmával, annál nagyobb eséllyel nyerhet!
A promóció időtartama: 2015. november 2. – december 31. A sorsoláson az egy tranzakció során legalább 100 multipontot beváltó törzsvásárlóink
vesznek részt. A nyereményfotók csak illusztrációk. A promócióban részt vevő Partnerek listáját megtalálja a Multipont weboldalán.

További részletek és játékszabályzat: www.multipont.hu/rio

útitárs

Óvatosan

a téli utakon!

A legrutinosabb vezetőt is érhetik váratlan meglepetések
a téli autózás során. Változó út- és időjárási viszonyok,
felkészületlen sofőrök az utakon… Hogy mi azonban
kellően felkészültek lehessünk, érdemes megszívlelni
a Hungaroringen működő Groupama Tanpálya vezető
instruktora, Kőrös András tanácsait!
S&L.: Későn virrad, korán sötétedik, szinte mindig
esik valami, rosszak a látási viszonyok. Ezen hogy
tudunk segíteni?
K. A.: Tegyük rendbe az első fényszórókat, hogy
lássunk, és a hátsókat, hogy lássanak bennünket.
Az elsőnél ügyeljünk, hogy jól legyen beállítva: ha túl
alacsony, akkor csökken a látótávolság, ha túl magasra
állítjuk, akkor pedig a szembejövőknek okozunk kelle
metlen pillanatokat.

Azt a kanyart, amelyet
száraz útviszonyok között
60-nal tudunk bevenni,
havas úton már csak 25-tel,
ha ónos eső esik, akkor
pedig 8-10 km/h-val.

Stílus&Lendület: November van, amikor beszélgetünk,
azaz most már bármikor beköszönthetnek az igazi hidegek, majd az igazi tél. Mivel várjuk az évszakváltást?
Kőrös András: A legfontosabb, hogy az autón minden
olyan alkatrészt, tartozékot, ami hidegre érzékeny, megfelelő állapotba hozzunk. Gondolok itt a hűtő és ablakmosó folyadékra, amelyeknek bírniuk kell majd a hideget. Ügyeljünk arra is, hogy télen egy-egy utazás során
sokkal több ablakmosót használunk el, hiszen a latyakot,
havat szinte folyamatosan törölni kell. Ezért fontos, hogy
az ablaktörlő lapát is megfelelő állapotban legyen, ne csíkozzon, ne rontsa a kilátást.
Ritkábban kerül szóba, de – főleg az utcán álló autóknál – fontos az akkumulátor állapota is. Az öregebb akksik könnyebben megadják magukat, gyakran sajnos anélkül, hogy észrevennénk az erre utaló jeleket. Szóval, ha
azt tapasztaljuk, hogy reggel kicsit húz az indításnál, ne
legyünk restek megnézetni, mert előfordulhat, hogy este
már nem indítja be az autót.
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S&L.: Ma már talán alapvetésnek számít a téli gumi használata. Mire figyeljünk, amikor lecseréljük a nyári szettet?
K. A.: Két dologra: a gumi profilmélységére és korára.
Előbbi ne legyen kevesebb 4 mm-nél, amikor felkerül az
abroncs az autóra, különben jelentősen csökken a tapadás. A korról ritkábban esik szó, pedig 4-5 éves gumik
esetében akár 20-30%-kal is csökkenhet a tapadási teljesítmény, ami nagyon sokat jelent.
S&L.: És akkor még ott vagyunk mi, akik vezetjük az
autót. Nekünk is fel kell készülnünk a télre?
K. A.: Természetesen, ahogy az autót téliesítjük, úgy
a vezetőknek is át kell állítaniuk magukat téli üzemmódba. Legyenek nálunk olyan alapfelszerelések, mint
a jégoldó, a jégkaparó, és egy kefe. Fogadjuk el, hogy
tovább fog tartani beérni a munkahelyre, mert lassabban fogunk haladni. Ne bízzuk el magunkat, hiszen akármilyen jó sofőrök is vagyunk, a fizikát soha nem fogjuk
legyőzni! Egy példa: azt a kanyart, amelyet száraz útviszonyok között 60-nal tudunk bevenni, havas úton már csak
25-tel, ha ónos eső esik, akkor pedig 8-10 km/h-val.
S&L.: A téli vezetési technikákkal kevesen vannak tisz
tában. Tanpályán mindent megtanulhatnak?
K. A.: Sok mindent, attól függően, milyen hosszú kurzust
választanak. Most van a csúcsidőszak, mindenkit örömmel látunk. Ha egy autós úgy megy tőlünk haza, hogy
megismerte az autója és önmaga határait, megtanult rendesen fékezni és vészfékezni, rájött, hogy adott esetben
van jobb megoldás, mint kétségbeesve nyomni a féket,
akkor már mindenki jól járt.

NINCS TANÍTVÁNY
MESTER NÉLKÜL
KERESSÜK A LEGJOBB PEDAGÓGUSOKAT!
JELÖLJÖN ÖN IS!

A MesterM
Díj értéke

Az online jelölések határideje: 2015. december 31.
www.mol.hu; www.ujeuropaalapitvany.hu

egyMillió
forint!

MEMBER OF MOL GROUP

Akciós csomagár:

MÍNUSZOLJUK
AZ ÁRAKAT
Vásároljon egyszerre 4L-es
EVOX Ice Crystal téli
szélvédőmosó folyadékot
és EVOX Ice-Spray-t
dermesztően
nagy kedvezménnyel!

Az akció a készlet erejéig
vagy visszavonásig érvényes.

3999 Ft

példakép

Ringató Magyar
Zenei Nevelési Alapítvány

Esély a legkisebbeknek

Kevés tehetetlenebb állapot
van a világon, mint amikor a
szülők a túl korán vagy esetleg
betegen született babájuk
inkubátora mellett állnak, és
várják a csodát, hogy az aprócska
test megerősödjön. Ilyenkor
segít a Ringató Alapítvány
koraszülöttprogramja.

Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a
gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni:
kilenc hónappal a születése előtt. Első percben
tréfára vették, de később igazat adtak. Az anya
nem csak testét adja gyermekének, lelkét is
a magáéból építi fel…
Kodály Zoltán
A már országszerte jól ismert Ringató módszer, amelynek Gálné
Gróh Ilona húsz évvel ezelőtt dolgozta ki az alapjait, énekléssel,
zenéléssel, közös mókázással teszi még élőbbé, intimebbé a
szülő-gyerek kapcsolatot. Az alapítvány foglalkozásai elérhetők
a legtöbb hazai nagyvárosban, az otthoni „munkát” pedig már
könyvekkel is segítik.

A legerősebb kötelék

Van egy speciális helyzet, amely különleges bánásmódot igényel – a koraszülött babákkal gyakran az inkubátor üvegén
keresztül kell megteremteni ezt a bizonyos szülő-gyerek kapcsolatot. Ezek a csecsemők épp azt nem tudják megkapni,
amire a legnagyobb szükségük lenne: a biztonságérzetre, amelyet az anya és az apa fizikai jelenléte, érintése és hangja
nyújt. A másik oldalon pedig gyakran traumatizált szülők állnak
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hatalmas veszteségélménnyel, akiknek szintén segíteni kell a
koraszülés okozta súlyos élmények feldolgozásában, a szülővé
válás élményének megteremtésében.
A foglalkozások 10-15 perces időtartamban zajlanak a kórházak koraszülött intenzív osztályain – természetesen minderre
csak egy, a szülőkkel történő barátkozó beszélgetés után kerül
sor, ahol kiderül, a szülők kívánják-e a zenélést. Ha nyitott a
szülő, a Ringató önkéntesei énekelnek, mondókáznak, zenélnek a kisbabáknak, akár az édesanyákkal, édesapákkal együtt,
ami nyugtató hatással bír mindegyik félre.

Minden napra egy csoda

És még annál is többet jelent: nemcsak lelkileg, de fizikailag
is rendkívül sokat számít egy koraszülött életében édesanyja
éneke. Több tanulmány is alátámasztja azt, hogy orvosi szempontból pozitív biológiai hatással bír az énekszó és a hangszerjáték. Optimalizálódik a légzésszám, a szívfrekvencia, a
szorongás csökkentésével a zene könnyebbé teszi a csöppség táplálását, gyorsabban gyarapodik a testtömeg, aminek
köszönhetően a babákat hamarabb lehet hazaengedni.

Koraszülött Ringató program
A program önkéntesei 2014 óta tartanak 10-15 perces
foglalkozásokat a Semmelweis Egyetem újszülött intenzív osztályán, s azóta már a budapesti Péterfy Utcai
Kórházban, Kecskeméten, Veszprémben és Szegeden is
zenélnek a koraszülött és beteg babáknak. Módszerük
jótékony hatása az orvostudomány által is igazolt, gyorsabb és teljesebb felépülés vár az újszülöttekre.
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Egy lány

Kentuckyból
E xkluzív
interjú
Berlinből!

Jennifer Lawrence
Huszonhárom évesen ő volt a második legfiatalabb színésznő, aki
valaha elnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat a Napos
oldal sérült özvegyeként. A következő évben újra jelölték az Amerikai
botrányban nyújtott alakításáért, majd világra szóló hírnevet szerzett
Katniss Everdeen szerepével az Éhezők viadalában. A sikerszéria
befejező epizódjának bemutatója kapcsán Berlinben beszélgettünk
a filmipar legjobban fizetett színésznőjével.

címlapsztori

Szerintem nem helyes engem egy forradalom
vezetőjéhez hasonlítani. Hiszen én csak
színésznő vagyok. Karakterszínészként azonban
érzem a felelősséget.

S

ztársága az egekbe szökött, de Jennifernek
sikerült megőriznie arcát: a szerethető, földön
járó lányét. Egy olyan korban, amikor az összes többi
színész hiúnak, felületesnek és végletesen hamisnak
tűnik, ő megtartotta hitelességét és életközeliségét.
Katnissként elszánt és halálos, de a valós életben
Jennifer – aki Kentuckyban nőtt fel, egy szerény jövedelmű családban – tudja, hogyan ne vegye magát túl
komolyan. Ugyanakkor van benne valami más is, ami
különlegessé teszi Hollywoodban: kimondja, amit gondol. Amikor szóvá tették, hogy hízik, kirohant az önéheztető sztárocska mintaképével szemben, amely
manapság oly népszerűnek tűnik, és „provokatívan”
sajttortát lakmározott a vörös szőnyegen. Amikor a
lesifotósok elkezdték ellehetetleníteni a magánéletét, hatósági védelmet kért. Nem sokkal később pedig
– mindössze pár hete történt – beadványt írt a nők
azonos javadalmazása mellett érvelve. Miután meghekkelték a Sony e-mailjeit, Jennifer megtudta, hogy
férfi sztártársai az Amerikai botrány szerepeiért sokkal többet kaptak, mint ő és a társulat hölgytagjai.
„Amikor rájöttem, hogy mennyivel kevesebbet fizetnek nekünk, nem a Sonyra haragudtam meg” – írta.
„Magamra lettem dühös, hogy rossz tárgyalófélként
túl gyorsan feladtam.”
Amikor azonban a premier kapcsán találkozunk vele
Berlinben, a történelmi Hotel de Rome szállodában,
J-Law nem kelti sem a tipikus feminista aktivista,
sem a szuperdíva érzetét. Nem több mint egy virágos
ruhába bújt 25 éves lány, akit kikészít az időzónák
közötti állandó repkedés, és arról panaszkodik, hogy
magas sarkú, nyitott Louis Vuitton szandálja nem is
olyan kényelmes. Presszókávét kér. Duplát. Aztán
válaszol a kérdéseinkre.
Stílus&Lendület: Azzal, hogy női akcióhős szerepet játszott, karakterszínész lett, amivel egyidejűleg
sok fiatal nő számára egy generáció szócsövévé vált.
Érzékeli a nyomást? Érez valami felelősséget?
Jennifer Lawrence: Azt hiszem, ez a film sokat
elmond arról az áldozatról, amelyet Katniss már
nagyon jól ismer. A személyes áldozatokról, amelyeket meg kell hoznunk, hogy megváltozhassunk.
Háborúban nőtt fel, mást nem is ismer. Szerintem
nem helyes engem egy forradalom vezetőjéhez
hasonlítani. Hiszen én csak színésznő vagyok.
Karakterszínészként azonban érzem a felelősséget, mert a fiatal nők igenis eljönnek megnézni ezeket a filmeket, én pedig fontosnak érzem, hogy mi,
nők támogassuk egymást. Persze jönnek fiatal férfiak
is, tehát érzékelem a nyomást. Állandóan. Miközben
el is vagyok ragadtatva. Olyan szerencsésnek érzem
magam, hogy teret kaptam, hangot, hogy segíthessek, hogy tehessek valamit.
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Éhezők viadala trilógia

ellerén alapuló
A Suzanne Collins bests
2 milliárd
sci-fi sorozat több mint
e, negyedik
dollár t hozott világszert
rész (tervezet t
filmje, A Kiválasztott: 2.
ó: november
magyarországi bemutat
nzt ígér. Katniss
20.) pedig még több pé
hetően
megformálásának köszön
hívják (nem
J-Law, ahogy a barátai
l, aki Jennifer
összekeverendő J. Lo -va
tet t színésznő
Lopez), a leg jobban fize
tólag 53 millió
a földön: csak tavaly állí
dollár t keresett.

S&L.: Katniss az igazságnak és a szabadságnak
szenteli az életét, és sokszor dühös. Önt mi idegesíti,
mi borítja ki?
J. L.: Úgy hiszem, annyi igazságtalanság és egyen
lőtlenség van a világban, amit nehéz lenne nem
érezni. A tévés valóságshow-k nagy szerepet játszanak abban, hogy érzéketlenné tegyenek minket. Érzéketlenek vagyunk egymással és az erőszakkal szemben is. Szórakoztatóeszközként használjuk
a bennük szereplő embereket, idővel pedig egyre
több és több izgalomra van szükségünk. Ha valamilyen tanulságot levonhatnak a fiatal nézők ezekből a
filmekből, az az a fontos felismerés, hogy megtalálják
a saját hangjukat – mert ha mi nem tesszük, megteszik helyettünk mások.
S&L.: Húszéves volt, amikor elkezdett az Éhezők viadalában dolgozni. Most 25. Mennyiben változott? És
mire jött rá?
J. L.: Furcsa érzés, amikor a világ rajtad kívül eső része
valamilyen módon kezel, valamilyen szemmel néz rád,
és az egész elidegenít téged. Még mindig ezt érzem.
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Nem érzek másként. Pont, mint amikor kinyílik a liftajtó,
és mindenki levegő után kapkod – olyasmi érzésem
van. De nagyon szerencsés az életem. Sokat tapasztaltam. Ha összegeznem kellene, mi a legnagyobb dolog,
amit megtanultam? Az, hogy nem hiszem, hogy valójában felismertem volna, mennyire küzdöttem az első
pár évben, amikor minden csak úgy megtörtént velem.
Huszonöt évesen mások vagyunk, mint huszonegy éves
korunkban. Most sokkal nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érzem magam mindennel kapcsolatban.
S&L.: Nemrég a főcímekbe került a női-férfi fizetésekben látható komoly különbségek ellen felszólaló esszéjével, amivel komoly reakciót váltott ki.
Meglepődött?
J. L.: Igazán megdöbbentem. És remélem, hogy jól
értették. Ez ugyanis nem a pénzről szólt. Nem a pénzről panaszkodtam, amelyből úgyis túl sok van már.
Ravasz dolog engem szócsőnek beállítani, holott
továbbra is megcsinálok egy filmet szinte semmi pénzért, ha úgy akarom... Inkább arról szólt, hogy a saját
mentalitásom kezdett útban lenni. És arról is, ahogy
megpróbálok kinőni belőle – abból az ostoba elgon
dolásból, hogy engem mindenkinek szeretnie kell.
És reméltem, hogy ezzel más nőket is arra ösztönzök,
hogy mondják ki: nem vagyunk áldozatok. A nemünk
nem mentség arra, hogy ne nyissuk ki a szánkat.
S&L.: Menjünk vissza pár évvel, amikor még tinédzser volt. Miféle lányt képzeljünk el?
J. L.: Fura voltam. Tizennégy évesen otthagytam az
iskolát, így aztán társaság nélkül éltem át a kamaszkoromat, ebből fakadóan magam alakítottam magamat.

címlapsztori

Ha valamilyen tanulságot levonhatnak
a fiatal nézők ezekből a filmekből, az az a
fontos felismerés, hogy megtalálják a saját
hangjukat – mert ha mi nem tesszük,
megteszik helyettünk mások.

Fontos, hogy felülről lásd és megkérdőjelezd magad
és a döntéseidet, megkérdőjelezd a dolgokat, amiket
mondtál, mert csak így fejlődsz.
S&L.: Sírni szokott?
J. L.: Gyerekként színleltem a sírást, de nem, igazából
nem sírok túl sokat. Nehéznek tartom. Vannak időszakok, amikor szeretném, ha tudnék sírni. Azt hiszem,
mással mindig könnyebb együtt érezni, mint magaddal. Erről szól egyébként az egész színészkedés is:
hogy megértsd valaki más helyzetét, magadévá tedd,
és együtt érezz vele. Valójában könnyebben sírok a
kamera előtt, mint a való életben.

névjegy

Jennifer Shrader Lawrence
(1990. augusztus 15., Louisville, Kentucky)
• 14 évesen felköltözik New Yorkba, hogy ügynökséget keressen
• 16 évesen leérettségizik, és elkezdődik filmes pályafutása
• 2010-ben Oscar- és Golden Globe-díjra jelölik A hallgatás törvénye
főszerepéért
• 2012-ben a Napos oldalban nyújtott alakításáért meg is kapja az
Oscart és Golden Globe-díjat
• Ugyanebben az évben berobban a köztudatba az Éhezők
viadalának Katniss Everdeenjeként

Nem is tudom… igazán sehova sem tartoztam, nem
bandáztam, nagyon független voltam – és hiperaktív.
Hihetetlenül! Ezzel együtt mindig is szerettem egyedül
lenni – úgy töltődtem fel igazán.
S&L.: Magányos volt? Elszigetelődött? Kételkedett
magában?
J. L.: Tizennégy évesen mentem el otthonról, így sokat
voltam egyedül, ami New Yorkban félelmetes volt.
Patkányok közt nevelkedtem… az ilyesmi megkeményíti
az embert. Ami a kétségeket illeti: fontos, hogy legyenek.

S&L.: Nemsokára itt a karácsony. Mik a tervei?
Milyen hagyományok vannak a Lawrence családban?
J. L.: Hazamegyek Kentuckyba. El sem tudom képzelni, hogy Los Angelesben karácsonyozzak. Az olyan
„karácsonytalan” lenne. Kentuckyban az új ünnepi
elfoglaltságunk sajnos az, hogy őrült orvvadászokat csípünk el a családi otthonunk kertjében. Ez szívás. Borzasztó élmény, de remélem, hogy ha most is
megtörténik, nem lesz belőle nagy dráma. Találkozom
majd az unokaöcséimmel is – elvégre a karácsony kisgyerekek társaságában az igazi. A legidősebb unokaöcsém, Bear négyéves, így már felfogja, hogy a
Mikulást várjuk. Szokásunk szerint a család egyik férfi
tagját öltöztetjük be, és azt játsszuk a kicsikkel, hogy
„Jaj, istenem, a Mikulás szánja elromlott!”, és odaszaladunk az ablakhoz, és nézzük, amint gyalog húzza el
előttünk. Ezt csináltuk akkor is, amikor én még kicsi
voltam. Nagyon jó móka!
S&L.: Van kedvenc karácsonyi étele?
J. L.: A mamám igazán nagyszerű krumplipürét csinál.
Nem tudom, mit tesz bele… Püré, valami fűszeres izével a közepén, az egészre rátesz egy vastag szelet sajtot, aztán betolja a sütőbe. Finom!
S&L.: És mindenki kap majd valami meseszép
ajándékot?
J. L.: A családban minden nőnek viszek egy csomó
Diort, ami elég extrának számít, én pedig a szerződésemnek köszönhetően igen könnyen jutok hozzájuk. Az unokaöcséimnek kicsi játékokat terveztem, de
ennél fontosabb, hogy minden évben írok nekik levelet. Arról, ahogy nőnek, változnak… később aztán, ha
megőrzik ezeket a leveleket, látják majd a személyes
jegyzeteimet róluk, születésüktől fogva. Szerintem ez
többet ér nekik.
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életmód

   Megélni

az ünnepet
Egész évben dolgozunk, rohanunk, feladatok hosszú
sorát látjuk el. Aztán hirtelen pihennünk kellene,
meghitt hangulatot varázsolni, és élvezni a
szabad időt. Hogy mindez sikerüljön, Molnár Kata
pszichológus segítségét kértük.

Egymásra figyelés
és hagyományteremtés

A jövő felőli aggodalmaskodás és az
előttünk tornyosuló feladatok listázása
elé húzzunk képzeletbeli falat, egyszerűen
csak üljünk le, és nézzünk körül, hogy mi
minden, ki mindenki van körülöttünk.

A

karácsony időszaka tökéletes alkalom arra, hogy
kizökkenjünk abból a hétköznapi rutinból, amely
az év túlnyomó részében meghatározza napjainkat. A téli ünnepkör idején lehetőség nyílik arra, hogy
hosszabb időre ellazuljunk, átadjuk magunkat a pihenésnek, szeretteinknek. Persze nem mindig egyszerű
feladat kiszakadni – az év vége felé egyébként is fokozódó – pörgésből, elfeledni a munkahelyi problémákat,
félretenni az e-maileket és valóban jelen lenni az ünnepek alatt. Molnár Kata pszichológus szerint erre már az
advent folyamán tudatosan készülnünk kell, hiszen a
karácsonyt megelőző négy hét pontosan ennek a „ráhangolódásnak” az időszaka. „Segít az ünnepre való átállásban, ha már maga a készülődés is fokozatos lenyugvást
hoz. Ajándékok, tennivalók? Tervezzünk meg mindent, de
figyeljünk rá, hogy ne váljunk kényszeressé. Ne feladatként tekintsünk a tenni- vagy beszereznivalókra, inkább
hangoljuk arra a gondolatainkat, hogy mekkora örömet
szerezhetünk majd a szeretteinknek.”
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„Fontos, hogy az együtt töltött idő alatt képesek legyünk
kizárni a külvilágot és ne annak zajaira figyeljünk.
Érdemes továbbá azt is szem előtt tartani, hogy a karácsony elsősorban nem az ismerősöknek, barátoknak szól,
hanem magunknak és a családunknak, akikre meg kell
tanulnunk ténylegesen odafigyelni” – mondja Kata, aki
szerint az is lényeges, hogy szülőként olyan szokásokkal éljünk, amelyeket a jövőben a gyerekeink is boldogan
visznek tovább. A legtöbb ember illatokat, sejtelmességet, közös vagy éppen titkos faállítást említ, ha megkérdezik, mit tud felidézni a gyerekkori karácsonyokból. Ezeket
az élményeket próbáljuk meg mi is visszacsempészni a fa
alá. Teremtsünk saját hagyományt, mert a rituálék biztonságot és boldogságot varázsolnak az ünnepünkbe.
Legyen szó akár arról, ahogy feldíszítjük a fát, ahogy felöltözünk, ahogy átadjuk vagy kibontjuk az ajándékokat... „Ezek a családi hagyományok adják az ünnep savaborsát. Nélkülük az év vége csupán csak arról szólna,
hogy kicsit többet eszünk, kicsit több pénzt költünk, és
több dolgot veszünk.” Ehelyett azonban ezek a pillanatok adnak lehetőséget a hálánk, a szeretetünk kifejezésére is. Még ha nem is jellemző a kapcsolatainkra, merjük megölelni a másikat, merjük kimondani, hogy fontos
nekünk, merjünk köszönetet mondani neki. Ez nem mindig könnyű, de annál fantasztikusabb érzés, ha „sikerül”.
Az ünnepi hangulat és a több szabadidő lehetőséget ad
arra, hogy megragadjuk azt, ami számít az életünkben: a
jövő felőli aggodalmaskodás és az előttünk tornyosuló feladatok listázása elé húzzunk képzeletbeli falat, egyszerűen csak üljünk le, és nézzünk körül, hogy mi minden,
ki mindenki van körülöttünk. Ha ezt a módszert követjük,
előbb-utóbb „megérkezünk”, és teljes figyelemmel tudunk
a gyerekeink, szerelmünk, szüleink felé fordulni – ezzel
pedig azt az ajándékot adjuk, amire mindenkinek a legnagyobb szüksége van.

promóció

spóroljunk
zónázva!

Fűtéstuning:

Az otthon elfogyasztott energia
majd 80 százalékát a fűtés és a
meleg víz előállítására használjuk
fel. Ha tehát szeretnénk
csökkenteni a költségeket,
érdemes a fűtés „okosításával”
kezdenünk.
Lakás zónákra osztva

A

nnak tudatában, hogy minden 1 °C hőmérsékletcsökkentés közel 6% energiamegtakarítást eredményez, érdemes törekednünk az energiatakarékosságra. De spórolás ide vagy oda, senki sem szeret
dideregni az otthonában fürdés közben vagy lefekvés előtt.

Megtakarított pénz és energia
A Magyar Épületgépészet szaklapban megjelent tanulmány szerint, a legnagyobb megtakarítási potenciál az
egyedi helyiségenkénti hőmérséklet szabályozásban –
vagyis zónaszabályozásban van. A lapban közölt elemzés összehasonlította a hagyományos, időprogram nélküli központi termosztáttal, a heti időprogrammal ellátott
központi termosztáttal és a zónánkénti, egyedi helyiség
hőmérséklet szabályozással szerelt rendszerek energiafogyasztását. A modell-számítás egy optimális, szakszerűen kivitelezett fűtési rendszert vett figyelembe.
Az alapesetnek számító időprogram nélküli, központi termosztáthoz képest, a helyiségenkénti zónaszabályozással a vizsgált családi ház fűtési energiafogyasztásában 17,6% megtakarítást lehetett elérni. Mivel azonban
a valóságban szinte soha nem beszélhetünk „tökéletes” rendszerről, valamint az elemzésben nem számoltak
a napsütés, az emberi tevékenység, a háztartási gépek
által termelt hővel, a valós energia megtakarítási potenciál ennél jóval magasabb, akár 30% fölött is lehet.
Az elemzés azt is megmutatta, hogy csak az egyedi helyiségszabályozással lehet elérni azt, hogy mindig mindenhol a kívánt hőmérséklet legyen, se több, se kevesebb.

Ha többszobás lakása vagy családi háza van, a leginkább
energiatakarékos és komfortos megoldás, ha időprogrammal ellátott zónaszabályozást alakít ki. Ossza otthonát zónákra – például: nappali, hálószoba, fürdőszoba,
gyerekszoba –, és életritmusának megfelelően alakítson ki időprogramot, hogy melyik helyiségben milyen időpontban hány fok legyen. Zónaszabályozás kialakításához
hagyományos termosztátját és radiátorfejeit cserélje az
evohome rendszerre.
Ha nyaralóval vagy kisebb lakással rendelkezik, tökéletes megoldás az optimális szabályozásra az egy vagy két
zónát időprogrammal kezelő, vezeték nélküli Honeywell
okostermosztát. Könnyen telepíthető, okostelefonról elérhető és programozható. Ha többszobás lakása vagy családi háza van, akkor a vezeték nélkül kommunikáló, 12
zónát kezelő evohome központtal és a rendszer további
elemeinek segítségével annyi zónát alakíthat ki, amennyit
szeretne, legyen szó radiátoros vagy padló-, illetve felületfűtésről, melegvíz-tárolóról vagy kazánszabályozásról.
A rendszer moduláris, így utólag is könnyen bővíthető.

Gyári extrák
Az evohome segítségével nemcsak ki- vagy bekapcsolhatja a fűtést, hanem külön beállíthatja a megfelelő
hőmérsékletet minden egyes zónára. Az öntanuló rendszer pontosan tudja, mennyi időre van szükség, hogy
elérje a beállított hőmérsékletet. Így mindig időben kezd
fűteni, és a fürdővíz is pont akkor lesz meleg, amikor
szüksége van rá.
A zónaszabályozáson túl az extra kényelmet és rugalmasságot a Honeywell Total Connect Comfort szolgáltatás nyújtja. A mobilalkalmazás segítségével interneten
keresztül vezérelheti a fűtést, bármikor, bárhol is jár. Ha
a független fejlesztésű „IF” alkalmazást is használja, telefonjához szinte már hozzá sem kell nyúlnia, automatikusan irányíthatja otthona fűtési rendszerét.
Ha többet szeretne tudni az energiahatékony és mégis
komfortos, kényelmes fűtésszabályozásról, keresse fel
weboldalunkat: www.rezsifaragok.hu/sl.
2015. december | stílus&lendület |
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Miért szükségszerű, hogy
a karácsonyi időszak az év
legnagyobb hajtását jelentse?
Miért ne szólhatna inkább az
együtt töltött időről, egymásra
figyelésről, közös pihenésről?
Tippjeink segítenek megvalósítani
a „slow life” karácsonyt.

Családi à la carte
Nehéz lenne elképzelni a karácsonyt sütés-főzés nélkül, de ne hagyjuk, hogy a konyhai munka a fejünkre nőjön. Találjuk ki együtt a menüt, és az elkészítésnél is fogjunk
össze, mindenki abban segítsen, amit szívesen csinál. Együtt sokkal vidámabb
a főzés, és hamarabb el is készülünk.
A közös ünnepi étkezés dekorációja is segít ráhangolódni a szentestére. Töltsünk meg
egy nagy üvegtálat karácsonyfadíszekkel, esetleg több, szép alakú poharat szaloncukorral, vagy helyezzünk vázába ágakat, amire díszeket és mézeskalácsot aggatunk.
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életmód

Hívjuk be otthonunkba a természetet!
Ünnepi dekoráció? Az előre gyártott kényelmes, de hol marad a készítés
élménye? A legjobb, ha már a hozzávalókat is magunk gyűjtjük be – egy
napsütéses reggelen irány az erdő, ahol keressünk olyan terméseket,
faágakat, amelyeket asztalra tehetünk, lógathatunk, vázába állíthatunk.
Csipkebogyó, toboz, galagonya, kökény – ezek lesznek a kedvenceink.
Önmagukban is szépek, de festhetjük is őket. Mielőtt azonban otthon
munkának állnánk, szárítsunk ki mindent alaposan.

Lelassulós csodaajánd
ék
Még meg kellene
csin

álni ez t, el kell m
enni oda, be kell
fejezni az t? Vegy
ük csak elő szép
ny
ug
od
tan az antihatáridőnaplót,
és rájövünk, hogy
legfontosabb fela
a jelenlét. Gyönyö
datunk
rű, kedves és ok
os füzetke, ami se
ne csak elrohanj
gít, hogy
anak a napjaink
, hanem meg is él
az életünket. Mer
jü
k
t a prioritások ha
jlamosak felborul
Bővebben: slow
ni…
budapest.com/t
ag /naptar

Közös gyertyakészítés
Társasozzunk!
Bár a legritkább esetben szakítunk rá időt, felnőttként is jó időtöltés. Hogy mivel játsszunk?
Segítséget a minden évben odaítélt Magyar
Társasjátékdíj, vagy az igen neves Spiel des Jahres
listája ad. A tavalyi karácsony egyik kedvence a Kis
herceg – én kis bolygóm című játék lett, idén pedig
a Pandemic, a Colt Express, a Patchwork és a
Splendor van versenyben, de örök kedvenc a Dixit,
vagy a gyönyörű, magyar Marbushka-játékok.

A viasszal játszani igen jó szórakozás, készítsünk hát egyedi
gyertyákat, amelyeket nemcsak az ünnepek alatt, de később
is használhatunk. Az alapkészlet: fehér vagy színes viasz,
fémtalpú kanóc, gyertyaforma/hőálló üveg, edény az olvasztáshoz – kreatív üzletekben ezek mind beszerezhetők. Saját
ízlés szerint illatosíthatjuk is a gyertyákat, mindössze néhány
illóolaj szükséges ahhoz, hogy egyedi darabokat készítsünk.

Alvás, alvás, alvás feltöltődésről is.

ai
Az ünnepek szóljanak a fizik
sndszerünk is regenerálódha
gre
ide
k,
tün
tes
,
unk
agy
Hog y
l
. Figyeljünk oda, hog y éjje
son, szükség van a pihenésre
ssuk be az ebéd utáni szulegalább 8 órát aludjunk, s ikta
sz család együtt pihenhet.
nyókálást is, mikor akár az egé
legmi vég telenül megnyugtató,
A közös ejtőzésben van vala
st!
luxu
meg magunknak ezt a
alább karácsonykor engedjük

Ide a fényképekkel
Keressünk elő minél több régi, családi fényképet, és
hasonlítsuk össze őket a mostaniakkal! A képnézegetés,
azon túl, hogy segít megismerni a múltat, remek közös
elfoglaltság is. Hagyjuk találgatni a gyerekeket, szerintük
kire hasonlított a gyerekkori nagyi vagy a nagybácsi. A
nyolcvanas évek nagy slágere volt fotóst hívni a házhoz –
ha megtaláljuk ezeket a fa előtt pózolós képeket, mókás
lehet akár újra elkészíteni őket.

Idén is meg kell nézni!
Valószínűleg az összes karácsonyi filmet kívülről fújjuk
már, mégis van valami kellemes és megnyugtató abban,
amikor újranézzük a régi ismerősöket. Egy forró csoki,
egy meleg takaró, és kezdődhet is a mozizás. Szerencsére
a Reszkessetek, betörők! óta jó néhány karácsonyi
film látott már napvilágot. Ilyen az Igazából szerelem,
a Grincs, a Shrekből az angyal, az Aludj csak, én
álmodom, a Holiday vagy a Karácsonyi fények.

Mit rejt a
videoarchívum?
A régi fényképeknél már
csak a családi videók
lehetnek izgalmasabbak.
Egy laza délutánt mindenképp
megérdemelnek az egyszerre
kínos és vicces felvételek.

Maradjunk offline!
Legyen legalább egy nap az ünnepek alatt, amikor
félretesszük a telefont, a laptopot, nem posztolunk
a Facebookon, inkább előveszünk egy jó könyvet,
vagy felidézünk szép élményeket, és lejegyezzük
magunknak. Ilyenkor egyrészt úgyis mindenki
a családjával tölti az időt, másrészt a szeretteinknek
is jól fog esni, hogy a teljes figyelmünket
nekik szenteljük.

Merjünk
„semmit tenni”!
Hozzuk vissza
a hagyományok
at!
Eg y kis játé
k: g yű

jtsünk régi
karácsonyi
szokásokat,
és
próbáljuk be
építeni őket
az
ünnepekbe.
Régen péld
ául
a gazdasszo
ny mindent
előre
kikészítet t az
asz talra, mer
ta
vacsorát felá
llás nélkül ke
llett
elfog yasz ta
ni. Ha ez t b
etar tjuk, máris m
egkíméljük
magunkat a
felesleges u
grálástól. Vacs
ora után vá
g junk
annyi szelet
re eg y almá
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ahányan az
asz talnál üln
ek.
A néphit szer
int, amilyen
kerek az alm
a, olyan kere
k,
összetartó le
sz a család
a
következő e
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Írjunk képeslapot!
Idejétmúlt dolognak tűnhet kézzel képeslapot
írni, holott kedves figyelmesség, kisebb
gyerekekkel remek írásgyakorlás a téli
szünetben, a címzettnek pedig várhatóan
hatalmas meglepetést okozunk majd azzal,
hogy ilyen nem mindennapi módon kívánunk
neki kellemes ünnepeket.
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Ez talán az egyik legnehezebb
feladat az állandó pörgés után,
de legyen egy nap, amikor csak
magunkra figyelünk. Reggel
lustálkodjunk, amíg jólesik, és
ha úgy tartja kedvünk, olvassunk, filmezzünk, vagy akár
böngésszük kedvenc blogjainkat
egész nap. A karácsonyi szünet
a legjobb alkalom, hogy
behozzuk a lemaradásunkat
ezen a téren.

Csak egy telefon!
Biztosan több olyan ismerős, barát
is szerepel a névlistánkon, akiket
az utóbbi időben elhanyagoltunk.
Válasszuk ki közülük a legfontosabbakat, és szánjunk időt arra, hogy
egy forró teával a kezünkben letelepedjünk a kanapéra és sms vagy
e-mail helyett hívjuk fel őket.

Praktikus techajándékok
A MOL-kutakon most olyan Sonytermékekből válogathatunk, amelyek
közül a család bármely tagjának találunk
hasznos meglepetést.
Ha bennünk is felmerült már, hogy inkább visszakérnénk a régi telefonunkat, mert azzal nem kellett
állandóan konnektort keresni, most végre máshogy
is megoldhatjuk ezt a problémát. A Sony hordozható
USB-töltője úgy működik, mintha univerzális pótaksikat vinnénk magunkkal: akár két okostelefon-feltöltést is bír, ráadásul kölcsön is adhatjuk, hiszen bármilyen USB-vel tölthető eszközzel kompatibilis.
Előfordul, hogy fel-alá rohangálnak a gyerekek, a
kutya a lábunknál köröz, vagy csak szeretnénk arrébb
ülni a laptopunkkal? Ha mindeközben még zenét is
hallgatnánk, biztos, hogy a dróttengerbe valami beleakad. Erre jelent megoldást a Sony kocka alakú,
vezeték nélküli, bluetooth-os hangszórója, ami akár
12 órán át kényeztet minket muzsikával. Ha kettőt
veszünk belőle, akkor pedig a sztereohatás is biztosított. Néha persze nemcsak otthon hallgatnánk zenét,
hanem útközben, sportolás alatt vagy a munkahelyünkön. Ehhez ajánlja a MOL a Sony fej-, illetve fülhallgatóját, ami többféle színben is kapható, hogy mindenki
a saját stílusához igazíthassa.

Számít, hol állsz meg!

MULTIPONT
KÁRTYÁVAL
MÉG NAGYOBB
KEDVEZMÉNY JÁR!
A promóció 2015. október 20-tól 2016. január 31-ig, illetve
a készlet erejéig tart.
* A termékek MOL által alkalmazott, kiskereskedelmi árához
képest.
A képen látható termékek illusztrációk. A MOL fenntartja
a változtatás jogát a promócióban részt vevő termékek
és azok fogyasztói árát illetően.

A körülöttünk lévőket, vagy épp az első decemberi hóesést szeretjük megörökíteni is. És bár a telefonok nem csinálnak rossz képeket, azért egy jó
kis kompakt gép, mint a Sony W830 20,1 MP-e és Zeiss optikája biztosabb
garancia a szép végeredményre. Az apró gép akár a zsebünkben is elfér,
úgyhogy nem jelent nagyobb terhet egy telefonnál.

Ha valamelyik ajándékötlet megtetszett, érdemes most a MOL-nál tankolni, hiszen a karácsonyi matricagyűjtő akció keretében ezeket a Sonytermékeket akár 50% kedvezménnyel lehet megvásárolni a MOL töltő
állomásokon. Részletek a www.mol.hu/sony oldalon!

ACTION CAM

-38%

Kiváló minőségű képek karcsú,
cseppálló kialakításban
95 999 Ft helyett
10 matrica + 59 999 Ft
AZ1
VAGY

10 matrica + 2000 Multipont + 49 999 Ft

-40%

-48%

HORDOZHATÓ, VEZETÉK NÉLKÜLI
HANGSUGÁRZÓ
X11

Hordozható, Bluetooth®/NFC kompatibilis,
vezeték nélküli hangsugárzó sztereó móddal*
(*2 egység használata esetén)
24 999 Ft helyett
10 matrica + 14 999 Ft
VAGY

10 matrica + 1000 Multipont + 13 499 Ft

32 GB-OS USB FLASH MEGHAJTÓ

32 GB-os USB ash meghajtó,
3.0 illesztőegységgel
10 999 Ft helyett
5 matrica + 5 999 Ft
VAGY

USM32GXB

5 matrica + 500 Multipont + 5 199 Ft

-45%

-53%

-46%

gasztronómia

Téli esték

baráti körben

Az egyik legjobb dolog a karácsonyban, hogy végre
több időt szánhatunk azokra, akik fontosak nekünk. Hogy
ez valóban így legyen, összegyűjtöttünk néhány olyan
receptet, melyek segítségével nemcsak az összejövetelek
jó hangulatát alapozhatjuk meg, de a konyhában töltött
órák számát is a minimálisra csökkenthetjük.
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gasztronómia

Hozzávalók: 1 kg darált marhahús, 1 db kicsi cukkini, 2 szál
sárgarépa, 2 közepes fej vöröshagyma, 1 db csili (elhagyható),
1 kiskanál kurkuma, só, frissen őrölt bors, olívaolaj.

Zöldséges húsgolyófalatkák
Így készül:

1) Reszeljük tálba a cukkinit, sózzuk meg, és pár perc múlva nyomkodjuk ki a levét. 2) Reszeljük le a répát, vágjuk kockára a vöröshagymát, majd a csili, a hús és a fűszerek társaságában adjuk a cukkinihez. 3) Kicsit gyúrjuk meg kézzel, hogy homogén legyen. Ha túl
folyékony, zsemlemorzsával sűrítsük, ha túl kemény, kevés tejjel oldjuk. 4) A sütőt melegítsük elő 180 °C-ra. Közben gyúrjunk kicsi, bonbon méretű golyócskákat a masszából. Sütőpapírra téve permetezzük
le őket olívaolajjal, majd 25–30 perc alatt süssük őket aranyszínűre.

S&L-tipp:
A gombócmasszát
dúsíthatjuk
babkonzervvel,
petrezselyemmel,
sajttal, gombával.
Felhasználás előtt
mindent vágjunk
nagyon apróra.

Hozzávalók: 8-10 alma, 5 dkg cukor, 4 rúd
fahéj, 4 evőkanál szegfűbors.

Cider

Így készül:

1) Vágjuk negyedekbe a megmosott almákat. Nem kell meghámoznunk őket, és
a magházat is bennük hagyhatjuk. 2) Tegyük egy lábasba, öntsük fel annyi vízzel, amennyi épp ellepi, majd adjuk hozzá a cukrot. 3) A fahéjat és a szegfűborsot

tegyük fűszertartóba, és lógassuk az almás vízbe. Forraljuk egy órán keresztül,
közben gyakran keverjük meg. 4) Mikor lekapcsoljuk, tegyünk a lábasra fedőt, és
hagyjuk hűlni legalább két órán át. Vegyük ki a fűszereket, és egy burgonyatörővel
pépesítsük az almát. 5) Ezután szűrjük le, és a fennmaradó héjakat gézbe csavarva, a nedvességet még facsarjuk ki teljesen. Ez az eredeti cider, ami légmentesen tárolva, hűtőben akár egy hétig is eláll, de le is fagyaszthatjuk.
S&L-tipp: A cider izgalmas, ünnepi, autentikus ízt kap egy kis gyömbértől,
de bevethetjük koktélkészítéshez is. 1 dl ciderhez feleannyi unikumot és
egy mandarin kifacsart levét használjuk fel, mindezt jégre öntve.

Hozzávalók: 6 tojássárgája, 8 dl tej, 7 dkg cukor, 1 csipet só,
1 vaníliarúd, 2 dl tejszín, 2 dl whiskey, szerecsendió.

Karácsonyi tojáslikőr
Így készül:

1) A tojásokat válasszuk szét, a sárgájukat verjük fel és tegyük félre. 2) A tejet öntsük edénybe,
adjuk hozzá a vaníliarúd kikapart magjait és a rudat is. Reszeljünk bele szerecsendiót, de csak
módjával! 3) Adjuk hozzá a cukrot és a sót is, majd kevergetve, alacsony hőfokon kezdjük melegíteni. Ne forraljuk fel, csak a cukrot olvasszuk fel benne. 4) A tűzről levéve vegyük ki belőle a
vaníliarudat. Lassan, adagonként, folyamatos kevergetés mellett adjuk a vaníliás tejet a felvert
tojássárgájához, majd öntsük vissza az egészet a lábasba. 5) Ekkor újra főzni kezdjük, alacsony
hőfokon, folyton kevergetve, sosem forralva. 10–15 perc elteltével sűrűsödni kezd, a melegítést
csak akkor hagyjuk abba, amikor a likőralap mártás sűrűségű lett. 6) A tűzről levéve hozzáadjuk a
tejszínt és a whiskey-t. Hagyjuk kicsit pihenni, hűlni, összeérni, és csak hidegen kóstoljuk meg.
S&L-tipp: A tojáslikőrhöz több alkoholt is adhatunk, akkor tovább eláll
a hűtőszekrényben. Töltsük több, kisebb üvegbe, és amikor egyet felbontunk,
azt fogyasszuk is el, így a maradék nem romlik meg.
2015. december | stílus&lendület |
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gasztronómia
Hozzávalók: 25 dkg ementáli sajt, 25 dkg Gruyère sajt, 10 dkg Appenzeller sajt,
2-3 dl száraz fehérbor, 1 tk. gyümölcspálinka (legjobb a cseresznyepálinka),
2 ek. kukoricakeményítő, 2 gerezd fokhagyma, 1 csipet szódabikarbóna,
szerecsendió, frissen őrölt bors. Mártogatáshoz: tojás, húsfalatok, zöldség,
magok, aszalványok, kenyérfélék.

Sajtfondü
Így készül:

1) A hozzávalókat egy külön tálban olvasszuk össze – ha azonban nem szeretnénk annyit

mosogatni, ezt akár a fondütálban is megtehetjük. Utóbbi esetben a tál kerámiabelsejét dörzsöljük be két gerezd fokhagymával, majd öntsük bele a fehérbort, és hevítsük közepes lángon. 2) Az épp gyöngyözni kezdő borba daraboljuk bele a sajtkockákat, és lassan kezdjük
kevergetni. Mindig egy irányba haladjunk a keveréssel, és addig csináljuk, míg a sajtmassza
homogén nem lesz. Az edényt nem szabad túl magas hőmérsékleten használni, tartsuk épp
csak langyosan. 3) Egy kisebb tálat használva, a pálinkában oldjuk fel a keményítőt és a szódabikarbónát, majd keverjük a sajthoz, és hagyjuk 5 perc alatt összeérni. 4) A fűszereket csak
a végén adjuk a masszához, ízlés szerinti mennyiségben. Ezután áttehetjük az asztalra, lehetőleg melegítőlapra, és kezdjünk együtt mártogatni.
S&L-tipp: A sajtok legyenek szoba-hőmérsékletűek, és ne
egyszerre, hanem kisebb adagokban kezdjük olvasztani őket.
Ha a kész fondüt lazítani szeretnénk, borral tegyük, ha pedig
sűrűsítenénk, adjunk hozzá több sajtot.

borajánló
Takler Trió
2013 Szekszárd

Taklerék mára
klasszikussá vált
alapházasítása.
Vegyes hordóban érett,
gyümölcsös, fás illatú, száraz
szekszárdi. Ízében is piros
gyümölcsök, a hordó
fája és az évjárat feszes
savai dominálnak.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Hozzávalók:
20 dkg vagy
két tábla étcsokoládé,
1 dl minél zsírosabb
tejszín, diónyi vaj.
A mártogatáshoz:
déligyümölcsök,
aszalványok, befőttek,
édes kekszek, házi
piskóta, marcipán,
pillecukor,
szeletelt mandula,
durvára tört dió.

Csokoládéfondü
Így készül:

1) A gyümölcsöket a csoki előtt készítsük elő: tisztítsuk meg és daraboljuk fel őket, majd tegyük kis tálalótálakba. 2) A csokit csoki-

fondü-készítő tálba tesszük, és abban olvasztjuk meg. Ha nincs ilyen
szettünk, vegyünk elő egy kisebb és egy nagyobb lábast. A nagyobbikba tegyünk 2-3 dl vizet, forraljuk fel, és tegyük rá a kisebb lábast
úgy, hogy az a fülével támaszkodjon a nagy lábas peremén. 3) Ebbe
daraboljuk bele az étcsokoládét, amely gőz felett néhány perc alatt
megolvad (ezzel a módszerrel ráadásul biztosan nem fog odaégni).
A felolvasztott csokoládét vegyük le a tűzről, majd keverjük el a tejszínnel és kevés vajjal, így selymes és krémes csokikrémet kapunk.
Az asztalnál tálalt csokifondübe mártott finomságokat szeletelt mandulába vagy durvára tört dióba is pörgethetjük.

S&L-tipp: Tálaláshoz használjunk hordozható asztali
főzőlapot, amely folyékonyan tartja a csokit, ellenkező
esetben néha vissza kell tennünk a gőzre olvadni. Ha tejcso
koládét használunk, nem biztos, hogy szépen olvad fel,
és sokkal édesebb is lesz.

gasztroplusz

Újévi pezsg koktélok
Ha ünnep, akkor pezsgő! E különleges nedű
azonban nemcsak önmagában, de koktélok
alapanyagaként is isteni. Koktélmesterünk, Nagy
Zoltán mixer, a budapesti Boutique Bar tulajdonosa
az új esztendő köszöntéséhez néhány igazán
különleges pezsgőkoktélt ajánl a figyelmünkbe.

La Germanette

Fresh Air Mail

Hozzávalók:

Hozzávalók:

30 ml St. Germain likőr (bodzalikőr)

30 ml light rum aged (érlelt fehér rum)

15 ml citromlé

10 ml lime-lé

száraz pezsgő

10 ml mézvíz
(méz és víz fele-fele arányban)

Nagyon könnyen elkészíthető, üde
ital, a legborúsabb télben is azonnali
szívderítő. A likőrt és a citromlét öntsük shakerbe tett jégre, kevergessük
kicsit, majd szűrjük pezsgőspohárba,
végül öntsük fel pezsgővel.

száraz pezsgő

Champagne
punch
Hozzávalók:

Egy b
ar áti
társa
s ág r a
m é rt
a da g

100 ml konyak

3-4 mentalevél
A „légipostaként” fordítandó air mail
koktél – némi mentalevéllel frissítve
– gyakorlatilag egy pezsgős mojito.
Az első négy alapanyagot koktélshakerben rázzuk össze, majd finom
szűrőn keresztül szűrjük egy snifter
(szűkszájú) pohárba, végül öntsük fel
pezsgővel.

100 ml cointreau (narancslikőr)

Sloe 75

100 ml cukorszirup

Hozzávalók:

0,5 liter szóda

30 ml Sloe gin (kökénnyel ízesített gin)

1 üveg száraz pezsgő

5 ml cukorszirup

3-4 szelet ananász

10 ml citromlé

3-4 szelet narancs

száraz pezsgő

1-2 mentaág, bogyós gyümölcsök
Az első hat összetevőt 24 órával a parti
előtt egy zárható edényben tegyük
a hűtőbe. Másnap, barátaink érkezése
előtt egy órával öntsük bele a szódát, és
mehet is vissza a hűtőbe. Egy puncsostálba szedjünk sok jeget, majd 10 perccel a vendégek érkezése előtt töltsünk
bele mindent, és utolsóként, óvatosan
öntsük bele a pezsgőt. Kicsit keverjük
össze, és már kész is a pezsgőpuncs!

A koktél az első világháború idejéből származik, erősségét tréfásan
egy 75-ös kaliberű lövedék erejéhez
hasonlították. A kökény fanyar íze a
pezsgővel egészen különleges kombináció, az ital elkészítése pedig pofonegyszerű: shakeljük össze a gint, a
cukorszirupot és a citromlét, szűrjük
át egy pezsgőspohárba, végül öntsük
fel pezsgővel!
2015. december | stílus&lendület |
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kultúra

Ünnep, ünnep, ünnep
Hópelyhek és bejgli mindenhol:
helló, december!

vásár
o

Adventi ünnep
a Bazilikánál

Budapest, Szent István tér
2015. november 27. – 2016. január 2.

Kedves hagyományokat idéző, számos újdonsággal
kecsegtető karácsonyi vásár nyílik a Bazilika előtt az
idei adventben is. Minden nap, sötétedés után fényfestéssel kelnek életre a templom homlokzatán a színpompás, karácsonyi ihletésű rövidfilmek, miközben
a téren és a környező utcákon mesebeli házikók hangulatos lámpái világítanak. A vásárba látogatók közel
nyolcvan kiállítónál válogathatnak minőségi, kézzel
készített ajándéktárgyak közül, idén is felcsatolhatják a korcsolyát, és végigkóstolhatják a színes kínálattal érkező streetfood standokat, ahol a hazai szereplők színe-java képviselteti magát. És ha már standok:
próbáljuk ki a számtalan módon elkészített forró
Becherovkát, vagy kóstoljunk klasszikus puncsot!

Ajándék Terminál

Budapest, több helyszínen
2015. december 5–24.

Immár a negyedik évébe lépett a Design Terminál karácsonyi kiállítása, vására és
aukciója. Mikulástól szentestéig több budapesti helyszínen is megcsodálhatók és
megvásárolhatók lesznek 150 magyar tervező designtárgyai. Az ajándékok mellett
persze számos program is várja majd az érdeklődő közönséget, így az Erzsébet téri
Design Termilánon kívül többek között a Nemzeti Galéria, a Liszt Ferenc Repülőtér
és a West End City Center készül izgalmas kikapcsolódási lehetőségekkel.

gyerek

Hókirálynő

Á

Gödöllő, Művészetek Háza
2015. december 20.

Ï
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Andersen közismert meséje a fiatal Gerdáról, aki a bátorság, a kitartás, a hit és a szeretet erejével veszi fel a harcot a jégszívű Hókirálynővel
szemben. A fagy birodalmának uralkodója egy nap magával hurcolja
Gerda barátját az örök jég birodalmába. Gerda azonban nem hagyhatja
cserben Kay-t, így utána indul, hogy kimentse a hideg dermesztő karmai
közül. Szerencsére segítőtársak is szegődnek a bátor lány mellé: Manó
és Minerva mellett még a legzordabb küldetés is kalanddá változik.

koncert

kultúra

A MOL bemutatja:

Muzsikás karácsonyi koncert
Budapest, Müpa
2015. december 28.

9

Idén is színes karácsonyi koncerttel lép fel a magyar népzene és kultúra
nagykövete, a Muzsikás együttes. Ráadásul a színpadon a tagokon kívül
vendégek teszik még izgalmasabbá a műsort: láthatunk-hallhatunk autentikus falusi mestereket, városi népzenészeket és ismert előadókat is. A több
mint négy évtizede jelen levő népzenei együttes koncertén megidézi a karácsony meghittségét, de elvezet az év végi ünnepkör vidám, felszabadult,
világi, táncos-mulatós hangulatába is.

könyv

2016

Ella Woodward:
Egyél jókat Ellával
Gabo Kiadó

Álomautók 2016 naptár
Százszorkép Kiadó

¿
A budapesti Álomautó Múzeum csodás járgányai vonulnak fel ebben a nagy falinaptárban, a 65-ös tűzpiros Ford Mustangtól a meseszép Ford Thunderbird kabrión és a hatalmas
Cadillac Eldorado Biarritzon keresztül az elegáns Rolls Royce Silver Shadow-ig, de megcsodálhatjuk a kollekció 8200 cm3-es V8-as motorral szerelt Cadillac Eldoradóját is.

film
Káosz karácsonyra

Szuperegészséges és ínycsiklandó
receptek, mert egyáltalán nem mindegy, mivel tápláljuk vagy terheljük a
testünket. Ella már két éve blogon
osztja meg az olvasókkal, hogyan lehet
egy gyógyíthatatlan betegségből kizárólag az étkezés segítségével kilábalni, most
pedig néhány régebbi
kedvencet és számtalan új receptet gyűjtött
össze azoknak, akik nyitottak a nem hagyományos, viszont a testet és
¿
lelket csodálatosan karbantartó ételekre.

Bemutató: 2015. december 10.

Á

Hópelyhek szállingóznak, fő a karácsonyi vacsora, illatoznak a
sütemények… És bár lehetne karácsonyra tökéletes családot
kérni, de a kívánságoknak is van határa. Négy generáció, köztük egyedülálló apuka, vadidegen „vőlegénnyel” beállító szingli
lány, kleptomániás húg és a többi kedves rokon, akik igazán
vidámmá tudják varázsolni a szeretet ünnepét. Nagy érzelmek,
sok nevetés, amerikai karácsony.

horoszkóp

Készülődés

az ünnepre

Csányi
Sándor
1975. 12. 19.

Lucy
Liu
1968. 12. 02.

Brad
Pitt
1963. 12. 18.

Milla
Jovovich
1975. 12. 17.

Az év vége közeledtével még vár ránk egy aktívabb időszak.
Ahogy azonban haladunk előre az adventben, végre azok a
dolgok kerülnek előtérbe, amik igazán fontosak az életünkben:
a család, a barátok és az egymásra való odafigyelés.

Kos

Mérleg

Bika

Skorpió

Ikrek

Nyilas

Rák

Bak

Március 21. – április 21.

Olyan örömmel várja a karácsonyt, mint gyermekkorában. Mivel valószínűleg már december elején
elkezd készülni rá, személyre szabott és szép ajándékokkal adhatja át magát a várakozás hangulatának.

Április 22. – május 21.

Szerencsére anyagi helyzete továbbra is kedvezően
alakul, de mit szólna hozzá, ha az idei karácsonyra
saját magát is meglepné valami olyasmivel, amire
már nagyon is rég vágyott?

Május 22. – június 21.

Az előző mozgalmas, eleven hónapok után a legtöbb
Ikrek szülött egy kicsit spórolni fog az energiáival.
Környezetét meg is lepi ezzel, pedig az életben nagyon
is szükség van olykor nyugodtabb időszakokra.

Június 22. – július 21.

Családszerető emberként a karácsony időszaka az, amikor igazán elemében érzi magát.
Háziasszonyként vagy házigazdaként nagy vendégjárásra számíthat, sok szeretetet és elismerést kap.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Ha az előző hónapban belevágott az egészségesebb
életvitelbe, akkor mostanra érezni fogja ennek áldásos hatását. December második fele valószínűleg már a
jövő évi tervezgetéssel fog telni, ami újabb lendületet ad.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Az előző havi hajtás után most teljes lelkével a család és a barátok felé fordul. A hónap elején ugyan
még okoz kisebb gondot a munka és a magánélet
összeegyeztetése, de ha ez sikerül, joggal érezheti
úgy, hogy minden rendben van az életében.
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Szeptember 23. – október 22.

Valaki önre bízza a titkait, ami felelősséget jelent, de
ettől az illetővel még közelebb kerülnek egymáshoz.
Az év végi ünnepek kicsit mozgalmasabbak lesznek,
mint ahogyan tervezte, de ezt nem fogja bánni.

Október 23. – november 22.

Maximalizmusa már megint csúcsformában lesz, ami
ebben az évben nem először fordul elő. Próbáljon
meg néhány dolgot kiadni a kezéből, és inkább fedezzen fel új, ismeretlen tájakat!

November 23. – december 22.

A saját hónapjába olyan vidáman lép be, mintha
mind a négy hét egy hosszú buli lenne. A szokottnál többet megy emberek közé, és jól is fogja érezni
magát. Boldog születésnapot!

December 23. – január 20.

Békés, csendes hónapot sejtet a december, pont
úgy, ahogyan ön szereti az életet. Bár ön nagyon is
házias, belátja, hogy az ünnepet semmi sem teheti
szebbé, mint a meghitt hangulat, a kedvesség és
a szeretet.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Ha az előző hónapban belefogott valami lakáson belüli
felújításba, akkor most már sokkal jobban érzi magát
a megszépült környezetben. Ha azonban ez valamiért
elmaradt, még mindig nem késő, fogjon hozzá!

Halak

Február 20. – március 20.

Különösen jó hatással lesz mind önre, mind környezetére, hogy most még a szokásosnál is jobban fog
örülni mások sikerének, és örömmel segít mindazoknak, akik kevésbé sikeresek vagy szerencsések.

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2015. december 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.), vagy elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Az emlékek nemcsak a múltról szólnak, meghatározzák a jövőnket.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Borbély Zoltán – Vácszentlászló; Pintér Istvánné – Tokaj; Udvardy Józsefné – Békéscsaba; Bodorkós Attila – Gyöngyösfalu; Zsédely László – Balatonlelle. Gratulálunk!
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THE 60 YEARS OF MUSIC TOUR

www.enniomorricone.org
JEGYEK KAPHATÓK: BROADWAY HálÓzATBAn, TElEFOn: 06 1/ 340-40-40, 06-1/ 780-0-780
ÉS Az ISMERT JEGYIRODáKBAn.

MASSZŐR
A FEDÉLZETEN

Wellness AGR vezetőüléssel.
Masszázs a hosszú utakon, és felfrissülés forró napokon. Maga a luxus.
Pontosan ezt nyújtja az ergonomikus és szellőztethető vezetőülés, amely elnyerte
az egészséges hátakért indított német kampány minőségi tanúsítványát is.*
Már csak a felső osztálynak kellene ellazulnia.
Tudjon meg többet az Opel.hu oldalon!

Az új Astra.

A felső osztály kihívója.
*Az AGR üléseket a német AGR (Kampány az Egészségesebb Hátakért)
ergonómiai kutatóközpont hitelesítette. A tanúsítvány egy minőségi
igazolás, amelyet egy különböző orvosi szakterületek képviselőiből
álló, független tesztbizottság állít ki.
Kombinált használat esetén az Opel Astra K
átlagfogyasztása: 3,5–5,5 l/100 km, CO2-kibocsátása:
93–128 g/km változattól és forgalmi viszonyoktól függően.
A képen látható autó illusztráció.

