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A jövőnek sok neve van: a gyenge úgy hívja, elérhetetlen, a gyáva úgy, hogy ismeretlen, a bátor viszont lehetőségnek nevezi. A legendás francia író, Victor Hugo szavai ezek.
Magazinunk mostani száma tele van olyan személyiséggel, akik egykor úgy gondolták, a jövő számukra nem
elérhetetlen és ismeretlen, hanem lehetőség. Húsz
évvel ezelőtt még előzenekarként adta első koncertjét a
debreceni Tankcsapda együttes, amely mára az ország
egyik legnépszerűbb és legismertebb rockzenekara lett.
A Tankcsapda új taggal, új lendülettel és természetesen
új dalokkal folytatja turnésorozatát – a friss videoklip
előkészületeibe pedig most Önök is betekintést nyerhetnek.
Hasonlóan bátran néznek a jövőbe a Compact Disco
tagjai, akik véletlenül találtak egymásra, mostanában
pedig már az eurovíziós dalfesztivál nemzetközi döntőjére készülnek.
Ki tudja, mi lett volna Sebestyén Júliából, ha kevésbé izgága gyerkőc – a fölös energiáit egy korcsolyaiskolában kezdte levezetni, és lett később Európa-bajnok
és négyszeres olimpikon műkorcsolyázó, napjainkban
pedig edző és a MOL Új Európa Alapítvány sportért felelős kurátora.
Talán már nem is jövő, hanem a jelen lehetősége előtt
áll Szilágyi Áron, aki egyedüli magyar férfi kardvívóként
küzd majd a londoni olimpián, vagy Babos Tímea, aki
fiatal kora ellenére már a világ legjobb 70 női teniszezője között van.
Magazinunk szereplői nemcsak sikeresek abban, amit
csinálnak, hanem követendő példák is. Mert ők már jól
tudják: bátraké a szerencse.
Pánczél Andrea
magyarországi
kommunikációs igazgató
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aUtÓs-motoros HírEK

Inkább az aszfalt

Habár a Nissan X-Trail kifejezetten jól vizsgázott az aszfaltozott utaktól
távol, még komolyabb terepviszonyok között
is, a japán gyártó mégis úgy döntött, hogy nem
teremt további konkurenciát az igazi terepjáróinak. Ezért az X-Trailből egy nagyobb Qashqai-t
faragnak, amely inkább a német márkák ötés hétüléses limuzinjaira és egyterűire lehet
veszélyes.

Az Ampera az Év Autója 2012-ben

A 23 országból érkező, szakértőkből álló, 59 tagú zsűri az első kiterjesztett hatótávú elektromos autónak ítélte a rangos díjat, amely a General Motors innovatív technológiájának elismerése is. Az Opel Ampera már elnyerte az „Év Zöld
Autója 2011” díjat is, valamint megkapta a biztonság területén elérhető maximális 5 csillagot az EuroNCAP független
szervezetétől. A 16 kWh kapacitású lítiumion akkuval táplált, 111 kW/150 lóerős villanymotor 40–80 km hatótávot
tesz lehetővé zéró emisszióval, kiterjesztett hatótávú módban pedig akár 500 kilométert is megtehetünk az autóval.

Készül a Jaguar kombi Bizony, bizony, az
angolok újra megpróbálják a mutatványt,
ami nem sikerült annak idején az X-Type Ford
Mondeo alapra épített variánsával. Most azonban Sportbrake néven az XF-ből gyúrtak egy
hosszított változatot, amely csak formájában
tér el a szedántól, de annak szinte valamennyi
műszaki megoldását magáénak tudhatja.

Újraindul a német
luxusmárka gyártása

Harcba indul a Piaggio
A legnagyobb olasz motorgyártó leginkább talán a
kis Vespáról ismert, emellett számos kisebb, de igen
jó nevű cég szerepel a portfóliójában. Pedig a nagy
motorok terén is igen komoly dolgokat képesek
letenni az asztalra. A tél végén tartott kereskedői
találkozón például bemutatták az Aprilia 1200-as
Caponord modelljét és a továbbfejlesztett, most már
közel 130 lóerős Dorsodurót, és hagyták, hogy a
közönség barátkozzon a 750 köbcentis V2-es motorral szerelt Moto Guzzi V7 Scramblerrel, és a (képünkön is látható) gyönyörű California 1400-zal, amelyben egy 110 lóerős, 90 fokos V2-es dolgozik.

Nagy tervek a Bentley-nél A Volkswagencsoporthoz tartozó brit luxusmárka nehéz időszakon van túl, de tavaly már 37%-kal emelkedtek az eladásai. A következő három évben azonban ezt az értéket is szeretnék megduplázni,
hogy 2015-ben már 15 ezer autót értékesítsenek. Mindezt a ma ismert modellkínálat mellett
egy SUV bevezetésével kívánják elérni.

Terepjáróval Kínába Habár az olasz
Lamborghini luxussportautó-gyártó már több
mint húsz éve leállította az LM jelzésű terepjáró gyártását, most mégis úgy döntött, hogy
újra életet lehel egy hasonló modellbe. Az
egyelőre csak tervezőasztalon létező SUV-ot
(sportos szabadidő-autó) tavasszal mutatják
be a Pekingi Autószalonon, a sorozatgyártás
pedig 2016-ban indulhat el.
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Fél évszázados hibernált állapot után hamarosan újra beindul a sajátos sorozatgyártás a német Horex motorgyár üzemében.
A Daimler–Benz tulajdonában lévő üzemet 1920-ban alapították, azonban az
egykor sikeres motorgyárban az új tulajdonos (a DB) leállította a termelést. 2010ben jelentették be,
hogy visszatérnek egy szíjhajtásos, kompresszoros modellel – amiből végül
egy lánchajtásos, szívó 1200 köbcentis lett, amely viszont egy szűk hengerszögű VR6-os motort jelent, méghozzá 160 lóerővel. A Bad Homburg-i
üzemben nem lesz nagy forgalom: minden motor egyedi megrendelésre,
a majdani tulajdonos igényei szerint, manufakturális munkával készül.

Takarékos, de dinamikus

A Volvo a Genfi Autószalonon mutatta be az új V40-es modellt, amelytől éves
szinten legalább 90 ezer darabos eladási adatokat vár a svéd gyártó. Az optimizmus nem alaptalan: a három-három benzines és dízel erőforrással kínált középkategóriás (4369 mm hosszú, 2647 mm tengelytávú) csapotthátú iránt máris
nagy az érdeklődés. A Volvo pedig kiszolgálja az igényeket: a T3, T4 jelzésű benzinesekbe 1,6 literes 150
és 180 lóerős motor, míg a T5 jelűbe 2,5 literes 254 lovas erőforrás kerül, amely 6,6 másodperces gyorsulást biztosít. A dízelek is 115 és 177 lóerő között adnak le. Szinte már természetes, hogy az autókba
start-stop rendszer és fékenergiavisszatápláló rendszer
kerül.

aUtÓs-motoros HírEK

Négyüléses kabrió a Range Rovertől

A Range Rover a Genfi Autószalonon mutatta be egészen elképesztő újdonságát: a négyüléses kabrió SUV-ot
(sportos szabadidő-autót). Az autónak sokáig tagadták a létezését, majd a leghíresebb brit tévés autós-magazin egy ártatlan utalásnak tűnő szemléletes trükkel mégis beszámolt róla. A Range Rover legkisebb modellje,
az Evoque alapjaira épített kabrióval első pillantásra nem könnyű megbarátkozni, de a britek szerint
ebben sokat segít az a tény,
hogy ez a világ első prémiumkategóriás kabrió SUVje. A kis Evoque alá 21
colos felnik kerülnek, kap
terepfigyelő rendszert és
8 colos érintőképernyőt is.

Az utcára viszi
a Formula–1-et a Lotus

Az autóversenyzés csúcskategóriájába hosszú kihagyás után visszatérő brit gyártó komplex marketingstratégiával igyekszik megtámogatni a hangzatos terveket. A nemrégiben bemutatott, Formula–1-es ruhába
öltöztetett Lotus Evora S után most itt egy, a célnak
igazán megfelelő alany: az Evora GTE-ből is elkészült
az F–1 sorozatban szereplő autó „vonásait” idéző változat. Az Evora csúcsverziójának 3,5 literes kompreszszoros V6-os motorjából 444 lóerő tör elő, amely igen
szép kombinációt alkot a látványos, a csapatra jellemző klasszikus fekete-arany fényezéssel, és ugyancsak
aranyszínű felnikkel.

Európában is kapható a Honda mindenese
A tavaly Tokióban bemutatott Honda CRF250 L már tavasszal megteszi a nagy utat, hogy a
japán és távol-keleti piac után Európában is megkezdődjön az értékesítése. A 249 köbcentis, nagyjából 22 lóerős, folyadékhűtéses egyhengeres egyrészt a CBR250-es utcai géppel, másrészt pedig az évtizedekkel ezelőtt világszerte rendkívül népszerű XL250S-sel áll
rokonságban. Nem igazi városi motor, nem igazi
utcai motor, nem igazi enduró – viszont az
iménti típusok minden jó tulajdonságából van benne, azaz ugyanúgy alkalmas
egy 100 kilométeres túrára, mint egy földúton megejtett örömmotorozásra.

Ilyen lesz
a következő Audi A3

Ingolstadtban csupa kedves ember dolgozik,
akik a világért sem szeretnék a szívbajt hozni a
márka kedvelőire. Éppen ezért a rendkívül népszerű Audi A3-ashoz is csak éppen annyira nyúltak hozzá, hogy a jószemű megfigyelő észrevegye az apró változtatásokat. A lényeg persze
nem az Audi jól ismert formavilágában, hanem
mögötte (pontosabban: alatta) van: ez az A3-as
már a Volkswagen-csoport új, variálható MQB
platformjára épül. Az autóba a jól ismert 1,2 és
2 liter közötti benzines TSI, valamint az 1,6-2
liter közötti hengerűrtartalmú TDI dízelek kerülnek majd – az Audit ismerve még az eddigieknél is jobb hatásfokkal. Vagyis az A3-as úgy
lesz erősebb, hogy nagyobb nyomatékot ad, de
kevesebbet fogyaszt.
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T
Ú
A VÖRÖS TÉGLÁS ÉPÜLETÓRIÁS HATALMAS OSZLOPAI
KÖZÖTTT HELYENKÉNT MÁR ÁTSZŰRŐDNEK A KORA REGGELI
NAP GYENGE SUGARAI. MISKOLCON VAGYUNK, AZ ÉPÜLŐ

MAGYAR ROCKMÚZEUM HELYSZÍNÉN. EXKLUZÍV A HELY
ÉS A PROGRAM IS, HISZEN ÉPP A TANKCSAPDA FORGAT ITT
EGY VIDEOKLIPET A KÉSZÜLŐ ÚJ ALBUM EGYIK DALÁHOZ –
MÉGPEDIG A ZENEKAR ÚJ GITÁROSÁVAL.
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Reggel kilenc óra. A vakító napsütés ellenére is érezni a csípősen hűvös szelet,
mely átjárja a küklopszi méretekkel bíró hangárt. Betontalapzatán javában zajlik az építkezés: a törmelékkupacok és faállványzatok ritmusát meg-megbontja a
cementkeverők, munkagépek moraja, míg odakint egy óriásmarkoló szedi szét szépen, komótosan a hegyoldalt. Merész, de tökéletes helyszín. Masszív, kőkemény,
nyersen erőteljes. Akárcsak egy rockzenekar. A terepet felmérve a fotózás is jónak
ígérkezik a hűvös, szürke hétterek, résnyire áttört téglafalak, omladozó vakolat és
a porlepte, nyers betonburkolatok között. Hirtelen felbukkan egy kisebb konvoj: kisbusz, furgon, autók követik egymást a földút buckáin át.
Megérkezett a Tankcsapda.

Előkészületek
Míg a zenekar tagjai felmérik a terepet, a „Tele a Tankot” szöveget viselő furgonból
előkerülnek a forgatási kellékek: méretes fekete, fémszegecselt ládák, óriási erősítők, kilométeres kábelek, szél- és ködgépek, lámpák, állványok, kamerák. Pillanatok alatt nyüzsgő méhkassá változik a helyszín, a gőzölgő kávé illata a felvert porral
keveredik. Lukács Laci frontember határozottabb kört tesz, eligazítja közben a stáb
tagjait. A klipforgatás előtt azonban jöhet az exkluzív fotózás és beszélgetés a Stílus és Lendület számára.

Átbukdácsolunk a kábeleken, és a furgonnál találkozunk a zenekar tagjaival.
Míg készül a smink, az együttest ért változásokról és az újdonságokról faggatjuk őket. Köztudottan ritkán adnak exkluzív interjút, vagy fordulnak a sajtóhoz,
ám a közelmúltban rengeteg új impulzus, átalakulás érte a bandát. A legfontosabb változás, hogy tagcsere történt, hiszen Molnár Levente, vagyis Cseresznye helyére Sidlovics Gábor (Sidi), a Zanzibár és a Maffia együttes volt gitárosa
került. Másrészt a Tankcsapda gőzerővel folytatja a turnét, emellett készül az új
album is.
„Olyan ez, mint régen, a kezdetekkor, amikor egyszerre turnéztunk és stúdióztunk, annyi különbséggel, hogy most kicsit kevesebb pálinka fogy” – mesél nevetve Lukács László. A Levente után maradt űrt szinte teljesen magától értetődő
módon töltötte be Gábor. Bár a Tankok sokat gondolkoztak a legjobb megoldáson
– ismert zenész legyen, esetleg debreceni? –, a legfontosabb szempont mégis
az volt, hogy emberileg olyan tagot találjanak, akit ismernek, képben van a Tankcsapdával kapcsolatban, továbbá zeneileg és emberileg is passzol hozzájuk, mindenféle kompromisszum és megkötések nélkül. Így esett a választás Sidlovics
Gáborra, akit már tíz éve ismernek, a közös koncertek, turnék, utazások és zenélések során összekovácsolódtak. Így nem meglepő, hogy a srácok közt teljes az
összhang; a viccek és a poénkodás szintjén éppúgy, mint a zenében.

„A z Új lemez gerince
már elkészült, és

A HAt Új
szám közül Az egyikHez
most forgAtnAk
videoklipet.”
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A tiszteletbeli debreceni
Fejes Tamás dobos után Gábor kerül a sminkes lány „markába”. Pillanatok
alatt kiderül, mennyit számít a közösen megtett több ezer kilométer. „A közös
jameléseket követve leültünk, hogy pengessünk párat. Egy-két gitárriff és régi
szám szinte csuklóból jött, így már bele is vágtunk az új dalokba” – mondja a
púderpamacs alól mosolyogva Sidi. „Nem volt nagy a váltás a Zanzibárhoz képest,
hiszen hasonlóak a zenei gyökerek, gondolok itt többek között az összes „alap”
rockzenekarra. Fejben, agyban sem kell másképp készülnöm, minden tökéletesen
stimmel” – teszi hozzá a zenekar új tagja.
Tamás közben talált egy üveg pálinkát a kisbusz hátuljában, s a tőle megszokott
fapofával bejelenti: „Az egyetlen gond Sidivel, hogy nem iszik, nem dohányzik és
össze kéne mennie vagy 10 centit”. A reakció természetesen hangos nevetés – a
hangulattal tehát nincs baj. Ám valóban, Gábort elnézve tényleg kicsit kilóg a sorból, így a közös fotókon sokszor „száműzték” a hátsó sorba, vagy ültették le a
kellékesdobozra gyönyörű, gyöngyház berakásos, fehér gitárjával. Adódik a kérdés,
hogyan működik a távkapcsolat, hiszen Sidi Budapesten él, a Tank pedig legendásan debreceni zenekar. „Nos, igen, jó kétórás az autóút Debrecenbe, de még friss a
jogsim, két éve szereztem, így még élvezem a vezetést” – mondja Sidi, Tamás pedig
rögtön hozzáteszi: „addig is beköltözött hozzám, és ha nem is veszünk neki házat a
Bethlen utcán, mindenképpen tiszteletbeli debreceni polgárrá avatjuk”.

Újdonságok
Lukács Laci közben tovább mesél. A jól sikerült próbák után teljes gőzzel vágtak bele az új dalok írásába, így az új lemez gerince már elkészült, és a hat új
szám közül az egyikhez most forgatnak videoklipet. „Stílusában ez egy bemondós,
beszólogatós nóta, a klasszikus rockos vonal mentén, végig szövegelek, tehát a
klip is hasonlóan sallangmentes lesz. Fekete-fehér, kemény, masszív képi világgal.
Egy nap alatt lenyomjuk ezt is.” – mondja a láthatóan rendkívül motivált frontember. Úgy tűnik, a fénysebességre kapcsolt zenekart nem lehet megállítani: az ősz
derekára, október végére tervezett album megjelenése mellett egy másik meglepetéssel is szolgálnak idén. A „hardcore” rajongók részére készül egy vastag könyv
is, amely 12 év fotóanyagát, vicces vagy épp meglepő történeteit dolgozza fel és
mutatja be, ráadásul egy 2009-es koncertfelvétel anyagát is tartalmazza majd
DVD-n. Várhatóan április végére ez is a boltok polcaira kerül. „Igyekeztünk exkluzív
képeket összeválogatni, olyan ritkaságokat – főleg backstage, öltözős és koncertes fotókat –, amelyek különleges élményt nyújtanak majd rajongóinknak” – meséli büszkén Lukács Laci. Addig pedig élvezhetjük őket élőben, az „újratöltött” Tele a
Tankot a 2012-es turnén.

Fotózás
A pólócseréket és az utolsó simítást követően a fiúk beállnak a fotózáshoz. Míg
mi a fűtetlen térben két pulóverben, sapkában is fázunk, addig ők lazán, rövid ujjú
pólóban pózolnak. A komolyabb beállítások mellett persze jut idő a viccelődésre is.
Míg Laci ordítva feszít, Tamás pedig rúgja a port, Sidi egy medve nyugodtságával ül
gitárjával az ölében, mint akit semmi és senki sem tud kizökkenteni.
A fotózás szüneteiben bőven jut még idő sztorizásra is. Nevetve mesélnek egy
2005-ös, Los Angeles-i útról, amikor egy hangszerkiállítást követően próbáltak
– sikertelenül – bejutni egy hollywoodi klubba egyik kedvenc zenekaruk, a Black
Label Society koncertjére. Aki már látta Sidit élőben játszani, pontosan tudja, miről
van szó, hiszen dedikált Zakk Wylde gitárján éppúgy „zúz” a színpadon, mint a BLSkoncertek frontembere. Hattyúhaláltáncát előadva Tamás végül kibulizta, hogy
mégis bemehessenek, mondván: Kelet-Európa kicsiny szegletéből utaztak egészen
idáig csak azért, hogy lássák a Black Labelt élőben. „Óriási élmény volt” – mondja Sidi csillogó szemmel, aki utána számos koncertjükre elment, és dedikáltatta a
gitárját is. A fotókat elnézve felvetődik a kérdés: miért ez a sok arcszőrzet, esetleg
egy új stílus jele? „Én így születtem” – magyarázkodik Gábor, mire a poénmester
Tamás zavarba ejtő mosollyal kérdi: „Mármint, ezt hogy érted?”. A viccesen kínos
helyzetet végül Laci oldja meg, és egyből rávágja: „Télen ez is melegít, de most jön
a tavasz, lehet, hogy levágatom.” Megnyugtatjuk őket, hogy ez csak részletkérdés,
hiszen így is, úgy is jól néznek ki együtt, hárman. Újra Tele a Tank.
Tóth Patrícia

címlapsztori

Tele a Tankot
2012

A tavaszi turnén a nagyszabású, arénákat
megtöltő koncertek helyett inkább a kisebb,
underground helyszínek dominálnak, így a
közvetlen és fesztelen fellépéseket kisebb
helyszínekre, közösségi és művelődési házakba tervezték. Az indok egyszerű: fontos, hogy
érezzék a közönség, a rajongók közelségét,
szeretetét, mint a kezdeti években, amikor
kis klubokban léptek fel országszerte. Ám
ennek ellenére a Tankcsapda felpörgetve és
feltöltve járja majd az országot az új és régi
dalokkal.

Az áprilisi
turné állomásai:

04. 05. Gödöllő – Trafó
04. 06. Komárom – Csokonai
04. 07. Szolnok – Metalliget
04. 12. Veszprém – Expresszó
04. 13. Pécs – Uránia mozi
04. 14. Kaposvár – Mtesz
04. 19. Budapest - ZP
04. 20. Szentes – MH
04. 21. Kecskemét – Teka
04. 27. Győr – Bridge
04. 28. Balassagyarmat – Mozi
04. 29. Zalaegerszeg – Sportcsarnok
04. 30. Sopron – Hangár
További infok:
www.tankcsapda.com
www.facebook.com/Tankcsapda

„A rajongók

részére készül egy vastag
könyv is, amely 12 év fotóanyagát,
vicces vagy épp meglepő történeteit
dolgozza fel.”

mol-HírEK

Babos
Tímea

„...nemcsak bekerült
a TOP 100-ba, hanem rögtön
a 68. helyre ugrott”

a világ
legjobbjai
között
MOL-kupa: Szilágyi Áron ezüstje

Március első hétvégéjén a világ legjobb kardozói részvételével rendezték meg
Budapesten a Gerevich–Kovács–Kárpáti Grand Prix-t, amelyen a MOL-kupáért
küzdöttek meg a vívók. A rangos viadalon remekül szerepelt a MOL által támogatott Szilágyi Áron, akit a döntőben csak a világranglista első helyezettje,
a német Nicolas Limbach tudott megállítani. Áron ezüstérme azért is értékes, mert 2008 óta nem szerepelt ilyen jól magyar vívó a hazai Grand Prix-n,
valamint a szerzett
világkupapontokkal
megerősítette olimpiai részvételét. Szilágyi Áron 2006-tól vett
részt a MOL Tehetségtámogató Programjában, és 2011 óta a
MOL profi sportszponzoráltjainak csapatát
erősíti.

Babos Tímea
Remek formában van Babos Tímea! A 19 éves teniszező februárban előbb az elődöntőig jutott a kolumbiai versenyen, majd a hónap végén megnyerte a 220 ezer
dollár összdíjazású mexikói WTA-tornát, miután a monterrey-i viadal döntőjében
legyőzte a román Alexandra Cadantut. Timi ezzel pályafutása első WTA-győzelmét
aratta, és sikerével óriásit lépett előre a világranglistán: nemcsak bekerült
a TOP 100-ba, hanem rögtön a 68. helyre ugrott (lapzártakor Timi a 69-ik helyen
állt). Babos Tímea a családi hagyományokat követve ragadott teniszütőt, és már
9 évesen megszerezte első, korosztályos magyar bajnoki címét. A tehetséges versenyző 2008-tól részt vett a MOL Tehetségtámogató Programjában, majd 2011ben bekerült a MOL sportszponzoráltjai közé. Tímea fejlődését jól mutatja és egyben bizakodásra ad okot, hogy a TOP 100-ban ő a legfiatalabb teniszező. A magyar
lánynak nem sok ideje marad pihenésre, ugyanis további versenyek várják, amelyek egyrészt segítik a felkészülést a májusi Rolland Garrosra, másrészt minden
pont fontos számára az olimpiai kvalifikációkért vívott küzdelemben.

Szilágyi Áron

Használtsütőolaj-gyűjtés:
már 50 ezer liter!

Kilenc hónappal ezelőtt indította el a MOL a használtsütőolaj-gyűjtő kampányát, amely
azóta is nagy sikernek és népszerűségnek örvend. Kezdetben 100 MOL-kút vett részt a
”Kisütöttük: ide vele!” programban, de időközben ez a szám már a 150-et is meghaladta. Tavaly május óta rekordmennyiségű, több mint 50 ezer liternyi használt zsiradék gyűlt össze, és 12 ezer
gyűjtőflakont osztottak szét. A kampányban, újrahasznosított műanyagból készült, formatervezett tárolóedényt kaptak és kapnak mindazok,
akik részt vettek a gyűjtőakcióban.
A használt főzőzsiradékok a környezetben és az otthonokban egyaránt
károkat okoznak, de a MOL-kutakon
elhelyezett speciális gyűjtőhordókkal lehetőséget adnak a használt
sütőolaj és zsiradék környezetbarát tárolására. Az így összegyűjtött
használt sütőolajból Komáromban
biokomponens készül, amely
a MOL százhalombattai finomítójában kerül
az üzemanyagba.
200x245_P.indd 1

10 | STÍLUS&LENDÜLET | 2012. április

2/9/12 1:36 PM

A legvonzóbb munkahelyek
között a MOL

A MOL továbbra is az egyik legvonzóbb munkahelynek számít hazánkban.
Az Aon Hewitt Munkáltatói Márka Kutatása során több mint 240 vállalatot vizsgáltak meg, és kérték ki tapasztalt szakemberek és pályakezdők véleményét.
A MOL már 2010-ben is a legjobbak között szerepelt, 2011-ben pedig már a második helyezést érte el a legvonzóbb magyarországi munkahelyek listáján. A vizsgálatban részt vevők válaszai alapján a MOL mellett szóló főbb érvek közé tartoznak a különböző csapatépítő programok és juttatások,
továbbá a cég nemzetközi piacon való részvétele. A pályakezdők számára fontos vonzerő, hogy
kiváló szakemberektől szerezhetnek munkatapasztalatokat, és a friss diplomások ebből a
tudásból később is profitálhatnak.

sztÁrtEszt

I’ I L
C D

A COMPACT DISCO KÖRÜL MINDEN FELBOLYDULT, AMIÓTA A CSAPAT MEGNYERTE
AZ EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL ITTHONI DÖNTŐJÉT. A ZENEKAR TAGJAI, PÁL
GÁBOR, SÁNDOR ATTILA, LOTFI BEHNAM ÉS WALKÓ CSABA AZONBAN KAPHATÓ
VOLT EGY BICIKLIZÉSSEL ÖSSZEKÖTÖTT AUTÓZÁSRA . CSABA ÉS BEHNAM
A FOTÓZÁST KÖVETŐEN AZ EGYÜTTES MINDENNAPJAIBA IS BEAVATOTT BENNÜNKET.
Stílus és Lendület: Élvezik, hogy ennyire pezseg most
az életük?
Lotfi Behman: Épp azon nevettünk a minap a srácokkal, hogy az első eurovíziós adás felvételei előtt úgy
mászkáltunk a stúdióban, hogy akár díszlettervezők
vagy szendvicshordó fiúk is lehettünk volna. A kutya
se foglalkozott velünk, most meg állandóan csörög a
telefonunk. Még szoknunk kell, de nagyon örülünk a
sikernek. Valahol titkon mindannyian erre vágytunk,
ezt kár is lenne tagadni.
S&L.: Mi tűnik most a legnehezebb feladatnak?

Walkó Csaba: Mindent kézben tartani. Meg kellett
tanulnunk beosztani a napjainkat, hogy mindenre és
mindenkire jusson idő. Lassan rájövünk, hogyan lehet
ezt gördülékenyen csinálni. A kiadónk, a CLS sokat
segít ebben, de javarészt a saját bőrünkön kell megtapasztalnunk.
S&L.: Csaba, nemrég azt mondta, hogy győzni mentek
a dalversenyre. Tényleg ez volt a cél?
W. Cs.: Önbizalom, az önmagunkba vetett hit nélkül
felesleges is lett volna elindulni. Ez persze ennél
jóval összetettebb dolog, mert elbízni sem szabad

sztÁrtEszt

„Még szoknunk kell,
de nagyon örülünk a sikernek.”

magunkat. Ám amikor kiderült, hogy bent vagyunk a
húsz között, úgy éreztük, eljött a mi időnk, onnantól
ebben a szellemben tettük a dolgunkat.
S&L.: Sokakat meglepett, hogy egy elektronikus zenét
játszó csapat diadalmaskodott. Büszkék arra, hogy
úttörők lettek?
L. B.: Persze! Nem titok, hogy a Compact Disco egyik
célja a magyar mainstream zenei élet felrázása. Ami
nálunk undergroundnak számít, a világ más részein
egyértelműen popzene – ennek átformálásához hatalmas lépés ez a győzelem.
S&L.: Több elismert előadó számait remixelték már,
mint például Ákosét, nemrég pedig Zorán kérte fel a
Compact Discót egy átdolgozásra – ezzel tulajdonképp legitimizálták az elektronikus zenét az önöknél
idősebb generáció számára is.
W. Cs.: Igen, elfogadták a zenénket, a stílusunkat,
és erre nagyon büszkék vagyunk. Bár én a remix szót
nem nagyon szeretem, hiszen az, amit csinálunk, több
ennél. Még az átdolgozás sem ragadja meg igazán a

lényeget. Inkább újraértelmezésnek nevezném.
S&L.: Talán ezért is csaphatott le az I’m In Love című
számukra napjaink egyik legnagyobb DJ-sztárja,
Tiësto?
W. Cs.: Bár ő zeneileg nem a mi műfajunk, rettentő
boldogok voltunk, amikor szóltak, hogy szerepel a dal
az egyik mixében. Hatalmas elismerés ez, mert Tiëstót
szinte félistenként tiszteli a közönség.
S&L.: Látták már a többi ország eurovíziós indulóit?
Az orosz asszonykórus vagy az osztrákok „popódalát”
látva úgy tűnik, nem mindenki veszi komolyan a megmérettetést.
L. B.: Hát, nem. Ezt egyébként sokszor hallottuk már:
az Eurovízió gagyi verseny, senkit sem érdekel – és
hasonlókat. Nos, az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét körülbelül 120 millió ember követi világszerte. Ha
ezeknek a nézőknek a tíz – de legyen csak öt – százaléka rákeres a Compact Disco nevére a neten, máris nyert ügyünk van. Ráadásul épp most kötött velünk
szerződést egy skandináv kiadó, és van már lemezszerződésünk a Benelux államokban, valamint

Lengyelországban is.
S&L.: Ezek szerint sokan látnak potenciált a Compact
Discóban a nemzetközi döntőben és a döntő után is?
L. B.: Igen, és ez nagyon biztató. A zenekar nem titkolt
célja a nemzetközi karrier. Azt szokták mondani, hogy
egy ilyen kis országból jövő csapatnak esélye sincs a
külföldi sikerre, mert nem értik, miről énekelnek. Mivel
mi az első pillanattól kezdve angol nyelvű számokat
készítünk, ez nálunk eleve nem akadály – a Tiësto-ügy
a legjobb példa erre.
W. Cs.: Sőt, nagyon sokáig itthon nem is tudatosult
az emberekben, hogy magyar együttes vagyunk. Ez
mindenképpen jó jel, nem? Hiszünk abban, hogy a
Compact Disco külföldön is vonzó lesz.
S&L.: Akkor jobb, ha mindannyian beszereznek egy
jó nagy bőröndöt! Azt láttam a fotózáson, és mesélték is, hogy a biciklizés nagyon megy. Hogy állnak az
utazással?
Egyszerre: Imádunk utazni!
S&L.: Kedvenc úti cél?
W. Cs.: Madrid, az örök szerelem. Mivel tízéves korom
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Walkó Csaba:
„Érdekes, hogy amikor először megláttam az autót, azon gondolkodtam,
hogy szép, szép, de nekem más típusú kocsik jönnek be. Aztán beültem,
és a többiek azon nevettek, hogy teljesen elájultam a belsőtől. Egyszerűen gyönyörű! A biciklitartó zseniális
ötlet, egyébként is szeretünk kerékpározni, így le is csaptunk a bringára
a fotózáson, s mindannyian tekertünk
egy kicsit.”

A kategóriateremtő
Opel Zafira Tourer 2.0
Motor:
2 literes
Lökettérfogat:
1956 cm3
Max. teljesítmény:
97 kW/130 LE
Max. forgatónyomaték:
300 Nm/1750–2500 ford./perc
Hosszúság, szélesség, magasság:
4656 mm / 2100 mm (tükrökkel) / 1685 mm
Max. sebesség:
191 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h):
11,4 s
Üzemanyag-fogyasztás (városi-országúti-vegyes):
6,4/ 4,5/ 5,2 l/km
Bruttó listaár:
7 419 000 Ft
Fontosabb felszereltség/extrák:
Kétzónás automata légkondicionáló, FlexFix integrált hátsó kerékpárszállító, multimédiás navigációs rendszer, vezetőtámogató csomag sávelhagyás- és követésitávolság-érzékelővel, valamint
táblafelismerő rendszerrel, sebességtartó automatika, LED-es hátsó lámpák, 7 üléses elrendezés, Isofix rögzítési pontok, aktív első fejtámlák,
elülső, oldalsó és függyönylégzsákok, automatavezérlésű, fényérzékelős első fényszórók, Flex
rendezőcsomag, hővisszaverő szélvédő, 17” könynyűfém keréktárcsák.

Opel Zafira Tourer 2.0
a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic
Gold 5W-30
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óta óriási Real Madrid-drukker vagyok, sokszor jártam
már a városban, akár meccsen, akár csak nyaralni.
Szeretem a hangulatát, az embereket, azt, amikor egy
rangadó előtt felbolydul az egész város – mindent!
L. B.: Nálam ugyanez van Rómával. AS Roma-szurkolóként szinte hazajárok az olasz fővárosba, imádom
a pezsgését, az ételeit – úgy járok-kelek, mintha Pesten közlekednék. Szeretem, hogy amikor nagy
csapat érkezik Rómába, teljesen megbolondul
a város. Előbb zárnak be a boltok, hogy aztán
este újra kinyissanak, a Colosseum körül reggeltől mezben flangálnak az emberek – közlekedni nem lehet, de ez persze senkit sem
érdekel, mert mindenkit magával ragad a hangulat. Róma mellett Thaiföld és Dubai az a
hely, ahová bármikor, bármennyi időre szívesen elutazom.
S&L.: Úgy tűnik, nem a klasszikus turistáskodás hívei, hanem inkább „beépülnek”.
L. B.: Mindkét verziót próbáltuk, és természetesen a saját szervezésű utazások mindig sokkal jobbak voltak. Például Olaszországban rengeteg lakáshotel van: egy nagyobb lakás átalakítva
több kiadó szobára. Én szinte mindig ilyenben lakom,
ez nem szigetel úgy el a várostól, mint egy szálloda.
W. Cs.: Szerintem is sokkal izgalmasabb azt megtapasztalni egy-egy országban, hogy mi van a máz alatt,
figyelni a szokásokat, az embereket, kimenni a piacra,
megfőzni a saját konyhámban az ebédet, vagy eldugott kis helyeken enni.
S&L.: Hogyan állnak a kulináris élvezetekkel?
L. B.: Ó, a lényegre tapintott...
W. Cs.: Imádunk enni. De ami még ennél is fontosabb,
mondhatni, zenekarunk fő érdeme: nagyszerű szakácsok vagyunk!

S&L.: Nocsak, a Compact Disco nem az „a mirelit pizzával stúdiózós” együttes?
L. B.: De nem ám! A második lemez felvételei
Szepezdfürdőn zajlottak, Csabáék nyaralójában.
A programunk úgy nézett ki, hogy felkeltünk, reggeliztünk, pálinkáztunk egyet, majd a napi ügyeletes
elment bevásárolni és ebédet főzött nekünk.

S&L.: Napi ügyeletes?!
W. Cs.: Volt egy táblázatunk, amelyen vezettük, hogy
melyik nap ki főz és mi lesz a menü. Megettük, véleményeztük – igazi gasztrokibicek voltunk. Én a keleti
kaják nagymestere voltam, Behnam olaszban utazott,
Gábor pedig magyaros ételeket főzött. Mint például
gulyáslevest, amely menet közben pörköltté alakult...
L. B.: Attila meg mindezt kiélvezte, ő csinálja a legjobban! Bár az is igaz, hogy ő hozta a pálinkát. De egyébként már felsorolni is jólesik: festői környezet, isteni
kaják, gördülékeny munka – azóta is emlegetjük. Mindenkinek ilyen lemezfelvételt kívánunk!
Csepelyi Adrienn
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fel!

MOL

BRINGA PONT- OK

AZ ORSZÁG

VÉGRE

125

PONTJÁN

IT T A TAVASZ , ÍGY EGYRE TÖBBEN VÁLASZTJUK KÖZLEKEDÉSI

VAGY KIKAPCSOLÓDÁSI ESZKÖZKÉNT A BICIKLIT.

A KÁR

A MEGSZOKOT T,

AKÁR ISMERETLEN ÚTON INDULNÁNK EL , SOSEM MARADUNK TÁRS
NÉLKÜL , CSAK KERESSÜK A BRINGA PONT- LOGÓT : MÁR
AZ ORSZÁG

125 MOL- KÚTJÁN

TALÁLHATÓ

AHOL MAGUNKAT ÉS KERÉKPÁRUNKAT IS
Folyamatosan emelkedik a rendszeresen bringázók
száma, így természetes igénnyé vált, hogy több kerékpárbarát hely alakuljon ki a városokban és a kedvelt
kerékpáros-túrahelyeken. A MOL bringaPONT-ok erőssége leginkább abban rejlik, hogy minden megtalálható egy helyen, ami a kerékpárosnak és a kerékpárnak
szükséges. Mivel országszerte már 125 helyen található bringaPONT, szinte bárhová is indulunk, a közelünkben biztosan lesz egy MOL-kút, ahová be tudunk
térni felfrissülni, kellékeket beszerezni, kerékpárt javítani – ráadásul úgy, hogy a szerszámos ládánkat sem
kell magunkkal cipelni az útra.
A kerékpáros életmód nem kíván nagy áldozatokat, összesen három dologra van igazán szükségünk
ahhoz, hogy A-ból B pontba zökkenőmentesen célba
érjünk. Az első a megfelelő felszerelés (nagyon fontos
a kerékpárossisak!), hogy mindig jó állapotban tudjuk

tartani a biciklinket. A második, hogy mindig legyen
nálunk elegendő innivaló, amely a folyadékpótlás
szempontjából kiemelkedően fontos. A harmadik
természetesen a sok energia a tekeréshez!
A MOL bringaPONT-jai mindháromban segítségünkre lehetnek.

A gyakorlott bringások elindulás előtt ellenőrzik a
gumikat, beállítják az ülést, a fékkar fogását, a fékek,
a lámpák és a csengők működését. Ám még velük is
előfordulhat útközben olyan nem várt esemény, amelyre előre nem lehet felkészülni. Éppen ezért javasoljuk, akár rendszeresen, akár ritkábban kerékpározunk, indulás előtt látogassunk el a http://bringapont.
mol.hu/ oldalra, térképezzük fel előre a környékünkön található bringaPONT-okat, hogy pontosan tudjuk: vészhelyzet esetén hova fordulhatunk. Különösen nagy segítség lehet ez az információ, ha hosszabb
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MOL BRINGA PONT,
„ FELFRISSÍTHETJÜK ”.

lENDÜlEtBEN
túrákra indulunk, amelyeken amúgy is érdemes
menetközben pihenőt tartani, s átnézni a kerékpárt –
nincs jobb helyszín ehhez egy bringabarát MOL-kútnál!
A MOL bringaPONT-ok mindegyikén megtalálhatóak a
kerékpárokhoz leggyakrabban szükséges szerszámok
és többféle szeleptípushoz használható pumpa. Az
eszközöket a shop munkatársaitól elkérve tudjuk használni. Ez a szerszámos láda tartalmazza a szükséges
imbuszkulcsokat, csavarhúzókat, a különböző szelepkészletekhez szükséges átalakítót, vagyis csupa olyan
eszközt, amelyek segítségével az alapvető javítási feladatok mind elvégezhetőek. Ha netán hiányos lenne
az otthoni alapszerszámkészletünk, arra is van lehetőség, hogy helyben megvásároljuk a hiányzó darabokat. A bringaPONT-ra betérve a biciklistermékek széles
választékából szemezgethetünk: vannak itt zsebszerszámok, tömlőjavító készletek, sebességmérő, kulacs,
kerékpárbelső, láthatósági mellény, elemek a lámpához, vagy bicikliskesztyűk.
Ha a túra során esetleg összesároztuk bringánkat, a
bringaPONT-okon található, biciklimosásra alkalmas

mosó segítségével lecsutakolhatjuk, mielőtt hazatekernénk vele vagy feltennénk a kerékpártartóra. Gondoljunk magunkra is, pótoljuk a felhasznált energiát és
folyadékot a töltőállomásoknál kapható finom szendvicsekkel, energiaszeletekkel, ásványvízzel, sportitalokkal.
Ha nincs ötletünk, merre karikázzunk délután, látogassuk meg az interneten a http://bringapont.mol.hu-t,
és válasszunk egyet az ajánlott biciklistúratervek
közül. A túratervek tartalmazzák a főbb látnivalókat és
akár GPS-re is letölthetőek. A honlapon tájékozódhatunk arról is, hogy mely bringaPONT-ok vannak a lakóhelyünkhöz és a célponthoz legközelebb. Így akár induláskor, akár hazatéréskor betérhetünk a bringabarát
MOL-kutakra.

MOL bringaPONT
infók
Ha az okostelefonja segítségével
beszkenneli a QR-kódot, akkor máris naprakész információkat szerezhet a
MOL bringaPONT kutak listájáról és szolgáltatásairól.

UtazÁs

L
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FUTBALLTURISTA AZ EGYIK LEGHÁLÁSABB VENDÉG : NINCS
AZ A FÖLDI ÖRÖM , AMELY TŐL MEGFOSZ TANÁ MAGÁT,

FÜGGETLENÜL AT TÓL , HOGY CSAPATA GYŐZ VAGY VERESÉGET

L ENGYELORSZÁG – U KRA JNÁVAL KÖZÖSEN – A NYÁRON
LABDARÚGÓ - EURÓPA - BA JNOKSÁGOT RENDEZ , MOST BEMUTATJUK
A MÉRKŐZÉSHELYSZÍNEKET.

2012. június 8., 18.00
Lengyelország–Görögország
2012. június 12., 20.45
Lengyelország–Oroszország
2012. június 16., 20.45
Görögország–Oroszország
2012. június 21.
Negyeddöntő
2012. június 28.
Elődöntő

Linkajánló:
www.lengyelorszag.travel/hu
www.wroclaw.pl
www.starybrowar5050.com
www.gdansk4u.pl
www.expatsguide.pl
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Varsó

Mérkőzések Varsóban

Wroclaw

A rendező álomcsoportba került, az orosz, görög, cseh hármasból kettőt megelőzve negyeddöntős, ami a riválisok erejét látva és a hazai közönség támogatását élvezve véletlenül sem tűnik lehetetlen feladatnak. A vadonatúj Nemzeti
Stadion határidős átadása küldetés lett, ám a végeredmény
mindenkit kárpótol. A várdombról is látható, esti kivilágításban káprázatos épülettel a helyiek lényegesen gyorsabban
megbarátkoztak, mint a szovjet nép ajándékaként a városközpont fölött tornyosuló Kultúrpalotával vagy a közelében
felhúzott felhőkarcolókkal. Varsó – akárcsak Budapest vagy
Párizs – az eklektika szerelmeseinek zarándokhelye. Szecesszió, szocreál, gótika, barokk, klasszicizmus köszön vissza az épületekről, parkok és múzeumok serege mellett (melyek között a Varsói Felkelés Múzeuma külön említést érdemel) az utánérzésre ráerősít a Visztula és az
egyedi konyhaművészet, melynek egyik népszerű előétele felettébb egyszerű és ismerős: a sült hússal megbolondított, zsírral megkent parasztkenyér. Mindamellett Varsó a hasonlóságoktól függetlenül eredeti, egyszeri és
megismételhetetlen. Mint az esély a lengyel válogatott előtt, hogy története során először túlélje az Európa-bajnokság csoportkörét.

Poznan

VARSÓ
– Csodálatos eklektika

Gdansk

SZENVED .

UtazÁs

POZNAŃ – Belső harmónia

Hála az itt pályára lépő íreknek, olaszoknak és horvátoknak, pontosabban az
őket elkísérő szurkolótáboroknak, vélhetően Poznań lesz a legféktelenebb lengyel „fesztiválváros” a csoportmérkőzések idején. A drukkereknek kijelölt zónában (fanzone) – akárcsak a többi rendező városban és Krakkóban – óriáskivetítők, beláthatatlan hosszúságú sörpultok, koncertszínpadok mellett szippanthatja magába az Eb-hangulatot a kerítésen belülre keveredő. Néhány utcával arrébb, a híres piactéren tanyát verők eközben háboríthatatlanul merülhetnek el a reneszánsz stílusú épületek kőcsipkéiben, kereshetnek enyhülést az
árkádok árnyékában vagy fogyaszthatják el vacsorájukat: az óváros a zajos
drukkerhadak számára tabuterület.
Tekintettel az erős katolikus vonalra, a Warta folyó ölelte Tumski-szigeten az
ország első templománál, a Szent Péter és Pál katedrálisnál jó eséllyel írnek,
olasznak, horvátnak adjuk majd a kilincset, akárcsak a régi sörgyárnál (Stary
Browar), a páratlan plázába álmodott üzleti és művészeti központ bejáratánál.

GDANSK – A borostyán birodalma
Az olasz–spanyol összecsapás után szerencsés esetben akár Budapest díszpolgárával, eredeti minőségében egy Nobel-békedíjassal is cseveghet az ember a
gdanski rakpartokon andalogva, ha a korábbi államfő, Lech Walesa irodája környékére téved. Az egykori Hanza-város talán leghíresebb lakója hű maradt szűk
pátriájához, a hajógyáráról, a Szolidaritás mozgalomról, a divatvilágban pedig
leginkább a borostyánról ismert Gdanskhoz, amely az újjászületés viruló szimbóluma. A település központi része a második világháborúban nyolcvan százalékban elpusztult, az Ulica Dluga (Hosszú utca) és a Dlugi Targ (Hosszú piac) épületei között sétálva mégis a XVII. században érezzük magunkat, a derék lengyelek
szembemenve a szovjet trenddel a világégés előtti állapotokat rekonstruálták.
A stadion, a borostyán színeiben pompázó, vadonatúj PGE Arena már a modern
kor gyermeke, stílus- és formavilágában mégis hű a kikötővároshoz: a tetőszerkezetet hajóbordákként ágaskodó gerendák tartják majd a mindig alaposan elázott
ír szurkolók és a decensebb Walesa feje fölé.

Mérkőzések Gdanskban
2012. június 10., 18.00
2012. június 14., 20.45
2012. június 18., 20.45
2012. június 22.

Mérkőzések Poznańban
Június 10., 20.45
Írország–Horvátország
Június 14., 18.00
Olaszország–Horvátország
Június 18., 20.45
Olaszország–Írország

Spanyolország–Olaszország
Spanyolország–Írország
Horvátország–Spanyolország
Negyeddöntő

WROCLAW – Szellemekkel suttogó

Avagy Boroszló – az Odera gyöngyszeme, Szilézia szíve, a hidak, a
szellemek és a törpék városa. Átkelőből több mint kétszáz, legendából néhány száz, városi koboldból cirka ezer közül választhatunk
magunknak kedvencet. Utóbbiakba tulajdonképpen az óváros tereinek legváratlanabb kiszögelléseiben, minden jelentősebb műemlék
jellegű épület előtt belefuthatunk, de szemmagasságban is érdemes
pásztáznunk: a sétálót mesterségekre vagy történelmi eseményre emlékeztető manókat előszeretettel telepítik az ablakmélyedésekbe is. Az apró figurákhoz hátborzongató történetek, a főtér, a Rynek környékén pedig mesébe illő kulisszák
társulnak: macskaköves sikátorok, ködpárás utcácskák, csatornák, ördögi vízköpőkkel zsúfolt városháza, valamint „Jancsi és Juliska”, avagy a két vékonyka bérház, melyek összekötő árkádján kevéssé romantikus latin mondás színezi sötétre
gondolatainkat – „A halál az élet kapuja.”
A gótikus Mária Magdaléna-templom ikertornyait összekötő hidacska magasában a középkori ízeken is merenghetünk,
de bizonyos napokon érdemes tekintetünket a Városi Stadion
felé fordítani, talán elcsípjük az A csoport egyik mérkőzésének
lélekmelegítő pillanatát.

Mérkőzések Wroclawban
Június 8., 20.45
Június 12., 18.00
Június 16., 20.45

Oroszország–Csehország
Görögország–Csehország
Csehország–Lengyelország
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HiGH-tEcH

Tele-sport
S PORTOS

NYÁR ELÉ NÉZÜNK , HISZEN JÚNIUSBAN

LABDARÚGÓ -EURÓPA - BAJNOKSÁGOT RENDEZNEK ,
JÚLIUS VÉGÉTŐL PEDIG A NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKAT

LONDONBAN . A

VERSENYZŐK ÉS A CSAPATOK MELLET T

AZ ELEK TRONIKAI CÉGEK IS KÉSZÜLNEK , HOGY A LEHETŐ
LEGJOBB AUDIO - ÉS VIZUÁLIS ÉLMÉNYEKET KÍNÁLJÁK
A TÉVÉK ELŐT T SZURKOLÓKNAK .

Philips 6000

A Philips televíziók megkülönböztető jegye az, ahogyan az egyedi formavilágot az
új technológiához igazítják. Ilyen például az Ambilight LED háttérvilágítás, amely a
tévé hátuljából a falra vetített fényekkel szemüveg nélküli 3D-élményt nyújt. A LEDfények és a nappali színeinek egymáshoz igazításával kellemes hangulatvilágítást
adhatunk a lakásnak akkor is, amikor saját felvételeinket, fotóinkat nézzük a képernyőn. A 6000es széria modelljeit a Smart Tv
Premium rendszer
teszi még különlegesebbé, mellyel
a tévén látottakat
táblagépeinken is
nézhetjük, s készülékünket bármikor
átalakíthatjuk számítógéppé.
Ára:
kb. 220 000 Ft-tól
www.philips.hu

Samsung Smart tv

Az okostévék világában egy gólpasszról vagy előfutamról sem maradhatunk le, de arról sem, ha meg
akarjuk nézni üzeneteinket, beszélni akarunk barátainkkal, vagy híreket olvasni. Elég egy szó vagy egy
kézmozdulat ahhoz, hogy válogathassunk a Samsung
Smart televízió funkciói közül, mivel a készülék
médiaközpontként olvasztja össze a kapcsolattartás,
a netezés és a televíziózás élményét. Kétmagos processzorának köszönhetően akadály nélkül
válthatunk a sportesemények közben, böngészhetünk az online magazinok között, képeket és üzeneteket oszthatunk meg ismerőseinkkel anélkül, hogy
lemaradnánk bármiről is.
Ára: kb. 314 000 Ft-tól
www.samsung.hu

Sharp Aquos

A Sharp széles képernyős LED tévéit nézve mintha a pálya széléről követnénk az eseményeket. A nagy képernyős televíziók részletgazdag képmegjelenítéssel, kontrasztos képmélységgel, élénk színekkel és alacsony energiafogyasztással garantálják a család szórakozását. A Quattron technológiával és LED-háttérvilágítással
a fizikai korlátokat átlépve növelik a térhatást és csökkentik a gyorsan mozgó képek közben felbukkanó képtorzulás
problémáját. Az egyszerűség hívei és a modern technológia követői egyaránt megtalálják a maguk számára megfelelő televíziót a Sharp Aquos idei modelljeiből.
Ára: kb. 180 000 Ft-tól
www.sharp.hu
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HiGH-tEcH

Sony X reality Pro

A Sony 2012-es televíziójának erőssége, hogy bármilyen gyenge jelet is kap,
képes azt HD-minőségűre feljavítani. Így ha netán élőben követnénk valamelyik
meccset vagy sporteseményt, hazatérve tökéletes minőségben nézhetjük vissza
felvételről. Legyen akár online közvetítés, régi vagy új kamerás felvétel,
az intelligens képfeldolgozási technológiának köszönhetően megtisztulnak a bejövő jelek és feljavulnak a képek olyan minőségűre, mint amilyenről korábban csak álmodhattunk.
Ára:
kb. 200 000 Ft-tól
www.sony.hu

a Screeéletnesen beleolvadnak nappaLG Cina Screm
een televíziók tök

Az LG Cinem
b,
fokozásaként a létező legkiseb
linkba, ugyanis a 3D- élmény
minőkép
képernyőt. A magas hang- és
1 mm-es keretbe foglalták a
kcifun
maradhatnak el a Smart tv
ség mellett természetesen nem
raszó
gi
rtrajongók mellett a minősé
ók sem. Ennél a szériánál a spo
l
Dua
LG
szerelmeseire is gondoltak: az
kozásra, a játékok és filmek
ően
het
ciális szemüvegnek köszön
Play technológiának és egy spe
a páros játékok is.
nag yobb élmény t nyújtanak
Ára: kb. 500 000 Ft
www.lg.hu

Panasonic Smart Viera

A Smart Viera televíziók koncepciója a lenyűgőző
hang- és képminőségen, a könnyű kezelhetőségen
és az internetkapcsolaton alapszik. Azaz mindent
tud, amit ma egy okostévének tudnia kell, emellett
a távirányítókat is lecserélték érintőpados távkapcsolóra. Energiatakarékos funkciókkal és környezetbarát – ólom- és higanymentes – képernyővel
látták el a WT50-es szériát, amely a villanyszámlánkból is jócskán lefarag. Így a maratoni meccsnézések közben sem kell aggódni, hogy magas
lesz a számlánk hó végén. Nemcsak a tartalomra gondoltak a készítők, hanem megjelenésében
is ügyeltek arra, hogy minőségi anyagokkal kifinomult eleganciát vigyenek a nappaliba.
Ára: kb. 130 000 Ft-tól
www.panasonic.hu
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GasztroNÓmia

H

 

AZ ÜNNEPEK MINDIG FEJTÖRÉST
OKOZNAK MÉG A LEGSZAKAVATOTTABB HÁZIASSZONYOKNAK IS, HISZEN
MINDENKI SZERETNE KÜLÖNLEGESET
ÉS FINOMAT ALKOTNI.

ÁM OLYKOR

A HÉTKÖZNAPOKON IS
TANÁCSTALANOK VAGYUNK :
MIT KÉSZÍTSÜNK , HOGY AZ GYORSAN
AZ ASZTALRA KERÜLJÖN ÉS FINOM
IS LEGYEN? EZEKRE A PROBLÉMÁKRA
KÍNÁLUNK MEGOLDÁST VENDÉGVÁRÓ
ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL.

22 | STÍLUS&LENDÜLET | 2012. április

GasztroNÓmia

Lágy tojás másképpen

Hozzávalók: 3 db tojás, só, őrölt fekete bors, pirospaprika, ízlés szerint: kaviár, sajt.
Elkészítés: Forraljunk vizet, sózzuk meg, és tetszés szerint főzzük olyan keménységűre/lágyságúra a tojásokat, ahogy szeretjük. Az átlagos főzési idő lágytojás esetében
3 perc. Ezt követően törjük fel, felső egyharmadánál vágjuk le, és ízesítsük olyan
különlegességekkel, mint például kaviár vagy kecskesajt, amelyből egy-egy kiskanálnyit, illetve egy-egy kockát használjunk.

Kacsamájpástétom

Hozzávalók: 40 dkg kacsamáj (pecsenyekacsa), 1 szál póréhagyma, 2-3 ek. kacsazsír, só, bors, kakukkfű, 1 dl tokaji aszú, 2 dl tejszín, 3 lap zselatin, frissen reszelt
szerecsendió.

Citromos mascarponekrém

Hozzávalók: 1 doboz natúr mascarpone, 3 db citrom, 2 tojássárgája,
8 ek. cukor.

Elkészítés: Mossuk meg a kacsamájat, s vágjuk 3 cm-es csíkokra. A felkarikázott
póréhagymát tegyük serpenyőbe, adjuk hozzá a májat, és süssük meg kacsazsíron.
Amikor megsült, borsozzuk, és szórjuk meg kakukkfűvel. Vigyázzunk, hogy ne süssük
túl, mert kemény lesz! Hagyjuk kihűlni. Helyezzük tálba, és botmixerrel pépesítsük.
A zselatinlapokat áztassuk a tejszínbe. A májhoz adjuk hozzá a tokaji aszút, a meglágyult zselatint, a tejszínt és a szerecsendiót. Dolgozzuk össze, tegyük tálba, és pár
órára helyezzük a hűtőszekrénybe.

Elkészítés: Az egyik citromot vékonyan meghántjuk, s a héját vékony csíkokra vágjuk. A meghántott citromot és még egyet kifacsarunk, a harmadikat vékony szeletekre vágjuk. 4 szeletet félreteszünk, a többi szelet húsát
apróra vágjuk. A tojássárgát a cukorral krémesre keverjük, s kanalanként
hozzákeverjük a mascarponét. A citromlevet a krémhez keverjük, majd az
apróra vágott citromot és a citromhéj 1/3-át is hozzáadjuk. A krémet poharakba osztjuk, hűtőbe tesszük. Később megszórjuk a maradék citromhéjjal,
és egy-egy szelet citrommal díszítjük.

Hagymás-sonkás muffin

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg nyers sonka, 1 tojás, 1 dl olaj, 2 vöröshagyma, 1 csokor metélőhagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 dl tej, 3 tk. sütőpor, pirospaprika, őrölt fekete bors, só, 5 dkg füstölt sajt.
Elkészítés: A sonkát és a vöröshagymát kisebb kockákra vágjuk, hozzáadjuk az apróra vágott metélőhagymát és a zúzott fokhagymát. Összekeverjük a lisztet, majd a sütőporral, sóval, borssal, pirospaprikával
ízesítjük. Felverjük a tojást, kikeverjük az olajjal, majd a tejjel. Hozzáöntjük a lisztes, valamint a sonkás
keveréket, s összedolgozzuk az egészet. A sütőt előmelegítjük 180° C-ra. Egy nagyobb tepsibe (zsírfogó tálcára, muffinsütő tepsibe) papír muffinformákat rakunk, és a tésztát a formákba kanalazgatjuk.
Tetejüket megszórjuk füstölt sajttal, és kb. fél óráig vagy tűpróbáig sütjük. Miután megsült, 5–10 percig
pihentetjük, majd kivesszük a formából, és még melegen tálaljuk.

GasztroNÓmia
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STÍLUSOS
HÚSVÉT

NEM IS GONDOLNÁNK, HOGY MENNYIRE MEGHATÁROZÓ
LEHET OTTHONUNK DEKORÁCIÓJA EZEKEN AZ ÜNNEPI
NAPOKON, HISZEN A MEGFELELŐ KIEGÉSZÍTŐKKEL ÉS
DÍSZÍTÉSSEL NEMCSAK STÍLUST TEREMTHETÜNK, HANEM
HANGULATOSABBÁ VARÁZSOLHATJUK KÖRNYEZETÜNKET.

Nincs is szebb alkalom otthonunk díszítésére, mint a legnagyobb vallási ünnepnek tartott húsvét! Ilyenkor ne csak
a természet boruljon vidám virágokba, hanem otthonunk
is az üdeséget és az életet sugározza! A húsvét fontos
kelléke a hímes tojás, a szimbólum szinte minden létező
helyen és formában megjelenhet otthonunkban. Készítsünk fészket vagy ajtódíszt belőlük, de vékony faágakra is felaggathatjuk őket, és vázába helyezve vidám díszítőelemei lehetnek otthonunknak. Húsvét után is aktuális
maradhat számos kompozíció, ha más dolgokkal (például
gyümölcsökkel) töltjük meg a kosárkákat és a vázákat.
Az ünnepek egyik legfontosabb része a közös étkezés, a
családi összejövetelek. Varázsoljuk át az asztalterítéket is
üde tavasziassá, hiszen egy stílusos asztalterítékkel emlékezetessé tehetjük az egész napot. Ha a 2012-es trendekhez szeretnénk igazodni, akkor használjunk minél több
virágot, legyen szó a szalvétáról, a terítőről, vagy éppen az
ételek dekorálásáról. A virágok mellett a különféle színes
szalagok és gyertyák is nagy népszerűségnek örvendenek, s nagy előnyük, hogy ezeket az apró dekorelemeket
máskor is hasznosíthatjuk, nem csak húsvétkor!
Ne feledkezzünk meg az olyan apró díszítőelemekről
sem, mint például a szalvétagyűrű, mely részletkérdésnek tűnhet, mégis sokat dob az esemény ünnepélyességén. Gyorsan és költségtakarékosan díszíthetjük asztalunkat egy-egy tányéralátéttel, melyből akár többféle stílusút
és mintájút is beszerezhetünk, így pillanatok alatt feldobhatjuk a fehér asztal hangulatát. Nemcsak az asztalterítéket, hanem gasztronómiai alkotásainkat is dizájnolhatjuk:
már egyre több helyen árusítanak olyan konyhai kiegészítőket, amelyekkel különböző formákat tudunk a tányérokra, ételekre varázsolni. Ha a terítékekben szeretjük a
letisztult formákat, akkor az ételeken fitogtathatjuk kreativitásunkat.
Színek tekintetében pedig csak a képzelőerőnk szab
határt, idén a vidámság, a sokszínűség, a frissesség dominál, egy dologra kell csupán ügyelnünk: a harmonikus
összképre!
S ha minden beltéri dekorációval elkészültünk, már csak
a kertben kell elrejtenünk a húsvéti nyuszi ajándékait, és
tárt karokkal várnunk a vendségbe érkező rokonságot,
barátokat.
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KisHírEK

Az okos nyelv
Műtét élőben

Szinte minden fontos információt megoszthatunk a közösségi oldalakon, de az
már tényleg elképesztő, hogy egy komoly szívműtétet is végigkövethettünk ott.
A kétórás beavatkozást a Twitteren lehetett végigkísérni, és a középkorú férfin
végzett műtétet közel 100 üzenetben, fotóban és rövid videóban osztották meg a
világgal. A „résztvevők” élőben kérdezhettek az orvosoktól, a vezető szívsebész,
dr. Michael P. Macris pedig a fejére szerelt kamerával rögzítette az eseményeket.
Végül több ezren követték a műsort, így sokan kihasználták az alkalmat, hogy
megköszönjék orvosuknak, amiért hasonló beavatkozással megmentette az életüket. A különleges élő közvetítés célja az volt, hogy az emberek jobban megismerjék az orvosi munkát, és nagyobb figyelmet fordítsanak a szívük egészségének megőrzésére.

Társas ragadozók

Francia tengerbiológusok arra a következtetésre jutottak, hogy az eddig
magányos ragadozókként elhíresült cápák igenis képesek a csapatmunkára és a hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Francia Polinéziában, a Társaság-szigetekhez tartozó Moorea partjainál figyelték meg a feketeúszójú
szirticápákat, ahol négy közösséget és két alközösséget vizsgáltak. A végeredmény azt mutatja, hogy a cápák jól megszervezett közösséget alkotnak,
amelyben vegyesen találhatóak nőstények és hímek is. A kutatók azt állítják, hogy az állatok azért alkotnak csapatot, hogy védjék egymást és elkerüljék az egyedek közötti agressziót. Mostantól chip segítségével figyelik a
ragadozók mindennapjait, hogy megtudják: vajon a családi kötelékek menynyire fontosak a mindennapjaikban.
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Az ízérzékelésről korábban azt tudtuk, hogy négy alappilléren nyugszik. Először
a japánok találtak újabb alapízt, ez az umami, amelynek jelentése „finom”, és
a fehérjében gazdag ételek sajátja. Nemrég a washingtoni egyetem munkatársai egy kísérlettel kimutatták, hogy van receptorunk a zsíros ételek felismerésére is, az úgynevezett CD36. Ez a receptor reagál a zsírdús ételek esetén – akinek
sok van belőle, annak hamarabb megálljt parancsol a szervezete. Hiány esetén
viszont az elhízás valószínűsíthető. Ezért fontos a táplálkozástudomány számára
a hatodik alapíz pontos feltérképezése, mert így nagyobb sikereket érhetnek el a
kóros elhízás elleni küzdelemben.

Tavaszi
turbó

A hosszú és hideg tél után
még nagyobb szükségünk
van a megfelelő vitaminbevitelre és egészséges táplálkozásra.
A nálunk kevésbé ismert acai bogyóval már egy-két hét alatt felpörgethetjük
magunkat! Igaz, hogy az egyébként amazónai esőerdőkben őshonos növény
nálunk csak ital- és táplálékkiegészítő formájában kapható, de ettől még
ugyanolyan erővel bír. Az acai bogyó antioxidáns hatása tízszer nagyobb, mint
a kék áfonyáé, emellett pedig nagy mennyiségű E-vitamint tartalmaz és lassítja az örgedést. Sőt, segít megelőzni a szív- és érrendszeri problémákat, csökkenti a koleszterinszintet, illetve a zsírégető hatása is legendás.

KUltÚra

Programok – Fesztiválok
THE PRODIGY

e Human Body

2012. ÁPRILIS 28.,
PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

2012. MÁJUS 27., VÁCI 1. ÜZLETHÁZ

A magyar fesztiválokon is gyakori vendég Prodigy
a kilencvenes években vált ismertté az olyan slágerekkel, mint a Voodoo People, a Smack My
Bitch Up vagy a Firestarter, s több mint 25 millió
lemezt adtak el világszerte. Az elektronikus műfaj
fenegyerekeitől ezúttal is egy – óvatosan fogalmazva – dinamikus koncertet várhatunk. A Papp
László Budapest Sportaréna partnere a MOL.

A világjáró kiállítás 2008-ban 300 ezer látogatót vonzott Budapesten, most pedig új látványosságokkal gazdagodva érkezett
hazánkba. A The Human Body több mint 150, különleges eljárással
preparált emberi testet és testrészt mutat be, háromdimenziós, valósághű képet mutatva az emberi testről és annak működéséről. A 9
galériában képet kapunk az emberi test felépítéséről, működéséről és
arról is, milyen rombolást végezhetnek a káros szenvedélyek.

KÜLÖNBÉKE

2012. ÁPRILIS 11., 20.00, MILLENÁRIS FOGADÓ
Tavaly decemberben jelent meg a Kaláka együttes Szabó Lőrinc verseit megzenésítő lemeze. Ennek nyomán született meg a Különbéke című est, melyen az együttes
az itt megjelentetett Szabó Lőrinc által szerzett dalokat és műfordításokat énekli.
Erre az alkalomra a Kalákához csatlakozik Rátóti Zoltán is, s előadásában részletek hangzanak el a költő leveleiből, verseihez fűzött kommentárjaiból, és a róla szóló írásokból.

StarDust: A Musical Show

2012. MÁJUS 18., SYMA CSARNOK

5 világhírű musical, 33 dal, 70 művész. Magyarországon eddig sohasem látott, nagyszabású, 150 perces Musical Show készül, melyben
a Macskák, Jézus Krisztus Szupersztár, Az Operaház Fantomja, Hair,
West Side Story, vagyis a musicaltörténet legismertebb darabjaiból
csendülnek fel részletek, olyan sztárok közreműködésével, mint Mahó Andrea, Csengeri Attila,
Szűcs Kinga és Egyházi Géza, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar.

ZENE
Madonna: e
complete studio
albums (1983–2008)

MAGNEOTON
A 11 lemezes gyűjtemény a popkirálynő valamennyi stúdióalbumát
tartalmazza. Madonna 1983-as
bemutatkozó lemezének megjelenése óta szüntelenül önmaga és
zenéje megújításán dolgozott, évtizedeken átívelő karrierjének pedig
olyan slágereket köszönhetünk,
mint a Like a Virgin, a Ray of Light,
vagy a Music.

JÁTÉK!

Simple Minds:
X5

EMI
A skót együttes immár 35 éve
része a rocktörténetnek. A Simple
Minds népszerűségének csúcsát
a 70-es, 80-as években élte, de a
banda máig jelentős rajongótáborral rendelkezik. Most pályafutásuk
első 5 lemeze együtt vásárolható
meg, néhány újramaszterelt dallal
és bónusztartalommal kiegészítve.
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Robert Glasper:
Balck Radio

AEMI
Robert Glasper nevét valószínűleg minden, a jazz világában jártas zenekedvelő jól ismeri. Az
amerikai jazz-zongorista új hullámot adott a műfajnak, harmadik lemezét ugyanis a hiphop, az
R’n’B és a rock elemeivel gazdagította, s olyan előadókat nyert meg,
mint Erykah Badu, Hindi Zahra,
vagy King.

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület,
1012 Budapest, Pálya utca 9.) április 15-ig ezt
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
a Adam Lambert: Trespassing című CD-jét.
Előző számunk nyertese:
Sátor Ferencné, Budapest.
Nyereménye:
Leonard Cohen: Old Ideas című CD-je.

Adam Lambert:
Trespassing

SONY
Adam Lambert második stúdióalbuma egy utazás élete
utóbbi két évében: „Az összes nóta őszintén fedi fel
a valódi életem olyan időszakait, amikor a csúcson
vagy épp a mélyben voltam”. Lambert a legtöbb
dalban társszerzőként is közreműködött, és olyan
művészekkel és producerekkel dolgozott együtt,
mint Pharrell Williams, Dr. Luke vagy Claude Kelly.

KUltÚra

Mozi

Könyv
Bodor Ádám:
Verhovina madarai
MAGVETŐ

A kisebb történetfoszlányokból,
elbeszélésmozaikokból felépülő regény a civilizációs „végvidéken”, Verhovinán játszódik. Anatol Korkodus brigadéros nevelt fia, Adam, a lepusztult állomáson várja a
mezítlábas Daniel Vangyelukot. Miért tartóztatják le
Korkodust? Vajon miért tűntek el a madarak a környékről? És mi a titka Eronim Mox szakácskönyvének?

Victoria Hislop:
Hazatérés
GABO

Titanic 3D
INTERCOM

Az elsüllyedt óceánjáró legendáját megörökítő klaszszikus 11 Oscar-díjával a filmtörténet második legsikeresebb alkotása. James Cameron filmjét százmilliók látták világszerte. A rendező a Titanic
kihajózásának 100. évfordulóján egy teljesen új technikával álmodta szélesvászonra művét. A Titanic a
3D technikának köszönhetően született újjá, amely
– ismerve Cameron munkásságát – lenyűgözően látványos lesz. A film IMAX 3D és digitális 3D-ben lesz
megtekinthető.
Bemutató: 2012. április 6.

DVD
Forráskód

Colter Stevens százados (Jake
Gyllenhaal) egy száguldó vonaton
ébred egy ismeretlen nő (Michelle
Monaghan) társaságában. 8 percel
később a vonatot robbanás rázza
meg. A Forráskód-program párhuzamos valóságot teremtve lehetővé
teszi, hogy visszaugorjon a robbanás előtti pillanatokba, és újraélje
a kisiklás előtti perceket. A százados feladata a merénylő kiderítése,
de minél többször tér vissza a valóságba, egyre jobban beleszeret az
ismeretlen nőbe.

A fekete ruhás nő
BUDAPEST FILM

A fiatal ügyvédet, Arthur Kippset egy távoli kis faluba küldik, hogy rendezzen el egy hagyatéki ügyet.
Kipps beköltözik az elhunyt ügyfél házába, hogy ott
nyugodtan dolgozhasson. Ám hamar kiderül, hogy az
ódon lakhely sötét, tragikus titkokat rejt, de a félelem
akkor uralkodik el igazan Kippsen, amikor meglát egy
kísérteties, fekete ruhás nőalakot. A thriller főszerepében a Harry Potter-filmek sztárja, Daniel Radcliffe.
Bemutató: 2012. március 29.

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Sonia Cameron táncolni jött Granadába, ám egy csendes kávéházban
egy beszélgetés beavatja Spanyolország polgárháborújának rendkívüli történetébe. 70 évvel korábban a
kávéház a Ramírez család tulajdona volt. 1936-ban
Franco katonai puccsát követően a család a polgárháború legkegyetlenebb atrocitásainak lesz tanúja.

omas Keller:
Bouchon
ALEXANDRA

A világhírű French Laundry
tulajdonos-séfjének,
Thomas Kellernek a bisztrókonyha a szenvedélye, ezért nyitotta meg a Bouchon
éttermet. Szerinte a főzés művészetének titka, hogy a
legegyszerűbb alapanyagokból is kitűnő ételek készíthetők. A Bouchon a tradicionális konyhaművészet
megőrzéséről, a hagyományos ételek iránti tisztelet
megújításáról szól.

JÁTÉK!

Húsvéti ajándékcsomag-díszdoboz
(Jamie Oliver &
Csodabogarak)

Jamie barátainak főz könnyen és
gyorsan elkészíthető ételeket. Grillez a négy fal között, vagy igazi olasz
receptet próbál ki, de mindig egy
szabályt követ, amelyet másnak is
ajánl: „egyszerűen csak főzz!”
A Csodabogarak DVD-n a természet parányi élőlényei a főszereplők. Mindennap látjuk őket, de
nem gondolnánk, mennyi történet,
érzés és humor szorult beléjük.

Diploma előtt

Ben most végezte el az egyetemet
és készen áll a nagybetűs életre.
A kissé félszeg és visszahúzódó fiú
szülei óhaját készül követni: szerezzen állást, alapítson családot,
és élje ő is a kertvárosi középosztály gondtalan életét. Ám a sorsnak, vagy csak Mrs. Robinsonnak
más tervei vannak az ífjúval. Ben
viszonyt kezd a nővel, de lassacskán rájön, hogy szerelmes (Mrs.
Robinson lányába) Elainbe, akit időközben eljegyeztek. A fiú megpróbálja visszaszerezni a lányt.

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
április 15-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse
Dr. Lenkei Gábor: Koleszterin című könyvét.
Előző számunk nyertese:
Goórné Nagy Mária, Szob.
Nyereménye:
A történelem tanúi: Trianon 1920 című könyve.

Dr. Lenkei Gábor:
Koleszterin
POSTER PRESS

Korunk egyik legelterjedtebb
egészségügyi problémája és vezető haláloka a
szív- és érrendszeri megbetegedések csoportja. A nézetek szerint ennek hátterében a magas
koleszterinszint áll. Vajon mennyire megalapozottak ezek a félelmeink? Dr. Lenkei Gábor ezúttal a
koleszterinelméletet vette célba.
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FEJtÖrŐ
MINILOGIKA
Ha jól megnézed a sorokban és oszlopokban
látható képek sorrendjét, könnyen kitalálhatod,
milyen ábra hiányzik a kérdőjel helyéről.
Mire jutottál?

KÉPSZELETELŐ
A négy képszelet egyikével
kiegészíthető a hiányos ábra.
Melyik az igazi?

Megfejtés: TOJÁSFESTŐ LABIRINTUS

TOJÁSFESTŐ LABIRINTUS
Segíts a nyuszinak áthaladni a labirintuson, hogy
mielőbb kifesthesse az utolsó tojást! Fogj egy ceruzát
és jelöld meg a festékekhez vezető utat!

Megfejtés: MINILOGIKA: A hiányzó ábra a hímes tojás; KÉPSZELETELŐ:Jobbról a második képszelet az igazi.
A rejtvény megfejtését április 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Februári rejtvényünk helyes megfejtése: VILÁGKÖRÜLI
KULINÁRIS UTAZÁS. A rejtvényünk helyes megfejtői között könyveket és CD-ket sorsoltunk ki. A nyertesek: Bognárné Miskolczi Márta, Kiskunhalas; Krizsán Zoltán, Békéscsaba; Pál Antalné, Debrecen; Terjéki
Istvánné, Jázsdózsa; Kalics Antal, Budapest. Gratulálunk!
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HoroszKÓp

BIKA

IV. 21. - V. 20.
Április első napjai kicsit eseménytelenül telnek. Ha emberek közé vágyik, akkor önnek kell megtennie az első lépéseket. Különösen a hétvégék lesznek alkalmasak arra, hogy
vendégül lássa a barátait, vagy elfogadjon egy-egy kedves
meghívást. Ha olykor feszültebbnek érzi magát, a legjobb
ellenszer a mozgás.

IKREK

Cynthia Nixon
1966. április 9.

Schell Judit
1973. április 16.

V. 21. - VI. 21.
Ámor elfordítja öntől mosolygós arcát, ami magánéletében
konfliktust okozhat. Ha most szeretne hódítani, akkor türelemre lesz szüksége, ha pedig tartós kapcsolatban él, akkor
sok kompromisszumra. Lesznek olyan napok, amikor barátait közelebb érzi magához, mint a társát, de gondoljon arra,
hogy az emberi kapcsolatoknak is megvan a maguk hullámzása.

RÁK

Jennifer Garner
1972. április 17.

VI. 22. - VII. 22.
Az elmúlt időszakhoz képest kicsit megcsappan a magabiztossága. Ne szorongjon azonban olyan dolgok miatt, amelyeket úgysem tud befolyásolni! Jó tréning, ha végez egy
képzeletbeli leltárt az elmúlt időszakról, és átgondolja: mi
sikerült és mi nem? Ha a tavasz beköszöntével változtatott
az életmódján, akkor már most élvezheti döntésének jótékony hatását.

OROSZLÁN

NYILAS

MÉRLEG

BAK

SKORPIÓ

X. 23. - XI. 22.

Olykor az is jó hír, ha nincs semmi rossz hír! Szerencsére
nem is vágyik nagyobb mozgalmasságra, annak ellenére,
hogy testileg jó formában lesz. Amennyiben fizikai munkát
végez, még többet fog bírni, mint máskor, ha azonban szellemi területen dolgozik, akkor több energiát kell fordítania a
koncentrálásra. Az utóbbi esetben szabadnapjain válassza
az aktív pihenést.
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XII. 23. - I. 20.
Néha levertnek, kedvetlennek érezheti majd magát, mivel környezete túl sokat vár el öntől, azonban csak első látásra tűnik nehéz
feladatnak egyensúlyt teremtenie önmaga és mások elvárásai
között. Csak annyi munkát vállaljon, amennyi feltétlenül szükséges, és szenteljen elég időt a pihenésre. A szokottnál többet
vágyik az egyedüllétre, de ez most erővel és életkedvvel tölti fel.

IX. 24. - X. 22.
Ebben a hónapban ne várjon nagy sorsfordulatokat, izgalmas eseményeket, inkább örüljön annak, hogy szeretet,
harmónia és béke veszi körül. Igaz, ön is sokkal több szeretetet sugároz magából, aminek köszönhetően valósággal vonzza az embereket. A hó végén leginkább az lehet a
„problémája”, hogy többen veszik önt körül, mint ahogy azt
szeretné.

XI. 23. - XII. 22.
Anyagi helyzete javulóban, de ettől függetlenül is jól érzi magát
a bőrében, mert úgy véli, az életben sok szép dolog szerez örömet, amelyhez nem kellenek „piszkos anyagiak”. Egyik családtagjával kisebb pénzügyi vitába keveredhet, de ezt sikerül
humorral elsimítani. Kisebb-nagyobb utazásokra, kirándulásra
és kikapcsolódásra a hónap közepe lesz a legalkalmasabb.

VIII. 24. - IX. 23.
Lesznek napok, amikor úgy érzi, hogy a szavak csak a félreértések forrásai, s a környezete nem érti meg önt. Emellett
kicsit az anyagi helyzete is megtorpan. Vagy egy várt bevétel késik, vagy egy kiadás lesz nagyobb, mint amire számított. A hónap utolsó hetében azonban minden rendbe jön,
talán még jobban is, mint ahogyan azt elképzelte. Higgyen
a sikerben!

III. 21. - IV. 20.
Könnyebben teremt kapcsolatot az emberekkel, ami jó hatást
gyakorol a közérzetére. Ha valakivel korábban kisebb-nagyobb
vitája volt, akkor elérkezett az idő a problémák tisztázására.
Ha kell, kérjen bocsánatot, vagy bocsásson meg! Ez a kellemes
tavaszi hónap kiváló alkalmat nyújt arra, hogy észrevegye az
élet hétköznapi szépségeit.

VII. 23. - VIII. 23.

Kicsit több munkája lesz, mint tervezte, de könnyedén megküzd a feladatokkal, sőt, inkább kihívásnak érzi azokat. Ne
csodálkozzon, ha munkatársai titokban esetleg irigykednek
önre. Ha képes arra, hogy a közismert nagylelkűségével
másokkal is megossza sikereit, akkor sok új barátja akadhat. A hétvégék sok friss élményt és érdekes kihívást tartogatnak.

SZŰZ

KOS

Victoria Beckham
1974. április 17.

VÍZÖNTŐ

I. 21. - II. 19.

Szellemi aktivitása a csúcson lesz ebben a hónapban. Szabadidejében szívesen időzik olyan emberek között, akikkel közös az
érdeklődési köre. Utazásra nem lesz alkalmas ez a hónap, de ez
most nem is hiányzik az életéből. Érdekes, új emberekkel ismerkedhet meg, akik új távlatokat nyitnak meg ön előtt, és hasznos
javaslatokat kaphat a munkáját illetően.

HALAK

II. 20. – III. 20.
A hangulata hullámzó lesz, egyes napokon tele lesz energiával, máskor nehezére esik a napi teendők elvégzése. Szerencsére, a legfontosabb kihívásokkal sikerrel meg tud majd küzdeni. Nagyon sok segítséget kap szeretteitől, barátaitól, így jobban
tud koncentrálni az élet jó dolgaira. A hónap második felében
egy kisebb, de annál örvendetesebb bevétel is pozitívan hat
kedélyállapotára.

pÉlDaKÉp

JÂ
SEBESTYÉN JÚLIA

A 80-AS ÉVEKBEN KEVÉS VOLT A BÖLCSŐDEI
FÉRŐHELY TISZAÚJVÁROSBAN. K I GONDOLTA
VOLNA AKKOR, HOGY ÉVEKKEL KÉSŐBB EZ VEZET
MAJD AHHOZ, HOGY SEBESTYÉN JÚLIA EGY EGÉSZ
ORSZÁG BÜSZKESÉGÉVÉ VÁLJON? A Z EURÓPABAJNOK MŰKORCSOLYÁZÓ MA MÁR EDZŐKÉNT ÉS
AZ

Sebestyén Júlia

Magyarország legeredményesebb női műkorcsolyázója 2010-es visszavonulása óta gyermekeket edz, és 2012-től a MOL Új Európa Alapítvány
sportért felelős kurátora. Kilencszeres felnőtt
magyar bajnok, négy olimpián vett részt, 2004ben, Budapesten pedig Európa-bajnok lett.

ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY KURÁTORAKÉNT
A JÖVŐ TEHETSÉGEIVEL FOGLALKOZIK .

De előbb még térjünk vissza a nyolcvanas évekhez!
A szülők beíratták
Julit a helyi korcsolyaiskolába, hogy
levezessék a folyton izgő-mozgó csemete energiáit.
A kislány imádott a jégen lenni, tehetsége az edzőjének is hamar feltűnt, így kiemelten foglalkozott vele.
Ennek gyorsan meg is lett az eredménye, hiszen már
nyolcévesen rangos versenyek állandó szereplője lett.
Persze, az iskola mellett mindezt nem volt könnyű kivitelezni, hiszen a jégen történő tréningek mellett úgynevezett szárazedzésekre is járt. „Mindig nagyon fontos
volt a tanulás, hiszen tudtam, hogy bármikor jöhet egy
sérülés, amely véget vethet a karrieremnek” – meséli Sebestyén Júlia. A sérülés szerencsére elmaradt,
ám ennek ellenére négy diplomát is szerzett. A diplo-
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máknál csak az érmeket gyűjtötte szorgalmasabban,
négy olimpián is bravúrosan szerepelt, de a 2004-es
budapesti Európa-bajnokság első helyezésére a legbüszkébb, hiszen ő volt az első – és eddig egyetlen –
magyar műkorcsolyázónő, aki kontinensbajnok lett.
A versenyzéstől a 2010-es torinói műkorcsolya-világbajnokságon búcsúzott el, ahol nemcsak ő érzékenyült el, hanem a közönség is hatalmas tapssal
búcsúztatta Magyarország legjobbját. A szurkolók
szerint évtizedek kellenek ahhoz, hogy felbukkanjon
egy hozzá hasonló tehetség, Juli azonban kevésbé
borúlátó: „Látom a jövőt a gyerekekben, már a hétnyolc évesek között is vannak olyan tehetséges korcsolyázók, akikre egy napon majd büszkék lehetnek a
magyar szurkolók.” Bizony, nincs is nála alkalmasabb
személy ennek megítélésére, hiszen fiatalkora ellenére a jégen hatalmas tapasztalattal rendelkezik, melyet
most edzőként hasznosít. Visszavonulása óta szinte

minden nap reggeltől estig a korcsolyapályán van a
gyerekekkel. Saját bevallása szerint az aktív pályafutás befejezése után cseppet sem lett könnyebb az
élete, az edzősködés még az élsportolásnál is több
energiát kíván. Nincs olyan, amiben ne lenne kis tanítványai segítségére, az ő feladata a koreográfia, a
zene, a nevezés és az edzőtáborok megszervezése, de
még a fellépőruhák megtervezésében is részt vállal.
Tehetségben tehát nincs hiány, lehetőségekben
viszont annál inkább. „Sajnos, a műkorcsolyázók helyzete sosem volt könnyű, a legnagyobb probléma mindig a rendelkezésünkre álló jégidő volt, bármennyire
is elhivatott valaki, lehetetlen annyit gyakorolnia, mint
a külföldi versenytársaknak” – mondta Júlia. Szerinte
szülői támogatás nélkül szinte lehetetlen lenne a junior korúak versenyeztetése: mind pénzben, mind energiában nagy áldozatot követel tőlük gyermekük sportkarrierjének támogatása.
Többek közt ezért fogadta el Júlia a MOL Új Európa
Alapítvány kurátori szerepét, hogy segíthessen a jobb
lehetőségek megteremtésében nemcsak a műkorcsolyában, hanem bármilyen sportban tehetséges gyermekek számára, hogy egyszer ők is átélhessék: milyen
érzés a dobogó legfelső fokán állni.
Tomanicz Éva

