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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

Én és az autóm ��������������������������������������������

Opel Astra

6

Négykerekű jenki sztárok

Autós história �����������������������������������������������

8

MOL-hírek ���������������������������������������������������

10

Ennio Morricone

12

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

Váljunk profi szaunázókká!

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

18

Túlevés után mértéktartás

Natúra �����������������������������������������������������������

20

Síkisokos kezdőknek

Sport ��������������������������������������������������������������

22

Citrusokkal egészségesen

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

26

Kedves Olvasó!

Én személy szerint nagyon nehezen jövök ki
a téllel. Minden évben megpróbálok jó barátságba kerülni vele, de bevallom, vegyes az
eredmény. A piros sarokban a sötét oldal:
hideg van és rövidek a nappalok; az ember
végkimerülés-közeli állapotba kerül az év végi
hajtástól; az ünnepi készülés idegőrlő. A kékben pedig a napos oldal: szuper lakomák;
együtt a család; elmélyülés és aktív offolás a
friss, harapós levegőn. Elvégre a tél legalább
annyira szól a kintről, mint a bentről. Bármit
is teszünk, évindító lapszámunkban minden
eshetőségre próbálunk tanáccsal szolgálni.
Az aktív nappali feltöltődés után este aztán
irány a színház, koncert, mozi, barátok. Aki
például a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertje után valami még monumentálisabbra
vágyik, annak januárban „házhoz jön” maga
Ennio Morricone, akit 60 éves zenei pályafutását ünneplő koncertturnéja apropóján római
rezidenciáján látogattunk meg. S akinek koncertjére most jegyeket is nyerhetnek a magazinunkban található játékkal. Igazán jó kezdet
egy új esztendőhöz, nem igaz?
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autós-motoros hírek

Elment

az eszük?

Számos új modellel rukkoltak elő a gyártók 2015-ben is,
ám a tanulmányautók terén mintha egészen elgurult volna
a konstruktőrök gyógyszere. Újévi könnyed csemegeként
mutatunk néhány elképesztő, de ha jobban belegondolunk,
nem is olyan öncélú koncepciót.

➜ A hibrid
●
➜ A digitális
●
➜ A pihe-puha
●
➜ A filmes
●
➜ A segítőkész
●

Nem vicc

Sivatagi róka

Összeállításunk egyik komolyan vehető
darabja a Nissan tanulmánya, a Gripz.
A kis szabadidő-autót a gyár hivatalos
közlése szerint a sivatagi raliautók
ihlették, technikai újításai azonban
túlmutatnak ezen. A Leaf villanymotorjához épített benzinmotor
egy egészen korszerű és hatékony
hajtásláncot eredményezett, bár a
részletek még nem láttak napvilágot. Noha a Gripz formái egyelőre egy
tanulmányautóhoz méltón extravagánsak, sokan máris a Juke következő generációjának előfutárát látják benne.

Nem átlátszó

A jövő hírnöke

A Mercedes sem pusztán a látvány kedvéért készítette el a Vision
nevű tanulmányát – ahogy azt a gyártótól megszokhattuk, az itt felvázolt elképzelések valamilyen formában előbb-utóbb megjelennek
a szériamodellekben is. Bár az, hogy az oldalablakok helyén LCDkijelzők vannak, amelyeken akár a külvilágot, akár digitális tartalmakat nézhetnek a belső kanapén helyet foglaló utasok, egyelőre
a sci-fik világát idézi, az üzemanyagcellás hajtáslánc eredményezte
tágas helykínálat azonban hamarosan valósággá válhat.
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autós-motoros hírek
Pufóka

Gyerekjáték

A Toyota Gosei a japán márka egyik beszállítója, többek
között légzsákokat gyárt az autókba. Adta magát tehát, hogy
figyelemfelkeltő reklámautóként egy felfújható gyerekjátékra
emlékeztető dudorcsodát készítsenek. Bár a Gosei működőképes, nem a funkcionalitás volt a fő szempont a tervezésénél, sokkal inkább a különleges anyaghasználat bemutatása.
A kocsi ugyanis puha, a karosszériája benyomható, tényleg
egészen úgy, mint a kisgyerekek pihe-puha játékai.

Veled az erő

Rohamosztag

Éppen csúcsra jár a Star Wars sorozat
körüli legújabb őrület, szinte természetes tehát, hogy egyes marketingesek
nem bírják megállni, hogy meglovagolják a témát. A Garage Italia Customs
cég el is készítette a rohamosztagosok sisakjára hajazó fényezéssel ellátott Fiat 500-ast. A külső festéssel persze nem elégedtek meg, az utasteret is
a Star Wars hangulatába hozták.
A technikai paraméterekben nem történt változás. A különleges kialakítású 500-as egyelőre az autókiállítások
sztárja, tömeges gyártása nem várható.

Kishírek

Forradalmi futómű

A hamarosan leváltásra kerülő C5-ösben
alkalmazza a Citroën utoljára a legendás
hidropneumatikus lengéscsillapítását.
Linda Jackson, a márka igazgatója szerint azonban egy új, forradalmi futóműmegoldás váltja fel, amely karosszériadőlés nélkül nyújt hasonló komfortot.

Olcsóbb Tesla

A Tesla Model X árát igen magasra sikerült belőnie a gyárnak, a mintegy 37 millió forintnak megfelelő összeg még a
legnagyobb felvevőpiacon, az Egyesült
Államokban is kiverte a biztosítékot.
Éppen ezért a cég előrukkol a 70 D elnevezésű alapváltozattal, amely 12 millió
forintnyi összeggel olcsóbb lesz.

Nem kell benzin

A kínai Geely autógyár elindítja a Blue
Geely programját, amelynek célja, hogy
2020-ra kivezesse kínálatából a hagyományos, csak belső égésű motorral szerelt modelljeit. A Geely a Volvo tulajdonosa is, így feltehetőleg a svéd autókat
is érinti majd a változtatás.

Az év teherautója

Beszálló

Korbarát

A huszonöt szakújságíróból álló nemzetközi zsűri kihirdette a 2016-os év teherautójának járó díj nyerteseit. Eszerint az
Iveco Eurocargo a legjobb a maga 101
pontjával, második a Renault C/K széria
98 ponttal, míg harmadik helyre a Ford
Cargo futott be 92 ponttal.

Japánban őrült ütemben öregszik a társadalom, hosszú
ideig élnek az emberek, ami jó, ám a tény magában hordozza azt is, hogy a kilencven–száz éves polgárok már
nehezen mozognak, hovatovább autóba is nehezen szállnak. Rájuk gondolt a Daihatsu a Nori Ori névre keresztelt
tanulmányautójával, amelynek fő jellegzetessége, hogy
tolószékkel is egyszerűen megközelíthető, mivel nemcsak
extra alacsonyan van a padlója, de emelhető rámpa is
segíti a mozgásukban korlátozottakat.
2016. január | stílus&lendület |
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én és az autóm

Opel Astra

Könnyedén győzhet

Felszereltségével, innovatív technológiájával a kompakt
osztály éllovasává vált az Opel Astra. A népszerű típus immár
a prémiumszegmensben megszokott elvárásokat is teljesíti.
Tizennegyedik generációjánál tart az Opel sikertörténete a kompakt kategóriában. 1936-ban, az első
Kadettel kezdődött a rüsselsheimi márka menetelése
– azóta a Kadett és Astra generációiból 24 millió autó
hagyta el a gyártósorokat. A legújabb kiadással pedig
igazán magasra tették a lécet a konstruktőrök, feladva ezzel a leckét a kategóriatársaknak.

Könnyebb, kisebb és tágasabb
Ezeket a tulajdonságokat nevezte meg az új Astra
fejlesztésének alapköveiként a konszern főnöke,
dr. Karl-Thomas Neumann. Az Astra kisportolt formáján kívülről is látszik, hogy 200 kilogrammal könnyebb
elődjénél, és bár az autó méretei kisebbek lettek,
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térkínálata és komfortja érezhetően nőtt. A motorháztető alatt például kizárólag az új nemzedékhez tartozó
motorok dolgoznak, de még ennél is fontosabb, hogy
a felsőbb kategóriák számos műszaki megoldása és
asszisztencia-rendszere elérhető az Astra utasainak
komfortját és biztonságát szavatolandó.
Az Opel tizennegyedik kompaktnemzedékének mintaképe a 2013-as Frankfurti Autószalonon bemutatott látnoki Monza Concept volt. Ennek hatékonyságát tükrözi vissza minden szerkezeti elem, minden
formai jellemző. Az „edzőtermi munka” logikus következményeként agilisabb és komfortosabb lett az új
Astra, jobban ugrik a gázadásra, dinamikusabban fordul rá a kanyarra, és sokkal közvetlenebb hatást kelt
a vezetése. Kimondhatjuk tehát: minden eddiginél
élvezetesebb autózni vele!

én és az autóm

Csak a legjobbat!
Ugyanezeket hangsúlyozzák az új Opel Astra motorjai
is. Az új motorportfólióhoz tartozó hajtóművek, melyek
közül választhatunk: 70 kW/95 LE és 147 kW/200 LE
teljesítménnyel. Az 1.6-os benzinesek és dízelek közös
jellemzője a maximális hatékonyság, az élénk reagálás, a sima járás és a halk működés – nem véletlenül
ünnepli „suttogó dízelként” a szaksajtó az Opel új turbódízeljeit. Az 1.4 Turbo ráadásul a kétliteres benzinmotorok teljesítményjellemzőit is felülmúlja. Mi több,
kisebb a súlya is – már maga az alumíniumblokk tíz kilóval könnyebb a jelenlegi 1.4-es gép öntött acélblokkjánál. Külön büszkeség továbbá, hogy mind az egyliteres,
mind az új 1.4 ECOTEC Turbo Magyarországon, az Opel
szentgotthárdi üzemében készül.

A kör négyszögesítése
Kívül kisebb, ám belül nagyobb: úgy tűnik, az Opel tervezőinek sikerül négyszögesíteni a kört. Az Astra tengelytávját ugyan visszavették két centivel – ami még
így is a szegmens egyik legnagyobbja –, a helykínálat
azonban jócskán megnőtt. Hatékonyságot sugall az új
Astra formája is, melynek úgyszintén a „jövő autója”,
a Monza Concept volt az előképe. A szoborszerű szépséggel találkozó német precizitás továbbvitele izmos,
mégis könnyed, atletikus karosszériát eredményezett.

Nálunk az első
A kilencvenes évek elején, a rendszerváltás utáni Magyarország első autóipari cégeként telepedett le a GM
Szentgotthárdon, hogy a Kadettet
váltó, akkor kiemelkedően korszerű
Opel Astra F gyártásába fogjon.
Abban az évtizedben mintegy 85 ezer
autó, többségében Astra gördült le
a gyártósorokról. Manapság elsősorban motor és motorkomponens, valamint automata sebességváltók gyártásával telnek a gyár munkanapjai.
Az Astra azóta is a kategória éllovasa,
a legújabb generáció a prémiumszintet hozza, ám az F-széria, az első,
számtalan honfitársunk emlékében
él élénken, hiszen az első „nyugati”
autót jelentette számukra. Nem véletlen, hogy az Opel vásárlóinak körében
igen erős a márkahűség.

Nagyon úgy tűnik, hogy a tizenhárom
elődgenerációval felépített kompaktsiker
a csúcsára ért ezzel a generációval.

Opel Astra
hosszúság:
szélesség:
magasság:
tengelytáv:
csomagtér:
motorválaszték:
teljesítményszint:
átlagfogyasztás:
alapár:

4370 mm
1871 mm
1485 mm
2662 mm
370-1210 liter
2 benzines, 2 dízel
100-150 lóerő
3,4-5,4 liter/100 km
4 850 000 forint
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Gold 5W-30

Prémium a kompakt osztályban
Az új Astrával mutatkozik be a kompakt szegmensben az IntelliLux LED® intelligens mátrixvilágítás, és az
IntelliLink infotainment rendszer következő nemzedéke
is itt debütál a méretosztályon belül – gyorsabban és
átfogóbban hozva be az okostelefon (Android Auto és
Apple CarPlay) funkcióit az autóba. És ha már kényelem, az AGR masszázsülés állítható oldalszegélyeivel
és hatékony szellőztetésével igazi wellnessérzést kínál.
Az új Opel Astra tehát nem csupán az elvárhatót hozza
biztosan, de jóval túl is szárnyalja azt. Nagyon úgy
tűnik, hogy a tizenhárom elődgenerációval felépített
kompaktsiker a csúcsára ért ezzel a generációval.

2016. január | stílus&lendület |
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autós história

Négykerekű

jenki sztárok
Hollywood lóerősebbik fele nem csak az amerikai
kocsikról szól – persze számos olyan jelentős álomgyári
alkotást ismerünk, amely úgy borul le a saját, illetve az
ország autógyártása előtt, hogy hőseit valamelyik híres
típusba ülteti. Ezek közül válogatunk most!
San Francisc

ó- i zsaru – B

ullit t

San Franciscó-i zsaru (1968)
Ford Mustang 390
Steve McQueen legmenőbb szerepe minden idők egyik
legfontosabb zsarufilmjében, melynek a filmtörténet
első komolyabbnak mondható autós üldözését is köszön
hetjük: naná, hogy a járgány is nagyon amerikai és retten
tően gyors! Frank Bullitt nyomozó Ford Mustang 390
CID-je annyira kultikus, hogy amikor szóba kerül ez a
típus, bizony magát a filmet se lehet kihagyni.

Száguldás a semmibe (1971)
Dodge Challenger
Szintén ott van az igazán kultikus autósmozik között
Quentin Tarantino egyik nagy kedvence, az exvideotékás filmes függőségének és műveltségének fontos
alapja. Még remake is készült belőle! Főhőse a titokzatos Kowalski (Barry Newman, akit később mi, magyarok Petrocelliként szerettünk meg, de nagyon). E különös pasas tövig nyomja a gázpedált, s elege van a világ
szemétségeiből. Kocsija pedig egy káprázatos Dodge
Challenger, amitől a mai napig elájulnak az amerikai
autók rajongói. Nem véletlenül!

American Graffiti (1973)
Chevrolet Impala
George Lucas, mielőtt áttette volna székhelyét abba a
bizonyos messzi-messzi galaxisba, fiatalkoráról, illetve
sok vele egykorú amerikai fiatalkoráról is forgatott egy
nagy becsben tartott, ízlésesen nosztalgikus filmet.
Rock and roll, barátság, szerelem – és persze a csodálatos autók! Nehéz közülük kedvencet választani, mindenesetre Charles Martin Smith 1958-as Chevy Impaláját
igen sokat emlegetik a szakértők.
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Száguldás a semmibe

Smokey és a bandita (1977)
Pontiac Trans Am.
Burt Reynolds bajusszal hordta a vakmerőséget
és a csibészséget ebben az üdítő akcióvígjátékban. A film őrült tempójáról és szórakoztató
bátorságáról sokat elárul, hogy a káprázatos
hajszákhoz nem is egy, hanem 5 (!) Pontiac
Trans Amet kellett feláldozni. De megérte, mert
a mutatványok tényleg bámulatosak!

autós história

Blues Brothers (1980)
Dodge Monaco
A nagyon cool Jake és Elwood (John Belushi és Dan
Aykroyd) szerényen csak Bluesmobile-ként emlegetett járgánya tulajdonképpen egy kiszuperált rendőrautó: konkrétan egy 1974-es Dodge Monaco szedán, melyből nem
éppen visszafogott változtatásokkal lett igazán bluesos
csodaverda. Hiába, a tesók szerint az életet csak lazán és
zeneileg irtó hangosan érdemes élni!

Mad Max 2. (1981)
Ford Falcon XB GT
Az ausztrálok se vonhatták ki magukat az amerikai kocsik
bűvköréből! Pláne, ha egy olyan eszement és
durva produkcióról beszélünk, mint amilyen a Mad Max folytatása, melyben Mel
Gibson és a stáb még az első részhez
képest is durvább járgányokkal sokkolta
a nézőket. Az biztos, hogy a címszereplő
Ford Falcon XB GT-je nagyon odadurrant
a posztapokalipszisnek!

Christine (1983)
Plymouth Fury
Nincs abban semmi meglepő, ha valaki nevet ad a kocsijának – az már mondjuk problémásabb, ha a gyönyörűséges, 1958-as Plymouth Fury önálló akarattal rendelkezik,
s adott esetben nemcsak önjavító üzemmódba kapcsol,
de gyilkosságtól sem riad vissza. Stephen King regényének üzembiztos filmváltozata a zseniális horrorfilmes,
John Carpenter rendezésében.

Esőember (1988)
Buick Roadmaster
1949-ben gyártották azt a Buick Roadmastert, mely
Barry Levinson megható és társadalmi szempontból is
igencsak fontos filmjének egyik főszereplője. A történetben ennek az autónak köszönhetően ismernek egymásra
a Babbitt testvérek, azaz Dustin Hoffman és Tom Cruise.
Ikonikus jármű, mely múltjuk és jövőjük szempontjából is szimbolikus jelentőséggel bír!

Thelma & Louise (1991)
Ford Thunderbird

Mad Max 2.

Halálos iramban

Ridley Scott feledhetetlen road movieja a női hősök drámai és romantikus
dicsérete, Susan Sarandon és Geena
Davis kiváló alakításával – no és persze a végtelen országutakon zajló
meneküléshez csodásan illő Ford
Thunderbirddel, amely emlékezetesen fontos szerepet kap a film legendás fináléjában.

Halálos iramban (2001-től napjainkig)
Ford GT 40
Az elképesztően sikeres akciófilmes franchise nagy
sztárja Vin Diesel, de ne legyenek illúzióink: itt legfőképpen a kocsik csinálják a show-t, és nem csak azért, mert
a szűkszavú hústorony nem mindegyik részben szerepelt.
Szuperjárgányok viszont az összes epizódban attrakcióztak – példának okáért a 2011-ben bemutatott Ötödik
sebességben egy vintage Ford GT 40 viszi a prímet.

Smokey és a bandita
2016. január | stílus&lendület |
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Természettudomány,
sportsikerek, év végi jutalmak

Eredményes évzárás,

lendületes évkezdés
A MOL Tehetségtámogató
Program 2015-ös mérlege
358 pályázat, 80 fiatal, 16 millió forint
A MOL Tehetségtámogató program fiatal és eredményes művészek, sportolók és kutatók munkáját, felkészülését segíti immár 2006 óta. A befektetett
energián kívül ugyanis a sikerek eléréséhez nagyon fontos a megfelelő eszközök, sport- és hangszerek megvásárlása, az ideális körülmények és feltételek biztosítása. Ebben segít a fiatal tehetségeknek a MOL – 2015-ben művészet-tudomány kategóriában a beérkezett 358 pályázat közül az Új Európa
Alapítvány kuratóriuma összesen 80 fiatalnak ítélt oda támogatást 16 millió
forint értékben. A szakértő zsűri az értékelésnél az eddigi eredmények mellett a rászorultságot is figyelembe veszi. A nyertesek között van Mohai Zsófia
oboista, aki novemberben a Junior Príma díjat vehette át komolyzene kategóriában (ld. interjúnkat a Példakép rovatban), valamint Farkas Lili Bianka ifjú
zongorista (képünkön), aki 13 évesen felvételt nyert a salzburgi Mozarteum
Különleges tehetségek osztályába.

Átadták a Média a Tehetségért díjakat
Reflektorfényben a sajtó képviselői
A MOL és az Új Európa Alapítvány negyedik alkalommal
jutalmazta azokat az újságírókat, akik felismerik a fiatalokban
rejlő lehetőségeket, és bemutatják őket a nyilvánosság előtt.
Négy kategóriában osztották ki a díjakat: online kategóriában
Szakszon Réka, a Kultúrpart portál újságírója, míg a nyomtatott
sajtó jelöltjei között Kovács Bálint, a Magyar Narancs munkatársa
ért el első helyezést. A rádió kategória első helyezettje Váradi
Júlia lett a Klubrádió Dobszerda című műsorával, míg a tv/videó
pályázati anyagai közül a DIGI Sport „A Nap Hőse – Nagy Botond”
című riportja vitte el a pálmát, amelynek alkotója Zombori Andrea
és Zombori Róbert volt. Mindemellett különdíjjal jutalmazták
Szász Adrián a Presztízs Sport számára készített interjúját, amely
Kárász Annáról, a 24 éves Európa- és világbajnok kajakozóról
szól. A díjazottakat összesen mintegy 160 pályázó közül
választotta ki a szakértő zsűri.

10

| stílus&lendület | 2016. január

MOL-hírek

Junior Freshhh 2015
1100 fiatal jelentkezett a vetélkedőre
A MOL hatodik alkalommal rendezte meg a Junior Freshhh vetélkedőt,
melynek célja, hogy a diákok érdeklődését már a középiskola időszakában a természettudományos tantárgyak felé fordítsa. A verseny menete
szerint a pályázó diákoknak először három héten át kell különböző, természettudományokkal kapcsolatos feladatokat megoldaniuk egy online
forduló során, majd a legjobb öt csapat kerül a döntőbe. Idén a MOL
százhalombattai Dunai Finomítójában megrendezett versenyre három
kecskeméti, egy budapesti és egy nagyváradi csapat kvalifikálta magát.
A bemutatkozó performansz után egy természettudományos tantárgyhoz
kapcsolódó érdekes újdonságot kellett prezentálni a 2015-ös év felfedezéseiből. Délután különféle matematikai, kémiai, fizikai, biológiai és földrajzi feladatokat oldottak meg a diákok, végül egy különleges kvízben
kellett helytállniuk, amit egy térgeometriai feladattal zártak. Az egyetemi
professzorokból és MOL-vezetőkből álló zsűrinek idén sem volt könnyű
dolga, az első helyen végül a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola
és Gimnázium „Koviubi” nevű csapata végzett.

Babos Timi nem fárad
Tornagyőzelemmel zárta az évet
a MOL-támogatott teniszező
A még mindig csak 22 éves Babos Timi
töretlen lendülettel indult neki az év egyik
utolsó versenyének, a 125 ezer dolláros
összdíjazású, tajvani keménypályás challenger tenisztornának. Az elődöntőből
magabiztos és koncentrált játékkal jutott
be a fináléba, ahol az első helyen kiemelt
japán Don Miszaki várt rá. Az izgalmas
csatában Babos 7–5-re nyerte az első
szettet, a folytatásban pedig 15 ászt ütve
újabb WTA-trófeát szerzett.

Díjat nyert a magyar
Texas
Ezüstdíjas lett az Algyő 50.
jubileumi kampány
A hazai olajtörténelem egyik legnagyobb sikersztorija 50 éve kezdődött:
e fél évszázad alatt bányászgenerációk nőttek fel a magyar Texasban,
Algyőn. A jubileumot népszerűsítő kommunikációs kampány sikerét bizonyítja, hogy elnyerte a Prizma
Kreatív PR-díj, a szakma egyik legfontosabb versenyének számító ezüstdíját. Az algyői dolgozókról készített
fotósorozat a szegedi REÖK Palota
előtt volt kiállítva több mint egy hónapon keresztül, de az ünnepségről
több médium is beszámolt, melynek
köszönhetően közel 10 millióan értesülhettek az évfordulóról.

Sikeres szezonzárás
Michelisz a hatodik helyen zárta az idényt
Rendkívül sikeres szezonon van túl Michelisz Norbert. Az idei
túraautó-világbajnokság utolsó futamát most először rendezték Katarban, az exkluzív környezet pedig mindjárt szerencsét
is hozott a magyar versenyzőnek. Norbi remek versenyzéssel
a harmadik helyen zárt, mely eredménnyel idén hatodszor állhatott fel a dobogóra és 2012 után másodszor lett a WTCC
privát világbajnoka. Bár a legjobb hondás versenyző címet
sajnos nem sikerült megszereznie, mindössze 4 ponttal
maradt le Gabriele Tarquinitől. Összesítésben kiváló eredménnyel, a hatodik helyen zárta a szezont.
2016. január | stílus&lendület |
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„A zeneszerzés
E xkluzív!
Rómában
jártunk

maga az élet”

Ennio Morricone
A Maestro, vagyis Ennio Morricone 2016. január 17-én érkezik
Budapestre a „60 years of music world tour” elnevezésű jubileumi
koncerttel. Az idén 87. születésnapját ünneplő Oscar-díjas olasz
zeneszerzővel római rezidenciáján beszélgettünk inspirációról,
hangulatokról, tervekről és emlékekről.

címlapsztori

P

recizitása már-már matematikai pontosságú,
öntudatos, lelkiismeretes művész, aki mind a mai
napig kézzel írja kottáit, zongorát pedig egyáltalán nem
használ a zeneszerzési folyamat során. Morricone,
vagy ahogyan az ismerősei szólítják, a „Maestro”, nem
a nyilvánosságnak élő ember. Csak kivételes alkalmakkor hagyja el szülővárosát, és az alkotóműhelyének
is otthont adó, a római belvárosban fekvő rezidenciájának pontos helyét sem szeretné a nyilvánosság elé
tárni. Nem szívesen beszél háborús emlékeiről, és attól
is tartózkodik, hogy zeneművei kapcsán a „spagetti
western” kifejezést használja, véleménye szerint
ugyanis az olasz nyelvben ez igen degradáló jelző.
Ha a „Volt egyszer egy Vadnyugat” című mozifilmre gondolunk, az ő zenéjének dallamai jutnak
eszünkbe, és így van ez még mintegy 35 westernnel és számtalan világhírű alkotással, melyek zenei
betétjeit a legendás olasz zeneszerző-karmester,
Ennio Morricone komponálta. Több mint 450 zeneművel, köztük számtalan ikonikus darabbal a háta
mögött a mester 2015-ben ünnepelte zeneszerzői pályafutásának 60. évfordulóját, melynek örömére nemzetközi turnéra indult. Ennek keretében a
Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekarral és a debreceni Kodály-kórussal együttműködve a Papp László
Budapest Sportarénában lép fel. Személyes látogatásunk alkalmával meggyőződhettünk róla, hogy 87 év
ide vagy oda, a Maestro alkotói energiái kiapadhatatlanok: a nemzetközi turné mellett Giuseppe Tornatore
és Quentin Tarantino legújabb filmjei is az ő zenéjével debütálnak majd. Tornatore mozija a Maestro
életét és munkásságát megörökítő dokumentumfilm lesz, melyet várhatóan 2016-ban a Cannes-i
Filmfesztiválon mutatnak majd be.
Stílus&Lendület: Hatvan éve tartó munkássága
során számtalan ön által szerzett dallam vált legendássá. Milyen újdonságokra számíthatunk a jövőre
kezdődő koncertturnén?
Ennio Morricone: Teljesen új programmal lépünk
fel, tervezek például egy szvitet, melynek elemeit
hét különböző, Oscar-díjat nyert mozifilmhez szereztem – ez például egy igazi különlegesség lesz.
Természetesen játszunk majd klasszikus darabokat
is a Sergio Leone-féle westernekből, illetve A mis�szió című darabból és más kedvencekből. Hatalmas
élményt jelent számomra, hogy a műveimet fiatalok
és idősebbek, a legkülönbözőbb anyagi és kulturális háttérrel rendelkező rétegek egyaránt ismerik és
örömmel hallgatják.

Komponálva pihenek, így nincs
szükségem más kikapcsolódásra,
mert azt csinálom, amit szeretek.

S&L.: Legutóbb 2014-ben járt Budapesten koncertturnén. Milyen zenét tudna elképzelni a magyar
fővároshoz?
E. M.: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és bizonyára
sokat kellene gondolkodnom ahhoz, hogy kellő mélységben tudjam megválaszolni. Ha Budapesthez mint
városhoz kellene filmzenét komponálnom, mindenképpen figyelembe venném a történelemben betöltött
szerepét: rendkívül magas szintű, robusztus, de nem
drámai dallamokat képzelek el hozzá. Ez egy erőteljes
kisugárzású város, különleges hely a maga nemében.

2016. január | stílus&lendület |
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S&L.: Ahol Koltai Lajossal együtt dolgozott a
Sorstalanságon. Milyen emlékeket őriz erről az
időszakról?
E. M.: Csodálatos élmény volt, Koltai Lajos egészen különleges, nagy ember, akivel igazi megtiszteltetés volt együtt dolgozni. Egyébként már korábbról is ismertem, Sergio Leone egyik filmjének volt a
fényképésze.
S&L.: Hogyan képzeljük el az alkotási folyamatot, mi
jelenti az ön számára az inspirációt?
E. M.: Az inspiráció számomra nem a külső környezetből fakad. Habár a zenéimet itthon, egy a nappaliból nyíló privát stúdióban szerzem, maga az otthon, mint fizikai valóság és az atmoszféra, ami ebből
fakad, nem jelent inspirációt számomra. Az alkotás
egy belső folyamat, mely, ha úgy tetszik, kényszerből,
belső késztetésből fakad. Ilyenkor befelé figyelek, és
minden más megszűnik számomra.
S&L.: Mi a helyzet a képekkel, a filmkockákkal –
mennyire szükséges jeleneteket látnia egy filmből
ahhoz, hogy el tudja képzelni, milyen filmzene való
majd hozzá?
E. M.: A Sorstalanság esetében is úgy történt, hogy
olvastam a regényt, illetve láttam a már felvett jeleneteket is; ezzel párhuzamosan született meg bennem a
filmzene. Rendkívül fontosnak és hasznosnak tartom,
hogy lássam a képkockákat, mielőtt munkához látok,
de ami még ennél is meghatározóbb, az az, hogy elolvassam a forgatókönyvet és beszéljek a rendezővel.
Az ilyen négyszemközti beszélgetések alkalmával történhet meg ugyanis az a ráhangolódás, amely elősegíti az alkotási folyamatot.
S&L.: Ezt a személyes diskurzust a zenekarral is fontosnak tartja?
E. M.: Ha csak tehetem, azokkal dolgozom, akikben
bízom, akiket már kipróbáltam és meg voltam elégedve a munkájukkal. Természetesen ezt nem mondom ki nyíltan, de úgy vélem, hogy a zenekarnak a
kottát úgy és akkor érdemes megnézni, ha én is ott
vagyok. Nem javaslom, hogy hazavigyék. Szeretek
személyesen magyarázatot fűzni a benne foglaltakhoz. Ez egy közös munka, amelyben mindannyian
együtt kell, hogy működjünk, értenünk kell egymást.
S&L.: A zene sokak számára a feltöltődés, a kikapcsolódás forrása. Ön hogyan regenerálódik?
E. M.: A zeneszerzés számomra nem munka vagy
elfoglaltság, hanem maga az élet, az élet forrása.
Komponálva pihenek, így nincs szükségem más
kikapcsolódásra, mert azt csinálom, amit szeretek.
Ha azonban épp nem az alkotóstúdióban vagyok,
akkor szívesen ülök le egy sakktábla elé – világklas�szis sakkozókkal és amatőrökkel egyaránt.
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Legismertebb filmzenéi
• Egy maréknyi dollárért • Pár dollárral többért •
A Jó, a Rossz és a Csúf • Volt egyszer egy Vadnyugat
• A profi • Volt egyszer egy Amerika • Polip • A misszió
• Aki legyőzte Al Caponét • Az óceánjáró zongorista
legendája • A lator • Kill Bill • Becstelen Brigantyk

S&L.: Egy életművel a háta mögött van olyan darab,
amely különösen közel áll a szívéhez?
E. M.: Nem tudnék kiemelni néhány kedvencet a szerzeményeim közül. Olyan vagyok, mint egy anya, akinek tíz gyermeke van. Nem tudok dönteni, mert mindet egyformán szeretem.
S&L.: A nyáron igazi különlegességgel állt elő: Ferenc
pápa tiszteletére komponált misét. Katolikus hite
mennyire tölt be fontos szerepet a zeneműveiben?
E. M.: A Ferenc pápának ajánlott misét az Il Gesu
jezsuita templom plébánosának felkérésére írtam,
méghozzá abból az alkalomból, hogy Rómában

címlapsztori

Hallgasson Morricon
ét élőben!
Játsszon a jegyekért
!

A

neves zeneszerző, Ennio
Morricone január 17-i kon
cer tjén
legendás filmzenék cse
ndülnek fel a Papp László
Budapest
Sportarénában. A MOL
nyereményjátékában a
magazin kérdésére
helyes választ beküldők
között most 10, egyenk
ént két személy
részére szóló jeg yet sor
solunk ki a turné budap
esti állomására.
Melyik filmes műfaj tet
te híressé Morriconét?
a) dokumentum  b)
western  c) fantasy
Ha Ön is szeretné megny
erni a 10 páros jeg y egy
ikét, küldje
el válaszát 2016. januá
r 10 -ig e-mailben a mo
rricone@mol.hu
címre. A levélben írja me
g nevét, postacímét, tel
efonszámát
és a helyes válasz t.
További részletek és ját
ékszabályzat: ww w.m
ol.hu/morricone

névjegy

Ennio Morricone (1928. november 10., Róma)
1934: Hatévesen már komponál.
1946: Zenész édesapját követve trombitaművészetből szerez
zenei diplomát.
1954: Zeneszerzésből is lediplomázik.
1961: Első filmes munkája a Luciano Salce által rendezett
„Il Federale” című film zenéje. Tehetségére hamar felfigyelnek,
mert olyan hagyományostól eltérő hangszereket alkalmaz, mint
amilyen a pánsíp, a harmonika, a harang, vagy az elektromos gitár.
1968: A Sergio Leone által rendezett „spagettiwestern” filmekkel
világhírnévre tesz szert, ezek közül az 1968-ban bemutatott filmklasszikus, a „Volt egyszer egy Vadnyugat” legendás sikert arat.
1986: A Roland Joffé által rendezett, Jeremy Irons főszereplé
sével készült A misszió című filmmel megalkotja egyik leghíresebb filmzenéjét.
2000: A Maléna című olasz–amerikai filmben először dolgozik együtt Koltai Lajossal. Ezt később az óceánjáró zongorista
legendája és a Sorstalanság című filmek követik.
2001-től intenzív koncertezésbe kezd, több világkörüli turnét is
végigvezényel.
2007: Az Amerikai Filmakadémia Oscar-életműdíjjal tünteti ki.
Házas, négy gyermek édesapja.

mintegy kétszáz éve engedélyezték újra a jezsuita
rend működését. Ez különösen fontos évforduló volt,
hiszen mind a templom, mind Ferenc pápa jezsuita. A zenemű a Missa Papae Francisci (Ferenc pápa
miséje) címet kapta, és június 12-én csendült fel a
jezsuiták Róma belvárosában, a Piazza del Gesún
lévő főtemplomában, a Római Szimfonikus Zenekar
és a Szent Cecília Akadémia, valamint a Római Opera
kórusainak előadásában. És hogy a kérdésére is válaszoljak: a katolikus hit nem feltétlenül befolyásolja az
alkotási folyamatot, feltéve, hogy filmzenéről van szó.
Az egyházi művek esetében már sokkal inkább szerephez jut, építeni tudok rá.
S&L.: Korábban úgy nyilatkozott, hogy egy-egy mérföldkő, lezárult időszak után mindig ott van önben a
félelem, hogy kialszik az ihlet szikrája. Milyen tervei
vannak a jövőre nézve?
E. M.: Ez a félelem az utóbbi időben már nem uralkodik el rajtam. Tudom, hogy vannak olyan csendesebb
pillanatok, időszakok az életben, amikor csak gondolkozom, elmélkedem. Időt kell rá hagyni, hogy az
embert hirtelen megszállja egy ötlet, amelyet formába
öntve aztán egy új kompozíció, alkotás születik.
Fogas Krisztina

„The 60 years of music world tour”
Január 15., Prága, O2 Aréna
Január 17., Budapest, Papp László Sportaréna
Január 19., Pozsony, Slovnaft Aréna
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Oboista a színpadon
Mohai Zsófia
Junior Príma díjas muzsikus

A MOL Tehetségtámogató Program
mindössze 17 éves tehetsége
zeneművészet kategóriában vehette
át a rangos díjat a Müpában, de fiatal
kora ellenére már számos kitüntetés
színesíti dicsőségtábláját.

Fotó: Mayer András

Zsófi egészen kicsi korában, az óvodában kezdte zenei
pályafutását, ahol az egyik óvónő feltette a kérdést:
van-e kedve valakinek az oviban töltött idő alatt énekelni, zenét hallgatni, ritmust keresni? Zsófinak kedve és
tehetsége is volt, hála a szintén zenekedvelő szülőknek,
akiknek nem titkolt vágyuk volt, hogy gyermekeiket megismertessék a zene világával.

Nem szeret unatkozni

A zeneórán először furulyázni tanulnak a gyerekek,
ezután pedig a kislányok szinte kivétel nélkül a fuvolát
választják. Ezt a tendenciát viszont sem Zsófi, sem az
édesanyja nem akarta folytatni. „Akkoriban nagyon sok
zenét hallgattattam Zsófival, többek közt oboadallamokat is, ami egyből megtetszett neki” – meséli az édesanya. S bár Zsófi elmondása szerint voltak holtpontok,
az új hangszerrel már fél év után megnyerte az első versenyt, amelyre benevezték, ma pedig már több országos
és nemzetközi fellépés első díját tudhatja magáénak.
S hogy hogyan telik a csöppet sem átlagos tinilány egy
napja? „Mint mindenki, reggel nyolcra én is bemegyek
a suliba. Délelőtt óráim vannak, a zenei foglalkozások
be vannak építve az órarendbe, délutánonként pedig
próba és gyakorlás következik. Este nyolc előtt ritkán
érek haza.” Zsófi azt mondja, nem jár lemondásokkal
az élete, egyszerűen csak nem unatkozik.

Lámpaláz ellen kártyaparti

Legelsöprőbb zenei élménye a pécsi „Mesterek és
Tanítványaik” koncert volt, ahol 14 évesen, a legfiatalabb szólistaként lépett fel, a világhírű Pannon
Filharmonikus Zenekar kíséretével. „Emlékszem, a koncert első felét végigkártyáztuk a tanárnőmmel, hogy
megnyugodjak. Én a második részben léptem fel,
s csak arra emlékszem, ahogy kilépek a vakító fénybe.
Legközelebb akkor eszméltem, amikor sokadjára tap
soltak vissza, még azt sem vettem észre, hogy
folynak a könnyeim.”
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14 évesen a legfiatalabb szólistaként lépett
fel a világhírű Pannon Filharmonikus Zenekar
kíséretével a pécsi Kodály Központban.

A már említett zenetanár a MOL Tehetséggondozásért Díjjal kitüntetett Kothencz Melinda, akivel Zsófi 10 éves kora óta dolgozik
együtt. „A tanárnővel való viszonyom csodálatos. Ha definiálnom
kellene a tökéletes tanárt, azt mondanám, ő az.”
Zsófi az idei tanévben érettségizik a Pécsi Művészeti Gimnázium és
Szakközépiskolában, mely egy újabb fordulópont lesz az életében.
„Nagyon hálásak vagyunk Zsófiért és a tehetségéért – sóhajt az
édesanya –, de nagyon nehéz lesz elszakadnunk tőle, márpedig ez
az ő jövője. Ki kell engednünk őt a nagyvilágba!”

Mohai Zsófia
Zsófi 1998-ban született, egészen kicsi kora óta él a
zene varázsában. 10 éves korától sorra kapja a rangos
elismeréseket megyei, regionális, országos és nemzetközi szinten is. Pályafutását 2011 óta támogatja a MOL
Tehetségtámogató Program, amely legutóbb saját hangszer vásárlásához segítette hozzá.

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.

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%

életmód

Váljunk profi

!

szaunázókká
Nyakunkon a nagy hideg, ilyenkor esik legjobban
a hőfürdő. Hogyan működik, és miért tesz jót velünk
a szauna? Mire ügyeljünk a hőkabinba való belépés
előtt, közben és utána? Hogyan szaunázzunk jól?

B

emelegítésképp nézzük meg, milyen élettani hatásai vannak a szaunázásnak, mely
a melegedés és a lehűlés váltott szaka
szaiból áll. A melegedési szakaszban a test hőmérséklete megemelkedik: a bőr 10, a belső hőmérséklet
1 °C-kal, épp ezért mesterséges láznak is nevezik ezt
az állapotot. Az anyagcsere gyorsabbá válik a bőrben,
amely izzadással salaktalanít, a vérnyomás normalizálódik, javul a bőr vérellátása, az izmok pedig ellazulnak. A hűtési szakaszban a vér telítődik oxigénnel, a
vesefunkció javul, a szívverés normálisra áll, az érfalak pedig összehúzódnak, mely reakciók
frissességérzetet biztosítanak.

Hoz z ávalók

A szaunába felesleges dolgok nélkül lépjünk be. Az ékszerek felmelegedhetnek,
és égési sérüléseket okozhatnak, a papucsokból pedig káros anyagok párologhatnak a levegőbe, ezért ezeket hagyjuk kint.
A lepedőnket higiénés okokból úgy terítsük
le, hogy minden testrészünk alatt legyen
belőle, és törekedjünk rá, hogy minél kevesebb felületen fedje a bőrünket textil.
A vizes fürdőruha rengeteg kipárolgó baktérium forrása, ha tehát lehet, szabaduljunk meg tőle – bár a legtöbb hazai nyilvános szaunában előírás a viselése.
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Sz aunaetik ett

Mielőtt belépnénk a kabinba, alaposan zuhanyozzunk le, majd
töröljük magunkat szárazra, amit az egyes „menetek” után érdemes megismételni. A szauna személyzetétől kérhetünk szaunalepedőt, de a sajátunkat is használhatjuk, ha az elég nagy. Mielőtt
benyitnánk a szaunába, ellenőrizzük, nincs-e bent futó program,
ugyanis illetlenség megzavarni a relaxálókat, vagy kiengedni a
friss gőzt és a meleget. Szaunázás alatt ne együnk és ne igyunk.
Lehetőség szerint ne is beszélgessünk, hagyjuk a körülöttünk lévőket relaxálni. Ha már bent vagyunk, ne feszélyezzük magunkat, de
nem illik bámészkodni, ahogy kihívóan viselkedni sem.

életmód

Sz aunasz eánsz,
aromaterápia

A szeánszok során az élményt szaunamesterek
fokozzák, akik zászlót vagy nagy törölközőt használnak, ezzel legyezik felénk a felkevert gőzt.
A szaunamesterek profik: tudják, hogyan lehet
fokozni az élvezeteket, forróbbá vagy épp hűvösebbé
tenni a levegőt. Hogy milyen szaunaszeánszok léteznek? Mára szinte megszámlálhatatlan… Kenyérillattá
váló sörrel, pezsgővel vagy rummal locsolgatják a
köveket, forróra olvadt mézzel, csokival, sóval vagy
joghurttal dörzsölik testünket, esetleg avokádóturmixot masszíroznak bőrünkbe. De választhatunk gyümölcsös, gyógynövényes illóolajok közül is – a relaxációs utazásnak semmi sem szabhat határt.

Gőz fürdő, sz auna,
infrasz auna?

Európa északibb felén egyegy szaunakör része a hóban
való megmártózás

A melegben töltött idő és
a hűtés tartson ugyanannyi
ideig, ami úgy 10–15 perc.

A szaunát száraz gőznek is nevezik, itt a hőmérséklet általában
80-90 °C, a páratartalom 30% körül mozog, míg a gőzfürdőben
40-60 °C mellett 80%-os a páratartalom. A száraz meleg erősebben izzaszt, a gőz azonban kíméletesebb. Amikor a szaunában
a forró kövekre öntjük a vizet, a vízből képződő forró gőz miatt
sokkal melegebbnek érezzük a levegőt, pedig a hőmérséklet
ugyanaz. Az infraszauna a hagyományos megoldás alternatívája,
ahol a meleget nem a levegőből veszi át a test, hanem az infravörös sugárzás közvetlenül a sejtekig hatol. Itt is megemelkedik
a pulzusszám, tehát kalóriát éget a szervezet, viszont könnyebb
lélegezni, mivel nem olyan magas a levegő hőmérséklete.

Hányszor ismételjük az izzadást-hűlést?
– Az intenzív szaunázást gyakran választják sportolók
az izmok átmelegítéséhez. Ekkor csak egy-egy hevítési-hűtési kör van, és a hűtési idő is rövid ideig tart.
– A tonizáló szaunázás két körből áll, és egy kis pihenés is jár a végére. Egyszerre frissít és ellazít – egy
kis pihenés után pedig fokozott frissességet nyújt.
Finnországban az ovis gyerekek a napközbeni alvás
előtt ezt kapják, így könnyen pihennek, majd délután
tele vannak energiával.
– A relaxáló szaunázáskor a hevítés és a hűtés menete
háromszor ismétlődik, utána pedig egy-két óra pihenés javasolt. Ezt a kellemes eltompulást okozó módszert bizonyos betegségek esetén kiegészítő kezelésként is szokták alkalmazni.
– Az exhausztív, azaz kimerítő szaunázást egyenesen
alvászavar ellen javasolják, ez a módszer valóban
nagyon kimeríti a szervezetet. Itt már négy, sőt olykor
öt menetet kell „végigcsinálni”.

?
Hánysz or, mennyit, hog yan

Szaunába heti 3-4 alkalomnál többször ne menjünk, az infraszaunát
azonban mindennap használhatjuk. Egy alapos szaunázás 3 vagy 4
fordulóból áll, ám a kezdők csak 1-2-vel próbálkozzanak. A melegben
töltött idő és a hűtés tartson ugyanannyi ideig, ami úgy 10–15 perc.
Étkezés után 1,5–2 órával ideális szaunába menni, éhgyomorra nem
ajánlott, ahogy ittas vagy másnapos állapotban sem. Ha megerőltető
tevékenységet végeztünk, 15–30 percet pihenjünk a hőfürdő előtt.
A kabinban ne fogyasszunk alkoholt, mert anyagcserénk felgyorsult
állapotban van, így a hatás váratlanul érhet bennünket. A folyadékpótlást szintén hagyjuk a végére, a mesterséges láz állapotában a
szervezet salaktalanít, és ilyenkor nem mindegy, honnan von el vizet.
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natúra

Túlevés után

mér téktar tás

Mit tegyünk az ünnepek és a véget nem érő falatozások
után, hogy ne érezzük magunkat nehéznek és fáradtnak?
Hogyan állítsuk vissza gyomrunkat normál állapotába?
Schmidt Juditot, a Preventissimo.hu dietetikusát hívtuk
segítségül a kérdés megválaszolásában.

A zöldséges levesek, a rántás nélkül
készült főzelékek vagy a gyomornyugtató
zabkása remek választás a habzsolástól
megfáradt gyomrunknak.

A vizes alapú turmixokkal kiválthatjuk a tízórait és az
uzsonnát is, a tejes, joghurtos variáns pedig remek
reggeli lehet. A bennük található vitaminok, antioxidánsok, ásványi anyagok és rostok segítenek regenerálódni a megterhelt emésztőrendszerünknek. Már
egy pohár natúr joghurt, egy adag korpás, zabpelyhes keksz is étkezésnek számít, éppúgy, ahogy egy kis
tálka friss gyümölcs vagy saláta.
Bélrendszerünk baktériumflórájának épsége érdekében fogyasszunk naponta élőflórás, savanyított tejtermékeket és savanyúságokat is. A keserűbb ízű
gyümölcsök, zöldségek is hozzájárulhatnak a jobb
emésztéshez (például a grépfrút vagy a zeller).
Az óév méltó elbúcsúztatása után sem feltétlenül a koplalás a legjobb megoldás a szakértő szerint, hiszen a túlzott tápanyagmegvonás
is ártalmas lehet. A hirtelen vércukorszint-csökkenés
miatt megszédülhetünk, erőtlenné válhatunk. Ekkor
is együnk tehát mindenképpen, de csak módjával:
a zöldséges levesek, a rántás nélkül készült főzelékek vagy a gyomornyugtató zabkása remek választás
a habzsolástól megfáradt gyomrunknak, és időnként
beiktathatunk kímélő salátavacsorákat is.

Vigyünk be sok,
egészséges folyadékot!

„A legfontosabb a hidratálás” – hangzik a szakember tanácsa, ezért fogyasszunk sok vizet, vagy édesítés nélküli zöld-, illetve gyümölcsteát, frissen préselt,
vízzel hígított gyümölcs- és zöldségleveket, melyek
átmossák és feltöltik a testünket folyadékkal.
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Viszlát, alkohol
és zsíros ételek!

A szilveszteri pezsgőzés után egy ideig kerüljük az
alkoholt, javasolja Schmidt Judit, főleg ha előzőleg
valóban sokat ittunk, ezzel is segítve gyomrunk regenerálódását. A bő olajban sült húsokat, a sült krumplit, a nehezebben emészthető, rostban gazdag ételeket (például a káposztát) átmenetileg vegyük le
az étlapról, és inkább a könnyebb – zöldséges, gyümölcsös – fogásokra és
különböző gabonákra (rizs, köles,
bulgur stb.) helyezzük a hangsúlyt. Fokozatosan térjünk vis�sza a változatos, szélsőségeket
kerülő étrendre.

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 helyiséghőmérséklet-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 fűtésienergia-fogyasztásában 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
a Honeywell 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
Honeywell 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 Honeywell 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.
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síszezon!
Kisokos kezdőknek

A tél beköszönte egyben a síszezon indulását
is jelenti. Évről évre egyre többen kezdik
el felnőtt fejjel ezt a népszerű sportot – az
alábbiakban elsősorban számukra szolgálunk
néhány fontos tanáccsal.

1

Alapvető tudnivalók
A síelést is természetesen megtanulhatjuk a legnépszerűbb
télisportot már régebb óta űző barátainktól, ismerőseinktől,
így is praktikus tudásra tehetünk szert, de sokkal célszerűbb (és sokszor gyorsabb is) hivatásos oktató segítségével
elsajátítani az alapokat – így már eleve a jó módszert tanuljuk meg, ahelyett, hogy utólag próbálnánk rossz szokásokat korrigálni. A pályára érve figyeljünk oda néhány nagyon
fontos alapszabály betartására. Akárcsak a közlekedésben,
a lesiklás során is mindig nekünk kell figyelnünk az előttünk lévőre; az előzésnél pedig hagyjunk akkora távolságot, hogy a megelőzött síző számára elegendő hely legyen
a manőverezéshez, ha valami váratlan helyzet adódna.
Pihenni sohasem a pálya közepén, hanem a szélén álljunk
meg, ha pedig mutatni akarunk valamire vagy valakire, ne
a síbot végével hadonászva tegyük azt, hanem a kezünkkel. A sípályákon gyakran elveszhetnek a legkülönbözőbb tárgyak: ha bármilyen felszerelést találunk
(például kesztyű, síbot vagy sapka), azt tegyük a
pálya szélén lévő széljelző póznára, ugyanis a
tulajdonosa először itt keresi; az értékesebb
tárgyakat viszont adjuk le a pálya alján lévő
felvonókezelőnek.

Óvjuk a kezeinket!
A kesztyű esetében hajlamosak vagyunk csak
arra figyelni, hogy a színe harmonizáljon a síruhával, de ugyanolyan fontos, hogy kopásálló, vízhatlan, és ami igazán lényeges: szélálló legyen.
Hódeszkások számára pedig mindenképpen
szénszál-erősítésű kesztyű ajánlott.

tipp
Lécet olcsón?

Ha kezdő síző létünkre sem szeretnénk folyton
kölcsönkérni vagy kölcsönözni, érdemes figyelni
a síkölcsönzők kínálatát (főleg Ausztriában, például
a Stuhleck-Semmering régió kölcsönzőjében). Bevett
gyakorlat ugyanis, hogy egy-két év után a kölcsönzői léceket felújítva, tökéletes állapotban néhány tíz
euróért kiárusítják, így könnyen több száz eurós, friss
modellekhez juthatunk hozzá.

sport

2

Réteges, kényelmes, biztonságos

3

Egy másik fontos kérdés: miként öltözködjünk? Bár a
hegyen pillanatok alatt változhat az időjárás, a síelés jelentős fizikai megterheléssel jár; vagyis kerülendő a túlöltözés.
A réteges öltözködés mellé fontos alapszabály: a pályán
akkor érezzük majd jól magunkat, ha a szállásról kilépve
picit bizony kevésnek érezzük az öltözetünket.
A sízők felszerelésének talán legfontosabb része a sícipő
– gyakorlatilag ettől függ, hogy a síelés öröm lesz-e vagy
gyötrelem. Ne sajnáljuk az időt a megfelelő sícipő kiválasztására: jövőbeli sícipőnk legyen könnyen fel- és levehető,
illeszkedjen jól a lábformánkhoz és a keménysége (szaknyelven flexindexe) is legyen megfelelő. A kezdők számára
a puhább, a gyakorlottabbak esetében a magasabb flexindexű cipő az ajánlott. A professzionális szaküzletben megállapítható a talp hosszúsága és szélessége, hiszen a sícipőnek nem szabad sem nagynak, sem kicsinek lennie – a
nagyobb balesetveszélyes, a kisebb elszorítja a vérkeringést. Jó, ha tudjuk azt is, a megfelelő technológiával gyártott sícipő betétje hozzáigazítható lábunk egyedi anatómiai
felépítéséhez – akár napokkal, hetekkel a vásárlás után is.
Ezzel együtt – hogy ne 2-3 óra síelés után derüljön
ki, töri a lábunkat – a kiválasztott síbakancsban nyugodtan töltsünk hosszabb időt az
üzletben, ha pedig a terepen kényelmetlennek éreznénk, nyugodtan vigyük vis�sza igazításra. A helyes méret a bukósisak kiválasztásánál is fontos: a kicsi
sisak egy idő után elviselhetetlenné válhat, a túl nagy pedig nem véd megfelelően. A méretet leginkább úgy tudjuk
megállapítani, hogy a fejünkön a
fülünk felett megmérjük a legnagyobb kerületet.

Síléc, síbot: milyen széles, milyen hosszú?
A síelés legfontosabb kelléke természetesen a síléc: kiválasztása szintén sok tájékozódást igényel, azonban az biztos, hogy az óriási választékból mindenki megtalálhatja a
neki valót. Többek között figyelembe kell venni a tudásszintet,
a stílust, a testsúlyt. Kezdő síelők számára egyszerű konstrukciójú, puhább síléc a helyes választás, míg a haladók már a keményebb felépítésű léceken érzik jobban magukat. Az oldalról íves kiképzésű piskótalécek, ismertebb kifejezéssel carvingsílécek megkönnyítik a
kanyarodást, és meggyorsítják a tanulási folyamatot is. Aki szeret sok fordulóval haladni a pályán, annak a 8–14 méteres rádiuszú szlalom kategóriából, míg a nagy sebességet kedvelőknek a 17–20 méteres rádiuszú lesikló
sílécek közül célszerű választani. A mindkét stílust elegyítő síelők számára
a két kategória közti lécek jelentik a megoldást. A hosszúság kiválasztásánál a tudásszint és a stílus mellett a síelő magasságára kell odafigyelni –
ezt illetően a legjobb, ha szakember tanácsát kérjük, de általánosságban a
szlalomlécből rövidebbet, a lesiklólécből hosszabbat kell választani. A síbot
kiválasztásánál a legfontosabb a testmagassággal arányos hosszúság;
mindezt a szaküzletekben lévő táblázatokból is megtudhatjuk. Ha ez nem
áll rendelkezésre, akkor a legkézenfekvőbb támpont az, hogy a könyökünk
derékszögben hajoljon, amikor a bot vége éri a talajt.
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Síelés a gyerekeknek ingyen!
Felnőtteknek 1 éj grátisz!

Családok, kezdők és haladók számára is ideális helyszín
a síeléshez a Karintia déli részén fekvő Nassfeld, az
osztrák tartomány legnagyobb síterepe. Csatoljuk fel
a léceket, és irány a havas lejtő!

A

z osztrák–olasz–szlovén hármas határ közelében, Budapesttől mindössze 560 km-re fekvő
Nassfeld Karintia legnagyobb síterepe, egyben
Ausztria tíz legkedveltebb síparadicsomának egyike.
Az összesen 110 kilométer hosszú pályarendszer
minden nehézségi fokozatban (11 km fekete, 69 km
piros, 30 km kék) maradandó élményt nyújt a december elejétől április 10-ig tartó szezon során. Ehhez
a százszázalékos hóbiztosság, a 30 modern sífelvonó (5 kabinos, 4 hatüléses, 4 négyüléses, 17 csákányos), és a 25 hangulatos hütte is hozzájárul. Az
alpesi éttermekben a napi rendszerességgel karbantartott pályák vendégei forralt bort kortyolgathatnak,
napozhatnak, vagy megízlelhetik a helyi finomságokat. A síterep vendégeit szombat esténként az Alpok
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egyik leghosszabb, 2,2 km hosszú kivilágított sípályája várja.

Csúszás szántalpon és korcsolyaélen
De Nassfeld nemcsak a síelés és a hódeszkázás,
hanem a többi télisport kedvelői számára is ideális
terep. Az öt szánkópálya közül három éjszakai kivilágítással is üzemel, a közelben található Weissensee
és Presseggersee tavak pedig a korcsolyázni vágyókat várják; ezekhez a turisták számára ingyenes
síbusszal is el lehet jutni. Az északi sí rejtelmeivel is megismerkedhetünk a szombat este is nyitva
levő Nordic Competence Center területén, ahol az
edzők többek között a biatlon világába is bevezetnek minket.

promóció

Nassfeld másik vonzerejét a kitűnő időjárás jelenti:
a 850 napsütéses óra százzal több, mint az északi
síterepeken. Két hatalmas, panorámás napozóterasz
várja a pihenni vágyókat, ráadásul több helyen is kijelzők mutatják, hogy a pályarendszer melyik pontja sütkérezik éppen a napfényben. A számos információs
pont mellett az aktuális időjárásról a Nassfeld Viewer
mobiltelefonos alkalmazás segítségével is megtudhatjuk a legfrissebb adatokat – főleg, hogy a wifi az
egész pálya területén ingyenes.

Nassfelden magyarnak
lenni jó!
A magyarországi vendégek nemcsak adottságai,
kínálata és közelsége miatt kedvelik Nassfeldet,
de a számos kedvezmény miatt is, amelyekben
a sírégió Budapesten nyílt irodájának ügyfelei részesülnek. Az egész napos gyermekfelügyelet miatt
Nassfeld amúgy is vonzó a magyar családok számára,
ráadásul ebben a szezonban a gyerekek
10 éves korig teljesen ingyenes szállást és síbér
letet kapnak. Emellett a budapesti Nassfeld Iroda
minden felnőtt síbérlet árából 5% kedvezményt biztosít ügyfeleinek, akik ingyen használhatják a sítárolót, a gyerekek számára pedig már
1 euró/nap ártól bérelhetnek sífelszerelést.

1 éjszaka ingyenes Nassfelden!
Amennyiben pedig a síelés szerelmesei vasárnaptól
csütörtökig foglalják le szállásukat, egy éjszakát
ajándékba kapnak a budapesti Nassfeld Irodától.

Programok szezonja
Nassfeld számos izgalmas programmal kényezteti vendégeit
a teljes szezon során. A szombatonkénti éjszakai síelés
idejére különleges karintiai kóstolóra lehet helyet foglalni
a sífelvonóban, házi sonkák, sajtok, finom italok kíséretében.
• Január 18. és február 18. között minden csütörtökön
Nassfeld ad otthont a Nassfeldi éjszakák nevű hóshow-nak.
• Február 3-án, 10-én és 17-én Hermagorban a Lerchenhof
kastélyban rendezik a Hóemberünnepet.
• Február 14-én, Valentin-napon édes meglepetésekkel
kedveskednek a szerelmeseknek.
• Március 12–13. között tartják az Alpok legnagyobb
napozóteraszának nyitóünnepségét.
• Március 20–26. között húsvéti meglepetések
várják a gyerekeket.
• Március 28. és április 3. között nagy dobásnak ígérkezik az
első Full Metal Mountain zene- és sífesztivál, de fergeteges
bulit hoz az április 10-i síszezonzáró ünnepség is.

A 3 és 7 éjszaka közötti akciós ajánlatok 12 900
forinttól indulnak szállással és (a Karintia összes síterepén érvényes) bérlettel együtt; illetve tartalmazzák a felnőtteknek szóló kedvezményes síkölcsönzési
lehetőségeket (3 napra már 33 eurótól). A budapesti
Nassfeld Iroda és a Sionline.hu minden nassfeldi szállás ajánlatát kedvezményesen kínálja a magyar vendégeknek, akik a pályaszállás akcióiból, vagy akár a
sípálya tetején található exkluzív wellness-szállodák
kedvezményes ajánlataiból is válogathatnak.

Részletekért, ajánlatkérésért hívják a budapesti
Nassfeld Irodát (1052 Budapest, Fehérhajó utca
8–10-) a +361-329-6355 telefonszámon, vagy
írjanak e-mailt a magyar@nassfeld.at e-mail
címre, és a Nassfeld-szakértő utazási tanácsadók
megtalálják a legkedvezőbb ajánlatot!
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Citrusokkal

egészségesen

Ha az ünnepek alatt esetleg túlterheltük a gyomrunkat,
most ideje, hogy friss, vitaminnal teli ételek kerüljenek
az asztalra. A savanykás, lédús citrusok izgalmassá
teszik a hagyományosabb ízeket is, úgyhogy bátran elő
a grépfrúttal és rokonaival!
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gasztronómia
Hozzávalók: 1 narancs, fél grépfrút, 1 pomelo, 1 mandarin, 1 édes
kömény, 1 mandarin leve, fél citrom leve, fél narancs leve, 1 ek. fenyőmag,
1 tk. fehérborecet, 1 ek. olívaolaj, só, bors.

Édesköményes citrussaláta
Így készül:

1) Az édesköményt vágjuk vékony csíkokra, majd tegyük tálba. 2) A fenyőmagot száraz serpenyőben pirítsuk meg, és adjuk az édesköményhez. 3) Vágjuk
szeletekre és fél gerezdekre a citrusokat, és tegyük őket a tálba. 4) Az öntet-

hez keverjük össze a narancslét a citrom- és a mandarinlével, adjuk hozzá a
sót, a borsot, az olajat és a kedvenc ecetünket, majd habverővel keverjük tejszínállagúra. Öntsük a salátára, és keverjük össze. 5) Tálalás előtt hagyjuk
minimum fél órát a hűtőben.
S&L-tipp: A narancs és a citrom héját vágjuk fel a lehető
legvékonyabb szeletekre, majd szórjuk meg friss kakukkfűvel.
Ezt extra feltétként kínálhatjuk a salátához.

Zöld citromos csirkesült
Így készül:

1) Miután jól megmostuk és lereszeltük a héjukat, facsarjuk ki a
zöld citromokat. 2) A levet és a héjat keverjük össze a zúzott fok-

hagymával. Adjuk hozzá a friss zöldfűszereket, a sót, a borsot,
majd egy tálban keverjük össze. 3) A felső csirkecombok bőrét
finoman beirdaljuk, majd a fenti keverékkel bekenjük, és 2 óra
hosszáig a hűtőben pihentetjük. 4) Előmelegítjük a sütőt 155160 °C-ra, majd rendezzük vajjal kikent tepsibe a combokat, bőrrel felfelé. Fél óra letakart sütés után a megmaradt pácokkal
még meglocsoljuk a combokat. Nagyjából egy óra alatt sülnek
pirosra. Díszítésnek mindenképp zöld citromot használjunk!
Hozzávalók: 1,5 kg felső csirkecomb, 2 gerezd zúzott fokhagyma,
2 ek. reszelt zöldcitrom- (lime) vagy citromhéj, 2 dl frissen facsart
zöldcitrom-lé, 2 ek. friss kakukkfű, 2 ek. friss petrezselyem,
2 ek. friss zöldhagyma vagy snidling, só, bors, 5 dkg vaj.

S&L-infó:
A limetta, lime vagy
zöld citrom nem azonos
az éretlen citrommal!
A vékony héjú, mag
nélküli gyümölcs húsa
is zöldes, és a citromnál
jóval karakteresebb
az íze. Vitaminbomba,
akár a többi citrusféle.
Íze kiemeli a csípős
ízeket. Ha hosszában
vágjuk ketté, könnyebb
lesz kifacsarni.

Hozzávalók: 45 dkg spagetti, 1 gerezd fokhagyma, 2 citrom leve,
1 citrom héja, 2 dl olívaolaj, só, 8 dkg reszelt parmezán, 1 csokor
petrezselyem vagy bazsalikom.

Spaghetti al limone
Így készül:

1) A spagettit forrásban lévő sós vízbe öntjük, majd al dente módra megfőzzük.
2) A fokhagymagerezdet kettévágjuk, és bedörzsöljük vele annak a tálnak a belsejét,
amelyben majd tálalni szeretnénk az ételt. A maradék gerezdet tegyük félre. 3) Öntsük

a tálba a citrom levét, majd adjuk hozzá az olívaolajat. Kézi habverővel jól dolgozzuk
össze, míg teljesen egyneművé nem válik. Erre öntsük az al dentére főtt spagettit, majd
óvatosan keverjük össze. 4) Külön tálban elegyítsük a parmezánt és a sót, és szórjuk
a tésztára. Adjunk hozzá apró darabokra tépett petrezselymet vagy bazsalikomot,
és hintsük meg a citrom reszelt héjával. Forrón tálaljuk.
S&L-infó: Az „al dentére” főzés tradicionális olasz tésztafőzési módszer
– ekkor a legtökéletesebb a tészta állaga. Ekkor a tészta belseje
kemény, külseje azonban puha. Ha kettétörjük, kissé még roppanni fog
ebben az állapotban. A tésztát forrásban lévő, sós vízben kezdjük főzni,
majd 3–5 perc után leszűrjük.
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Hozzávalók: 20 dkg vöröslencse, 20 dkg sárgarépa,
1 nagy fej hagyma, gyömbér ízlés szerint,
1 dl olívaolaj, 2 narancs, só, bors, 2 l víz.

Vöröslencse-krémleves naranccsal
Így készül:

1) A répát tisztítsuk meg és vágjuk karikára. A lencsét jól mossuk át. 2) A hagymát
vágjuk apró kockákra, majd az olajon pároljuk üvegesre. Erre tegyük a répát és a lencsét, és reszeljünk rá annyi gyömbért, amennyit szeretnénk. Ha túl sokat teszünk bele,
a végeredmény csípős lehet! 3) Sózás és borsozás után kissé pirítsuk meg a tűzön,
majd öntsük fel a vízzel (vagy csirkealaplével). Főzzük az egészet puhára, és egy részét
kivéve a tálból botmixerrel turmixoljuk, majd tegyük vissza. Így részben darabos marad.
4) Ezután még forraljunk egyet rajta, s mikor már teljesen összeért, a tűzről levéve
facsarjuk bele a narancsok levét.
S&L-tipp: Krémlevesek tálalásakor használjunk különféle
feltéteket, mert így sokkal színesebbé és gazdagabbá válik
a leves. Pirítsunk csíkokra vágott bacont vagy olajos magvakat.
Reszelhetünk sajtot, felturbózhatjuk kenyérkockákkal vagy
friss, ablakban növesztett zöldfűszerekkel.

borajánló
Skizo
Sauvignon 2015

Igen intenzív, metsző,
zöld illata kóstolás után finom,
gyümölcsös irányba szelídül.
Tartalmas korty, hosszúhosszú lecsengés.

Hozzávalók:
1,5 kg bőr nélküli
halfilé: lazac, tőkehal,
ördöghal (vagy
vegyesen),
2 gerezd fokhagyma,
1 citrom reszelt
héja, 3 ek. citromlé,
2 ek. méz, 1 ek.
balzsamecet, 2 nagy
narancs, 1 grépfrút,
babérlevél, só, bors.

Halnyárs
narancsos salátával
Így készül:

1) A halakat vágjuk kisebb, hosszúkás darabokra. 2) Készítsünk fűszerpácot egy evő-

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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kanál mézből, a zúzott fokhagymából, a
citromhéjból és -léből, jól keverjük el, sózzukborsozzuk, és egy percre pácoljuk be a halakat. 3) Ezután tűzzük őket nyársra, borítsuk be a babérral, és 180 °C-ra előmelegített
sütőben maximum 10 perc alatt, egyszer
megfordítva grillezzük készre. Frissen fogyas�szuk. 4) A salátát bármilyen zöldségből és
gyümölcsből összeállíthatjuk – a lényeg, hogy
friss és nyers legyen, ez jól passzol a hal
frissességéhez is. Citrusos salátához jól illik
a citromléből, balzsamecetből, mézből, sóból,
borsból összeállított friss öntet.

S&L-tipp:
Próbálkozhatunk
más halfélékkel is,
például tonhallal,
kardhallal, vagy
más tengeri hallal,
de ezeknek el
kell távolítanunk
a bőrét. A lehető
legfrissebb halat
válasszuk.

4X4 SPECIALISTA KOREABOL

Megérkezett a Ssangyong Tivoli!
Sokszáz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez,
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedôen tágas belsô kialakítás
és csomagtér, vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi
autógyártójától és 4x4 specialistájától!

5év

garancia

CO2 kibocsátás: 109–167 g/km
Vegyes fogyasztás: 4,2–7,2 l/100 km
A képen látható autó illusztráció.

Próbálja ki Ön is a legközelebbi
hivatalos Ssangyong márkakereskedésben!

kultúra

Új év,

új lendület
Sárkánymese

Izgalom, mese,
szórakozás
januárban is!

gyerek

Budapest, MOM Kulturális Központ
2016. január 25.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncmeséjében
a három szegénylegény vándorlásai során megelevenedő
tárgyak, táncoló csacsi, a boszorkány és a legyőzhetetlennek tűnő háromfejű sárkány, a kedves erdei manó, a
jóságos napkeleti király és a szépséges királykisasszony,
valamint a pénzéhes kocsmáros és kapzsi lányai visszarepítenek bennünket azokba a tanulságos időkbe, amikor
a jó lehet, hogy nehéz küzdelmek árán, de ésszel és kitartó
munkával végül elnyeri méltó jutalmát.

Ï

koncert

Imagine Dragons

Budapest, Papp László Budapest Sportaréna
2016. január 20.

Ï

A 2013-ban berobbant alternatív rockbanda végre Magyar
országra is ellátogat! Radioactive című számuk és kislemezük
a Rolling Stone magazin kedvence volt, de a slágerlistákon és
az MTV szavazásán is taroltak. Ráadásul nemcsak a zenéjük
fülbemászó, hanem elképesztő fellépéseket művelnek szerte
a világon, egyes kritikusok szerint egyenesen turnézásra születtek. Most a Sportarénába csábítják rajongóikat.

Az őrült nők ketrece

Pécs, Kodály Központ
2016. január 29.

Klasszikus, szórakoztató és vicces musical, mai köntösbe bújtatva.
De nem ám csak a felszínen aktualizált darab, hogy a néző könnyebben
azonosuljon, hanem okos és elgondolkodtató feldolgozás Alföldi Róbert
rendezésében. A kiváló szereplőgárda (Stohl András, Mihályfi Balázs,
Józan László, Csobot Adél) már önmagában is biztosíték lenne a nagyszerű
estére, de a téma, hogy meddig rejthetjük el a valós énünket, és mit érdemes feláldozni, szintén garantálja a színvonalas szórakozást.
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Ï

színház

kultúra

mozi
Mustang

Bemutató: 2016. január 21.

Á

Öt török lánytestvér egy kora nyári napon
hazafelé sétál az iskolából egy északtörök faluban, miközben ártatlanul játszanak
pár fiúval. A játék azonban sokaknak meghaladja az ingerküszöbét, a lányok pedig
bebörtönözve találják magukat az otthonukba. Háztartásvezetés és elrendezett
házassági ajánlatok váltják fel hirtelen a
tanulást, a lányok azonban különös vonzalmat éreznek a szabadságuk iránt, és nem
szeretik, ha betörik őket.

könyv
Az év természetfotói 2015

Jean Hanff Korelitz:
Tudhattad volna

Alexandra

Lenyűgöző és gyönyörű képek a természet végtelen változatosságáról. A könyvbe a Magyar
Természetfotósok Szövetségének pályázatára érkezett 3400 mű közül a döntős képek kerültek be: több
mint hatvan alkotó százkét műalkotása. Ezekből
kiállítás is nyílt a Magyar Természettudományi
Múzeumban, most azonban nyomtatásban is láthatjuk, hiszen nem elég egyszer megcsodálni a minket
körülvevő hihetetlen természeti világot.
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GABO Kiadó

¿

Guinness World Records 2016
GABO Kiadó

Tehetséges háziállatok, furcsa emberi genetika, sportteljesítmények, rohanó teknős és
óriásrépa. Ismét összegyűltek a leg teljesítmények, bemutatva régi és új témákat,
szép infografikákkal, hogy mindenki kedvére ámulhasson, vagy épp szörnyülködhessen. Rekordok, amelyekre nem számítottunk
ebben a szép és változatos világban.

A New York-i párterapeuta ugyanabban a lakásban lakik, ahol felnőtt, fiát
a saját régi iskolájába járatja, és életét férjének, a jól menő onkológusnak és pácienseinek szenteli. Épp
megjelentetné könyvét, amiben nőknek ad tanácsot, hogyan hallják meg
azt, amit férjük valójában mondani akar, amikor minden összedől
körülötte: férje eltűnik,
és sorban derülnek ki
az újabb és újabb titkok,
amelyeket Grace nem
¿
volt hajlandó észrevenni.

zene
Rihanna
Anti

Roc Nation, Westbury Road

9

Már három év telt el azóta,
hogy a szókimondó barbadoszi énekesnő új albummal ajándékozta meg a zenerajongókat. Most végre új dalokkal jelentkezik, a lemezről
azonban még nem sok minden szivárgott ki. Az eddigi
hol popos, hol R&B-s, hol könnyed akusztikus, hol
hiphopos hangzásból úgy tűnik, most is valami izgalmas alakul, de aki kíváncsi a részletekre, az hallgasson bele az Antiba.

Ignite
A war against you
Century Media

A címével ellentétben a dallamos punkzenét játszó dél9
kaliforniai Ignite új albumán
ismét kikel a háború ellen, fellép
a környezetvédelemért, szokásához
híven az élhető világ mellett emel szót.
A frontember, Téglás Zoli saját családtörténetét is bevonja a dalszövegeibe. Az intellektuális és énekelhető dalokat a lemezbemutató
után január 28–29-én Budapesten is élvezhetjük majd.
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horoszkóp

Új lendülettel
a januárba

Gryllus
Dorka
1972. 12. 26.

Bradley
Cooper
1975. 01. 05.

Jennifer
Ehle
1969. 12. 29.

Rowan
Atkinson
1955. 01. 06.

Frissen, vidáman és aktívan indul az év. Most
minden adott ahhoz, hogy új kihívásokat állítson
maga elé, de ha tavaly túlpörgette magát, a cél
akár pihenés vagy érzelmi feltöltődés is lehet.

Kos

Március 21. – április 21.

Az új kezdet mottója: amiben hiszünk, azt meg is tudjuk valósítani. Most annyi erő és derű lesz önben,
hogy még másoknak is tud adni belőle, egy munkatársa pedig különösen igényli majd a bátorítását.

Bika

Április 22. – május 21.

Amilyen békésen köszönt el az elmúlt esztendő, épp
olyan nyugalommal lép be az életébe 2016. Az év
első hónapjának a legjobb híre az lesz, hogy anyagi
fellendülés vár önre.

Ikrek

Május 22. – június 21.

Kíváncsi, eleven énje arra sarkallja, hogy az új évben
jó lenne valami merőben új dolgot tanulni. A legjobb,
amit tehet, ha már most beiratkozik egy tanfolyamra,
függetlenül az életkorától vagy élethelyzetétől.

Rák

Június 22. – július 21.

Az elmúlt hónap fárasztó volt a családi programok
miatt, ezért most nyugodt lelkiismerettel foglalkozzon végre önmagával is. Ha van valami, amire régóta vágyik, vegye meg magának, néha megéri többet költeni.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Optimista, tervezgető hangulatban búcsúzott el az
előző évtől, most pedig elérkezett a megvalósítás
időszaka. Mielőbb tegye meg az első lépéseket, a
kisebb tervei már akár januárban megvalósulhatnak,
de a nagyobbaknál is gyors siker ígérkezik.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

E hónapban főként az emberi kapcsolatok kerülnek
élete fókuszába. A párkapcsolatban élők most sok
korábbi vitás helyzetet rendezni tudnak, a társkeresők pedig ígéretes találkozásra számíthatnak.
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Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Az új évbe lépve ön is valami újba szeretne belefogni.
Gondolja végig, hogy mi az, amit igazán szeretne csinálni, és ha sikerül megtalálnia az új célját, vágjon bele bátran. Tavasszal már élvezheti a jó döntés
eredményeit!

Skorpió

Október 23. – november 22.

Ha az elmúlt év túlságosan feszített volt, kezdje 2016ot egy kis lazítással, még akkor is, ha ez idegen az
ön természetétől. Tegye meg azt, amire már régóta
vágyott, hiszen ez is befektetés a jövőjébe.

Nyilas

November 23. – december 22.

Ha az előző év utolsó hónapja túl nyüzsgő volt az ön
számára, akkor ne csodálkozzon, ha most egy kicsit
több csendre és nyugalomra vágyik. Lehet, hogy környezete ezt nem érti, ezért mondja el szeretteinek,
hogy mit szeretne.

Bak

December 23. – január 20.

A munkájában váratlan helyzettel szembesülhet, ami
jelentős változást hozhat magával. Bár nem szívesen lép
ki a komfortzónájából, most egy olyan szerencsés időszak
előtt áll, hogy bátran beleugorhat az ismeretlenbe is.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Vidám hangulatban kezdi az új esztendőt, a humor biztosan nem fog hiányozni az életéből. Vigyázzon azonban, mert nem mindenki érti a viccet! Sportoljon
sokat, így könnyen megőrzi jókedvét.

Halak

Február 20. – március 20.

Már rögtön az év elején egy fontos feladattal bízzák
meg a munkahelyén. Ez nemcsak anyagi fellendülést hoz, hanem új távlatokat is megnyit ön előtt. Ha új
emberekkel is megismerkedik, akár még életre szóló
barátságokat is köthet.

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

boldogolaj.hu

MOL UsedOil NL 210x146 15dec.indd 1

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

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

07/12/15 16:02

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2016. január 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: „Nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Szilvási
László – Veresegyház; Tusán Jánosné – Budapest; Mikolai László – Dorog; Molnár Lászlóné – Celldömölk; Soós Endre - Balatonboglár. Gratulálunk!
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-40°C

Lásd kristáLytisztán az utat!
FAGYVÉDELEM FELSŐFOKON, KELLEMES
FRISS ÉS FŰSZERES FAHÉJ ILLATOKBAN.
Csíkmentes tisztítás
Extra jégoldás
Kellemes illatok
Nanotechnológia

TEGYE ELLENÁLLÓVÁ
AUTÓJÁT A TÉLI FAGGYAL
SZEMBEN!
-40
Válassza az EVO NEO DIESEL-t, amely akár

ºC

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

