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2012. MÁRCIUS

A hosszú tél után azt hiszem, mindenki az első langyos
napsugarakat várja, amely egyet jelent valami új elindulásával, felfrissüléssel, újrakezdéssel. A kora tavasz a szó
valódi és átvitt értelmében is a kivirágzás időszaka.
A tavasz azonban nem mindenkinek jelenti az újrakezdést, sokan vannak, akiknek nem az évszakok váltakozása, hanem az események fontossága határozza meg
életritmusukat. Közéjük tartoznak például a férfi kézilabda-válogatott tagjai. Ilyés Ferenc, Császár Gábor, Mikler
Roland és társai januárban az Európa-bajnokságon mutatott hősies és fantasztikus játékukkal egy ország szimpátiáját vívták ki, ám a sikerek ellenére sem pihenhetnek. Áprilisban olimpiai, júniusban világbajnoki selejtező
vár rájuk, míg közös álmaink és reményeink szerint július
végétől a londoni olimpián szoríthatunk újra a csapatnak.
Hozzájuk hasonlóan, a MOL leányvállalata az FGSZ Földgázszállító Zrt. hétköznapi hősei is egész évben „pályán
vannak”, de leginkább a nagy hidegben hallunk róluk,
hisz ilyenkor az ő munkájukon múlik, hogy ne legyen
fennakadás lakásaink fűtésénél.
A természet márciustól egyre színesebb arcát mutatja,
ezért szívesebben és egyre több időt töltünk a szabadban, leporoljuk sport- és kerti eszközeinket, jobban figyelünk táplálkozásunkra, egészségünkre.
A tavasz közeledtével érdemes már most körülnézni,
milyen szabadidős lehetőségeket találunk közelünkben,
milyen újdonságot, új terepet szeretnénk idén kipróbálni.
Kezdjünk el felkészülni a bringaszezonra, rendezzük át
lakásunkat a tavaszi trendeknek megfelelően és készítsünk különleges, friss ételeket!
Tavaszváró tippeket és ötleteket kínálunk márciusi számunkban!
Pánczél Andrea
magyarországi
kommunikációs igazgató

IMPRESSZUM

Meg jelenik havonta Kiadja a Hamu és Gyémánt Média Kft., 1012 Budapest, Pálya utca 9., telefon: +36 1 487-5200, fax: +36 1 487-5203. A kiadó vezetői: Csetényi Csaba és Krskó Tibor. Kulturális kiadó vezető:
Tarpai Zoltán. Lapalapító: MOL Nyrt. A lapalapító képviselője: MOL Nyrt. Társasági Kommunikáció. Postacím: 1517 MOL Nyrt. Pf. 15. Felelős kiadó: Somlyai Dóra. Lapigazgató: Dr. Pánczél Andrea. Lapmenedzserszerkesztő: Újhelyy Attila. Kreatív tanácsadó: Simon Virág. Főszerkesz tő: Tarpai Zoltán. Szerkesztő: Richter Zita. Olvasószerkesz tő: Fekete Zoltán. Korrek tor: Dudás Márta. Design: Hamu és Gyémánt Média –
Gordos Gergő, Staller István. Szerzők: Bihari Szabolcs, Csepelyi Adrienn, Hegyi Áron, Horváth Andrea, Lakoczky Nóra, Patakfalvi Dóra, Sinkó Edit, Szőcs Lilla, Tomanicz Éva, Tóth Bálint. Fotók:
www.fotogyar.com, info@fotogyar.com, telefon: +36 1 487-5201, Képszerkesztő: Krékits Péter. Fotográfusok: Acsai Miklós, Mudra László, Sárosi Zoltán. Ügynökségi képek: Europress, Shutterstock, Stockfood, Thinkstock.
Hirdetésfelvétel: Bálint Balázs, telefon: +36 1 487-5245; e-mail: balint.balazs@mediasc.hu.
Fotóink, írásaink és grafikáink, a szerkesz tési és tördelési megoldások önálló szerzői jogi védelem alatt állnak. Engedély nélkül másolásuk, felhasználásuk és utánzásuk jogszabályba ütközik és büntetőjogi felelős ség gel jár. ISSN 1785–0061

2012. március | stílus&lendület | 3
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Újraindulhat a gyártás a Polski üzemében
Az egykori Polskit gyártó FSO autógyár varsói
üzemében több mint egy éve állt le a termelés,
amikor beszüntették a Chevrolet Aveo gyártását. Most a Magna lát fantáziát az üzemben, és
nem is minden alap nélkül. A Nissan számára
„bérgyártást” vállaló cég egy felszerelt gyárat
kapna (a szerszámokat azóta is karbantartják),
és az FSO egykori 1700 szakképzett alkalmazottjából is több százat vissza lehetne venni.

Három turbóval készül a Porsche 911
A jobb hatásfok és az alacsonyabb károsanyagkibocsátás érdekében a Porsche is új megoldásokra kényszerül. A 911-es következő generációjának 3,8 literes alapmotorja már három
turbófeltöltőt kap: egy kisebbet, amely alacsonyabb fordulatszám mellett, és két nagyobbat,
amely a magasabb tartományokban tolja a levegőt az égéstérbe. Így még akár a maximális teljesítmény is növelhető lesz (kb. 600 lóerőre), és
alacsonyabb lesz a károsanyag-kibocsátás.

Január 23-án kezdődött Kínában a sárkány éve, amely a legjelentősebbnek mondható
a 12 állatövi jegy közül. A jeles alkalomból a Rolls-Royce egy limitált, de titokban tartott
darabszámú szériát készített, amelyet az utolsó darabig sikerült értékesíteni. A mélyvörös autók számos pontjukon magukon viselik a sárkány nyomát, így például a kézzel hímzett bőr fejtámlákon,
vagy az utastér aranyozott berakásain. A közel 300 millió forintos modell sikerén felbuzdulva a brit gyártó
arra készül, hogy bővíti a szériát, mert szemmel láthatóan van igény a különleges luxusautóra.

Egy alapra
tucatnyi modell

A Volkswagen forradalmi technológiai újítást
mutatott be: az MQB (Modulare Querbaukaste)
névre hallgató egység a jövőben a konszern
üzemeiben készülő számos modell alapjául
szolgálhat. A Golf hetedik generációjára kifejlesztett váz néhány részlettől (ilyen az első tengely távolsága és a pedálsor kialakítása) eltekintve szinte kötetlenül módosítható. Ez pedig
azt jelenti, hogy az eddigieknél sokkal könynyebb és nagyobb szilárdságú alapra a Golftól
a Passatig számos modell ráépíthető. Sőt, nemcsak Volkswagenek, hanem a SEAT, vagy éppen
a Škoda limuzinjai, egyterűi és kupéi alatt is
bevethető. Ezzel hosszú távon óriási költségeket lehet megtakarítani, mert az egyes modellek gyártási mennyiségét könnyedén lehet a
mindenkori piaci igényekhez igazítani.

A Yamaha is egy régi újdonsággal támad
A japán gyártó 1978-ban mutatta be a kezdetben
SR500, majd SR400 néven futtatott egyhengeres
léghűtéses motorját. Egy jó évtizeddel ezelőtt azonban a Yamaha leállította a tengerentúli – azaz európai – értékesítést, miközben a japán piacon továbbra is remek számokat produkált a 26 lóerős gép,
amely már éppen elég nagy a kényelmes és biztonságos országúti motorozáshoz, de még nem túl nagy
a könnyed városi mozgáshoz. És miután Európában
most nem nagyon van ilyen méretű (azaz 400 köbcentis) gép, kereslet viszont érezhetően lenne, az
SR400-as jó esélyekkel indul a vásárlók kegyeiért.

Renault Alpine: újra! Idén lesz 50 éve, hogy
megkezdődött a Renault Alpine A110 gyártása,
amely egészen a 70-es évek közepéig az egyik legsikeresebb európai sportautó volt. A mindössze
800 kilós farmotoros autóba előbb csak 1,1 literes
71 lóerős motor került, később azonban már az
utcai verziót is 125 lovas motorral kínálták. A hírek
szerint a franciák most nagy erőkkel készülnek a
modell modern formában történő feltámasztására.

Megmentették a Saab múzeumát A szomorú véget ért autógyár teljes történetét bemutató, 120 darabból álló gyűjteményt az üzemnek helyet adó város, Trollhattan, a jövőben már
újra csak repülőgépeket gyártó Saab AB és a
Wallaenberg Alapítvány vette meg. A múzeum így
a felszámolást elkerülve a jövőben Trollhattan
legfőbb turistacsalogató látványossága lehet.
4 | stílus&lendület | 2012. március

Škoda Citigo:
adj egy ötöst!
A tavaly ősszel bemutatott háromajtós
Citigo praktikusabb, ötajtós változata is megérkezett. A tervezők nem
sokat vacilláltak, és nagy rizikót
sem vállaltak, amikor a Volkswagen sikeres Up! modelljének formatervét vették alapul. A műszaki
megoldások terén is biztosra mentek: a modell ugyanúgy 3,56 m
hosszú, mint a háromajtós (csak

könnyebb a ki- és beszállás), és a csomagtartó 251 literes űrtartalmában sincs változás. Ebbe az autóba is a háromhengeres
1,0 literes benzinmotor kerül – 60 vagy 75 lóerős
teljesítménnyel. Előbbi a Start-stop rendszerrel csak
4,1 litert fogyaszt 100 kilométeren vegyes ciklusban.

autÓs-motoros HírEK

Befutott a Ford
új egyterűje

Egy évvel ezelőtt még csak tanulmányautóként
mutatták meg a Ford egyterűjét, azonban a pozitív
fogadtatás hatására a Genfi Autószalonon már az
igazi, gyártásra érett B-Max mutatkozik be. Az Opel
Meriva európai ellenfelének szánt közepes egyterű
merész formai részletekkel és a hátsó tolóajtó kínálta praktikummal igyekszik belopni magát a leendő vásárlók szívébe. A verseny persze ebben a kategóriában az utastér kínálta kényelem és praktikum
terén dől el, de azért az sem mellékes, hogy milyen
motorokra lehet számítani: szinte biztosan érkezik
az 1,0 literes (100 vagy 120 lóerős) kis turbós benzines, amely szép lassan felváltja a mai 1,6-os négyhengereseket.

Megﬁatalodott a Smart

A Mercedes–Benz kisautója már hat éve fut szinte változatlan formában, így – a Renault-val együttműködve
– elérkezett a modellfrissítés ideje. Megújult
a hűtő, nagyobb és feltűnőbb lett a jelvény,
kicserélték a lökhárítókat, középre igazították a kipufogót, és a LED-es ködlámpák
is új helyre kerültek. A motorválasztékhoz ugyanakkor nem nyúltak: a háromhengeres 1,0 literes benzines 61, 71, 84 és
102 lóerős változatban elérhető, míg a 800 köbcentis dízel
ugyan csupán 54 lóerőt ad le, cserébe viszont beéri
3,3 liter gázolajjal 100 kilométeren. A hírek szerint hamarosan érkezik egy négyüléses és egy új kupé modell is.

Megérkezett
az NC700 sorozat

A Honda komoly sikerekre számít az előredöntött,
soros kéthengeres blokkból és a köré épített csővázból álló NC700 platformtól. És a várakozás nem is minden
alapot nélkülöző: az egyszerű felépítményből, mint az most látható is, többféle modellt lehet kialakítani, ráadásul kellően kedvező áron ahhoz, hogy jó esélyekkel induljon a piacon. A japán gyártó
elsőként az Integra nagyrobogót, az NC700S csupasz motort (naked bike), valamint az NC700X
túraendurót vezette be a piacra. Az alacsony ár nem zárja ki a jó felszereltséget: valamennyi
modellhez rendelhető blokkolásgátló és a DTC duplakuplungos váltó. Ráadásul az enduró optimális viszonyok között akár 3,6 liter üzemanyaggal is beéri 100 kilométeres távon.

Itt a családi Fiat 500

A Genfi Autószalonon mutatja be a Fiat az 500-as megnövelt, már-már családi változatát. Szóval, aki eddig
csak azért nem vette meg az olasz kisautót, mert nem tudta hátra beültetni a nagyit, annak mostantól egy érvvel kevesebb van a talonban. A Punto alapjaira épülő 500L érdekes módon még a Panda néhány stílusjegyét
(pl. a hátsó oldalablakok) is megörökölte. A 414 cm hosszú és
178 cm széles autó 166 cm magas, azaz szinte egyterűnek
mondható. A meghajtásról a 900 köbcentis, kéthengeres Twinair, az 1,4 literes benzinmotorok valamelyike, és egy 1,3 literes
Multijet II dízel gondoskodik majd.
A gyártás nyáron indul a Fiat
szerbiai gyárában, a forgalmazás pedig az év végén rajtolhat el.

címlapsztori

ilyés ferenc
csapatkapitány
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császár gábor
irányító

címlapsztori

A remény

bajnokai

A KÉZILABDA-VÁLOGATOTT

NYOLCADIK HELYEN VÉGZETT A MAGYAR
KÉZILABDA-VÁLOGATOTT A JANUÁRI EURÓPA-BAJNOKSÁGON,
DE ENNÉL JÓVAL TÖBBET ÉRT EL: EGY ORSZÁG SZERETETÉT
ÉS TISZTELETÉT VÍVTA KI. A FANTASZTIKUS EREDMÉNYEKET
HOZÓ SZERBIAI TORNA HÁROM FŐSZEREPLŐJÉVEL
KÜLÖNÖS KULISSZÁK KÖZÖTT BESZÉLGETTÜNK
NÉPSZERŰSÉGRŐL, ÁLMOKRÓL,
OLIMPIAI VÁGYAKRÓL.
– Még szerencse, hogy ma éppen a George Clooney-s sármomat
hoztam magammal – mondja viccesen Császár Gábor, a válogatott irányítója, amikor megérkezik a fotózásra. Aztán üdvözli a már
ott lévő Ilyés Ferenc csapatkapitányt, és a válogatott egyik kapusát, Mikler Rolandot, bohókásan bemutatkoznak egymásnak,
mintha még soha életükben nem látták volna egymást. Pedig lassan jobban ismerik a másik mozdulatait, mint a sajátjaikat, annyira összeszoktak a válogatott-edzőtáborokban. Legutóbb januárban a szerbiai Európa-bajnokságon
mutatták meg, hogy ha kell, tűzbe mennek a másikért.

Álomból valóság

mikler rolAnd
kapus

– A jó közösségünket az is remekül mutatja, hogy akkor sem
mutogatunk a másikra, amikor kikapunk – kezdte Mikler Roland.
– Tavaly, a világbajnokságon alakult ki ez a csapatszellem. Sok
az egyidős a csapatban, akik már az utánpótlásban is együtt játszottak, és Mocsai Lajos elvei is meghatározzák a válogatottat.
A kapitány nagyon közvetlen, érti a viccet is. Szeretünk például
focizni edzésen, minden győztes meccs után lehetőségünk van
rá, ilyenkor mindig valaki „véletlenül” a mester felé gurít egy labdát, hogy tudja, mi jár nekünk... – mondja a rá jellemző csibészes
mosollyal, de ekkor már ő is az öltöző felé kacsingat, ahol Császár
Gábor ruhát próbál, Ilyés Ferenc pedig rezzenéstelen arccal tűri
a sminkelést. 2011-ben az év legjobb magyar kapusának választott Mikler a fotózás előtt elárulja idei legfőbb célját: – Gyerekkorom óta az olimpiára vágyakozom. Aki elkezd komolyan sportolni, annak nem lebeghet más a szeme előtt, csak hogy kijusson
az olimpiára. Ez az álmom, ez az életcélom, tűzön-vízen át harcolni fogok érte!
A magyar csapatnak ehhez áprilisban olimpiai selejtezőn kell
részt vennie Svédországban, ahol a házigazdák, a macedónok és
a brazilok alkotta négyes csoportban kell az első két hely valamelyikén zárnia – a küldetés tehát nem lehetetlen.
– Kényelmes? – töri meg a csendet a stylist
kérdése az öltönyt magán méregető Ilyéshez.
– Ha azt akarod, hogy kényelmes legyen, akkor farmert
és pólót adj rám –válaszol nevetve a csapatkapitány.
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Elnöki köszönet

Vetési Iván, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke: „Minden mérkőzésen a látottak hatása alá kerültem, legtöbbször nem is tudtam egy helyben ülni, mint a sportvezető
kollégáim. Kiabáltam, tapsoltam, előjött belőlem a szurkoló. Követtünk el ugyan hibákat a tornán, de szégyenkezésre semmi okunk. Büszke vagyok a válogatottra! A legnagyobb élményem a világbajnok franciák elleni meccshez kapcsolódik. A találkozót követően a szállodában a francia játékosok arcán egészen furcsa állapotot láttam, valósággal padlóra küldtük őket, ráadásul ezt a bravúrt több ezer magyar szurkoló előtt vittük véghez. Ezek az élmények emelik a sportág presztízsét. A magyar válogatott legfőbb fegyvere a csapatszelleme, amellyel bárkit le tud győzni. Nincsenek kiugró sztárjaink, itt emberek vannak, akik alárendelik magukat a közös sikernek. Ilyen szakmai és
támogatói háttérrel nem is szabad másban gondolkozni, csak abban, hogy kijutunk az olimpiára.”
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Ám azonnal feloldódik, amint kiderül, hogy először
válogatott mezben kell feszítenie. Mindhárom játékos a szokásos rutinnal, büszkén húzza magára a
címeres, meggypiros trikót, nézegetik egymás cipőjét, dobálják a labdát. – Roli, gyere, állj be – szól oda
Miklernek rutinból Ilyés, amikor meglátja a képek
hátteréül szolgáló, amúgy krétával rajzolt kézilabdakaput. Pont úgy, mintha edzésen lennének...

Szív küldi
Az elsőként sorra kerülő „Csaszit”, vagyis Császár
Gábort zrikákkal „segítik” a társak, és amíg ő végez
a kamerák előtt, Ilyés Ferenc mesél az újvidéki élményeiről. – Az összhang mellett a rengeteg kapott szeretet is közrejátszott a jó eredményekben. Pluszerőt
adott, hogy az újvidéki csarnok tele volt magyarokkal, szinte hazai pályán játszottunk. Csapatkapitányként érzem a felelősséget a csapaton belül, de itt
mindenki tudja a feladatát, egymásért hajtunk, a
motivációval nincs gond, mindenki bent akar maradni a keretben. Furcsa helyzet ez. A 2004-es olimpián
Csaszival szinte újoncok voltunk, „lobogtunk a szekér végén”, ahogy szülőhelyemen, Erdélyben mondjuk. Mára megváltozott a szerepünk, végigjátsszuk a
meccseket, sok múlik rajtunk. Az olimpia mindannyiunk szeme előtt ott lebeg, és már csak egy lépésre
vagyunk tőle. Athénban úgy éreztem magam, mintha
álmodnék, csak kapkodtam a fejem, a negyedik hel�lyel fantasztikusat produkáltunk. Aki még nem volt
olimpián, az azért küzd, hogy kijusson, aki pedig már
volt, az azért, hogy újra átélje a hangulatát.
A gyors ruhacsere után a játékosoknak van egy kis
idejük, hogy megálljanak együtt a tükör előtt, de a
mutatvány hangos nevetésbe fordul – mindegyikük
furcsán érzi magát az elegáns öltözékben. Pár perc
után a fiúk már olyan összeszokottan mozognak,
mint ahogy a pályán hajtják végre Mocsai Lajos taktikai utasításait.
– Minden adott volt ezen az Európa-bajnokságon
ahhoz, hogy nagyot alkossunk – mondja az Eb-n 43
góljával a magyar csapat legeredményesebb játékosa, Császár Gábor. – Az első három mérkőzés nagyon

Mocsai Lajos, a magyar férfiválogatott
szövetségi kapitánya:

„Még a hozzáértők is kevés esélyt adtak a csoportból való továbbjutásra, én úgy indultam el az Eb-re,
hogy szeretném, ha három mérkőzésnél többet játszanánk. Ez végül sikerült, de ehhez a csapat elképesztő elszántsága, ritkán látható motiváltsága kellett, ami euforikus hangulattal párosult. A csapatom rendkívül
szerethető, szimpatikus, kiváló emberekből áll, akik bizonyították, hogy a kézilabda a magyarok vérmérsékletéhez leginkább illő kreatív labdajáték. Ennek a csapatnak több mint ötven százalék esélyt adok arra, hogy
kijusson a londoni olimpiára. Természetesen olykor eszembe jut az is, hogy nekem ez már a negyedik ötkarikás szereplésem lenne (a férficsapat 1988-as, a nők 2000-es és 2004-es irányítása után – szerk.), a vízilabdázókat vezető Kemény Dénesen kívül egyik csapatsportban sem volt olyan kapitány, akinek megadatott
az az élmény, hogy négyszer is vezethetett magyar válogatottat az olimpián.

jól sikerült, bennünket is meglepett, hogy mennyi
embert hoztunk lázba a játékunkkal. Ez a szurkolók
sikere is volt, mert sokszor átlendítettek bennünket
a holtponton. Amikor kétezer ember egyszerre énekelt és hajtott bennünket, azt csak jó játékkal lehetett meghálálni. Több tucatszor visszajátszották a
közvetítések során azt az immár emblematikussá
vált jelenetet, amikor Császár Gábor bedobta a spanyolok ellen egyenlítést hozó, időn túli hétméteresét, társai pedig azonnal a nyakába borultak ünnepelni. A szakemberek szerint is kiemelkedőt nyújtott
az Eb-n az irányító, de ő vajon mennyire volt elégedett magával? – Valóban jól ment a játék, talán az
eddigi legjobb világversenyem volt. A saját mérkőzéseimet nem szoktam visszanézni, érzem, mit rontottam vagy mit csináltam jól. A spanyolok elleni időn
túli büntetőt azért megnéztem – ez olyan pillanat,

amelyet még az unokáimnak is mesélni fogok! Most
körülvesz bennünket a népszerűség, hazudnék, ha
azt mondanám, nem esik jól, de a helyén kell kezelni. Folyamatosan jönnek a megmérettetések, áprilisban az olimpiai selejtezőn, júniusban a norvégok
elleni vb-selejtezőn, és reményeink szerint az olimpián augusztusban. Megvan bennünk az erő, hogy ezt
a sorozatot is sikerrel csináljuk végig. Olyan társaság
jött össze, amely a következő évekre komolyan meghatározhatja a magyar kézilabdázás jövőjét és helyét
a világ élmezőnyében.
A többórás fotózás után mindhárman visszavedlenek
hétköznapi viseletükbe, és máris sietnek klubcsapatuk edzésére, Veszprémbe és Szegedre. Profik. Sőt,
példaképek. Hősök, egy ország kedvencei. Egy legendás film után szabadon: a remény bajnokai.
Tóth Bálint

„A mikor kétezer ember

egyszerre énekelt és hajtott

bennünket, azt csak jó játékkal
lehetett meghálálni.”

A kézilabda-válogatott tagjai az alábbi ruházati márkák termékeit viselték a fotózáson: Ermenegildo Zegna, Guess, Benetton, H&M, Zara, Salamander.
Fotós: Fotógyár/Sárosi Zoltán, asszisztens: Hargitay Olivér, stylist: Flórián Kata, smink: Kovalik Natasa, haj: Winkler Adri. Külön köszönet az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának!

NatÚra

Mozdulj!
tavaszi megújulás

A hétköznApok feszített tempÓjA megviseli A testet és A lelket.
olykor nehéz felAdAtnAk gondoljuk Azt, hogyAn iktAssunk frissítŐ
mozgást A nApirendünkbe – pedig AprÓ trükkökkel , kézenfekvŐ
megoldásokkAl , A természet AdtA lehetŐséget kihAsználvA már
most formábA hozhAtjuk mAgunkAt tAvAszrA .
Érdemes a legegyszerűbb lépéssel kezdeni: a liftezést
cseréljük le lépcsőzésre, a tömegközlekedést pedig
biciklire. Így akár az ebédünket is le tudjuk mozogni anélkül, hogy kondibérletet kellene váltanunk. Ám
nemcsak az segít, ha munkába menet teljesen vagy
részben lesétáljuk az utat. Számos olyan lazító, frissítő sport van, amelyet otthon és a természetben is el
tudunk végezni.

Hív a természet!
A tai-chi és a jóga kitartott pózokból, nyújtógyakorlatokból épül fel, melyek növelik az állóképességet,
elcsendesítik a kavargó gondolatokat és átmozgatják

a testet. A passzív edzések monotonitására a legjobb
ellenszer, ha olyan sportokat is űzünk, amelyekkel
nem csak izmainkat fejleszthetjük. A dél-amerikai táncokból merítkező zumbával óráról órára javíthatjuk ritmusérzékünket és új tánclépéseket tanulhatunk. Tűzzünk ki célokat: legyen az egy új tánclépés, falmászás
vagy jógapóz, amelyet szeretnénk elérni, megtanulni,
s egy idő után már nem esik nehezünkre a sportolás.
A modern technika eszközeit használva a természetjárás is családi kalanddá válhat. A világszerte ismert
geocachinget bárki játszhatja, csak egy GPS-eszköz
és a természet szükséges hozzá. A játék lényege,
hogy a megadott koordináták alapján megtaláljuk az

Országszerte egyre több
helyen nyílnak kalandparkok, ahol a felnőttek és a
gyerekek a természetben,
biztonságos körülmények
között tesztelhetik ügyességüket

Kincs, ami van?
A geocaching révén
a technika vívmányait kombinálhatjuk
a természet szeretetével és a kincskeresés izgalmával
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ország különböző pontjain elrejtett tárgyakat. A felfedhető kincseket az ismertebb turisztikai célpontoktól kezdve egészen az emberek számára ismeretlen,
ugyanakkor gyönyörű vidékekre rejtik. Ebben a játékban a „kincs” maga a hely felfedezése.
Szintén kellemes családi programot kínálnak az egyre
több természeti övezetben megjelenő kalandparkok,
ahol több méter magasban, a fákra szerelt függőhidakon kell átkelni, köteleken csúszni és ugrálni – ahogy
azt például Indiana Jones is tette.

Family Fitness Park

A MOL balatonlellei és velencei kútjainál megépült családi fitneszparkok a gyerekeknek és a
felnőtteknek is szórakozást, sportélményt nyújtanak, így útközben vagy akár hétvégi programként is érdemes ellátogatnunk ide. A szabadtéri
eszközökön kinyújtózkodhatunk és átmozgathatjuk az utazás közben elmerevedett végtagokat, a kisebbek pedig gyerekjátékokon
mulathatják az időt. A gyakorlatok helyes végrehajtására ábrákkal és szöveggel ellátott táblák
adnak útmutatót és további tippeket a mozgásra. A MOL a házi kedvencekre is gondolt, így a
park mellett egy kutyafuttatót is létrehoztak.

NatÚra

Indul a bringaszezon!
A tavasz közeledte a biciklik leporolását is jelenti. Ám mielőtt rögtön a nyeregbe pattannánk, testünket és eszközünket is érdemes
„szervizelni”. Egy jól karbantartott bicikli sokkal több hasznot nyújt,
így akár már az első utunk a MOL bringaPontokhoz vezethet (az országban jelenleg 125 ilyen hely van, de
a friss információkat és címeket a bringapont.hu oldalon is nyomon követhetjük), ahol elintézhetjük a
biciklitisztítást és beszerezhetjük a karbantartáshoz szükséges eszközöket.
Íme, a legfontosabb tennivalók, amelyekre figyeljünk indulás előtt:
Emeljük meg 5–10 centire a bicikli elülső kerekét, majd ejtsük vissza a földre – ha kilazult elemet észlelünk, erősítsük meg a megfelelő csavarkulccsal.
Pumpáljuk fel a kereket, egészen addig, amíg éppen csak be tudjuk nyomni. Kerékcserére akkor van szükség, ha már a kopással együtt repedezések jelentek meg a gumin,
vagy tekerés közben „8-asokat írunk le”.
Vegyük elő a gépolajat: nem kell az egész láncot bekenni, csak a lánctányérokat kell megolajozni, pont ott, ahol a láncok futnak.
Nyeregmagasság helyes beállítása a lábhossztól függ, ezért üljünk fel a
nyeregre, egyik lábbal forgassuk a pedált a legmélyebb pontba, és emeljük olyan magasra az ülést, hogy a lábunk teljesen ki legyen nyújtva.
Forgassuk oda a fékkart, ahol számunkra a legjobb a fogása – ez
mindenkinél egyedi.
Ha az ellenőrzés közben felületi vagy mechanikai sérülést észlelnénk, kérjünk segítséget szakemberektől!
Ismételjük át a KRESZ-t, majd mérjük fel a városi terepet,
mielőtt a mindennapi használatra váltanánk.
Mindenképpen szerezzünk be bukósisakot! Hasznos a
szoknyavédő vagy fényvisszaverő nadrágszorító is, az olajos
foltok és a láncba való becsípődés okozta balesetek elkerülése végett.
Váltóöltözékre akkor van szükség, ha úti célunk
messze van, vagy gyors tempóban tekerünk. Olyan
sportruházatot szerezzünk be, amelynek anyaga
légáteresztő és nedvességelvezető.
A lelógó, szabadon mozgó kiegészítőket
jobb, ha táskánkba tesszük, míg le nem
szállunk, mert könnyen balesetet okozhatunk vele. Bármit is veszünk fel, két
fő szempont van: kényelmes legyen,
egyben biztonságunkra
is vigyázzon.

sztÁrtEszt

„Nagyon nagy
szeretetben
nőttem fel.”

Kultúrák
vonzásában
Iszak Eszter

MÍNUSZ HÚSZ FOKBAN LÉP BE A KÁVÉZÓBA, DE OLYAN ÜDE, AKÁR AZ ELSŐ
TAVASZI NAPSUGÁR . A BELŐLE ÁRADÓ TERMÉSZETES BÁJ ENGEM IS LENYŰGÖZ.
ISZAK ESZTER, A VIVA TV MŰSORVEZETŐJE NEM CSUPÁN EGY FÉRFIT KÉPES
MEGÁLLÍTANI EGYETLEN PILLANTÁSÁVAL, HANEM EGY EGÉSZ KÁVÉHÁZAT IS.
A JAPÁN HASONLAT PEDIG NEM IS VÉLETLEN.

sztÁrtEszt

„Mindig örülök,
amikor a nézők
között lehetek”

Stílus és Lendület: Időjárás tekintetében edzett, ha
jól tudom, nemrég még egy hüttében melegedett
Ausztriában.
Iszak Eszter: Így van, nemrég értem haza a MOL
Síút Osztálykirándulásról. Ez a „Nyerjen osztálykirándulást gyermekének!” promóció különdíja volt, az a
középiskolás osztály kapta, amely a legkreatívabb
pályázati videót küldte be. Mindig örülök, amikor a
nézők között lehetek, mert ők azok, akik láthatatlanul is, de értelmet adnak annak, amit csinálok. Szuper volt a hangulat, elkísért
bennünket Vastag Tomi is – és persze
Megálló-adásokat is forgattunk.
S&L.: Ezek szerint nem riad meg egy kis
hidegtől?
I. E.: Nem, bár az igazi jó világ számomra harmincöt fok felett kezdődik. Ahol
mások már nem bírnak légkondicionáló nélkül létezni, én ott érzem jól magam.
Persze, ha olyan gyönyörű környezetben „telel” az ember, mint a fent említett Bleiburg, egészen máshogy érzékeli a hideget.
S&L.: Nagy világutazó hírében áll.
I. E.: Mielőtt a Viva műsorvezetője lettem,
számos országban dolgoztam modellként, így jutottam el hosszabb időre például Thaiföldre, Kínába és Japánba is.
S&L.: Egy tizenéves magyar lány hónapokig a Távol-Keleten, nyelv- és helyismeret
nélkül… Nem félt?
I. E.: Némi félsz persze volt bennem, de
mindig nagyon kedvesek voltak velünk,
vigyáztak ránk, jó tapasztalataim vannak.
Ezért is mert anyukám elengedni.
S&L.: Hogy nézett ki egy átlagos napja
akkoriban?
I. E.: Minden nap castingra mentünk,
gyakran többre is. Térképpel a kezünkben jártuk a várost, hogy odataláljunk
a különböző helyszínekre. A Távol-Kele-

ten szerencsére fillérekbe kerül a taxi, ez sokat segített, mert sokszor csak az autóban volt időm átöltözni. Olaszországban eleinte például előfordult, hogy
eltévedtem, és szörnyű honvágyam volt. Aztán belejöttem, és bár nehéz volt a családomtól távol tölteni
ilyen hosszú időszakokat, mindig igyekeztem a helyzet jó oldalát nézni.
S&L.: Hogyan fedez fel egy-egy idegen országot?
I. E.: Imádom megismerni az emberek szokásait, kul-

túráját. Mondhatni, gyűjtögetem az élményeket: számomra épp attól érdekes egy ország, hogy vannak
furcsaságai, különlegességei. Amennyire lehet, igyekszem együtt létezni a helyiekkel, figyelni, milyenek a
hétköznapokban, milyen szokásaik vannak. A munkám miatt szerencsére olyan helyekre is eljuthattam,
ahová turistaként szinte lehetetlen volna, így nem
csak a felszín alapján ítélhetek.
S&L.: A helyi nyelvet is tanulgatja ilyenkor?
I. E.: Igyekszem minél előbb elsajátítani az alapvető kifejezéseket, úgy gondolom, hogy az, hogy a saját
nyelvükön köszönök és mondok köszönetet, a nép
iránti tiszteletem legfőbb jele is.
S&L.: Mi számít alapvető kifejezésnek egy modell
számára, mondjuk, Thaiföldön?
I. E.: Például az, hogy ruhapróba. Ezt a mai napig
tudom thai nyelven. Persze, vannak nagyon nehéz
nyelvek, amelyekkel meggyűlt a bajom,
de alapvetően gyorsan tanulok, és a paszszív nyelvtudásom gyorsan feléled, ha viszszatérek valahová. Ám az például rettentően megnehezítette számomra a tanulást,
hogy a kínaiban négyféle tónus van. Ugyanaz a szótag mást jelent magasan kiejtve,
mint mélyen – emiatt sokszor nem is mertem megszólalni, pedig tudtam, mely szavakat kellene használnom.
S&L.: Keveredett bajba ilyen típusú félreértés miatt?
I. E.: Bajba épp nem, de volt egy iszonyúan
vicces esetünk Kínában, ahol egy casting
után indultunk haza a szobatársammal.
Egy irodaházban voltunk, és nagyon gyorsan szerettünk volna egy mosdót találni.
Az ott dolgozóknak mindenféle nyelven és
jelekkel próbáltuk elmagyarázni, mit keresünk, de egyszerűen nem értették. Végül
nem maradt más hátra, mint az ominózus
mozdulatot imitálva bemutatni, hogy a toalettet keressük – erre hoztak nekünk két
széket, üljünk le nyugodtan, ha ilyen fáradtak vagyunk…
S&L.: Van, amire nem ilyen szívesen emlékszik vissza?
I. E.: Hosszabb ideig dolgoztam Milánóban,
ott ért a legrosszabb, egyszersmind a legjobb élmény is – egyszerre. Amikor több
hetet, hónapot dolgozunk egy ügynökségnek, akkor hetente zsebpénzt kapunk, hogy
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sztÁrtEszt

Első látásra
„Az autó már első ránézésre is nagyon
tetszett, és ahogy beleültem, csak erősödött bennem ez az érzés. Sajátomnak is gondolkodás nélkül elfogadnám, nagyon élveztem, mert
kívülről és belülről is nekem való!”

Ékszerdoboz
Lancia Ypsilon 1.3
MultiJet II Start&Stop

legyen miből fenntartani magunkat. Aznap, amikor megkaptam a zsebpénzem, elindultam bérletet venni, és
csak fizetéskor vettem észre, hogy ellopták a pénztárcámat. Annyi pénzem sem maradt, hogy hazamenjek
villamossal. Olyan rettentően kétségbeestem, hogy leültem a pénztár mellé, és keservesen sírni kezdtem. Az
emberek körém gyűltek, kérdezgették, mi a baj. Elmagyaráztam, vagy inkább mutogattam nekik, és ekkor
olyasmi történt, amit még ma is nehéz felfognom: egy
csapatnyi vadidegen ember összegyűjtött nekem annyi
pénzt, amennyit elloptak tőlem, egy bácsi pedig elkísért a szállásom előtti villamosmegállóig, hogy rendben
hazaérkezzek.
S&L.: Ha nyerne a lottón, hová utazna?
I. E.: Brazíliába. Egy ideig brazil lányok voltak a szobatársaim, akik brazil portugálul beszéltek egymással, így
a hetek alatt szinte észrevétlenül „rám ragadt” a nyelv.
Ezután rengeteget olvastam az országról, az emberekről – nagyon tetszik a mentalitásuk. Még ha semmijük
sincs, akkor is boldogok, örülnek annak, hogy élnek.
Nagyon szeretnék egyszer eljutni Rióba és Sao Paulóba,
úgyhogy biztosan erre költeném a nyereményt.
S&L.: Ha valaki önre néz, egy tündöklő, mosolygós
fiatal lányt lát – ez sokszor elhamarkodott ítéletek-
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re ragadtatja az embereket. Megkapta már, hogy
„neked könnyű, mert te szép vagy”?
I. E.: Persze, gyakran. Próbálom távol tartani magamat a negatív hatásoktól, de az olyan kommentek,
hogy „apuci befizette a Vivába” rosszul esnek.
S&L.: Nem csoda, hisz az igazság nagyon távol áll
ettől.
I. E.: Apukám öt éve meghalt. Anyukám rokkantnyugdíjas, erején felül teljesített mindig, hogy rendben felneveljen bennünket. Nagyon nagy szeretetben nőttem fel. Semmiben sem szenvedtünk hiányt, de nem
volt könnyű. Tizenhat éves korom óta dolgozom,
mielőtt jöttek a külföldi munkák, voltam árufeltöltő is. Most például gyakornokként is tevékenykedem
a televíziónál a műsorvezetés mellett, így valójában reggeltől estig dolgozom. Velem is előfordul,
hogy elhamarkodott vagyok, de azért igyekszem a
másik helyébe képzelni magam, mielőtt ítéletet mondok róla. Olyankor mindig visszagondolok arra, hogy
nekem is voltak lázadó korszakaim.
S&L.: Elég nehezen tudom elképzelni. Hogyan
lázadt?
I.E: Nagyon nevetne, ha látná, mondjuk, a nyolc–tíz
éves koromban készült fotóimat. Egészen fiús voltam: bő nadrágban és pólókban jártam. Később
jött a Spinédzserek-korszakom: a film hatására
csakis rózsaszín ruhákat és kiegészítőket hordtam, mindenem pink volt. Na, erre nem vagyok
büszke, de az is én voltam. Engem nyitottabbá
tett, hogy voltak ilyen őrültségeim, ezért könynyebben elfogadok másokat.
Csepelyi Adrienn

Felszereltségi szint:
GOLD
Motor:
dízel Euro5
Löketérfogat:
1248 cm3
Max. teljesítmény:
70 kW/95 LE
Hosszúság/szélesség/magasság:
3841,5 mm/1675,6 mm/1666,3 mm
Max. sebesség:
183 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h):
11,4 s
Üzemanyag-fogyasztás (városi-országúti-vegyes):
4,7-3,2-3,8 l/100 km
Bruttó listaár:
4 357 000 Ft
Fontosabb felszereltség/extrák:
távirányítós központi zár, ABS, magasságban
állítható kormányoszlop, elektromos első ablakemelő, fűthető hátsó szélvédő, hátsó fejtámlák,
központi zár, négyüléses kivitelű hátsó ülések,
50/50 arányban osztva, magasságában állítható vezetőülés, Fix&Go, STOP&START, függönylégzsák, ISOFIX-pontok, fényezett lökhárító, manuális légkondicionáló berendezés, elektromos, fűthető külső tükrök, ködfényszórók, bőr kormánykerék és váltógomb, CD-s autórádió MP3-mal,
Y-dizájn 15”-os könnyűfém keréktárcsa 185/55
R15, parkolóradar, tempomat, Convergence
USB- és AUX-csatlakozóval.

Lancia Ypsilon 1.3
MultiJet II Start&Stop

a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic Star
PC 5W–30

stílus

2012

– avagy
a szőnyeg éve
Az

idei lakberendezési trend a személyiséget, a családok
meghit t együt tlétét állítja középpontba , mindez t
gondosan kidolgozot t részletekkel és kényelmes
kivitelezéssel párosít va .

Ö sszefoglaltuk az idei év
legfontosabb irányzatait és ötleteit, amelyekkel igazán
személyessé és egyedivé varázsolhatjuk ot thonunk at.
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Színek és szövetek
Ismét hódítanak a meleg, trópusi árnyalatok, ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy a Tangerine Tango
(narancssárgás vörös) lett az év színe. A meleg tónusok mellett természetesen megjelent ezek komplementere is: a kék különféle árnyalatai, az indigótól
egészen a királykékig ismét fénykorát éli.
A minimalista irány kedvelőinek marad az ezüst, amely
továbbra is nagy sláger. Persze nem csak a barátságos színekkel teremthetünk otthonunkba meghittséget, hiszen visszatér hétköznapjainkba a pihe-puha
láb alá való, a szőnyeg! Nyugalmat, pihenést és biztonságot szimbolizál, s ezáltal értelemszerűen a szoba
fókuszpontjává válik. Egy jól megválasztott, stílusos,
ugyanakkor pihe-puha szőnyeg, egy kényelmes kanapésarok szó szerint tökéletes színtere lehet a közös
családi estéknek, s a hatást tovább fokozhatjuk, ha

stílus

Fotó:

egyéb textilkiegészítőkkel is megspékeljük otthonunkat, ízléses díszpárnák, takarók formájában!

Vintage láz
Aki szereti az egyedi bútorok és a berendezési tárgyak utáni kutatást, s aki nem riad vissza egy kis barkácsolástól és szívesen reparál, díszít egyedi holmikat, annak az idei év is kecsegtető lesz. Az eddiginél
is divatosabbak lesznek ugyanis a másodkézből
szerzett, de jó ízléssel felújított bútorok és kiegészítők. Jelige: megfizethető és megbízható régiség, ami
kombinálható. 2012-ben a luxusrészletek kétségkívül továbbra is alappillérei a modern lakberendezési irányvonalnak. A hatalmas tükrök, tükörmozaikok, Swarovski kristályokkal díszített tapéták, ezüst
színű részletek csalhatnak extrafényt a szobába, és
ezek az elemek szintén nélkülözhetetlenek lesznek

a trendi otthonokból. A márvány, bőr, üveg, gyapjú
és magas minőségű műanyagok világos, nyugodt és
természetes stílust eredményeznek, amely egyben
luxusérzetet kelt és kényelmet is áraszt.

Generációs visszatekintés
Az afrikai, ázsiai, közel-keleti motívumok reneszánszukat élik, melyek remekül érzékelhetőek a festékek
színe, s főként a tapéták mintázatának trendjeiből,
hiszen nagymértékben a természet, és a különféle
távoli kultúrák világát idézik. A vezetőmotívumok az
állatminták (zebracsíkok, párducfoltok), a virágokat és
a faágakat, leveleket megjelenítő formatervezések.

Funkcionalitás és multifunkcionalitás
Idén a formákat végre legyőzi a funkcionalitás.
Az alaktalan, hatalmas szófákat és székeket lecse-

rélhetjük pihenésre és ülésre is alkalmas, kevesebb teret foglaló, kényelmesebb darabokra. Alacsonyabb háttámlák és nagyobb felületet biztosító
üléspárnák lesznek jellemzőek, melyeken a korábbi
vad, extrém mintás textilborításokat takarékosabb
és természetesebb kárpitok teszik hangsúlyosabbá
a hálókban és a nappalikban.
Továbbra is fontos szempont a multifunkcionalitás.
Egy-egy bútornak kötelezően több funkciót kell
ellátnia, hiszen a tervezők jövőképe erre épül.
Legyen a lakásban kevesebb bútor, költsünk kevesebb pénzt lakberendezésre, de a megvásárolt termékek ugyanazt a komfortot nyújtsák, mint elődjeik. A bútor lehetőség szerint egyszerre ágyként,
asztalként és ruhásszekrényként is működjön,
egy-egy könnyű mozdulattal legyen minden
átvariálható.
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HiGH-tEcH

Meghökkentő
újdonságok

Az

elek tronikAi eszközöket hAsználÓkAt évrŐl

évre számtAlAn ÚjdonsággAl kápráztAtják el

Nikon Coolpix P510
– Távolbalátó

Az év eleji kütyüdömping után jelentette be idei legnagyobb újdonságait a Nikon, amelyek között az
egyik legkiemelkedőbb a P510 fantázianevű, 42Xes optikai zoommal ellátott 16 megapixeles kompakt digitális kamera volt. A félprofinak is tekinthető készülék a nagy felbontású fotó és a full-HD video
készítés mellett VR rázkódáscsökkentő funkcióval is
rendelkezik, illetve zoomja 24–1000 mm között változtatható, ami tökéletes teleobjektívként funkcionál.
Infó: www.canon.hu
Ára: kb. 125 000 Ft

A gyártÓk , sokszor olyAnokkAl , Amelyek AlApjábAn
reformálják meg Az Adot t eszköz hAsználAtát,
vAgy teljesen Új megvilágításbA helyezik Azt.

l ássuk

hát Az év eleji

meghökkentŐ küt yüválAsztékot !

BASF–Philips
– Napenergiával működő autótető

A két, elektronikai eszközöket gyártó cég együttműködésével valósult meg
– egyelőre koncepcióként – az OLED világítással kiegészített napelemes tető,
amelynek különlegessége, hogy áttetsző, tehát nappal természetes világítást biztosít
a bennülőknek. Az újfajta OLED világítás nemcsak, hogy energiatakarékos a ma használt izzókkal szemben, de
1,8 mm-es vastagsága miatt helytakarékos és így új irányvonalat adhat a tervezők számára, újfajta megoldások
használatát engedi meg a különleges megvilágítások esetében.
Infó: www.basf.com; www.philips.com

Logitech M600
– Ha megérint a jövő

A Logitech idei egyik újdonsága az M600-as, vezeték nélküli egér, amely egyik legkülönlegesebb újítása, hogy nem tartalmaz sem görgőt, sem kattintásra
használható gombot. Az egér e funkcióit ugyanis egy
érintőfelületen keresztül lehet megvalósítani, szinte
ugyanúgy, mintha hagyományos egeret használnánk.
A modern, érintőképernyős okostelefonok mintájára érintőfelülettel ellátott egér az új technológiák felé
nyitott emberek nagy kedvence lehet. Az egér a jövő
hónaptól Magyarországon is elérhető.
Infó: www.logitech.hu
Ára: 23 990 Ft
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GasztroNÓmia

Híres

Híres
filmek

fogásai

SPAGETTI ALLA CLEMENZA, ROYAL WITH CHEESE,
HÚSLEVES VELŐS CSONTTAL, CUPCAKE – UGYE, MILYEN ISMERŐS?
SZÁMOS FILM TÉMÁJA FORGOTT MÁR EDDIG IS
A GASZTRONÓMIA KÖRÜL, VAGY ÉPPEN A FILM RÉVÉN VÁLTAK
ÉTELEK ÉS ITALOK LEGENDÁSSÁ. NEM KELL MOZIBA MENNÜNK
KÓSTOLÓÉRT, KÉSZÍTSÜK EL OTTHON SAJÁT MAGUNK!

Keresztapa
Spaghetti
alla
Clemenza
Hozzávalók: Két konzerv egész paradicsom
vagy 12 db koktél-/datolyaparadicsom,
2 evőkanál olívaolaj,
3 gerezd fokhagyma, 2 kis vagy 1 nagy
doboz olasz paradicsompüré, oregánó,
1 teáskanál bazsalikom, 2 evőkanál száraz
vörösbor, 1 csésze cukor, 1 kg darált hús,
kevés zsemlemorzsa, só, bors, olaj.
Elkészítés: A Keresztapa első részében a
megtermett szakács, Clemenza készíti ezt
a fogást gengsztereinek. Először dolgozzuk
össze a húst a fűszerekkel, s adjunk hozzá annyi zsemlemorzsát, hogy könnyen formázható masszát kapjunk. Alakítsunk 3 cm
átmérőjű (mint a 200 Ft-os érme) nagyságú
gombócokat, és forró olajban süssük ki.
A szószhoz hevítsük fel az olajat, s nyomjuk bele a fokhagymagerezdeket. Adjuk
hozzá az egész paradicsomot, és miután
szétfőttek, keverjük hozzá a paradicsompürét is. Ízesítsük cukorral, bazsalikommal, oregánóval, és öntsük hozzá a vörösbort is. Lassú tűzön főzzük össze, és adjuk
hozzá a húsgolyókat is. Folyamatos kevergetéssel főzzük még néhány percig, amíg a
húsgolyók átveszik a paradicsom színét. Al
dentére főzött spagetti tésztával és reszelt
parmezánnal tálaljuk.

GasztroNÓmia

Ponyvaregény
Hamburger & milkshake

Sajtos negyedfontos avagy Royal sajttal
Hozzávalók: 2 evőkanál majonéz, 2 evőkanál ezersziget
öntet, 8 szelet cheddar sajt, 4 db nagy salátalevél,
1 paradicsom, 4 szelet lila hagyma, fél kiló darált marhahús,
12 szem savanyú uborka, 4 db hamburgerzsemle.
Elkészítés: Tarantino filmjének ikonikus hamburgere, amely
Jules és Vincent kedvence is. Keverjük össze a majonézt és
az ezersziget öntetet egy tálban. Formáljunk a darált marhahúsból 4 db tenyérnyi méretű, 1 cm vastagságú húspogácsát.
Úgy az igazi, ha faszénen grillezzük, de zsiradék nélkül, teflonedényben is kisüthetjük. Mintegy 2 perccel azelőtt, hogy teljesen átsülne a marhahús, tegyünk mindegyikre 2-2 darab
cheddar sajt lapot, és olvasszuk meg rajta. Az enyhén megpirított zsemlét fent és lent is kenjük meg az öntettel. Tegyük
bele a frissen sült sajtos húspogácsát, majd a paradicsomot,
hagymát, savanyú uborkát és végül a salátaleveleket. Hatalmas adag hasábburgonyával tálaljuk.

Milkshake
A Ponyvaregény másik klasszikusa!
Hozzávalók: 3 gombóc vaníliafagyi, 1 pohár tej,
1 evőkanál vaníliaaroma, 2 kiskanál cukor,
tejszínhab és koktélcseresznye díszítésnek.
Elkészítés: Öntsük a hozzávalókat a turmixgépbe,
hagyjuk dolgozni a gépet, amíg a keverék selymes
állagú nem lesz. Öntsük méretes pohárba, nyomjunk
rá tejszínhabot, s a tetejére ültessünk egy koktélcseresznyét. Szívószál kötelező!

Szindbád
Húsleves velős
csonttal

Hozzávalók: 1 nagy velős csont, 80 dkg marhahús, 1 db karalábé, 2 kis fej hagyma, 1 kis zellergumó, 4 db sárgarépa, 4 db fehérrépa, 1 paszternák,
1 db paprika, zeller, petrezselyem, fél fej karfiol,
néhány szem egész bors, cérnametélt, só, víz.
Elkészítés: A film egyik emlékezetes jelenete, amikor a Latinovits Zoltán által megformált Szindbád egy vidéki kisvendéglőben kanalazza forró húslevesét. A jó húsleves titka, hogy lassan készül, ezért érdemes reggel nekiállni a főzésének. A megmosott velős
csontot és marhahúst tegyük fel nagy fazék hideg vízben főni. Forrás után szedjük le
a habját szűrővel. Pucoljuk meg, aprítsuk fel és tegyük a csont mellé a zöldségeket, a
karfiol kivételével. Sózzuk, borsozzuk, és kis lángon, hogy épp csak gyöngyözzön, főzzük meg a levest. Kb. 15 perccel a levétel előtt tegyük bele a karfiolt is. Sós vízben főzzük meg a cérnametéltet, és szűrjük le. A levest is szűrjük le, tegyük hozzá a tésztát, a
csontot és a zöldségeket pedig a levesbe téve vagy külön tányéron is kínálhatjuk.

Férjhez mész,
mert azt mondtam
Cupcake

Hozzávalók: Muffinhoz – 10 dkg vaj, 3/4 bögre cukor, 3 tojás, 1 bögre liszt,
fél csomag sütőpor, vanília vagy vaníliás cukor. Krémhez – 15 dkg vaj, 25 dkg
porcukor, víz.
Elkészítés: A film jellegzetes sütije, amelynek már az elkészítése megnyugtatja a szereplőket, és persze a kedélyeket. A lágy vajat keverjük habosra a
cukorral és a vaníliás cukorral, majd adjuk hozzá a tojást. Apránként tegyük
hozzá a sütőporral elkevert lisztet is, és keverjük simára. Papírkapszlikba adagolva addig süssük, amíg aranybarna színűek nem lesznek. A krémhez a vajat
keverjük el alaposan a porcukor felével, öntsük hozzá a vizet, majd a porcukor
másik felét is hozzáadva keverjük habosra. A kihűlt muffinokat a habzsákba
töltött krémmel díszítsük. A krémet megbolondíthatjuk egy kis ételfestékkel is,
a kész cupcake-et pedig szórjuk meg színes cukrokkal vagy csokidarabokkal.
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Frissítő sarok
A mol töltŐállomásAin nemrégiben bevezetett corner pihenŐsArkok
gArAntálják, hogy A sofŐrök és Az utAsok is élvezzék A kis kitérŐt.
A vendéglátÓhelyeket A vásárlÓk igényei
szerint AlAkították ki.

Az autópályák monotonságában szinte oázisként tűnnek fel a benzinkutak, hogy a sok megtett kilométer
után végre kinyújtóztathassuk elgémberedett tagjainkat, kedvünk szerint, komótosan megebédeljünk,
elolvassuk a legfrissebb híreket az aznapi újságban
egy frissítő kávé mellett, vagy idő hiányában bekapjunk egy életmentő szendvicset. A MOL-kutak pihenősarkain
mindez akár egyszerre lehetséges. A Corner márka három
különböző típusú vendéglátóhelyet takar, amelyeket teljes mértékben a vásárlók igényei szerint
alakítottak ki. A három kategória
a Coffee Corner, a Fresh Corner
és a Bistro Corner, melyek különböző szintű szolgáltatásokat
nyújtanak.
A Coffee Corner a kevésbé forgalmas, kisebb kutakon található, ahol a megfáradt utazók elfogyaszthatnak egy
friss kávét és péksüteményt, vagy az italautomata
kínálatából is választhatnak.
A Fresh Cornerrel a forgalmasabb helyeken találkozhatunk, ahol az előbbi kínálaton felül kaphatunk
helyben készített, friss szendvicseket is, amelyeket
egyes helyeken frissen facsart narancslével is leöblíthetünk.
A Corner-család legnagyobb tagja, a Bistro a legtökéletesebb választás azoknak, akik útközben sem haj-
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landóak lemondani a
finom ízekről és a hangulatos étkezésről.
A jól megszokott Cornerszolgáltatásokon felül itt
ínyenc frissensülteket
kóstolhatunk: magyaros fűszeres grillkolbász,
grillcsirke, magyaros fűszeres grilltarja, sült krumpli, bistro hot-dog, magyaros kolbász sült hagymával
hagymás baquettben szerepel a menüben. Mintha
csak egy étteremben lennénk, ráadásul a tankoláskor megszokott udvarias
kiszolgálással várják a vendégeket.
Az sem mellékes, hogy mindez lendületes tempóban történik, hiszen a Cornernél – akárcsak a töltőállomáson mindenütt – jól tudják, hogy az idő bizony
drága minden úton lévő számára. A Bistróval már az
ország több pontján találkozhatunk az autópályák
mellett, Kecskeméten a lemenő, Velencénél a bejövő
oldalon, Hatvanban pedig mindkét irányban.

íGY KÉszÜlt

A boldogság
kalmárjai
A c irQue

s oleil szempontjábÓl háromféle
ember létezik : Akit már rAbul ejtet t A vArázs ,
Akit még nem – és Azok , Akik létrehozzák Az t.
A ki csAk egyszer is megnézi A k AnAdAi
cirkuszi társulAt vAlAmelyik shoW -ját,
menthetetlenül beleszeret A bohém , vAkmerŐ
és pompázAtos világbA .
du

íGY KÉszÜlt

A káprázat 1984-ben indult útjára, s a támogatói
pénzből összeeszkábált premierből mára egy
22 exkluzív előadással rendelkező, több
mint 5000 alkalmazottat, köztük 1300
artistát foglalkoztató világmárka lett. A
Cirque du Soleil, vagyis A Nap cirkusza
a cirkusztörténet valaha volt legfényesebb csillaga, igazi egyeduralkodó. Az
artisták nemcsak földrajzi értelemben
érkeznek a szélrózsa minden irányából,
hanem képzettségüket tekintve is: vannak
közöttük tűznyelők, balett-táncosok, bohócok,
énekesek, tornászok és táncosok egyaránt.
Minden egyes előadás más-más csapatot
követel: van, amelyikben búvárok juttatják
oxigénhez a víz alatt rejtőzködő, majd felfeltűnő szinkronúszókat (ez a legendás „O”,
amely csakis Las Vegasban, a Bellagio-ban
fut), van, amelyikben táncosok szabadulnak
meg ruháiktól (a „Zumanity” szigorúan csak
felnőtteknek, éjszaka előadott műsor).
A Cirque du Soleil a maga módján, külön produkcióval tiszteleg a Beatles, Elvis Presley és Michael
Jackson emlékének is.

Magyar sztárokkal a világ körül
A gigászi méretű stábban magyar sztárok is vannak.
A leghíresebb Supola Zoltán, a 63-szoros magyar bajnok, világkupagyőztes, Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes tornász, illetve Lengyel Imre, 3-szoros Európabajnoki ezüstérmes műugró. A Fehér tenyér című, díjnyertes film sztárja, Hajdu Zoltán Miklós is tagja volt
a társulatnak, ám a film diadalmenete után annyi színészi felkérést kapott, hogy „eligazolt”. Az előadók
között az évek során feltűnt Jobbágy Zoltán akrobata, Tokár József artista, Boi Gergely edzőként tevé-

kenykedik a művészek között, míg Fazekas István az
Alegría című előadás fénytechnikusa.
Bár a magyar olimpikonok elmondták, a társulat ars
poeticája szerint első a szórakoztatás, második a biztonság, a nézőtéren gyakran átfutó izgatott morajlás és a megkönnyebbült sóhajok jelzik: itt azért nem
babra megy a játék. A veszélyes mutatványok közben
nem ritkák a balesetek, és tizedmásodpercnyi kihagyás néha azt eredményezi, hogy improvizálni kell előadás közben. Lengyel Imre mégis azt élvezi a legjobban, hogy fizikai képességei mellett színészi oldalát
is előtérbe kell helyeznie. Supola Zoltán szerint hiába a három olimpiai részvétel, itt nem elegendő a
kiváló sportmúlt: „Az ember nem attól lesz jó artista, jó művész, hogy milyen sportoló volt, hanem attól,
hogy helyén van a szíve, az esze, jó csapatember és
meg tudja tanulni a show elemeit.” Supola évek óta a
legendás „O” állandó szereplője, a Bateau (Hajó) kapitánya, s ő tanítja be a show új szereplőit is. 1998-

ban kereste meg a Cirque du Soleil, de csak három
évvel később mondott igent. Először Berlinben volt egy
háromnapos kiválasztáson, aztán három hónapig a
montreali központban készítették fel szerepére.
„Az O csak itt, Las Vegasban látható, a Bellagio Hotelben. A vegasi előadások nem utaznak, mi hetente tízszer, szerdától vasárnapig napi két-két előadással, csak
itt lépünk fel.” Mégpedig 10-10 ezer dollárt érő ruhában,
70 millió dolláros díszletek között, s egy, speciális,
3,8 millió literes medencét használva. „A Cirque du
Soleil esetében nem cirkuszi produkcióról van
szó. Tökéletesen össze kell hangolni a szereplőket, az óriási díszleteket és a kísérőzenét.”
Magyarok a Cirque du Soleil
produkcióiban: Supola Zoltán tornász
(jobbra) és Lengyel Imre műugró a
Las Vegasban futó „O” show-ban (lent,
középen) szerepel, Hajdu Zoltán Miklós
igaz története pedig a Fehér tenyér című
filmből is ismert.
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„m i A bolDogság kAlmárjAi VAgyUnk –
lehetŐséget ADUnk Az embereknek, hogy
ismét gyermekként ábránDozzAnAk.”
A boldogság allegóriája

A repülő cirkusz

A québeci illetőségű társulat a több napon át telt
házas Delirium és Saltimbanco után ezúttal az Alegría
produkcióval látogat újra Magyarországra: május
17-től 5 előadáson lesz lehetőségünk újra átélni a
varázslatot a Papp László Budapest Sportarénában.
Ez a show maga a duzzadó életöröm, a boldogság
allegóriája: színpompás, barokkos kavalkád, amely
premierje óta több mint 10 millió (!) nézőt ejtett már
ámulatba, s ezzel a Cirque du Soleil történetének legsikeresebb „klasszikus” darabja. A történelem folyamának sajátos megjelenítése ez a műsor: királyoktól
az udvari bolondokig, koldusoktól az arisztokratákig
minden társadalmi osztály megjelenik a színpadon.
A dinasztiák, monarchiák, demokratikus államok
kavalkádjában pedig csak egyetlen közös, örökre
fennmaradó nevező van: az öröm, s az élethez való
pozitív hozzáállás. Talán épp ezért ragadja meg annyira a közönséget épp ez a darab. A látvány, a fények, a
smink, a jelmezek, a dramaturgia és az ember(felett)i
teljesítmények forró, lüktető együttállása olyan tartományba emeli a Cirque du Soleil produkcióit, amely
néha az emberi agy számára szinte felfoghatatlan.

A társulat tagjait – a profi sporthoz hasonlóan – ügynökök kutatják fel szerte a világban. Sport- és táncversenyeken, extrémsport-bemutatókon, cirkuszfesztiválokon szűrik ki a tömegből a Cirque du Soleil
feltételeinek megfelelőket, akik, ha elfogadják az
ajánlatot, öt-hat hónapos „kiképzésen” vesznek részt
a kanadai Montrealban. Ha ezt sikerrel teljesítik, és a
vezetőség elégedett velük, megkapják szerződésüket,
rövid időre hazautazhatnak a családjukhoz – ezután
pedig beindul a könyörtelen, de gyönyörű cirkuszi élet:

heti 5 nap, akár napi 2 előadás a világ 300 országának bármelyikében, vagy épp Las Vegas valamelyik luxusszállodájában, ahol a
szerencsések exkluzív Cirque du
Soleil-műsort láthatnak. Huszonhét év alatt a Cirque du Soleil a világ
egyik legsikeresebb vállalkozásává nőtte ki magát. A kitaláló, Guy Laliberté rongyos mutatványosból a világ ötszáz leggazdagabb emberének egyike lett. Ám ezzel a
ragyogó sikerrel és a példa nélkül álló karrierrel a háta mögött mégis így vall mindarról, amit létrehozott: „Mindanynyian igyekszünk úgy tenni, mintha
sohasem lettünk volna gyerekek, pedig
minden felnőttben ott szunnyad egy gyermek.
Mi a boldogság kalmárjai vagyunk – lehetőséget
adunk az embereknek, hogy ismét gyermekként
ábrándozzanak.”
Csepelyi Adrienn

a Cirque du Soleil-t 1984-ben
alapították Kanadában
a társulat jelenleg 22 exkluzív show-val rendelkezik,
amelyet a világ 300 országában folyamatosan
játszanak, egy helyszínen a hét 5 napján akár
napi 2 alkalommal is
egy előadáshoz átlagosan 15 kamionnyi
(800 tonna) felszerelésre, 80 szereplőre,
60 technikusra van szükség, s a színpadok
felállítása is mintegy 15 órát vesz igénybe
a legsikeresebb az Alegria nevet viselő show,
amelyet eddig világszerte 10 millióan láttak
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KultÚra

Programok – Fesztiválok
Április 5-én Gödöllőn indul a nemrég tagcserén
átesett Tankcsapda tavaszi koncertsorozata.
A rajongók részéről már felfokozott a várakozás, hiszen itt láthatják először a debreceni trió
új gitárosát.
További információk: www.tankcsapda.com

MOL Gerevich–Kovács–Kárpáti
Grand Prix

Mojszejev Táncegyüttes
– 75 éves Jubileumi Turné

Tankcsapda – Tele a Tankot 2012

2012. MÁRCIUS 3–4., NEMZETI SPORTCSARNOK

A Gerevich–Kovács–Kárpáti Grand Prix-n ezúttal különösen nagy a tét, hiszen a jó eredmény akár olimpiai
kvalifikációt is érhet. A magyar csapat képviseletében
pástra lép majd többek között Decsi Tamás, Lontay
Balázs, Nemcsik Zsolt, Nagy Pál, Gémesi Csanád, és
a MOL támogatottja, Szilágyi Áron.

2012. MÁRCIUS 17., 20.00,
PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA
A világhírű orosz együttes egy különleges műsorral
ünnepli fennállásának 75. évfordulóját, s a társulat
szemet gyönyörködtető koreográfiákból összeállított
produkciója a világ számos pontjára jut el. A középeurópai tavaszi turné Magyarországra is elérkezik –
a tánc szerelmeseinek nagy örömére. A Papp László
Budapest Sportaréna partnere a MOL.

Ján Ťapák szobrászművész kiállítása

2012. MÁRCIUS 27., 18.00, SZLOVÁK INTÉZET, BUDAPEST

Ján Ťapák a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola szobrászat szakán tanult a 80-as évek
első felében. Festészettel és díszlettervezéssel is foglalkozik. Furcsa, fantáziaszülte
lényeit optimizmus jellemzi, melyek valamiféle történetet sugallnak, miközben a néző
képzeletére bízzák, hogy kiegészítse azt. A kiállítás 2012. május 14-ig tekinthető meg.

ZENE

JÁTÉK!

--

Hooligans:
Best of

EMI
Harminc felejthetetlen Hooliganssláger, amelyek rendkívül jól reprezentálják az együttes fennállásának elmúlt tizenöt évét. A dalok
felújított hangzással kerültek a
korongokra, három korábbi szerzeményt, a Paradicsomot, az Őrangyalt és a Várok Rádat pedig újrahangszerelték a jelenlegi trendeknek megfelelően.

Frank Sinatra:
Best of the Best

EMI
Come Fly With Me, My Way, I’ve
Got You Under My Skin, Strangers
in the Night… Csak néhány abból
a számtalan örökzöldből, mellyel
Frank Sinatra ajándékozta meg a
világot. Az énekesként és színészként is egyaránt elismert legenda legszebb dalai hallhatóak ezen
az albumon, ráadásul a felvételek
újramaszterelt változatban kerültek a válogatásra.
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Andrea Bocelli:
Concerto

UNIVERSAL
A Central Park Nagyrétjén megrendezett koncertet úgy harangozták be, mint a világ legnépszerűbb tenoristájának ajándékát
a New York-iaknak. Nem csoda,
hogy az esővel és hideggel dacolva mintegy hatvanezren hallgatták Bocellit és barátait. A kíséretet
a patinás New York-i Filharmonikusok adták. A lemezen a koncert
felvétele hallható.

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület,
1012 Budapest, Pálya utca 9.) március 15-ig ezt
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
a Leonard Cohen: Old Ideas című CD-jét.
Előző számunk nyertese:
Morvai Imre, Gyöngyöshalász.
Nyereménye:
NoAlibi: Ha újra álmodnék című CD-je.

Leonard Cohen:
Old Ideas

SONY
A 10 dal az emberi lét legprofánabb kérdéseit vizsgálja költői megközelítésben, s a művész legnyíltabban spirituális albuma. Leonard Cohen csodálatos baritonját olyan különleges vokalisták egészítik ki ezúttal, mint Dana Glover, Sharon Robinson,
a The Webb Sisters és Jennifer Warnes. Az album
borítóját és a grafikákat maga Cohen készítette.

KultÚra

Mozi

Könyv
Cara Hobday:
A tálalás titkai
GABO

A főzés tudományának elsajátítása még nem jelent teljes sikert. A csomagolás, vagyis a tálalás művészetét is érdemes magunkévá tennünk. A gazdagon
illusztrált könyvvel megismerhetjük a legalapvetőbb édes és sós garnírungok – a retekrózsáktól a
zöldségspagettin át a ropogós cukorcsavarokig és
kandírozott virágokig – elkészítésének technikáját.

Karin Alvtegen:
Árnyak
ANIMUS

Rém hangosan és irtó közel

Az igazi kaland

Oskar nem átlagos fiú. Amatőr feltaláló, felfedező,
csillagász, zenész és ékszertervező. Imádott apja
(Tom Hanks) a 2001. szeptember 11-i terrortámadás
idején az egyik toronyházban dolgozott. Fia a temetése után talál egy kulcsot, és meggyőződésévé válik,
hogy apja hagyott számára egy üzenetet: csak meg
kell találnia a zárat, melyet a kulcs nyit. Bebarangolja hát New Yorkot, sokféle emberrel, sokféle sorssal
találkozik. Míg anyja (Sandra Bullock) egyre jobban
bezárkózik saját gyászába, előtte új világok nyílnak
meg…
Mozibemutató: 2012. március 8.

Benjamin Mee (Matt Damon) szeretne új életet kezdeni. Nem sok idő telt el azóta, hogy egyedül maradt
kamaszfiával és kislányával, és mindent elkövet,
hogy fenntartsa számukra a megszokott, majdnem
tökéletes életüket. Ám valami hiányzik mindannyiuk
életéből. Amikor új házat vesz, egy elhagyott állatkert is jár hozzá. Benjamin örökbe fogadja a romos
intézmény elhanyagolt lakóit, és a morcos ápolóval,
Kellyvel (Scarlett Johansson) is igyekszik összebarátkozni. Egy újabb, nagyobb, még több nyűggel járó
családot vesz a nyakába.
Mozibemutató: 2012. március 22.

INTERCOM

DVD
Tolvajok Hercegnője

Nem könnyű a szülők nyomdokaiba lépni, főleg, ha az egyikük
Robin Hood. Így van ezzel Gwyn is,
aki lépten-nyomon bizonyítani akar
apjának. Eközben a birodalomban
János herceg alantas terveket szövöget Oroszlánszívű Richárd trónörököse, Fülöp ellen. Robin Hood,
amint megneszeli, mire készül az
önjelölt király, végezni akar riválisával, de lépre csalják. A hír hallatán Gwyn elindul, hogy kiszabadítsa apját és megakadályozza János
herceg tervét.

INTERCOM

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Gerda Persson egyedül él, így a
hiánya napokig nem tűnik fel senkinek. Amikor rátörik stockholmi otthonának ajtaját, már halott. A hűtőszekrényét kinyitva hihetetlen
látvány tárul elénk: a gép dugig van egy népszerű Nobel-díjas író gondosan befóliázott, névre dedikált könyveivel. Vajon milyen titkokat rejt e különös
gyűjtemény?

Berry Verhoef:
Sörök enciklopédiája
ALEXANDRA

A kézikönyv nemcsak az Európában és az Egyesült Államokban működő sörfőzdékről nyújt áttekintést,
hanem bemutatja Dél-Amerika, Japán és egyéb
országok kevésbé ismert söreit is. A különleges
kiadványban több mint 1200 különböző sör rövid
leírása található, melyeket a címkékről és a sörfőzés folyamatáról készített gyönyörű fotók tesznek
még élvezetesebbé.

JÁTÉK!

Kopaszkutya

A Colorado zenekar kénytelen
szembesülni azzal, hogy vége a
rock&rollnak, s a szocialista kultúrházban utoljára játsszák le a
„Bye-bye Johny B.Good”-ot. Új szelek fújnak, amit szalonrocknak hívnak, de ők nem akarnak behódolni
a 3T-s kultúrpolitikának.
Az alkotói válságból végül kiutat
találnak: zenéjükben egyesítik a blues kemény világát és a
rock&roll örömteli ritmusát. A kérdés már csak az, hogy mit szól
ehhez a közönség…

Rettegés Londonban

David Sokarev, izraeli atomtudós
előadás-sorozataival a világ nagyvárosait járja. Eközben palesztin
merénylők szövetkeznek az IRA
fegyvereseivel, hogy kiiktassák a
professzort. Az izraeli vezetés és
a britt titkosszolgálat bevetik legjobb embereiket a merénylet megelőzése érdekében, ám ez nem
sikerül, az előadás napja pedig
vészesen közeleg. Sokarev azonban nem visszakozhat, különben
ez azt jelentené, hogy Izrael meghátrál a fenyegetés elől.

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
március 15-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse
A történelem tanúi: Trianon 1920 című könyvét.
Előző számunk nyertese:
Hajdu István, Mezőcsát.
Nyereménye:
Jo Nesbo: Fejvadászok című könyve.

A történelem tanúi:
Trianon 1920
SZALAY
KÖNYVKIADÓ

A kötetben történelmi
dokumentumok, diplomáciai és katonai jegyzetek, naplótöredékek és levélrészletek, sajtóanyagok és személyes visszaemlékezések által
bontakozik ki Trianon históriája.
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mol-HírEK

Štefan Svitko a legjobbak között

Az Oraving Slovnaft Team versenyzője a 2012-es Dakar-rali 5. legjobb motorkerékpárosaként ért célba. A „2010-es Dakar-rali újonca” cím tulajdonosa ezúttal a Slovnaft csapatával indult, egy KTM450-es versenymotorral, amelyhez a
MOL Dynamic Moto olajat használta. A legendás Dakar-rali kiszámíthatatlan,
embert próbáló terepei több évtizede komoly kihívást jelentenek a versenyzőknek. A pálya nemcsak kiváló kondíciót, hanem felkészült csapatot és hátteret is megkíván. A mostani eredmény így kiválóan bizonyítja, hogy Štefan
Svitko és a MOL Dynamic motorolaj a világ élvonalába tartozik.

a MOL-kutakon

A MOL a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-vel megállapodást kötött arról, hogy az olajtársaság 354 kútján
is elfogadják hideg és meleg élelmiszer vásárlására
az Erzsébet-utalványt.
A megállapodás hozzájárul az Erzsébet-utalvány
országos lefedettséget biztosító elfogadóhelyi hálózatának megteremtéséhez. A töltőállomás-hálózatok közül elsőként a MOL fogadja el az utalványokat.
A vevőket a shop bejáratánál kihelyezett „Erzsébetutalvány elfogadóhely” matrica tájékoztatja az új fizetési lehetőségről. Az egyéb vásárlásokhoz hasonlóan
az utalvánnyal történő fizetésnél is jóváírják a MOLhűségkártyákra a vásárlásnál szerzett pontokat.
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A közös magyar–román jégkorongbajnokságban összeállt a döntő mezőnye: a dunaújvárosi Dab.Docler és a Miskolci Jegesmedvék csapata küzdött meg a MOL Liga
bajnoki címéért. Az egyik elődöntőben a
dunaújvárosiak gond nélkül, 3–0-ra nyerték
a párharcot a brassói Corona Fenestela
68 csapata ellen. A másik ágon óriási
küzdelem zajlott, csak az ötödik mérkőzés hosszabbítása döntött, és nagy
meglepetésre a miskolciak győztek az
abszolút favoritnak számító, bajnoki címvédő HSC Csíkszereda ellen, így 3-2-es összesítéssel jutottak be a fináléba. A döntő február 15-én kezdődött és mivel
az első négy mérkőzés a Dab.Docler
győzelmét hozta, így a dunaújvárosiak
4-0-s összesítéssel megszerezték
a MOL Liga 2011-2012-es szezonjának
bajnoki címét.

Hidegben is nagy gázzal

A januári, már-már tavaszias időjárás ellenére ez a tél sem múlt el végül kemény
hideg és erőteljes havazás nélkül. Február elején megérkezett az igazi tél, nappal is gyakran voltak mínuszok, emiatt mintegy 30%-kal megnőtt a napi átlagos
földgázfogyasztás. A MOL-csoporthoz tartozó FGSZ felkészültségének köszönhetően
azonban – akárcsak a korábbi teleken – a mostani hideg időszakban is zavartalan volt hazánk
gázellátása. Az FGSZ munkatársai ugyanis egész évben, így nyáron is folyamatosan dolgoznak
azon, hogy karbantartsák a rendszert és felkészítsék a téli csúcsszezonra.

Rugalmas útravaló:
a gumibitumen

A MOL nemrég a Zalai Finomítóban egy 5000 tonna/év kapacitású gumibitumen-gyártó üzem építésébe kezdett. Pár hónapon belül elkészül az üzem,
és júniusban elindulhatnak a próbagyártások. A legkorszerűbb technológiával, használt gumiabroncsok újrahasznosításával állítják majd elő a gumibitument, amelyből külföldön már évek óta tartós utakat építenek. Az anyag előnyei közé tartozik, hogy
az újrafeldolgozással egy jelentős környezetvédelmi
feladatot oldanak meg, továbbá gyógyírt jelenthet
a problémát okozó kátyús utakra és repedező aszfaltra is. A gumibitumennel készült aszfalttal jobb
tapadóképességű, hosszabb élettartamú és biztonságosabb utak építhetőek. Várhatóan a beruházás
hosszú távon hozzájárul az ökológiai lábnyom csökkentéséhez és a gazdasági fejlődéshez.

HoroszKÓp

KOS

III. 21. - IV. 20.
Még sajnos elég messze van a tavasz, de szinte már a zsigereiben érzi az illatát és a hangulatát. Kellemesen csodaváró hangulatban lesz, s minden adva lesz ahhoz, hogy
élvezze az életet. Március első napjaiban a munkán belül
kisebb megtorpanás okoz gondot, de az akadályok most
inkább kihívást jelentenek.

BIKA

Jon Bon Jovi
1962. március 2.

IV. 21. - V. 20.
Úgy érzi, elvonultak a felhők élete egéről. Egy törekvés,
amelyen már korábban dolgozott, most kezd beérni. Anyagi helyzete fellendülőben van, de még kell tenni a sikerért.
Március első hetében emberi kapcsolataiban is kellemes
meglepetés érheti, amely segít abban, hogy az apró napi
gondokon át tudjon lépni. Ne engedje, hogy mások panaszai elszívják az energiáját.

IKREK

Malek Andrea
1968. március 13.

HALAK

V. 21. - VI. 21.
Március érdekes döntési helyzettel köszönt be, és lesznek
napok, amikor elbizonytalanodik, hogy jó úton halad-e. Máskor elég gyorsan szokott dönteni, most azonban szüksége
van arra, hogy minden körülményt mérlegeljen. Tanácsot
nem szívesen kér másoktól. Ám higgye el, hogy jól fog dönteni. Erőnlétileg jobb formában lesz, mint bármikor, s ezt ki
is használja.

RÁK

VIII. 24. - IX. 23.
Ügyeljen a felfázásokra, ezekben a hűvös napokban hajlamos lehet rá. Március első napjaiban kicsit fáradékonyabb
lesz a szokottnál, hallgasson szervezete jelzéseire, pihenjen sokat. Nem sok kedve lesz emberek közé menni, de ha
mégis kénytelen, akkor inkább vidám és hasonló érdeklődésű emberek között időzzön. Ők többletenergiával töltik fel.

MÉRLEG

IX. 24. - X. 22.
Március beköszöntével úgy érzi, hogy kisebb, ám újdonságot hozó változásra van szüksége. Ez lehet egy új ruha,
egy műszaki tárgy, egy érdekes új szokás vagy íz bevezetése. Lehet, hogy meghívják egy társaságba, ahol új emberekkel is megismerkedhet. Legyen nyitott minden érdekes változásra!
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X. 23. - XI. 22.

Ez az időszak kisebb magánéleti problémákkal veszi kezdetét.
Partnerével, házastársával nem igazán találja a közös hangot,
ezért többet és szívesebben van egyedül. Március első hetében
picit több munkája lesz, amelyet azonban a megszokottnál is
nagyobb örömmel és lendülettel fog elvégezni. Pénzügyei jól alakulnak, és ennek még akkor is örül, ha egyébként „a pénz nem
boldogít” mottó szerint éli az életét.

VII. 23. - VIII. 23.

Ha az év első két hónapjában nem vonakodott belefogni
abba az újításba, amelyen törte a fejét, akkor ezek a napok
minden szempontból érdekes eseményeket tartogatnak.
Joggal kérdezné, miért kellene bármit úgy csinálnia, mint
ahogy mások szokták. Lehet, hogy egy családtagja ebben
nem ért egyet önnel, de ne feledje, hogy a március kulcsszava a kompromisszum.

II. 20. – III. 20.

SKORPIÓ

VI. 22. - VII. 22.

OROSZLÁN

Bruce Willis
1955. március 19.

Popper Péter írta egyik könyvében: „Figyelj! Ma van a holnap,
amitől tegnap annyira féltél!” Egy Halak szülött számára ez
legyen a mottó ebben a hónapban, sőt, egész évben. Észreveszi
majd, hogy a régi szorongások átadják a helyüket egy új kezdetnek, amely sokkal több magabiztosságot sejtet. Ha bátran áll az
élet dolgaihoz, azok pont azt nyújtják, amit vár tőlük.

Kommunikációs képessége remek formában lesz! Ha bárkivel vitája volt, vagy embertársaival, környezetével nem
értették meg egymást, most könnyedén tisztázza a félreértést. A hónap második fele sikerélményt hoz a munkájában,
amely valósággal szárnyakat ad munkakedvének.

SZŰZ

Sharon Stone
1958. március 10.

NYILAS

XI. 23. - XII. 22.
Ez a hónap örömöket, kellemes meglepetéseket tartogat. Ne
nagy sorsfordulatokra gondoljon, hanem az élet apró szépségeire. A lényeg az, hogy mindaz, ami korábban bosszúságot és akadályt okozott, megoldódik, sőt, még jobb is lesz a kimenetele,
mint várta volna. Nyugodtan kérjen segítséget szeretteitől, hisz
korábban ön is sokat segített nekik.

BAK

XII. 23. - I. 20.
Ha az előző két hétben nem sikerült elintéznie egy hivatalos
ügyet, akkor az átnyúlhat erre az időszakra is. A március java
arról szól, hogy ne vesszen el a részletekben, ne engedje, hogy
a napi gondok elborítsák az életét. Tegyen gondolatbeli kirándulást, és képzelje el sorsát egy, öt és tíz év múlva. Most a távlati
tervekre van a legnagyobb szüksége.

VÍZÖNTŐ

I. 21. - II. 19.

Bár ön alapvetően társas lény, mégsem kizárt, hogy az elmúlt
időszakban többet volt társaságban, mint szerette volna. Most
azonban szeretne kicsit több csendet maga körül, és márciusban ezt sikerül is megteremtenie. Ha egy új szokást vagy életmódot szeretne bevezetni az életébe, akkor Újhold napján kezdjen bele.

pÉlDaKÉp

A JÓZANSÁG
ŐRANGYALA
MEGÁLLÓ CSOPORT

OLASZY CSABA SAJÁT BŐRÉN TAPASZTALTA MEG, MENNYIRE NEHÉZ
ÚJRAKEZDENI AZ ÉLETET. A FÜGGŐSÉGBŐL KIGYÓGYULVA JÖTT RÁ, HOGY
SEGÍTENI AKAR A BAJBA JUTOTT FIATALOKON. AZOKON, AKIKRŐL MINDENKI
MÁS LEMONDOTT, ÉS A TÁRSADALOM SZÉLÉRE TASZÍTVA, EGYRE
ROMLÓ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTBAN TENGŐDNEK.

Olaszy Csaba a szenvedélybetegségből kigyógyulva azt tapasztalta, hogy a rendszer erősen hiányos, kevés a hely, ahova fordulni lehet – ez vezetett a Megálló Csoport létrejöttéhez. A történet 1997ig nyúlik vissza, a Jász utcai drogambulanciához: itt
szervezett Csaba egy színházterápiás kört drogfüggőknek. Néhány alkalom után elköltözött a program,
s a Belvárosi Ifjúsági Házban, immár Színházmegálló néven folytatódott. „Merész vállalkozás volt ez a
részünkről, hiszen olyan rejtőzködő embereket igyekeztünk megszólítani, akik sem a problémájukról,
sem magukról nem beszélnek szívesen, nemhogy
még ezt színpadra is vigyék. De működött: a hatalmas kreativitás újabb és újabb csoportok létrehozását eredményezte” – meséli Olaszy Csaba. A kis kör
azután gyorsan bővült, mind a támogatók, mind a
segítséget igénybe vevők részéről, rengeteg változás
történt, mire kialakult a mai arculat.
Az évek során sok módszerrel próbálkoztak, ám Csaba szerint a leszokás legbiztosabb módszere a bentlakásos rehabilitációs központba való bevonulás.
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A férőhely azonban kevés, és más okok is megnehezítik ezt, például egy nevelendő gyermek, vagy a
munkahely elvesztésének lehetősége. Többek között
ezért is döntött Olaszy Csaba egy intenzív terápiás csoport megalapítása mellett. „Ez azonban jóval
nagyobb akaraterőt kíván a függőktől, hiszen itt minden egyes reggel meg kell hozni azt a döntést, hogy
bejönnek.” Olyan intenzitású programokat alakítottak ki, amelyek képesek arra, hogy elültessék a függőkben a hitet, hogy le tudják tenni a szert, tiszták
tudnak maradni, és együtt képesek a talpra állásra.
A terápia alapja ugyanis az, hogy a szenvedélybetegeknek saját maguknak kell segítséget kérniük, be
kell ismerniük, hogy a függőség problémát okoz az
életükben.
A csoportok egyre csak szaporodtak, köszönhetően
annak is, hogy itt minden van, ami egy fiatalt érdekelhet: színház, zene, tánc, fellépések, fotó, jóga,
reiki, képzőművészet és sziklamászás. Ez utóbbi projekt tető alá hozásában jött képbe a MOL Gyermekgyógyító Program: „Alig várjuk, hogy jobb idő legyen,
és mehessünk a szabadba gyakorolni! A MOL támogatását példaértékűnek tartom, mert a legtöbb cég
elzárkózik a segítségtől, ha meghallják a drogos »szitokszót«, de remélem, hogy más vállalatok is példát vesznek erről a pozitív hozzáállásról.”
Hatalmas népszerűségnek örvend a zenekaruk is, amellyel olyan híres előadók is felléptek már, mint Péterffy Bori, Likó Marcell,
Pál Tamás vagy Kiss Tibi. Bár kötetlen, baráti a légkör, a gyógyulás biztosításához elengedhetetlen volt kereteket felállítani, hogy
a lényegtelen dolgok helyett mindig előtérbe kerüljenek az igazán fontos kérdések: a
leállás nehézségei, öröm, bánat, bármilyen
aktuális konfliktus. A támogatás tehát adott,
csak meg kell lépni azt a bizonyos első és
legnehezebb lépést, a segítségkérést.
Tomanicz Éva

Olaszy Csaba
A budapesti József utcában működő Megálló Csoport vezetője. 1997 óta aktívan
részt vesz a drogfüggők segítésében, alapítványával pedig olyan terápiás programot dolgozott ki, amely rehabilitációs
intézménybe való bevonulás nélkül is segít
a fiataloknak letenni a drogot, és ezt követően szer nélkül, tisztán élni.

