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Amint a hőmérséklet 7˚C alá csökken, a nyári abroncsok nem biztosítanak megfelelő tapadást az úttesten.
A Michelin és Kleber téli abroncsok speciális kialakításuknak köszönhetően nem engedik, hogy a víz az abroncs alá
kerüljön, csökkentve a vízencsúszás veszélyét. A téligumi speciális szilika-gumi keverékből készül, amely jobban
alkalmazkodik a hideg körülményekhez és hatékonyabb fékezést biztosít. A téliguminak sokkal jobb a tapadása,
mivel a futófelület barázdái mélyebbek, mint a nyárigumié. A jobb havas tulajdonságok érdekében a téligumi felületén
sokkal több a bemetszés, mint a nyári abroncson.
Autózzon a legnagyobb biztonságban, ne bízza magát a véletlenre, vásároljon kiváló minőségű Michelin és Kleber
téli gumiabroncsokat 45%-os kedvezménnyel a részt vevő Peugeot márkaszervizekben, és egy ingyenes 30 pontos
átvizsgálással is meglepjük!

A kedvezmény csak Michelin, Kleber és BFGoodrich gumiabroncsokra vonatkozik, és más kedvezménnyel nem vonható össze. További gumiabroncs-kínálatunkról érdeklődjön az akcióban
részt vevő Peugeot-márkaszervizekben, melyek listáját a www.peugeot.hu oldalon találja. Az átvizsgálás szemrevételezéssel történik, és nem helyettesíti a kötelező karbantartást és a műszaki
vizsgát. Ajánlatunk 2010. október 18-tól december 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk.
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Október elején szörnyű katasztrófa történt a Veszprém megyei Kolontár mellett. A MOL számára egyértelmű volt, hogy azonnali és hatékony segítséget nyújtson
a katasztrófa károsultjainak. Ötmillió forint értékű
üzemanyagkártyát adtunk a katasztrófavédelemnek,
amelyet a kármentésben részt vevő szervezetek és
a helyi önkormányzatok azóta is előszeretettel használnak. A helyszínen több MOL-os tűzoltó kolléga,
valamint két speciális jármű dolgozott a műszaki
mentésben.
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aUtÓs-motoros HíreK

Elektromos Škoda Az Octavia Combi alapjaira építve készítette el első elektromos modelljét a Škoda. A benzintartály helyén
egy 26,5 kWh teljesítményű Li-ion akkumulátor található, ami egy 116 lóerős villanymotorral dolgozik össze, a tetőn pedig napelemeket
helyeztek el. Az autó végsebessége 135 km/h,
a hatótávolsága azonban csak 140 kilométer.
Hogy lesz-e belőle szériagyártás, az a jövő titka.

Passat: a hetedik

A Volkswagen bemutatta a Passat hetedik generációját. Kívülről nem sokat változott a modell, szépen hozza a márka megszokott stílusjegyeit: a hűtőmaszkot, a lámpatesteket és a karosszéria vonalvezetését. Utóbbi már csak azért sem volt nehéz feladat, mert azon túl, hogy 4 mm-rel hosszabb lett, az autónak sem a szélessége, sem a magassága nem változott. A Volkswagen új modelljei esetében azonban mindig a belső változások
a hangsúlyosabbak, és ez hatványozottan igaz az erőforrásokra. Az új Passatot három-három benzines és dízell
aggregáttal lehet megrendelni. Előbbiek a lassacskán tökélyre fejlesztett TSI-k: 1.4 literes 122 lóerős, 1.8-as
160 lóerővel és egy kétliteres 210 lóerővel. A dízelek pedig TDI jelzést kaptak: 105-170 LE közötti teljesítményt
tudnak leadni, ami kiváló fogyasztással párosul.

Villany-Nissan Townpod néven mutatta be
elektromos ötlethalmazát a Nissan Párizsban.
A japán gyártó egy, a Leaf padlólemezére épült
2+2 személyes autót állított ki, ami teljes mértékben elektromos meghajtású. A Townpod teli van
jó ötletekkel, például hogy oldalt és hátul is kétszárnyú ajtók nyílnak, vagy hogy a vezetőülésbe
integrálták a középkonzolt, és még egy tetszés
szerint alakítható rakodóelemet is kitaláltak.

Hatodik elem
Sant’ Agata Bologneséből
Kétkerekű Smart
Smart Twowheel (azaz „Kétkerék”) néven lép piacra első motorkerékpárjával a Mercedes–Benz érdekeltségébe tartozó autó- és most már motorgyártó.
A Twowheel ráadásul máris igyekszik vetélytársai
előtt járni, ugyanis elektromos hajtású lesz.
A 48 voltos Li-ion akkumulátor 4 kW (5 LE) teljesítményt tud leadni, a hatótávolsága pedig 100 kilométer lesz, ami városi használat esetén kifejezetten
jónak mondható. Az akkumulátort három óra alatt
lehet hálózatról teljesen feltölteni. További különlegesség, hogy semmilyen kijelző nincs a motoron, van
viszont egy iPhone-dokkoló, ugyanis telefonon jelenik meg minden szükséges információ.

Gázturbinás Jaguar Új és igen különleges
szupersportkocsit épített a Jaguar. A C-X75-ben
nincs hagyományos motor, meghajtásáról két,
Li-ion akkumulátorról töltött villanymotor, illetve
két, ezeket az akkukat töltő gázturbina gondoskodik. Az akkumulátorok 110 kilométer után kimerülnek, ekkor azonban bekapcsolnak a turbinák,
és még több száz kilométeren át tudják tölteni az
akkukat.
Autógyártást hoz Győrbe az Audi Közel
egymilliárd euró értékű beruházást jelentett be
Győrben az Audi vezetősége. A tervek szerint az
új gyártósor révén 4-6000 munkahely jön létre, de számítanak a hazai beszállítókra is. Míg
most az Audi TT Coupé készül a Rába partján,
addig meg nem erősített hírek szerint 2013-tól
az Audi A3 Sedant fogják Győrben gyártani.
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A Párizsi Autószalonon új koncepciómodellt mutatott
be a Lamborghini. A Sesto Elemento nevének jelentése, a hatodik elem – ami a szénre utal – ugyanis az autó minden olyan alkatrésze, ahol ez
lehetséges volt, szénszálas műanyagból készült, melynek köszönhetően a
tömege nem éri el az egy tonnát sem.
Külsőre annyi látszik, hogy a Gallardo
formavilágát viszi tovább, de az
agresszív, széttartó élek egy régebbi
modellt, a Reventont is eszünkbe juttathatják. Az ülések mögött egy 5,2 literes
V10-es motor dolgozik, ami 570 lóerőt ad le.

Fantasztikus négyes a Lotustól

A Párizsi Autószalonon egyetlen lendületes támadással négy új modellt mutatott be a Lotus az ámuló közönségnek. Az új Esprit egy minden igényt kielégítő, V8-as motorral szerelt sportkocsi. Az Elan feladata az lesz, hogy
elcsábítsa a legmenőbb utcai sportkocsik (Porsche, Ferrari) rajongóit, ami a 4 literes, 450 lóerős V6-ossal nem
tűnik lehetetlennek. Az Elise 2 literes, legalább 300 lóerős motorja is száguldásra van teremtve. A legérdekesebb azonban kétségkívül a négyajtós sportkupé, az Eterne, aminek az Aston Martin Rapide-dal is fel kell vennie
a versenyt, de ebben segít majd az 5 literes, 600 lóerős V8-as motor. Az alvázat, a futóművet és a karoszszériát a Lotus gyártja, a motorokat pedig továbbra is a Toyotától vásárolják.

aUtÓs-motoros HíreK

Csak benzines motorral rajtol a Verso-S

Várhatóan februárban kezdi meg felfrissített kis egyterűje európai forgalmazását a Toyota.
A Verso-S hivatalos bemutatója Párizsban volt, ahol ki is derült, hogy a kívül kicsi, belül tágas
városi autó még mindig nem hosszabb négy méternél, tengelytávja 2,55 méter, a csomagtere pedig akár 1400 literesre is bővíthető. A Verso-S egyelőre egyetlen motorral kerül
piacra: ez a Toyota más modelljeiből is ismert 1,3 literes 99 lóerős Dual VVTi benzines lesz, ami
gyári adatok szerint 5,5 liter benzinnel is beéri 100 kilométeren.

Sebességrekord egy BMW-vel

A rutinos rekorddöntögető, Andy Sills egy újabb sikerrel öregbítette a hírnevét.
Az amerikai motoros szinte minden évben megdönt egy rekordot az Utah állambeli bonneville-i sóstó kiszáradt medrében kimért pályán. Ezúttal az ezer köbcentis motorok sebességrekordját adta át a múltnak. A BMW S1000RR nyergében előbb 316,1 km/h-val, majd a második mért menetben 315,14 km/h-val
száguldott el a radar előtt. A két futam átlagsebessége 315,62 km/h volt, ami
új világrekord a kategóriában, amit egy abszolút szériamotorral ért el Andy Sills.
A San Diegó-i BMW-szalonból kihozott motorról
csak a két visszapillantó tükröt és a rendszámtartó keretet szerelték le.

RCZ

Elkészült a MINI ralimodellje

Az idén 200 éves Peugeot egy igazi különlegességgel ünnepli születésnapját. Alig
két évvel a tanulmányautó bemutatása után szériagyártásba került az
RCZ, a márka alsó-középkategóriás sportkupéja. Megtalálhatók
rajta a jellegzetes alumínium tetőívek, a sportosan kidomborodó kerékjáratok, a különleges kivágású
ablakvonalak, az ék alakban ívelt hátsó lámpák csakúgy, mint a duplán
kidomborodó hátsó szélvédő.
A belső tér a sportos elegancia megtestesítője. Sportossága ellenére az RCZ
praktikusan használható a
mindennapokban is: a hátsó
ülések lehajtásával a csomagtér 639 literesre bovítheto és
az autó fogysztása sem haladja meg
a középkategóriában megszokott értékeket.

A rali csúcskategóriáját jelentő WRC-sorozatnak
jövő évtől megváltoznak a szabályai, ami
remek lehetőséget kínált a MINI-nek,
hogy az egykori Austin fémjelezte időkhöz hasonlóan beszálljon a sportágba.
Az angolokhoz hasonlóan most a többi
gyártónak is új modellt kell építenie, azaz
jóformán mindenki tiszta lappal indul. A
MINI Countryman WRC modellt a már
sok sikeres raliautót építő Prodrive cég
készítette el: az 1,6 literes turbómotor
300 lóerős (ennél több nem is lehetne
a szabályok szerint), összkerékhajtásos
és szekvenciális váltó biztosítja az erőátvitelt. A versenyszíneket is igazán eltalálták az angolok: a fekete-fehér kettős
remekül kiegészíti a mélyvörös alapszínt.
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V

L IPTÁK Z OLTÁN A WEMBLEYBEN
MUTATKOZOTT BE
A NEMZETI EGYÜTTESBEN
T ÍZ FOCISTÁBÓL TIZENEGY ÁLMODIK ARRÓL , HOGY EGYSZER
A W EMBLEY KEZDŐKÖRÉBEN HÚZZÁK NEKI A H IMNUSZT, L IPTÁK Z OLTÁNNAK
EZ MÁR ELSŐRE ÖSSZEJÖTT. A VÁLOGATOTTBAN ÉPP A NGLIA ELLEN DEBÜTÁLÓ
FEHÉRVÁRI HÁTVÉD SZERINT TALÁN AZ SEM LEHETETLEN , HOGY A MÁSODIK IS VALÓRA
VÁLJON . N EVEZETESEN AZ , HOGY A MAGYAR VÁLOGATOTT TAGJAKÉNT MAJD EGY
VILÁGVERSENYEN IS PÁLYÁRA LÉPJEN .
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sztárteszt
Stílus&Lendület: 1953, Wembley. Puskás visszahúzós csele, Szepesi üvöltése. Megvan?
Lipták Zoltán: A mai napig minden magyarnak megvan. Utánozhatatlan pillanat. De nekem is megvan
a saját felejthetetlen napom. Augusztus 11-én Anglia ellen voltam először válogatott. Amikor az első
edzésen kimentünk a Wembleybe, akkor nemcsak
nekem, de a rutinos öreg válogatottaknak is leesett
az álla a látványtól, pedig ők jó néhány futballszentélyben játszottak már.
S&L: Mitől olyan különleges?
L. Z.: Az, hogy építészetileg is lenyűgöző, hagyján:
a patina és a hagyomány olyan mesterien ötvöződik a legújabb technikával, hogy az nehezen írható
le. Hetvenezer néző jött ki az angol–magyar barátságos meccsre, akik aztán egészen varázslatos hangulatot kerekítettek. Együtt éltek a játékkal, együtt lélegeztek a hazai játékosokkal. Ráadásul a formálódó
magyar válogatott sem vallott szégyent, még vezettünk is, igaz, hogy végül 2–1-re kikaptunk. Az angolok
utána sorra gratuláltak nekünk, azt mondták, kicsit
megleptük őket.
S&L: Gyerekként ez volt az álma?
L. Z.: Valami ilyesmi. Édesapám a Salgótarján
színeiben NB II-ig vitte, így kódolva volt a sorsom.
Tulajdonképpen a focipályán nőttem fel, annyit voltam meccsen. Az öltözőbe is szabad bejárásom volt,
már kissrácként sokat tapasztaltam ebből a miliőből.

Van benne erő
Volkswagen Jetta 1.4
Motor:
4 hengeres benzinmotor
Lökettérfogat:
1390 cm3
Sebességváltó:
6 fokozatú kéziváltó
Max. teljesítmény:
90 LE, 5000 fordulat /perc
Max. forgatónyomaték:
200 Nm, 1500-tól 5000 fordulat/percig
Hosszúság, szélesség, magasság (mm):
4554/1781/1459 mm
Saját tömeg:
1308 kg
Megengedett össztömeg:
1910 kg
Max. sebesség:
199 km/ó
Gyorsulás:
9,8 s (0–100 km/ó)
Fogyasztás (város/országút/vegyes): 8,4/5,3/6,4 liter
Üzemanyagtartály:
55 liter
Gumiabroncs méret:
205/55 R16
Ár:
5 586 750 Ft
Forrás: www.volkswagen.hu

Volkswagen Jetta 1.4
a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic Gold
Longlife 5W-30
Termékeinket kedvező áron
megvásárolhatja webshopunkban.

www.olajexpressz.mol.hu

S&L: Mindenáron profi akart lenni?
L. Z.: Nyolcévesen kezdtem focizni, de igazán 15
körül dőlt el végérvényesen az életem. Akkortájt már
látszódott, hogy van bennem valami, ami futballistára emlékeztet. Onnan minden mást félretettem, és
csak a focira koncentráltam.
S&L: Szülei egyetértettek ezzel?
L. Z.: Édesapám büszke volt, a mamám viszont
nagyon féltett, sokáig nem is támogatta, hogy az életemben a futball legyen az első. Később belátta,
hogy ez az én utam, és jól választottam. Főleg, amikor először külföldre szerződhettem. Egy angol harmadik ligás csapatba kerültem, de az elején nagyon
nehéz volt.
S&L: A magyar légiósok szinte mindegyike beilleszkedési zavaroktól szenved. Önnek miként sikerült?
L. Z.: Idegen ország, idegen kultúra, idegen nyelv –
és ezekkel gyakran egyedül kell megbirkózni. Aki
azt hiszi, hogy egy légiósnak csak a focival kell foglalkoznia az elején, az téved. Anglia abból a szempontból kivételes, hogy a futball szinte kultikus
helyet vívott ki magának a társadalomban. Rangja

van, ha valaki profi státusú focista, és irigyelt, sokak
által csodált ember. A nézők rajongásig szeretik a
játékot. Irigylésre méltó helyzetben vannak az angol
liga játékosai. És most nem csak a nagy klubokban
focizókról beszélek. Később másodszor is kijutottam

Forintalapú, casco-köteles
finanszírozási ajánlat
Volkswagen Jetta 1,4 benzines
Bruttó ár: 5 586 750 Ft
Két példa az autó megvásárlására:
Önrész:
I. 72 havi részlet:

1 396 688 Ft
78 069 Ft
(THM: 10,70%)

II. 84 havi részlet:

70 015 Ft
(THM: 10,70%)

Merkantil Lízingvonal: (06 1) 2-68-68-68

A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A hirdetés nem minősül a Merkantil Bank részéről ajánlattételnek,
célja a figyelem felkeltése.
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„Nekem
nagyon bejött.”

Nem mondhatom, hogy autók terén igazán hozzáértő ínyenc
lennék, de természetesen érdekelnek. A Vidi támogatóitól kaptunk egy-egy Volkswagen Jettát, ami nekem elég nagy ugrás
volt, mert eddig Suzukit hajtottam. Ez életem eddigi legjobb
autója. Kényelmes, jól gyorsul, van benne erő, és még keveset
is fogyaszt. Kellemes anyagok borítják belülről, és minden
kézre esik. Nekem nagyon bejött.

Angliába, amikor az Újpest játékosaként edzőtáboroztunk ott, és az egyik felkészülési meccsen kiszúrtak az ottani menedzserek. Így tölthettem fél évet
a másodosztályú Southamptonban. Ekkor már nem
voltak beilleszkedési nehézségeim, tudtam, milyen
az angol életvitel, a kaja, a közlekedés. Ráadásul a
barátnőm is velem volt, ami nagyban könnyítette a
helyzetemet.
S&L: Azt mondják, gyakran ideálisabb, ha egy sportoló egyedül van kint, mert hamarabb megtanulja
a nyelvet. Igaz ez?
L. Z.: Van benne igazság, de nekem addigra már nem
voltak nyelvi problémáim, ráadásul a klub szerződtetett mellém egy nyelvtanárt, aki csak angolul beszélt
velem. A profi futballista sokat van távol, állandó
edzések, utazgatások közepette él, sokkal könnyebb,
ha otthon várja valaki. A legjobb, ha a szerelme…
S&L: Visszamenne?
L. Z.: Persze. Most huszonöt vagyok, úgy tervezem,
hogy öt évet kint töltök, és úgy harminc körül jönnék vissza újra az NB I-be. Nincs konkrét ajánlatom,
de az is lehet, hogy már a téli átigazolási szezonban összejön valami. Ha nem, akkor sem bánkódom,
mert a Videoton nagyon jó kis csapat.
S&L: Tavaly az utolsó fordulóban bukták el a bajnokságot, most viszont vezetik. Tanultak a kudarcból?
L. Z.: Az előző szezonban végig a bajnokaspiránsok
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„Ez az én utam,
és jól választottam.”
közé soroltak bennünket, és szerintem is az aranyesélyesek között voltunk. Az utolsó meccsen dőlt el
minden, nyilván tapasztaltabbak lettünk azóta.
A csapat sokat javult, több játékost igazoltunk, és
úgy gondolom, szakmai téren is fejlődtünk. Vagyis
nem érdemtelenül vezetjük a bajnokságot. Rengeteg
forduló van hátra, de idén is joggal emlegetnek bennünket az esélyesek között.
S&L: Fehérváron szóba kerül néha a Videoton legendás menetelése, amikor az UEFA-kupa 1984–85-ös
kiírásában a Real Madriddal döntőt játszhatott?
L. Z.: Őrizzük az UEFA-ezüst emlékét, de azért ez
nekem már történelem. Két nappal azelőtt születtem,
hogy a Vidi a harmadik kanyarban kiverte a Partizan
Beogradot… Nem voltam féléves, amikor a csapat
a Bernabéu-stadion 98 ezer nézője előtt 1–0-ra verte
a döntő visszavágóján a Real Madridot! Fantasztikus
lehetett átélni. Amúgy most a kapusedzőnk, Disztl
Péter, az akkori Vidi oszlopa, azon a meccsen tizenegyest fogott. Néha azért szóba hozza…
S&L: Az önök generációja átélhet hasonlót? Vagy ez
csak ábránd?
L. Z.: Azóta gyökeresen megváltozott a futball gazdasági háttere, ma már a középcsapatok mögött is
európai óriáscégek állnak. Nyilván nem lehetetlen,
hogy egyszer-egyszer a kiscsapatok is arassanak, de
csak ritkán. Ugyanakkor, szerintem, a magyar futball
fejlődött az utóbbi években, s elindult valami. A baj-

nokság kiélezett, több hasonló erőt képviselő csapat
küzd egymással, és vannak odaadó tulajdonosok,
akik megpróbálják a lehető legtöbb követ megmozgatni klubjaikért. Örülök, hogy az idei szezonban a mi
csapatunk mögé is olyan nagy cég állt, mint a MOL.
Remélem, az eredményeinkkel viszonozni tudjuk
a bizalmat.
S&L: A válogatottnak mekkora a sansza egy Európabajnoki vagy világbajnoki szereplésre?
L. Z.: A nemzeti csapat gerince külföldi bajnokságokban edződik, és többen vannak olyanok, akik ottani klubjuk alapemberei. Velük és a most feltörekvő
fiatalokkal jó kis elegyet alkothatunk, erős csapatunk lehet. Az első
álmom már teljesült, játszottam a
Wembleyben. A második egy Eb- vagy
vb-szereplés lenne. Ha az első teljesült, a második
miért
ne jöhetne
össze?
Vincze Attila

Hosszútávon fônyeremény!
Legyen Ön a szerencsés tízezredik, aki elôtt kitárul az ajtó!
Amennyiben az Ön cége társas vállalkozásként tagja a Széchenyi Kártya Klubnak és rendelkezik az egyedi, klubtagoknak szóló MOL Green Kártyával, vagy
az akciós idôszakban igényel és legalább egyszer üzemanyagot vásárol
a kijelölt MOL kutakon, részt vesz promóciós játékunkban.
(A játékban nem vehetnek részt az egyéni vállalkozók.)

Nyeremény egy darab Škoda Octavia Ambiente 1.4 TSI
személygépkocsi-utalvány!

A képen látható autó illusztráció.
Kombinált üzemanyag-fogyasztás 6,3 l/100 km,
CO2 kibocsátás: 148 g/km

További részletek a szórólapokon, valamint a www.szkartyaklub.hu, a www.skoda.hu és a www.mol.hu weboldalakon.

@

meseaUtÓ

Az internet
királyai
10–15 ÉVVEL EZELŐTT AZ INTERNET VALAMI FURCSA ,
TÁVOLI , KREÁLMÁNYNAK TŰNT, MÁRA MÁR A MINDENNAPOK
NÉLKÜLÖZHETETLEN RÉSZE . A SZOFTVEREK ÉS PROGRAMOK
MÖGÖTT, BÁRMILYEN HIHETETLEN , HÉTKÖZNAPI EMBEREK
ÁLLNAK , AKIK UGYANOLYAN NÉGYKEREKŰ AUTÓT VEZETNEK ,
MINT MI . N A , JÓ , NEM MINDEGYIKÜK…

Paul Allen (Microsoft)
Tatoosh

A világ legnagyobb informatikai cégének, a Microsoftnak a társalapítója. 1975-ben Bill Gates-szel együtt
hozták létre a céget. A személyi számítógépek és az operációs rendszerek piacán sokáig egyeduralkodó
vállalat a mai napig őrzi vezető szerepét. Az 57 éves Allen 13,5 milliárd dolláros vagyonával a 37. leggazdagabb ember a világon, és néha tesz is róla, hogy ezt mások is megtudják. Például, amikor a velencei filmfesztiválra a 92 méter hosszú Tatoosh nevű jachtjával parkolt be, nem messze a Szent Márk tértől. A hajót
2001-ben vette meg Allen 100 millió dollárért. Az öt fedélzeten tucatnyi szoba, apartman és szalon szolgálja
a vendégek kényelmét, amiről a 35 fős személyzet igyekszik gondoskodni. Az úszómedence, a helikopterleszállók és
a mozi már természetes. Allen egyébként nemrégiben vagyona felét jótékony célokra ajánlotta fel.

Sergey Brin (Google)
Toyota Prius

1973-ban született Moszkvában, 1979-ben
azonban családja elhagyta a Szovjetuniót.
Édesapja matematikát tanít a Marylandi Egyetemen, édesanyja a NASA-nak dolgozik, azaz szinte törvényszerű, hogy Sergey is a
matematika, majd informatika felé vegye az irányt.
Már a kiválóra értékelt diplomamunkáját is az adatbázisokból, illetve az azokban történő hatékony keresésről írta, és ezen a területen alkotott maradandót társával,
Larry Page-dzsel, akivel 1998-ban egy garázsban alapították meg a Google-t, ami mára már a világ egyik legsikeresebb netes cége. Brin vagyona 18 milliárd dollár, ennek ellenére, ha éppen nem görkorcsolyán jár dolgozni, akkor egy hibrid
Toyota Priust vezet.
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Mark Zuckerberg (Facebook)
Acura TSX

A Harvardon tanuló Zuckerberget egy közösségi oldal ötletével kereste meg három diáktársa egykor. A homályos tervből az ifjú zseni egy működő rendszert kreált, ami
előbb csak az egyetem hallgatói előtt állt nyitva, néhány éve azonban hihetetlen gyorsasággal a Facebook elindult globális hódító útjára. Ma félmilliárd felhasználója van.
Aki jelen akar lenni a hálón, az Facebook-kompatibilissé teszi termékét, és maga is fent van az oldalon. Zuckerbergnek már kínáltak egymilliárd dollárt is
„gyermekéért”, ő azonban nem adja. Nincs szüksége a pénzre: Palo Altóban lakik, egy átlagos méretű bérelt házban, pár percre az irodától, és egy
30 ezer dolláros (átszámítva kb. 6 millió forint) Acurát használ, ami a Honda Amerikában forgalmazott luxusmárkája. A Facebook születéséről
szóló film novemberben kerül a mozikba.

Larry Page (Google)
Boeing 767-200

Üzlettársához hasonlóan ő is 1973-ban született, 1994-ben iratkozott be a Stanford Egyetemre, ahol Brin feladata lett,
hogy körbevezesse őt a campuson. Gyorsan kiderült, hogy van közös témájuk, így öt évvel később együtt alapították meg a
Google-t. Folyamatban lévő doktori tanulmányait (Brinhez hasonlóan) felfüggesztette, és minden energiáját a cég fejlesztésére fordította. 2001 óta nem elnöke a Google-nak, hivatalosan termékfejlesztési elnök, aki évi 1 dolláros fizetésért dolgozik (akárcsak Brin), és ő is Toyota Priusszal jár. Nemrégiben azonban a hosszabb utazások megkönnyítése érdekében
közösen vettek egy Boeing utasszállítót. Az 1987-ben épített repülő hozzávetőleg 15 millió dollárba került, plusz az
átalakítás költsége, az urak ugyanis saját igényeiknek megfelelően építtették át az utasteret.

Jimmy Wales (Wikipedia)
Hyundai Accent

A világháló legnagyobb enciklopédiáját 2001-ben hozta létre Jimmy
Wales és Larry Sanger, de inkább előbbi nevével szokás összekötni. A Wikipedián mára 270 nyelven, 24 millió felhasználó által
szerkesztett 16 millió szócikk található. Havi 160 millió
látogatója 7 milliárd oldalletöltést generál. Wales
a milliárdosok listáján nincs rajta, de a Time 100
legbefolyásosabb embere között ott a neve. Nem
szeret pénzt költeni, csupán egyszer tette meg
fölöslegesen, meg is bánta. Egyszerű családi
házban lakik, turistaosztályon repül, és ha
Európában van, nem szívesen veszi fel a mobilját
(viszont válaszol bárkinek az e-mailjére). Első
milliójából vett egy Ferrarit, amit pár évvel
később eladott, mert annyi baj volt vele, azóta
egy Hyundai Accentel jár.
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ROCK
OCKD
DÍVA
ÍVA
R
K ERESZTES I LDIKÓ

új szerepben

AKI EGYSZER IS HALLOTTA MÁR ŐT ÉNEKELNI A JELLEGZETESEN MÉLY, REKEDTES HANGJÁN, AZ BIZTOS, HOGY
SOHA NEM FELEJTI EL . Á M NEMCSAK KÜLÖNLEGES HANGSZÍNE , HANEM TARTÁSA , LEHENGERLŐ ŐSZINTESÉGE,
DRÁMAI EREJE, EGYSZÓVAL AZ EGÉSZ LÉNYE ÉS TEHETSÉGE AZ , AMI VALÓBAN RABUL EJTI KÖZÖNSÉGÉT.
Stílus&Lendület: Ha jól tudom, Marosvásárhelyen
született, ott töltötte a gyerek- és kamaszkorát.
Keresztes Ildikó: Igen, így van. Furcsa is felnőttként
végigmenni azokon az utcákon. Bevillannak képek
az akkori életemből. Nagyon makacs, önfejű gyerek
voltam, olyan, aki, ha valamit a fejébe vesz, azt véghez is viszi.
S&L: Nagyon sűrű mostanában az élete, ritkán tud
menni Erdélybe. Kikapcsolódni vagy dolgozni megy?
K. I.: Az utóbbi években mindig összekötöm a kellemest a hasznossal. Annyi, hogy otthon vagyok egy
kicsit apámékkal egy egészen más környezetben,
ami remekül kikapcsolja az agyamat.
S&L: Ha már makacsság: a zene nemzetközi nyelv,
nem merült fel, hogy ne álljon meg Magyarországon,
hanem tőlünk nyugatabbra próbáljon szerencsét?
K. I.: Sokszor eljátszottam a gondolattal, mi lett volna, ha… Meg sem próbáltam. Talán azért, mert
nekem iszonyú nagy törést jelentett már ide is átjönni, pedig egy olyan helyre érkeztem, ahol az anyanyelvemen beszélhettem. De hogy még azzal is meg-

birkózzak, hogy felnőttként egy másik országban a
nulláról, ráadásul egy idegen nyelven újrakezdjem…
Még egyszer ezt a traumát nem hiszem, hogy kibírtam volna. Pedig szeretek külföldön lenni, de tisztában vagyok azzal, hogy turistának lenni mindig jó.
S&L: Tehát szeret utazni.
K. I.: Szeretnék, sokat. Az eddigi legegzotikusabb
ország, ahova eljutottam, Mongólia volt. 1989-ben
én képviseltem hazánkat egy nemzetközi pop-rock
fesztiválon. El tud képzelni engem Ulánbátor kellős
közepén?
S&L: Nehezen. Nem kellett kumiszt inni, ugye?
K. I.: De, mindent kellett. Mondjuk, ha már ott voltam, én mindent ki is akartam próbálni. Az egész út
úgy jött, hogy akkoriban még rendeztek nagy nemzetközi fesztiválokat, és Magyarország is delegált
mindig egy-egy zenészt. Csakhogy Mongóliába senki nem akart menni. Úgy gondolták, itt van ez a kezdő énekesnő, legyen akkor ő. Én meg egyáltalán nem
éreztem, hogy kiszúrtak volna velem, inkább még

örültem is, ráadásul egy barátnőm is elkísért. Koltay
Gergő írta a dalomat, az volt a címe, hogy Hol a hajó?
Korábban ugyanezzel már az NDK-ban nyertem egy
előadói díjat. Álltunk a mongol repülőtéren, a puszta közepén, és tudtam, itt minden más lesz. Az egész
nagyon kalandos volt. A szállodában majdnem elájultam a szagtól, mert a padlót birkafaggyúval ápolták,
birkazsírban is főztek mindent, irtóztató bűz volt mindenhol… Kellett két nap, hogy az orrom megszokja. Mi, hogy, hogy nem, vittünk ki magunkkal másfél
literes kommersz cseresznyepálinkát. Azt kell mondanom, életmentő ital volt, mert a fesztivál első két
napján mindenkiből kijött minden, csak nekünk, kettőnknek nem volt semmi baja. Úgy látszik, a belső
fertőtlenítés megtette a magáét. Minden áldott nap
énekelni kellett egy óriási színházteremben, és
minden nap telt ház volt. A versenydalt mongolul kellett megtanulni.

Keresztes Ildikó
Marosvásárhelyen született, 18 éves koráig élt ott. Gyerekkorában balettintézetbe járt, szertornázott, ritmikus sportgimnasztikázott. Már Magyarországon végezte el a Testnevelési Főiskolát, képesítése szerint ritmikus gimnasztika szakedző. Hangjával kapcsolatban arra kell a legjobban vigyáznia, hogy kialudja magát,
különben nem bírja a magasságokat. Kétszer is megkapta az Emerton-díjat, először 1997-ben, „Az év musical-énekesnője”, másodszor 2000-ben, „Az év énekesnője” kategóriában. Eddig négy szólólemeze jelent
meg, a legutóbbi 2010-ben, Csak játszom címmel. Saját lemezein kívül számtalan egyéb albumon is énekelt. Zenei karrierjével majdnem egy időben egyre több színházi szerepre kapott felkérést (István a király,
Mindhalálig Beatles, Sakk, A kölyök… stb.), legutóbb a Nyolc nő című krimikomédiában alakította Louise-t,
a szobalányt.
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S&L: Férjével (Kicska László, basszusgitáros) is szoktak utazni?
K. I.: Külön is, együtt is megyünk, ilyenkor olyan célpontot keresünk, ahol van kulturális látnivaló. Úgy
voltunk nászúton Mexikóban is, hogy megnéztünk
mindent, amit lehetett.
S&L: Ha jól tudom, házasságkötésük időpontja a
megismerkedésük 20. évfordulójára esett. Emlékszik
még arra a bizonyos első találkozásra?
K. I.: Abszolút. Vagyis inkább az első randinkra.
Lementem a Rózsaszín Bombázók zenekar próbájára, akik énekesnőt kerestek, Lacit szerintem észre
sem vettem. Új csaj voltam, a fiúk körbeudvaroltak,
ő egyedüliként rám se bagózótt. Visszafogott anyámasszony katonájának látszott. Én valahogy akkoriban
úgy képzeltem, hogy egy nagyon vehemens pasim
lesz, aki nálam is erősebb, temperamentumosabb…
Aztán rájöttem, hogy engem nem ez vonz. És elkezdett izgatni, hogy ez a fiú miért ilyen.
S&L: Hogy nézett ki 20 évvel később a lánykérés?
K. I.: Vicces volt. Neki egyébként sajátos humora
van. Az előzmény annyi volt, hogy a „nagy eseményt”
megelőző karácsonykor kaptam tőle egy gyűrűt az
egyéb ajándékok mellett. De nem mondott semmit. Egy zöld köves gyűrű volt, mert fradista. Aztán
egy márciusi hétköznap, két számlabefizetés megvitatása között benyögte, hogy tulajdonképpen ő azt
eljegyzési gyűrűnek szánta. Na, ki is esett a kezemből a kanál, majdnem visszakérdeztem, hogy csak
most szólsz?
S&L: Zenélnek is együtt, bár adódik a kérdés: jut-e
még egyáltalán ideje az éneklésre az X Faktor
mellett?
K. I.: Persze, azért én főfoglalkozásban énekes
vagyok. Ami pedig újdonság, hogy tavaly óta újra létezik a Keresztes Ildikó Band, velük most rengeteget
lépek fel.
S&L: Idén megjelent egy lemeze is.
K. I.: Az album címe: Csak játszom. Szeretem, ha a
lemezeimnek átfogóbb, mélyebb jelentésű címe van.
Például az első korong címe az volt, hogy Nem tudod
elvenni a kedvem! Na most az elsőről tudni kell, hogy
10 év után jelent meg. Akkoriban nagyon fájt, hogy
már mindenkinek volt anyaga, nekem meg nem lehetett. Pedig szakmailag elismertek, és mégsem!
S&L: Nem ment utána?
K. I.: Nem, sokkal nagyobb a szám, meg a tartásom,
tudja, ez a makacs székely effektus. Nem szeretek
kilincselni, meg nyalizni. De aztán Mikó Pista kollégám
és barátom egyszer azt mondta nekem: ne görcsöljek
már, hagyjam az egész sopánkodást, higgyek abban,
hogy az igazi tehetség úgy is utat talál magának.
S&L: Úgy érzi, most végre a helyén van?
K. I.: Az X Faktor miatt felfokozott médiaérdeklődés
irányul felém, ami eddig azért nem volt, mert engem
a zenélésnek a művészi-szakmai része sokkal jobban foglalkoztatott, mint a szereplési része. De azért
itt és most, tulajdonképpen nem én vagyok sztárolva,
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hiába tűnik úgy. Nem egy lemezem, vagy egy színdarab kapcsán foglalkoznak velem, de be kell látnom,
ma már nem így működnek a dolgok. Amit eddig elértem, az van. Esetleg lehetne még egy Keresztes Ildikó élő show, egy nagy koncert mondjuk a Népstadionban, ahova bejönne vagy 80 ezer ember, na az azért
már lenne valami!
S&L: Szeretné?

K. I.: Igen! De azért annak is örülök, amit eddig elértem. Én ezt akartam! Művészember akartam lenni, aki
sikeres abban, amit csinál, aki tud adni az embereknek, olyan valaki, aki az életét teszi a színpadi létre.
Ha ebben a közönség is örömét leli, és meg is tudok
belőle élni, mi mást kívánhatnék? Minden nap hálát
adok a jó Istennek háromszor, hogy nekem ezt lehet.
Pribék Nóra

AZONNALI SEGÍTSÉG
A MOL-TÓL A KOLONTÁRI
VEGYI KATASZTRÓFA MENTÉSÉHEZ
Ö TMILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ ÜZEMANYAGGAL
TÁMOGATTA A MOL A KOLONTÁRI VEGYI
KATASZTRÓFA MENTÉSÉBEN DOLGOZÓ
SZERVEZETEKET.

Kivágó Tamás
dandártábornok,
Horváth Dori Jenő
kiskereskedelmi
igazgató a
bakonygyepesi
MOL-kúton

Október elején szörnyű katasztrófa híre rázta meg az
országot. A Veszprém megyei Kolontár mellett átszakadt
egy tározó gátja, amely az alumínium gyártásának melléktermékét, maró hatású vörösiszapot tárolta. A hatalmas
mennyiségű lúgos anyag pusztító erővel, halálos áldozatokat követelve zúdult végig több településen. A mentés
szinte azonnal megkezdődött, és a MOL számára egyértel-

mű volt, hogy azonnali,
hatékony segítséget nyújtson
a mentésben.
Ennek első lépéseként október
6-án Horváth Dori Jenő, kiskereskedelmi igazgató 5 millió forint
értékű üzemanyagkártyát adott
át Kivágó Tamásnak, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság dandártábornokának a bakonygyepesi MOL-kúton.
A választás azért esett a bakonygyepesi MOL-kútra, mert
a település a katasztrófa sújtotta övezet szomszédságában található, így a segítséget szinte azonnal fel tudták
használni a mentőalakulatok.
Az átadás után Horváth Dori Jenő elmondta: „A MOL
Magyarország legnagyobb vállalataként kiemelt felelőssé-

get érez a bajba jutott emberekért, különösen katasztrófahelyzetben. Nemrég segítettünk az árvíz sújtotta településeken is, és most ezért döntöttünk úgy, hogy 5 millió forint
értékű üzemanyagkártyával segítjük a védelmet, rajtuk
keresztül pedig a katasztrófa sújtotta települések lakóit.”
Az 5 millió forint értékű üzemanyagon felül a MOL technikával és személyzettel is részt vett a munkálatokban.
Több MOL-os tűzoltókolléga és két jármű dolgozott a helyszínen, segített a műszaki mentésben, az áradás miatt
fennakadt járművek kiszabadításában, és a mérgező
anyagok eltakarításában.
Mindezek mellett a MOL több olyan szervezetet támogat
hosszú évek óta, amelyek szintén komoly segítséget nyújtottak a kolontári vészhelyzetben. Ilyen például
a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület
vagy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Utazás

Wellness
ÉS A BELSŐ BÉKE

A MINDIG MOSOLYGÓS FIATAL MŰSORVEZETŐVEL EGY EGÉSZ
GENERÁCIÓ NŐTT FEL A K ÖLYÖKIDŐ CÍMŰ MŰSOR ÓTA . S ZEKERES
N ÓRA AZÓTA KÉT GYERMEK BOLDOG ÉDESANYJA , AKI MOZGALMAS
HÉTKÖZNAPJAIBAN IS KÉPES EGYENSÚLYT TEREMTENI SZÁMOS
FELADATA KÖZÖTT.

Dr. Halbert L. Dunn már 1950-ben megalkotta a wellness kifejezést a wellbeing
és a fitness szavak összekapcsolásával, az elképzelés mögötti filozófia azonban csak az utóbbi évtizedekben kezdett igazán elterjedni szerte a világban.
Egy olyan minőségi életformát takar,
amely ötvözi a fizikai kiegyensúlyozottságot az érzelmi és a szellemi jóléttel.
Van, aki tudatosan törekszik rá, hogy
ezt a fajta belső békét elérje, van, akinek
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némi segítség kell hozzá, és persze olyanok is akadnak, akik mindig ösztönösen tudják, hogy mi az, amire éppen szükségük van. Ilyen Szekeres Nóra is.

Fizikai feltöltődés

A wellness alfája és ómegája egy olyan egészségtudatos életmód kialakítása, melyben a rendszeres és
megfelelő testmozgásnak óriási szerepe van.
„Az edzések nagyon sokat tudnak segíteni abban,
hogy az ember kitörjön a napi hajtásból. Az, hogy épp
mit választunk, az persze a korral is változik. Régen
én is a pörgős edzéseket szerettem, olyat, ami teljesen kikapcsolt, mert egy idő után már csak a ritmusra figyeltem és a testem magától dolgozott. Aztán
egyszer azt mondta nekem egy edző, hogy teljesen máshogy hat egy edzés, ha fejben is ott van az
ember, és arra koncentrál, amit épp csinál” – meséli Nóra.
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A fizikai feltöltődéshez természetesen hozzájárul a
rendszeres és egészséges táplálkozás, a megfelelő
folyadékbevitel. Szerencsére ma már nem csak otthon tudjuk tartani a saját igényeink szerint kialakított
étrendet, hiszen a wellness-szállodák többféle diétás menüvel, bioélelmiszerekkel is állnak vendégeik
rendelkezésére. Vannak azonban olyan szerencsések
is, akik bátran testük jelzésire bízhatják magukat.
„Annak a híve vagyok, hogy ha valamit megkívánsz,
az nem véletlen. A gyerekeim szoktattak rá arra,
hogy ne aggódjak ilyesmin, mert ha az ember például húst vagy édességet enne, akkor annak igenis
megvan az oka. Nem kell viszont erőltetni olyasmit,
amire éppen nincs is szüksége a szervezetednek.”

Utazás

WELLNESS-ABC
Algapakolás
Lassítja az öregedési folyamatokat, segíti a zsírsejtek
lebontását, gyulladáscsökkentő hatású és méregteleníti a szervezetet.

Aquarobic
Vízben végzett tornagyakorlatokat jelent. Edzésre,
stresszoldásra is alkalmas. A gerincet és az izületeket nem terheli meg, így várandósság idején, illetve időskorban is nyugodtan alkalmazható. /Corvus
Hotel Bük, Bükfürdő/

Aromakabin
A 40 fokra felfűtött kabin levegőjét organikus, frissítő vagy nyugtató hatású illóolajok járják át. /Spirit
Hotel, Sárvár/

Ájurvédikus masszázs

Érzelmi ﬁtnesz

A wellness egyfajta életminőséget takar, melyet
nem csak kizárólag a hétvégeken engedhetünk meg
magunknak, a cél inkább az általános jó közérzet
kialakítása, a lehető legtágabb érzelemben véve.
Otthon is megteremthetjük mindennek az alapjait, de a hétköznapoktól távol, egy wellnesshotelben
valóban könnyebb a teljes kikapcsolódás. Szerencsére Magyarországon számtalan lehetőségünk van
már arra, hogy passzív vagy aktív pihenéssel töltsük el szabadnapjainkat, hiszen egyre több helyen
van alkalmunk arra, hogy a legváltozatosabb szépségkezelések mellett egy-egy pezsdítőbb programot
is beiktassunk. Nóra az aktív pihenők közé tartozik,
kikapcsolódás közben is szeret minél többet mozogni. Noha két gyermeke mellett néha kompromisszumot is kell kötnie, örömmel teszi mindezt. „A gyerekekkel általában sok dolgot meg lehet beszélni,

„N EM KELL

ERŐLTETNI OLYASMIT,
AMIRE ÉPPEN NINCS
IS SZÜKSÉGE A
SZERVEZETEDNEK .”

egyeztetni, hogy mindannyian jól érezhessük magunkat. Láttam már példát arra is, hogy valaki napokra elszökött és másra hagyta a gyerekeket, hogy
csak magával foglalkozhasson, de nekem ez nem
megy, mert nagyon hiányoznának. Nálam a mentális wellness része az, hogy ők is jól érezzék magukat.
Ettől én is boldogabb vagyok.”
Az, hogy ki hova szeret utazni, teljesen szubjektív,
rosszul pedig semmiképp sem dönthetünk. A szerencsés természeti adottságoknak köszönhetően belföldön is sok helyen találhatunk például gyógyvizet,
valamint az ehhez kapcsolódó kezeléseket. De tehetünk akár rövidebb túrákat a hegyekben, miközben
megismerhetjük a helyi nevezetességeket vagy akár
kipróbálhatjuk a legújabb szőlőmagkivonatot alkalmazó testkezeléseket is. Csak tőlünk függ, hogy mit
választunk.
A napi stressz mellett vagy akár egy hosszabb nyaralás alkalmával szükségünk van olyan mentális kikapcsolódásokra is, mint például egy kiállítás vagy egy
jó színházi előadás. Szellemileg frissen tart és inspirál, ily módon segít abban, hogy fizikai erőnlétünk
mellett érzelmi és spirituális szinten is egyensúlyba
kerüljünk. „Engem az olvasás kapcsol ki teljes mértékben, mert valósággal kiránt a valóságból” – meséli mosolyogva Nóra. – „Ha nagyon benne vagyok
egy történetben, szólni sem lehet hozzám, mert
ilyenkor addig kell olvasnom, amíg a könyv végére nem érek.”

A szezámolajos 2 vagy 4 kezes, nyugtató hatású
kezelés végén a homlokon található‚ harmadik szemre’ csorgat a massszőr az olajból. /ASRAM Jóga és
Meditációs Központ/

Holt-tengeri sóterápia
Hatásmechanizmusa hasonlít a tengerparti sós levegő jótékony hatásához. Belélegezve gyulladáscsökkentő, tisztítja a légutakat és segít az allergiás és
asztmatikus tünetek enyhítésében. /Hotel Eger/

Krioterápia
Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és izomellazító hatású hideg levegősugaras kezelés, melynek
során rövid időre, 0 °C alá hűtött levegősugarat irányítanak egy bizonyos, jól körülhatárolt bőrfelületre.
/Danubius Beta Thermal Hotel, Harkány/

Mayr-kúra
Megalkotója F. X. Mayr osztrák orvos volt. A kúra célja az emésztőrendszer tehermentesítése, az ideális
sav-bázis egyensúly megtalálása.

Lávaköves masszázs
A test különböző energiapontjain elhelyezett hidegmeleg kövek által keltett energia a masszázzsal
együtt segíti a méregtelenítést, enyhíti az izomfájdalmakat, javítja a keringést. /RelaxSpa, Budapest/

Lu-Lur pakolás
Rizsből, jázminból, szantálfából, kurkumából, szegfűszegből és gyömbérből készül,
joghurt hozzáadásával.
A joghurt enzimjei serkentik a sejtek működését, beállítják a bőr PHértékét. /Mandala Day
Spa, Budapest/
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BiztoNsáGos VezetÉs

Öt tanács
a biztonságos
vezetés
érdekében

A KÖZLEKEDÉSI BALESETEK MÁRA MÁR SAJNOS SZOMORÚ RÉSZÉVÉ VÁLTAK ÉLETÜNKNEK .
A MOL- CSOPORT SZAKEMBEREI EZÉRT PRAK TIKUS TANÁCSOKAT ÁLLÍTOT TAK ÖSSZE A STÍLUS
ÉS L ENDÜLET MAGAZIN OLVASÓINAK A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSHEZ . A TANÁCSOKAT EGY
SOROZATBAN MUTATJUK BE : AZ OLVASÓK A HAVILAP KÖVETKEZŐ SZÁMAIBAN RENDSZERESEN
5-5 TANÁCCSAL ISMERKEDHETNEK MEG . B ÍZUNK BENNE , HOGY A TANÁCSOK SEGÍTIK
Ö NÖKET AZOKNAK A HELYZETEKNEK AZ ELKERÜLÉSÉBEN , AMELYEK VESZÉLYEZTETHETIK
TULAJDONUKAT ÉS EGÉSZSÉGÜKET.

1. Figyeljen! – „Nem láttam” – ezek a szavak hangzanak el leggyakrabban a balesetek után. Majd minden baleset az egyik vagy mindkét gépkocsivezető
figyelmetlensége miatt történik. A figyelmetlenséget több tényező is okozhatja – álmosság, fáradtság,
az autópályán való monoton közlekedés miatti „elrévedt állapot”, beszélgetés az utasokkal, telefonálás...
A vezetésre való összpontosítás lehetővé teszi, hogy
a gépkocsivezető lássa, felismerje és elkerülje az utakon leselkedő veszélyeket. Látni, felismerni és elkerülni – ez a defenzív vezetés három alapvető eleme.
2. Senkinek se higgyen! – Soha ne hagyatkozzék
arra, hogy mit tesz a másik gépkocsi vezetője. Az ütközések többsége abból fakad, hogy a „másik sofőr” olyat
tesz, amit nem várunk (azt vártam, hogy majd kikerül
minket), vagy ha mi teszünk olyat, amit mások
nem várnak. Ne higgyen nekik! Legyen
előrelátó abban, hogy mások
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hibázhatnak, és legyen erre felkészülve. Ha gépkocsiba ül és útra kel, az autója feletti ellenőrzés egy részét
hagyja rá a többi gépkocsivezetőre. Az ő sorsuk az Ön
sorsa is. Legyen előrelátó, és ne felejtse: lehet, hogy
némelyikük éppen egy sörfesztiválról tér haza...
3. Adjon elsőbbséget a közlekedésben! – Az elsőbbségi szabályokat gyakran rosszul értelmezik,
s ez zavaros helyzeteket idézhet elő. Ha nem teljesen
világos Ön előtt, hogy melyik járműnek van elsőbbsége, akkor adjon Ön elsőbbséget. Ilyen esetben mindennél fontosabb a vezetés biztonsága.

4. Ne hajtson túl gyorsan! – ha Ön az indokoltnál
gyorsabban hajt, kétszeresen is növeli a baleset kockázatát, mivel a vezetőnek kevesebb döntési ideje
marad, és megnövekszik a „felgyülemlett” (az ütközésben majd felszabaduló) energia mennyisége. Mérlegelje, hogy kifizetődő-e az aránytalanul gyors vezetéssel járó kockázat.
5. Soha ne vezessen szeszes ital vagy kábítószer hatása alatt! – Szeszes ital vagy kábítószer
befolyása alatt csökken a biztonságos járművezetésre való képesség. A tudat módosulásának leggyakoribb oka a szeszes ital, kábítószer és némely
gyógyszer fogyasztása; nem tudjuk miattuk biztonságosan vezetni a járművet és helyesen értékelni a forgalomban kialakult helyzetet. Ha Ön rövidlátó, akkor
nagyon veszélyes elhatározás szemüveg nélkül vállalni a vezetést – abban bízva, hogy így vagy úgy, úgyis célba ér.

MOL Gold és Silver Kártyák
Flottájának útitársa mindenhol
A havi 200 literes üzemanyag-fogyasztást meghaladó vállalkozások részére fejlesztette ki
a MOL Gold és Silver Kártya konstrukcióját, amely használatával Önök még biztonságosabban,
gazdaságosabban és kényelmesebben intézhetik cégük üzemanyag-vásárlásait.
• Legnagyobb magyarországi töltôállomás-hálózatban, Gold Kártya esetében további 900 külföldi
töltôállomáson elfogadott.
• Kedvezményes listaár és kedvezôbb ár garanciája
• Halasztott fizetés
• Ingyenes Virtuális Kártya Központ és Assistance call center
szolgáltatás, egyedi beállítási lehetôségek
Részletek a www.mol.hu oldalon és a töltôállomásokon kihelyezett szórólapokon.

JÁTÉKOS FELFRISSÜLÉS
A VELENCEI MOL-KÚTON
A MOL Magyarországon egyedülállóként megépítette az első töltőállomás melletti családi fitnesz parkot, amelyet október
9-étől vehette birtokba az utazóközönség. Ez a kültéri tornapálya nem egy hagyományos gyermekjátszótér, hanem az egész
családnak lehetőséget nyújt az utazás fáradalmainak kipihenésére - a gyerekek szórakoztatása, mozgása mellett gondoltunk
a felnőttekre, sőt még a házi kedvencekre is.
Az utazásban megfáradt autóvezetők és utastársaik most erre a célra
kialakított szabadtéri tornapályán mozgathatják át izmaikat, frissíthetik fel
magukat. Hasonló kezdeményezések városi környezetben már történtek,
azonban hazai töltőállomáson eddig még ilyen nem volt. A családi játszótér
és tornapálya azért hasznos és időszerű, mert a hosszú utazások mind a
felnőtteket, mind a gyerekeket egyaránt igénybe veszik. Orvosilag igazolt tény, hogy a fáradtságot az aktív pihenés jobban
enyhíti, mint bármilyen koffein tartalmú ital elfogyasztása. A telepített – konditermiekhez hasonló - szabadtéri eszközökön
át lehet mozgatni a derekat, a csípőt, kar-és vállizmokat, sőt, még párban végezhető gyakorlatokra is van lehetőség.
Ha a családdal kutya is utazik, neki sem kell az autóban raboskodni, amíg a család mozog, hiszen kutyafuttatót is
kialakítottunk.
Az átadó óta érkezett visszajelzések és tapasztalatok is azt igazolják, hogy az utazóközönség
hasznosnak és élvezetesnek találja a segítség ezen formáját.
Reményeink szerint a tornapálya nem csak egyszeri alkalom lesz vendégeink életében,
hanem segít a tudatos, egészséges életmódra nevelésben. Terveink között szerepel
további tornapályák kialakítása hazai és nemzetközi területeken is.
Mert egy kicsi mozgás, mindenkinek kell!

tUDomáNY

Ember-robot szerelem
Az energikus angol reggeli

Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy ősszel, amikor elkezdődik az influenza
időszaka, különösen fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő táplálkozásra. Már a
nagyszüleink is arra tanítottak, hogy ilyenkor együnk sok idénygyümölcsöt, és igyunk
gyógyteákat. Egy új keletű kutatás kimutatta, hogy az angol reggeli elképesztő energiával vértez fel a hidegebb hónapokban. Ugyanis a magas rost- és fehérjetartalmának köszönhetően egész nap élénkíti figyelmünket. Ha viszont este valamilyen gyümölcsre vágyunk, válasszuk inkább az áfonyát, a szamócát, a szedret, melyek magas
C-vitamin-tartalmuk miatt ugyancsak fontosak az ilyenkor lankadó koncentráció és
rövid távú memória fejlesztésében.

Gumibitumen

Új útépítő anyagot fejlesztettek ki a MOL és a Pannon Egyetem munkatársai, a gumibitument. Használt gumiabroncsból készült őrleményt kevernek a kőolajfinomítóban a bitumenhez, amelynek révén az újfajta útépítő anyag sokkal tartósabb lesz, csökkenti a rajta
futó autók abroncs-zaját is. Emellett jobban ellenáll a hőmérsékletingadozásnak, jobban
tapad, kátyúsodásra, nyomvályúsodásra, repedések kialakulására kevésbé hajlamos. Így
két igen fontos problémát is megold az új fejlesztés, a gumibitumen. A környezetet szenynyező használt gumiabroncs-hegyek csökkenhetnek, ugyanakkor az utak állapota is jelentősen javulhat, ezáltal növelve a közlekedésbiztonságot. Az első, próbaképp épített, gumibitumennel fedett útszakaszok jól vizsgáztak, így a tervek szerint hamarosan felépül
a gumibitument gyártó kísérleti üzem is.
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Egyelőre elég hihetetlenül hangzik, de David Lew mesterségesintelligencia-kutató szerint 2050-re mindennapossá válhatnak az emberek és robotok közötti erős érzelmi, akár még szerelmi kapcsolatok is. Az egykori sakkbajnok elmélete szerint a robotok egyre
emberszerűbbek lesznek, ezért mi emberek könnyebben lépünk
majd velük kapcsolatba. Ez egyáltalán nem is olyan elképzelhetetlen, gondoljunk csak arra, hogy amikor megjelent a nagy mellű, szexi
hősnő, Lara Croft figurája, tömegével rabolta el a férfiszíveket.
A notórius felhasználók közül sokan bevallották, hogy olthatatlan
szerelmet éreztek a fonott hajú Lara iránt. Lew úgy gondolja, inkább
azok a férfiak fognak „kikezdeni” a csinos női robotokkal, akik szégyenlősek, nehezen alakítanak ki személyes kapcsolatokat vagy
pszichés zavarokkal küzdenek.

Nem is melegszik
a bolygó?

Szociológusok végeztek felméréséket Új-Zélandon,
hogy mit gondolunk a globális felmelegedésről, és
arról, hogy az mennyire az ember okozta jelenség.
Egyértelműen kiderült, hogy Új-Zéland lakossága
kisebb jelentőségű problémának érzi az éghajlat
megváltozását. A szociológusok a 10 legfontosabb
problémát rangsoroltatták, és idén a melegedő bolygó az utolsó helyre szorult. A 2009-es évi felméréshez képest 35-ről 23%-ra redukálódott azon felnőtt
lakosok aránya, akik helyeselték, hogy a gázkibocsátást még azon az áron is mérsékelni kell, ha ez álláshelyekbe kerülne. Sőt, a korábbi magas mutatókkal
szemben, ma már csak 45,8 százalék gondolja úgy,
hogy az éghajlatváltozás az ember által előidézett
folyamat. 33 százalék szerint van felmelegedés, de
nem biztos, hogy ezért az emberi populáció a felelős.
A megkérdezettek mintegy 20 százaléka vélte úgy,
hogy a globális felmelegedés problémája gyakorlatilag nem létezik!

tUDomáNY

Beszédes férﬁtánc

A Northumbria Egyetem kutatói számítógépes szimulációval próbálták modellezni, hogy női szemszögből milyenek
az ideális férfitáncmozdulatok. 15 önkéntes mozgását rögzítették videóra, majd 360 nőt kértek meg arra, hogy rangsorolják a látottakat. Az így kapott adatokból elkészítették a legvonzóbb és a legkevésbé tetsző
mozdulatsor animációját. Az utóbbiban a következő tánc látható: merev testtartás, leszorított
karok, csak a láb mozog, az is visszafogottan. Míg
a befutó mozdulatsorban a törzs és a nyak intenzív mozgása volt megfigyelhető, és a karok is szabadon mozogtak. Ennek a tudományos magyarázata az lehet, hogy
ezek a mozdulatok egy egészséges szervezetre utalnak,
amit a nők ösztönösen előnyben részesítenek.

Ideális rezgésszám a jó párkapcsolat titka

Energetikai szakértők vizsgálták, hogy milyen hatással van a párkapcsolatokra az együttalvás minősége. Amennyiben az egyik fél, bár átalussza az éjszakát, mégis fáradt reggel, ez annak a jele, hogy
párja alacsonyabb rezgésszámon van, így leszívja az energiáját. Ez abból is kiderül, hogy ő viszont
pihenten ugrik ki az ágyból, mert sikerült feltöltődnie. Ez a kapcsolat nem éppen ideális, mint ahogyan akkor is baj van, ha mindketten leverten ébrednek, mivel kioltják egymás energiáját. Optimális
esetben a felek akkor készülődnek reggelente együtt és jókedvűen, amikor stimulálják egymást. De
azért akkor sem kell azonnal ajtót mutatni párunknak, ha fáradtak vagyunk egy reggelen, lehet, hogy
csak egy hidegfront van hatással ránk.

Mítosz vagy valóság
Mózes csodája?

Carl Drews, amerikai légkörkutató évek óta keresett lehetséges magyarázatot arra, hogyan válhatott
szét a Vörös-tenger, amikor Mózes népével kivonult
Egyiptomból. Végül az eredeti héber szöveg újrafordítása és egy számítógépes éghajlat-szimuláció adott
magyarázatot a rejtélyre. A héber eredetiben a tengert „yam suf” néven említik, ami angolul Reed Sea,
vagyis nádtenger, és nem a fordítók által kanonizált
Red Sea, azaz Vörös-tenger. Mózes második könyvében egy egész éjszakán át tartó erős keleti szélről
olvashatunk, mely szárazzá tette a meder egy részét.
Ehhez legalább 100 kilométeres szélerősségre volt
szükség, és egy kelet–nyugati irányú tóra. Végül a
Nílus deltájában, a mai Port Said közelében találta
meg azt a papirusznáddal borított tavat, amelyen
a digitális szimuláció sikeresnek bizonyult. Eszerint
a szél és a víz mozgása egy iszapos zátonyt – valóságos földhidat – emelt ki a folyó és a tó találkozásánál, ami négy órán át maradhatott fenn.

Az iskola tényleg betegít?

Vekerdi Tamás szerint olyan nagy hiányosságok vannak a mai iskolarendszerben a gyerekismeretet illetően, hogy ez akár egész generációkat betegíthet meg. Ennek legfőbb oka, hogy a régi megfigyeléseken alapuló
tudás kihalni látszik, a modern tudományos eredmények pedig még nem kerültek be a pedagógiai kánonba.
Például az írástanítást hatéves, és kisebb részt hétéves nebulókkal kezdik el a tanító nénik, holott évekkel
ezelőtt kimutatták a kéz funkcionális anatómiájával foglalkozó szakemberek, hogy a hatodik életévét betöltött
gyerekek 93 százalékának még nem alkalmas a keze erre a tevékenységre. Nagy gondot jelent az is, hogy a
kisiskolások nem mozognak eleget. Napi négy-öt órányi rohangálással, üvöltözéssel lehetne elegendő oxigént
termelni az agy számára, ehelyett a tanulók szinte egész nap be vannak szorítva a padok közé.
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GasztroNÓmia

TERÍTÉKEN AZ ŐSZ
HŰVÖSEBBEK LETTEK AZ ESTÉK ,
ILYENKOR MINDENKI SZÍVESEN
ÜLDÖGÉL A MELEG KONYHÁBAN
A CSALÁDDAL VAGY HÍVJA
MEG BARÁTAIT EGY KELLEMES
VACSORÁRA .

A KÉSŐ ŐSZI

PIACON JÁRVA SEMMIKÉPPEN
SEM MARADUNK ÖTLET NÉLKÜL .

EGY FORRÓ KRÉMLEVES VAGY
EGY ÜNNEPI LIBASÜLT KIVÁLÓ
VACSORA LEHET MINDENKI
SZÁMÁRA . J Ó ÉTVÁGYAT !

Sütőtökkrémleves

Hozzávalók: 1 kilónyi sütőtök, 1 fej vöröshagyma, 2 l zöldség-, vagy húsleves, 1/2 dl olívaolaj,
2 dl tejszín, só, fehérbors, 1 mokkáskanál méz, tökmagolaj, pirított tökmag.

hé®
A Marc val
á
ajánlás

Elkészítés: A sütőtököt meghámozzuk, kimagozzuk és kb. 3–4 cm-es darabokra vágjuk. A finomra vágott hagymával az olívaolajon pároljuk,
majd felöntjük a zöldség- vagy húslevessel. Addig főzzük, amíg a tök puha nem lesz, ezután krémleves állagúra mixeljük. Hozzáadjuk a tejszínt,
a mézet, sózzuk, borsozzuk és felforraljuk. A végén adhatunk hozzá egy kis tejszínhabot is, ettől krémesebb lesz. Tálaláskor csorgathatunk rá
tökmagolajat és pirított tökmagot szórhatunk a tetejére.

Brokkolis lasagne

Hozzávalók: 1 nagy fej brokkoli (kb. 1 kg), 5 dkg vaj, 5 dkg liszt, 5 dl tej,
20 dkg reszelt sajt, só, bors, szerecsendió, bazsalikom, őrölt fehér bors,
20 dkg lasagne tészta (kb. 9 lap).
Elkészítés: A besamelmártáshoz a vajat kis lángon megolvasztjuk, megszórjuk a liszttel és picit pirítjuk, majd felöntjük a tejjel, amit előzőleg megmelegítettünk. Sóval, borssal, szerecsendióval és bazsalikommal
ízesítjük folyamatos kevergetés mellett, amíg be nem sűrűsödik.
A brokkolit megpároljuk egy kis vajon, sóval és fehérborssal ízesítjük. Tűzálló tálba vagy kivajazott tepsibe rakjuk először a tésztalapot, majd rá egy kis besamelmártást, a brokkolit, és a reszelt sajtot. Ebben a sorrendben rétegezünk, végül a tetejére besamel
és reszelt sajt kerüljön. Előmelegített sütőben 20 percig lefedve sütjük, majd 10–15 percig pirítjuk. Cukkinivel is ugyanígy
elkészíthető.

Fogyasszunk hozzá Chardonnay-t!
Kapható a MOL-kutakon.
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Almás libasült

Hozzávalók: 1 egész liba (2-3 kilós), 1 kg savanykás alma
és 8 sütni való alma, 10 dkg porcukor, 1 dl calvados, 1 citrom, vaj, 1 fahéjrúd,
1 hagyma, 1 maréknyi zsályalevél.
Elkészítés: A savanykás almát pucoljuk meg, magozzuk ki, szeleteljük fel,
hintsük meg a porcukorral és öntözzük meg a calvadossal. A sütni való
almákat hagyjuk egészben és facsarjuk rá a citromot, majd süssük
meg a vajon a fahéjrúddal együtt, amíg aranysárga nem lesz. A megtisztított liba belsejét fűszerezzük sóval és borssal. Töltsük meg az
almaszeletekkel, az összevágott hagymával és zsályalevéllel. Előmelegített sütőben 2 óráig süssük, közben locsolgassuk. Tálaljuk
a sült almákkal. Petrezselymes tört krumplit ajánlunk hozzá.

Fogyasszunk hozzá
Cserszegi Fűszerest!
Kapható a MOL-kutakon.

Őszi saláta –
zellerrel és dióval

Hozzávalók: 1 kis fej zeller, 1 evőkanál citromlé, 10 dkg ementáli sajt,
1 szelet szendvicskenyér, 10 dkg dióbél, 2 alma, 3 körte, 1 evőkanál vaj,
1 evőkanál vörösborecet, 1 csipet cukor, 3 evőkanál (dió)olaj.
Elkészítés: A zellert meghámozzuk, megmossuk, és gyufaszál vastagságú csíkokra vágjuk. Megcsepegtetjük citromlével, és egy kicsit állni
hagyjuk. A sajtot és a kenyeret kis kockákra vágjuk. A dió felét durván
összevagdaljuk. Az almát és a körtét megmossuk, négybe vágjuk, magházát kiemeljük. Felforrósítjuk a vajat, és megpirítjuk benne a kenyérkockákat. Egy negyed almát finomra lereszelünk, a többit a körtével
együtt vékony szeletkékre vágjuk. Összekeverjük az ecetet az almapéppel, sóval, borssal, cukorral ízesítjük, és erőteljes mozdulatokkal beledolgozzuk az olajat. A zellert, az almát, a körtét, a sajtot, a vágott diót
és a kenyérkockákat összekeverjük, ráöntjük az öntetet, összeforgatjuk,
végül a dióbéllel díszítjük.
Fogyasszunk hozzá
Szeremley Rizlinget!
Kapható a MOL-kutakon.

Körtetorta

Hozzávalók: A tésztához: 12,5 dkg vaj (+ egy kevés a formához),
25 dkg liszt, 6 dkg cukor, 1 citrom reszelt héja, 1 tojássárgája, só.
A töltelékhez: 1 kg körte, 1 citrom leve, 0,25 l víz vagy almalé,
2 tojás, 20 dkg cukor, gyömbér, vaníliás cukor, 1 dl tej.
Elkészítés: Kivajazunk egy 24 cm átmérőjű kapcsos tortaformát,
vagy egy kerek sütiformát. A körtét meghámozzuk, kimagozzuk,
negyedeljük. A citrom levével és az almalével kb. 5 percig fedő
alatt pároljuk, majd lecsepegtetjük és hűlni hagyjuk.
Elkészítjük a tésztát: a vajat elmorzsoljuk a liszttel, a cukorral,
a citromhéjjal és a tojás sárgájával. Hozzáadunk fél teáskanál sót,
alaposan összegyúrjuk. A sütőt 200 fokra előmelegítjük. A tésztát a formába nyújtjuk-nyomkodjuk úgy, hogy legyen
kb. 2 cm magas pereme. A körtéket elrendezzük a tésztán. A tojásokat a cukorral, gyömbérrel, vaníliás cukorral, a tejjel és egy csipet sóval jól elkeverjük, és a körtére öntjük. 30 percig sütjük, majd
félidőben a vajat a tetejére morzsoljuk. Sütés után fél–egy órát
pihentetjük, ezután lehet szeletelni.
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pÉlDaKÉp

5000 MÉTER FELETT
BEFAGY A CIPZÁR

Szászfai Judit

A MOL GEOLÓGUSNŐJE A PAMÍR TETEJÉN
KOLLÉGÁINAK NEM MONDTA, MIRE KÉSZÜL. NEM
HIÁNYZOTT NEKI, HOGY A KÖRMÜKET TÖVIG RÁGVA
AGGÓDJANAK ÉRTE, S AZON SOPÁNKODJANAK , MILYEN
VESZÉLYES, AMIT TERVEZ . TISZTÁBAN VOLT VELE.
A HEGYMÁSZÁS ILYEN MŰFAJ.

Aki azonban egyszer megtapasztalja a hegyek ölelésének furcsa varázsát, újra és újra akarja ezt az érzést.
Ahogy Judit is, miután sikeresen feljutott a Pamír-hegység harmadik legmagasabb csúcsára, a 7105 méteres
Korzsenyevszkajára.
„Nem csúcshódítás, csúcsmászás volt” – javít ki
a fiatal geológus már beszélgetésünk legelején.
„A hegynek teljesen mindegy, hogy megmászod-e vagy
sem. Az csak ott van, és esetleg megengedi, hogy felmenj rá” – tesz rendet a fejekben a vadászcsaládba született lány, aki már gyerekként rendszeresen az
erdőt kerülte, s gimnazistakora óta sok ezer kilométert
hagyott maga mögött különböző teljesítménytúrákon.
A csapat július 21-én érkezett meg Dusanbéba, Tádzsikisztán fővárosába. Útjuk innen Jirgitalba vezetett,
ahonnan helikopterhiány miatt csak háromnapos kényszerpihenő után utazhattak tovább a Moszkvina névre
keresztelt, 4200 méteren fekvő alaptáborba, ahol rögtön szembesülhettek is a magaslati levegő okozta szokatlan fáradékonysággal.
„A csapat végül
két tábori pihenőnap után indult

neki először a hegynek. „Első nap 5100, másnap 5300
méterre másztunk, itt felvertük a sátrainkat, majd a
visszamászás mellett döntöttünk. Ez amolyan előmászás volt, a hegy előzetes feltérképezése” – avat be
Judit a technikai részletekbe.
Az „igazi” csúcstámadás első napján a csapat 4200-ról
5300 méterre mászott. „Az első éjszaka reggelén iszonyatos időre ébredtünk. Vízszintesen esett a hó, az időt
pedig azzal múlattuk, hogy a befagyott cipzárt próbáltuk kiolvasztani, és aludtunk. A vihar délutánra ugyan
elvonult, de akkor már nem lett volna értelme elindulni, hiszen a hegyen csak kora délutánig szabad mászni, míg a délelőtt odasütő nap fel nem lazítja a havat.
Így még egy napot a sátorban töltöttünk, zömmel
hóolvasztással elütve az órákat. Ez a program egyébként a mászós napjainkból is 4–5 órát tett ki, a folyadék-utánpótlás ilyen magasságban létkérdés.”
A harmadik napon
Juditék végül
tábort bonthattak, s fel is jutottak 6300 méterre, ahonnan
másnap

Judit Miskolcon él, ám hétköznapjain a munka Szolnokra szólítja. Végzettsége szerint geológus, 2007 decembere óta pedig
a MOL-csoport Hazai KutatásTervezés részlegén szénhidrogén-kutatási munkatárs. Hobbija a
túrázás, tagja a
Magyar Hegymászó Oktatók Egyesületének, s
gyakran fordul meg bükki teljesítménytúrákon.

megkezdték a csúcstámadást. A kimerült társaság
végül nyolc-tíz kisebb csúcs megmászása után feljutott a kitűzött 7105 méteres magasságba. „Az első
gondolatom az volt, hogy de piszok hideg van idefent.
Talán jobban hatalmába kerített volna a csúcsérzés,
ha tiszta időnk van, és körbenézve látok is valamit.
Még csúcs-csokit sem ettünk, mivel az oroszok, akikkel
fent találkoztunk, jelezték a közelgő vihart, ezért elég
hamar elindultunk visszafelé. Így már csak az alaptáborban gondoltam végig: Fent voltunk! Igaz, egy különös érzés már felfelé menet is hatalmába kerített:
hogy milyen apró kis porszemek vagyunk. Amit akkor
érzel igazán, ha körbenézel, és látod, ahogy jobbra-balra rohangálnak alattad a felhők. Ilyenkor valahogy minden a helyére kerül.”
Judit az egy hónaposra nyúlt ázsiai kaland fényképeit szinte még át sem válogatta, de máris tudja, melyik
magaslatot venné célba következőként. „A Lenincsúcs lenne az. Egy biztos: mostani mászótársammal,
Nyulász Gáborral nagyon szívesen nekivágnék bármelyik hegynek, mindvégig szem előtt tartva azt a szabályt, amiben a mostani mászás előtt elsőként egyeztünk meg: anyánk hazavár.”
Szarka Tünde

„A hegynek teljesen
mindegy, hogy megmászod-e vagy sem.
Az csak ott van, és
esetleg megengedi,
hogy felmenj rá.”

Balról jobbra: Fóti István, Szászfai Judit, Vörös László,
Lesták Erzsébet, Nyulász Gábor

Egyszerûbben is
felkészülhet
a téli utakra!
Gondtalan utazását az AUTOSOS
szolgáltatásai biztosítják!
• Belföldön 1 órán belül a helyszínre érünk.
• A meghibásodott autót szervizbe szállítjuk.
• A javítás idejére csereautót, külföldön szállást biztosítunk.
• A szolgáltatást egész évben igénybe veheti.

Nyerjen síutat!
A szolgáltatást
2010. október 1-jétôl
2011. január 31-éig online
megrendelôk között egy
ausztriai síutat sorsolunk ki,
félpanziós szállással
és síbérlettel.

Kösse meg biztosítását online a www.autosos.hu oldalon,
használja a 2015-ös aktiváló kódot, és 10% kedvezményt kap
az AUTOSOS szolgáltatásaiból.

www.autosos.hu

KUltÚra

Sting

2010. NOVEMBER 6.
PAPP LÁSZLÓ SPORTARÉNA, BUDAPEST
A koncertsorozat júniusban indult Vancouverben és a telt házas észak-amerikai körút után
az európai kontinensen folytatódik. Az előadásokon Sting legnagyobb slágerei szólalnak meg az énekes-szerző saját tolmácsolásában, de ezúttal szimfonikus hangszereléssel,
a Royal Philharmonic Concert Orchestra kíséretében. Olyan művek csendülnek majd fel,
mint a Roxanne, az Every Breath You Take, az
Englishman In New York, vagy a Fields Of Gold.

Adj vért, és ments
meg három életet!

2010. NOVEMBER 2-26., BUDAPEST
A Magyar Vöröskereszt vérvételi kamionja légkondicionált, fűthető, orvosi szobával, négy vérvételi ággyal, adminisztrációs helyiséggel várja
a segíteni szándékozókat. A MOL által is támogatott jármű segítségével olyan helyekre is
eljutnak, ahol a feltételeket más formában nem
lehetne biztosítani.

Véradás 2010 novemberében:
2. Budapest, Moszkva tér
3. Budapest, Westend
4. Budapest, Őrs vezér tere
5. Budaörs, Tesco
15. Budapest, Westend
16. Budapest, Westend
17. Budapest, Moszkva tér
19. Csepel, Szent Imre tér
23. Budapest, Ericsson
26. Óbuda, Auchan

14.30-18.00
14.00-18.00
10.00-18.00
13.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
14.30-18.00
14.00-18.00
10.00-15.00
14.30-18.00

Az útvonal változtatás jogát fenntartják, az aktuális programot a www.veradas.hu honlapon nézhetik
meg az érdeklődők.

Programok – Fesztiválok

Botero, Szépművészeti Múzeum, Budapest
2010. SZEPTEMBER 30. – 2011. JANUÁR 23.

Megmosolyogtatóan kerekded és buja formák, jellegzetesen egyszerű, ám mégis kifejező alakok
uralják a kolumbiai születésű festőművész, Fernando Botero műveit. A közel hatvan olajfestmény
témáik szerint is változatos képet mutatnak: csendéletek, parafrázisok, a latin-amerikai élet helyszínei, a hétköznapi utcák, színes házak, cirkusz, bikaviadalok arénái. A MOL támogatását élvező
Múzeum+ Program csütörtökönként, hosszított nyitvatartással, koncertekkel, az aktuális kiállításokhoz kapcsolódó különleges eseménysorozattal várja az érdeklődőket.

Szegedi Jazznapok

2010. NOVEMBER 5-6., IH RENDEZVÉNYKÖZPONT, SZEGED
Színvonalas zene, némi jó bor és egy forró halászlé – így együtt szívet melengető hétvégi programnak ígérkezik. A Szegedi Jazznapok sztárvendégei ezúttal a trombitás legenda, Wallace
Roney a jungle-soul úttörője, Vinx, valamint a ZapMama híres bőgős-énekesnője, Manou Gall,
és a méltán népszerű lengyel vibrafonos, Bernard Maseli. A hazai mezőnyt a „kubai–magyar”
Elsa Valle és Winand Gábor zenekara, valamint Dés András együttese képviseli, a koncerteket
pedig szegedi színekben a fiatalokból álló Dél-alföldi Ütőegyüttes nyitja meg.

CD

JÁTÉK!

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
november 16-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Hurts: Happiness című CD-jét.
Előző számunk nyertese: Hajdu István, Mezőcsát.
Nyereménye: Bin-Jip Enter című CD-je.

The Script
Science & Faith

a-ha - 25
Budapest Bár: Zene
The Very Best Of a-ha EMI

Egykori debütáló lemezük egyenesen az első helyen landolt a brit
és ír albumlistán, melynek hatására Paul McCartney személyesen kérte fel őket amerikai stadionokban rendezendő turnéjának
előzenekarává. A „Science &
Faith” most második albumával
jelentkezik, mely rabul ejtő elegye
a hip-hop ritmusoknak, a hullámzó, fülbemászó dallamoknak.

A svéd a-ha együttes 1983-ban
alakult, első nagy slágerük, a Take
On Me azonnal a slágerlisták csúcsára repítette a poptriót, bemutatkozó albumokból több mint
11 milliót adtak el világszerte.
A The Very Best Of a-ha címen
most megjelent válogatáslemez
kronológiai sorrendbez 1984
és 2002 között születetett 19
kislemezdalt kínál.

SONY MUSIC

WARNER MUSIC
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A budapesti zenei élet egyik legnépszerűbb formációja immár harmadik lemezével jelentkezik.
A Zene című duplaalbum repertoárja igen sokszínű. Mindez a Budapest Bár zenekartól megszokott
rendkívül igényes, virtuóz és szellemes előadásában. A Zene című
programmal a formáció külföldi
vendégeivel együtt a világ egyik
legrangosabb fesztiválján,
a London Jazzfesztiválon debütál
november közepén.

Hurts: Happiness
SONY MUSIC

A manchesteri szintipop-duó úgy
jellemzi stílusát, mint „érzelmes
elektronikát, és „reményteli zenét egy reményvesztett helyről”. Olyan művészek inspirálták
őket, mint Prince és a Depeche Mode, ami érződik is a zenéjükön. Dalaik melankólikusak, gondolkodásra ösztönöznek, mégis epikusak és
felemelőek. Habár a 80’-as évek hatása tagadhatatlan, ez mégsem egy nosztalgikus utazás. Hurts
inkább szeretné újradefiniálni a brit popzenét és
stadionokat megtöltő zenét készíteni az új generáció számára.

KUltÚra

Mozi

Könyv
Spiró György
Tavaszi tárlat
MAGVETŐ

Harry Potter és a Halál ereklyéi
I. rész

Terhes társaság

INTERCOM

INTERCOM

A Másnaposok rendezője, Todd Phillips idén is összehozott egy fergeteges komédiát, melyben két lehetetlen társ egy mindent felforgató, vad utazáson vesz
részt. Peter Highman (Robert Downey Jr.) hamarosan apai örömök elé néz, és mindenképpen felesége mellett szeretne lenni első babájuk születésénél.
A reptérre igyekezve azonban összehozza a sors egy
nagyravágyó színésszel (Zach Galifianakis), aki meggyőzi, hogy autóval utazzanak keresztül a kontinensen. A szülészet felé tartó ámokfutásuk áldozatául esik jó néhány autó, legalább annyi barátság és
Peter minden épen maradt idegszála.
Mozibemutató: 2010. november 4.

DVD

Harry, Ron és Hermione ezúttal tanárai és
Dumbledore segítsége nélkül vágnak neki annak
a nagy feladatnak, hogy Voldemort halhatatlanságának titkát megfejtsék, és a rejtélyes horcruxokat
megsemmisítsék. A sötét erő azonban nem kíméli őket, és bekövetkezik a legrosszabb: kitör a háború! A halálfalók Roxfortot és a Mágiaügyi Minisztériumot is az uralmuk alá hajtják, és mindenütt Harry
Pottert keresik, hogy a Nagyúr elé vigyék. A különleges sorozat a befejezéséhez közeledik: az összes
főszereplő visszatér, hogy részt vegyen a végső
összecsapásban. A film digitális 2D-ben és 3D-ben is
megtekinthető.
Mozibemutató: 2010. november 25.

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Spiró György legújabb regényének története az ’56-os magyar
forradalom időszakában játszódik. Középkorú hőse röviddel a forradalom kitörése előtt kórházba kerül, és a szovjetek novemberi bevonulása után ér haza. Hősünket kollégái és a
barátai egyik napról a másikra kiközösítik, felesége pedig egy kiállítás, a Tavaszi Tárlat szervezésével van elfoglalva, s férje ügyével egyáltalán nem
törődik. Kettejük hideglelős története fél évvel a
váratlanul kitört forradalom után, a szintén váratlan demonstrációvá váló május elsejei felvonulással zárul.

Máté Bence
Láthatatlanul
FOTONATURA

Máté Bence, hazánk legismertebb természetfotósa 170 oldalon keresztül
mutatja be díjnyertes alkotásait. A képkészítések
kulisszatitkainak olvasását minden természetet kedvelő embernek ajánlunk. Limitált példányszámú, bolti forgalomba nem kerül, csak a www.
matebence.hu oldalon vásárolható meg összesen 400, személyre szólóan dedikált példány.
Kézzel készített, cérnafűzött, keménytáblás, kiadvány, páratlanul részlet gazdag nyomdatechnikai eljárással.

JÁTÉK!

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
november 16-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Kondor Vilmos: A budapesti kém című
könyvét. Előző számunk nyertese: Tátray Zsuzsanna, Pécs.
Nyereménye: Stephen Fry: Hazudozó című könyve.

Kondor Vilmos
A budapesti kém
AGAVE

Gyilkos paraziták
ADS

Dr. Kruipen (Val Kilmer) vezetésével indított kutatócsoport a sarkkörre utazik, hogy a globális felmelegedés hatásait vizsgálja.
Kutatómunkájuk során a tudósok egy mamut tetemére bukkannak. Innentől különös események
veszik kezdetüket. A tetemből egy
sosem látott faj egyedei másznak
elő, mely megtámad mindent, mi
útjába kerül. A tét az emberiség
fennmaradása.

Szépség és
Szörnyeteg
INTERCOM

Egy kis francia falucskában él a
szép, bájos és okos fiatal lány,
Belle, akit szabályosan üldöz szerelmével a jóképű, de durva lelkű Gaston. Egy napon Belle apját
elrabolja a környéken magasodó kastélyban lakó, rettegett szörnyeteg, aki váltságdíjként a lányt
kéri. Belle gondolkodás nélkül feláldozza magát, és önként besétál
a szörny csapdájába és itt kezdődik a varázslat.

Szex és New York 2
PRO VIDEO

A csajok ezúttal elhagyják imádott
városukat és a világ egyik legegzotikusabb, kincsekkel teli helyére utaznak. Carrie, Samantha,
Charlotte és Miranda számára
jobbkor nem is jöhetne a kirándulás, akik az unalmas hétköznapokból menekülnek, a házasság, anyaság kötelékéből. A középpontban
persze ismét a szerelem, a barátság és a férfiak állnak – megfűszerezve azt sok-sok fantasztikus
ruhával és cipővel.

A valódi magyar krimi megteremtőjének harmadik regényében Gordont Kállay miniszterelnök kémfőnöke, Ujszászy István bízza
meg azzal a fontos feladattal, hogy vigyen
el egy levelet a német spionoktól hemzsegő
Budapestről a háborútól kísértetvárossá vált
Velencébe. Gordon így beutazza a háború sújtotta Európát, de mire Velencébe ér, az amerikai összekötőjét egy titokzatos alak megöli.
Az újságíró visszatér Budapestre, hogy megtalálja az árulót. A levélben a miniszterelnök
szeretné felvenni a kapcsolatot a szövetséges
hatalmakkal, így a tét nem kisebb, mint egész
Magyarország jövője.
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FeJtÖrŐ

DOMINÓGOND
Fordítsd meg két dominót úgy, hogy a felső sorban kettővel több legyen a számok
összege, mint az alsóban!

CSAK AZ EGYIK IGAZI!
A képből kiemelt részletet megtalálod négy másik társaságában. Az a
kérdés, melyik az igazi?

SZÁMOLD KI!
Minden ábrában négy számjegy látható. Az a feladatod, hogy tegyél műveleti jeleket a számok közé úgy, hogy azokat elvégezve minden esetben 25 legyen a végeredmény a körön belül. A műveleti jelek sorrendjét nem kell figyelembe venned.
Megfejtés: SZÁMOLD KI: 8+2x3–5=25, 9:3x8+1=25,7–3+1x5=25,6x6:2+7=25; DOMINÓGOND: A két legszélső dominó megfordításával a felső sorban 33, az alsóban
pedig 31 lesz a számok összeg; CSAK AZ EGYIK IGAZI: Fentről a negyedik az igazi, a többi hamisítvány.
A rejt vény meg fej té sét november 16-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesz tő ségünk címére beküldeni (Stí lus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Novemberi rejtvényünk helyes beküldői között
könyvcsomagot sorsolunk ki. Az októberi nyertesek: Szeremeta Károlyné, Budapest; Harmath Lajos, Polgárdi; Bognárné Miskolczi Márta, Kiskunhalas; Varga Virgínia, Gencsapáti; Tóth Pálné, Nemesgulács.
Gratulálunk!
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Cuba
weekend

• vérpezsdítő latin party kubai
zenészekkel és táncosokkal
• salsa táncoktatás és koktéltanfolyam
• exkluzív szivarbemutató
• vágykeltő étel- és italkülönlegességek
• mesterkurzus latin amerikai borokból és párlatokból
www.spirithotel.hu, 06 95 889 555

Decem
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79 90
0
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HoroszKÓp

NYILAS

11. 23. – 12. 21.
Igaz, hogy a november eleje a legtöbb tüzes jegyű ember
számára pihenést ígér, de ön most kivételt képez, mert
cselekvő energiáját a munkájában fogja kiélni, jól fogja
kamatoztatni kreativitását. November első hétvégéje egy
kellemes társasági eseményt jelez. Olyan emberekkel fog
megismerkedni, akik akár a karrierjén is lendíthetnek.

BAK

SKORPIÓ

RÁK

OROSZLÁN

05. 21. – 06. 21.
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07. 23. – 08. 23.

Ha úgy érzi, hogy valaki becsapta, vagy nem kapta meg a pénzéért járó megfelelő ellenszolgáltatást, akkor álljon ki magáért és igenis harcoljon az igazáért. Nem baj, ha mások ezért
túl erőszakosnak vélik! Persze, azért ne veszítse el a mértéket, és előbb próbálja meg szép szóval elintézni a dolgot. Ne
feledje, ön karddal az oldalán született, de ezt csak szükség
esetén veheti elő.

SZŰZ

04. 21. – 05. 20.

Egy váratlanul betoppanó új munkalehetőség nagy örömöt
szerez, és főként új távlatokat sejtet. Ne tétovázzon, hogy
belefog-e, mert a jó alkalmak ritkán ismétlik meg önmagukat. Bár lehet, hogy anyagilag csak később fogja kedvező hatását élvezni, de végre valami olyasmit csinálhat, amiben kedve telik.

06. 22. – 07. 22.
Ebben a hónapban nem fog nagy élmények után áhítozni,
inkább annak örül, ha minél többet lehet otthon, de ebben
nem is lesz hiány. Egy kisebb, lakáson belüli felújítás vagy
átrendezés még kellemesebbé teszi a közérzetét. A jegy férfi
szülöttei hódító kedvükben lesznek, a szokottnál is nagyvonalúbban viselkednek.

08. 24. – 09. 23.
Ezekben a napokban a munkahelyén szükség lesz az önre
jellemző nagy precizitásra, munkatársai ugyanis túlságosan
elvesznek a részletekben. Barátai szokatlan kérésekkel ostromolják, amire kezdetben szívesen mondana nemet, de végül
győzni fog a jó szíve. Nem fogja megbánni, hogy nem tagadta
meg a segítséget.

A november első két hetében sokat és szívesen fog időzni olyan emberek között, akikkel jól érzi magát, és kölcsönösen többletenergiát nyernek egymástól. Ha friss párkapcsolata van, az igen megnyugtatóan alakul, nap mint
nap egyre több örömöt fedeznek fel egymásban.

IKREK

10. 24. – 11. 22.
Vegyes hatásokkal köszönt be a november, lesznek olyan
napok, amikor nehezen uralkodik a hangulatain, sokszor
magának való, rosszkedvű lesz. Arra azért vigyázzon, hogy
mogorvaságával akaratlanul se bántson meg másokat. Tartson egy alapos önvizsgálatot, hogy vajon jó irányban haladnak-e a céljai.

03. 21. – 04. 20.
Ez a hónap sok lehetőséget tartogat az ön számára, főleg
új ismeretségek kötésére. Bár kétségtelen, hogy ez a
hideg és nyirkos évszak nem igazán az ön kedvence, de
ez korántsem jelenti azt, hogy ne élvezhetné az életet.
Különösen a november második hete tartogat több vidám
közösségi eseményt és kikapcsolódást, amiből nagy kár
lenne, ha kimaradna.

BIKA

Scarlett Johansson
1984. 11. 22.

02. 20. – 03. 20.
Ha az előző időszakban valamiféle családi vita okozott
gondot, akkor most ezt könnyen el tudják simítani, méghozzá úgy, hogy még csak magyarázkodni sem kell.
A november kulcsszava az ön számára a humor és a könynyedség. Meglátja, ha sikerül régi sérelmein felülemelkednie, sokkal jobban fogja magát érezni.

KOS

Calvin Klein
1942. 11. 19.

01. 21. – 02. 19.
Amilyen vidáman köszöntött be a november, annyira
jó lesz a folytatása is. Szabadságvágya a szokottnál is
nagyobb lesz, amit most környezete jól fog tolerálni. Sokan
kicsit túlságosan eredetinek vélik önt, de ez sose zavarja! Ne hagyja, hogy törekvéseit bárki is korlátozza, feltéve
persze, ha ezek nem zavarnak másokat.

HALAK

Owen Wilson
1968. 11. 18.

12. 22. – 01. 20.
Ebben a borongós hónapban a megszokottnál is több elintéznivaló szakad önre, de munkáját siker koronázza. Társa sokat segít, ne várjon tőle lehetetlent. Egy barát kicsit
túl sokat vár el öntől, ami okoz majd némi döntési nehézséget. A legjobban akkor cselekszik, ha előre eldönti, hogy
kire mennyi időt szentel, és ehhez tartja is magát.

VÍZÖNTŐ

Gemma Ward
1987. 11. 03.

MÉRLEG

09. 24. – 10. 23.
Kicsit nehéz, feszült napokkal köszönt be a november. Ne ijedjen meg, gyorsan maga mögött hagyja majd ezt a nehezebb
időszakot, ami aztán sosem fog visszatérni, de azért talán
nem árt, ha egy kicsit erőt vesz a kedvetlenségén. Hogy mit
tehet ezért? Először is vegye magát körül vidám emberekkel,
és kényeztesse magát minden földi jóval.

promÓciÓ

A 

TOYOTA

EGYEDÜLÁLLÓAN ÜGYFÉLBARÁT SZOLGÁLTATÁSI
CSOMAGOT ALKOTOT T AZ ÉLVONALBELI
JAPÁN AUTÓGYÁR : A

TOYOTA G ONDOSKODÁS
P ROGRAM EGYEDÜLI CÉLJA , HOGY A TOYOTATULAJDONOSOK GONDTALANUL ÉLVEZHESSÉK
AZ AUTÓZÁS ÖRÖMEIT.
A Toyota eddig is számos kimagasló színvonalú szolgáltatással igyekezett levenni ügyfelei válláról az autó fenntartásával kapcsolatos kisebb-nagyobb terheket –
most pedig mindezt jelentősen továbbfejlesztve, sőt új szolgáltatásokkal kiegészítve, megalkotta a Toyota Gondoskodás programcsomagot.
Aki Toyotával jár, az tudja: a márka országúti segélyszolgálata a nap huszonnégy
órájában készen áll arra, hogy szükség esetén a segítségére siessen; ezt a fajta szolgáltatást a legtöbb autógyár csak a garancia időtartamára biztosítja, ám a
Toyota Gondoskodás Programban az ügyfél ezt igényei szerint meghosszabbíthatja. Hasonlóan rugalmasan változtathatja meg a garanciális időt is az Extracare biztosítási csomaggal, ami mellé a Toyota most értékes anyagi támogatást is nyújt.
S mert a vállalat tudja, hogy az idősebb autókban már aktuálissá válhat néhány
kopó alkatrész cseréje, a négy évnél idősebb modellek többségéhez kedvezményes szervizárakat alakított ki. Mindezt a különleges Toyota Casco teszi teljessé,

ami a megszokott konstrukcióknál sokkal kedvezőbb casco biztosítást ajánl a márka ügyfeleinek.
S hogy miért dolgozik a Toyota ilyen elkötelezetten ügyfelei elégedettségéért? Mert
a vállalat filozófiája szerint egy jármű csak felerészt áll fémből – a másik fele pedig
olyan szolgáltatásokból tevődik össze, amelyek ugyan nem láthatók és tapinthatók, mégis szerves részét képezik az autónak.

Pontok pont jókor!
Kata és az életmentő kávé

FIZESSÜK
MOST MI AZ ÖN
TÉLI GUMIJAIT?
Akció részletei: www.bridgestone.hu
Ön már Forensis Autoklub tag? Csatlakozzon és vásároljon Ön is kedvezményesen!

Elköteleztük magunkat amellett, hogy a legtökéletesebb
technológiát, min séget és szolgáltatást nyújtsuk Önnek.
Szenvedélyünk a tökéletesség.
www.bridgestone.hu

Megújult Toyota Corolla
Gondoskodás csomaggal

Megérkezett a dinamikusabb külsővel és sok nom, apró újítással felvértezett Toyota Corolla. Szeretnénk,
hogy Ön is hosszú távon örömét lelje az autóinktól megszokott, kimagasló Toyota minőségben. Ezért is kínáljuk
a megújult Corollát most – a legtöbb új Toyota modellünkhöz hasonlóan – Toyota Gondoskodás csomaggal.
Toyota Gondoskodás csomag*:
- díjmentes karbantartás
- plusz 2 év Extracare garancia
- minden új Toyota személygépkocsihoz és Hilux modellhez
További részletekkel várjuk Nyílt Hétvégénken, 2010. november 6-7-én, a Toyota márkakereskedésekben.
A képen látható gépkocsi illusztráció. A Toyota Corolla kombinált üzemanyag-fogyasztása (l/100km): 4,7-6,4; kombinált CO 2 - kibocsátása (g/km): 125-150.
*Az ajánlat 2010. október 16-tól érvényes a Toyota személygépkocsikra és a Hilux modellekre, a 2010. december 31-ig kötött vevőszerződések esetén. További részletek a www.toyota.hu oldalon.

