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Az élet játszóterei
 
„Az egyik legértékesebb ajándék, amit anya a gyerme-
kének adhat, a jó példa” – tartja a mondás, amelynek 
májusban különös aktualitása van.
A hónap első vasárnapján az édesanyákat, az utolsó 
vasárnap pedig a gyermekeket ünnepeljük.
A jó példa csakis rajtunk múlik. Hogyan tudjuk játéko-
san, valahol azért mégis tudatosan jó irányba terelni 
a csemetéinket.
Michelisz Norbertnek is először csak játék volt az autó-
versenyzés, ma pedig tízezrek mennek ki érte szurkolni 
a Hungaroringre. Norbi csapattársával, Wéber Gáborral 
hétről hétre a világ egyik legrangosabb autós bajnoksá-
gában, a WTCC-ben versenyez Ausztriától egészen Dél-
Amerikáig.
A szolnoki kosarasok kisgyermekként még nem tud-
hatták biztosan, hogy nemcsak centikben, hanem sike-
rekben is sokra viszik. Ma már magyarkupa-győztesek 
valamint nagy bravúrt elérve bejutottak a nemzetközi 
Eurochallenge sorozatban legjobb négy csapat közé.  
Novodomszky Éva számára különleges gyermekkor 
jutott, hiszen három generáció hölgy tagjai nevelték, és 
édesanyjától a szép magyar beszéd szeretetét is meg-
tanulta. Anyaként a magyar mellett már az olasz nyelv 
szépségét is megosztja családja mindhárom férfi 
tagjával.
Kívánjuk, hogy Önök is szeretettel és büszkeséggel 
érezzenek gyermekeik és szüleik iránt, ne csak május-
ban, hanem minden nap.
Boldog anyák napját és gyermeknapot kívánunk!
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Házon belül másol a Renault  Mivel hagyo-
mányos modelljeivel (Mégane, Clio, Laguna) egy-
előre a várakozásokon alul szerepel a Renault, a 
franciák szeretnék bővíteni a modellkínálatukat. 
Ehhez a legjobb forrást a velük szimbiózisban 
élő Nissannál találták meg. A tervek szerint több, 
iránymutató modellt, így a Juke-ot, a Qashqait 
és az X-Trailt is a saját arculatukra formálják, és 
Renault-jelvény alatt dobják majd piacra. 

Lincolnt faragnak a Mondeóból  A Jaguar és 
a Volvo elvesztése után a Ford számára csak a 
Lincoln maradt a luxuskategória amerikai pia-
cán. A New York-i Autószalonon MKZ néven 
mutatták be a Ford Mondeo (Észak-Amerikában 
Fusion) alapjaira épített belépőmodellt. A kívül-
ről látványos, belülről abszolút luxusautó a két-
féle benzines motor mellett benzin-elektromos 
hibrid hajtással is rendelhető lesz.

Kínában készül az elektromos Mercedes  
Megkezdte első, tisztán elektromos hajtású 
modellje fejlesztését a Daimler. A projekt azon-
ban nem a Mercedes jelvénye alatt fut, hanem 
a kínai BYD Auto égisze alatt. A partnercég 
egyébként kiváló választás: a BYD remek refe-
renciákkal bír ezen a területen, már ma is van 
olyan autójuk, amely 300 kilométert is képes 
megtenni, ami kezdetnek több mint biztató.

Francia–német együttműködés kicsiben
Közel negyven év elteltével gyárthat újból far-
motoros autót a Renault, méghozzá a Smarttal 
kötött együttműködés keretében. A németek 
adják a padlólemezt, és erre építik rá a franci-
ák a nagyjából Forfour méretű, 3,5 méter hosszú 
autót, ami formában és felszereltségben is legin-
kább a Fiat 500-nak jelenthet majd konkurenciát. 

Nagyon bedurvult a KTM
Az osztrák motorgyártó alaposan felborzolta a kedé-
lyeket, amint elárulta a 690 Duke új altípusának, 
a versenypályákra szánt Track modellnek az egyik 
paraméterét. A mérnökök ugyanis nem kevesebb, 
mint 79 lóerőt vasaltak ki a motor egyetlen henge-
réből. A 140 kilós gépet az Európai Ifjúsági Kupá-
ban fogják versenyeztetni, és összesen 200 darab 
készül belőle, ám nem lehet velük utcára menni. 
A sportváltozat új, kényelmesebb ülést kapott, 
amely javítja a kormányozhatóságot, és kicserélték 
a fékeket is: nincs ABS, de van helyette négydugaty-
tyús Brembo fékrendszer az első villák tövében.

aUtÓs-motoros HíreK
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A New York-i Autószalonon a Mer-
cedes bemutatta a GL luxuste-
repjáró második generációját. Az 
új típus az előd jó tulajdonsága-
it megtartva lett sokkal tetszető-
sebb: habár a karosszéria formá-
ja alapvetően nem változott, az 
apró részletek sokat dobnak raj-
ta. Ilyen a finomabb hűtőmaszk, 
az íveltebb és LED-es fényszórók, 
valamint az ugyancsak ügyesebb 
kézzel megrajzolt oldalsó szél-
védők. A motorválaszték lénye-
gében maradt a régi, ám mind a 
három erőforrás jóval erősebb 
elődjénél: a GL350-ben dolgozó 
3,0 literes turbódízel immár 240 
lóerős, míg a V8-as benzines a 
GL450-ben 362, a GL550-ben 
pedig 429 lóerőt ad le. Ez utóbbi 
verzió 5,5 másodperc alatt gyor-
sul fel 0-ról 100 km/órás sebes-
ségre.

Ilyen lesz a BMW 
új szupersportkocsija?

A majdani i8 kupé változatát már korábban bemutatta a BMW, most a nyitott 
Spyderről adtak közre néhány képet – ráadásul ez már nagyon hasonlít a jövő-
beni sorozatgyártású modellhez. A tanulmányautó meghajtása szokatlan ebben 
a kategóriában: az i8-asba nemhogy V8-as, de még V6-os motor sem került, az 
autót ugyanis egy 223 lóerős, 1,5 literes háromhengeres benzines (ez hajtja majd a hátsó kerekeket) 
és egy 131 lóerős elektromos motor (ez az első tengellyel lesz összekötve) által alkotott hibrid rendszer 
működteti. Ha a két motor együtt dolgozik, akkor 354 lóerőt adnak át a pompás formájú autónak, amely 
így 4,8 másodperc alatt gyor-
sulhat 100 km/h-ra, és akár 
2,7 liter benzinnel is 
beéri 100 
kilométeren.

Indiában nyit 
gyártóüzemet a Triumph

A patinás angol motorgyártó szeretné megvetni a lábát 
a hatalmas piacot jelentő ázsiai országban, amelynek 
legjobb módja, ha összeszerelő üzemet nyit a szub-
kontinensen. Ennek jegyében már be is jelentették, 
hogy a Bangalore melletti Karnatakában hamaro-

san megkezdi működését a Triumph indiai gyáregysé-
ge. A még biztosabb siker jegyében a közepes és nagy 

túramotorokra specializálódott angolok az Indiában sokkal népszerűbb kis-
köbcentis motorok gyártását is tervezik az új üzemben. A Triumphnak nem 
ez lesz az első külföldi üzeme: az angliai Hinckley-ben található bázison kívül 
már évek óta van egy gyáruk a thaiföldi Chonburiben is.

Tetszetős a Mercedes óriása
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Lecserélik 
a New York-i taxikat

2013-tól öt év alatt cserélik le az amerikai nagyvárosban futó 13 
taxit, méghozzá egy vadonatúj modellre, amelyet a Nissan NV200-

ból alakítottak ki. Ez az autó Michael Bloomberg polgármester 
szerint a valaha volt leginkább utasbarát kocsi a város történeté-
ben. Az 1967 óta kötelező sárga szín megmaradt, belül azonban 
forradalmi változásokat eszközöltek. Így van antibakteriális ülés-
huzat, padlófény az éjszakai beszállás megkönnyítésére, olvasó-
lámpa, egyénileg szabályozható klíma, teljesen vízszintes padló, 

oldalsó légzsákok a hátsó ülésekhez, vagy éppen panorámatető. 
Az utasoknak arra is módjuk nyílik, hogy menet közben feltöltsék 

telefonjukat, vagy laptopjukat.

Egy helyett három Tiguan 
A Volkswagen által árban és méretben a Touareg alá belőtt 

Tiguan telitalálatnak bizonyult: világszerte viszik, mint a cukrot, 
érthető, ha a német gyártó megpróbálja meglovagolni a sikert. 

Az új, variálható MQB platformnak köszönhetően jóval köny-
nyebb és olcsóbb lesz az autó, mint akár két-három éve lett vol-

na. A Tiguan új generációjában megmarad a mai alapmodell, 
de lesz egy 55 centivel hosszabb, az amerikai és a kínai piacra 

kerülő darab is, valamint egy harmadik, amely a 
nemrégiben bemutatott Cross Coupé tanulmány 

által képviselt sportosabb vonalat követi.

Kár, hogy csak tréfa volt
A MINI marketingesei és tervezői nem kevés energi-
át fektettek bele, hogy április 1-jén valami különle-
gessel lepjék meg rajongóikat. A tréfamesterek ezút-
tal (a tavalyi BMW M1 pickup után) a Clubmant és a 
Countrymant vették kezelésbe, ideálissá téve őket 
egy hétvégi kempingezős kiruccanáshoz. A Clubman 
egy önmagánál 12 centivel szélesebb lakókocsit 
kapott, amelyben a két alvóhely mellett egy gáztűz-
hely és egy víztartály is van, a tetőre szerelt napele-
mekről pedig vígan megy a hűtő, a tévé és a hifi. 
A Coutryman ezzel szemben végtelenül egyszerű 
kiegészítőt kapott: az autó tetejére erősített doboz 
felnyitva egy apró, kétszemélyes sátorrá alakítható.

Vagányul emlékezik 
a Moto Guzzi

Az 1969-es rekorderre emlékezve dobta piac-
ra a Moto Guzzi – persze erősen limitált 

mennyiségben – a V7 Racerhez tarto-
zó, úgynevezett Record kit csomagot. 

Az egyszemélyes ülés és az elülső 
burkolat mellett több kisebb apró-

ságot is tartalmazó csomaggal emlé-
keznek meg az olaszok arra a 43 évvel 
ezelőtti gépre, amely 1000 kilométert 

tett meg 206 km/h-s átlagsebességgel. A Moto Guzzi egyébként a V7 
további modelljeit, azaz a Specialt, a Stone-t és a Classicot is feldobta 

egy-két kiegészítővel, így téve őket még inkább vonzóvá. 
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címlapsztori

KIEGÉSZÍTIK EGYMÁST. A TÚRAAUTÓ-VILÁGBAJNOKSÁG (WTCC) 
MEZŐNYÉNEK KÉT MAGYAR PILÓTÁJA, MICHELISZ NORBERT ÉS WÉBER 
GÁBOR A KLASSZIKUSSÁ VÁLT FILMEK PÁROSAIT IDÉZI, PÉLDÁUL BUTCH 
CASSIDYT ÉS A SUNDANCE KÖLYKÖT: A KORKÜLÖNBSÉG NEM AKADÁLY, 
A JOBBTÓL TANULNI NEM SZÉGYEN. EGYSZERŰ TÉTELEK. EGY HOSSZÚ 

DÉLUTÁN RÖPKE ÖT PERCE ALATT BEBIZONYÍTJÁK.   

Ha nagyapánk padlása ilyen lenne, sosem akarnánk 
felnőni. A Budapesthez közeli kúria falait, polcait és 
vitrinjeit elfedik és csurig töltik a régiségek. Az egyik 
tároló a kisautók birodalma, több évtizedes, itt-ott 
rozsdamarta pöttöm modellek sorakoznak egymás 
mellett. Észrevették őket? A fotózás előtti röpke smin-
kelés közben még a WTCC-s pilóták apró rezdülésre 
érzékeny szemei is pihenő üzemmódra állnak át. 

Stílus&Lendület: Az autók iránti rajongás tetten érhe-
tő tipikus gyerekhobbiban, mondjuk egy páratlan 
matchboxkollekcióban? 
Michelisz Norbert: Több száz darabos gyűjteményem 
volt, a klasszikus nyolcas alakú versenypályán pedig 
távirányítású, kis sárga és piros autókkal versenyeztünk 
– érkezik a válasz Michelisz Norberttől, miközben az a 
fajta mosoly jelenik meg az arcán, amelyet a kellemes 
emlékek felidézése csal elő.

Michelisz Norbert. Halk, érdeklődő, figyelő. 28 éves, 
mohácsi születésű, nőtlen, diplomás. A városi legenda 
szerint éppen gazdálkodó édesapjának segített, s egy 
traktor volánja mögül pattant ki, amikor jelenlegi csa-
patától, a Zengő Motorsporttól új pilótát keresve felhív-
ták az autós szimulátorok virtuális univerzumában pal-
lérozódott fiatalembert. 2006-ban megnyerte a Suzuki 

Swift-kupát, egy évre rá a Renault Clio-kupa baj-
noka. 2008-ban a SEAT Leon Európa-kupa soro-
zatban egy győzelmet szerezve a 14. helyen zárt. 
Egy évvel később ebben a kategóriában már 
nincs nála jobb. 2010-ben feljebb lépett, a túra-
autó-világbajnokságot (WTCC) 9. helyen feje-
zi be, ezzel a szezon legjobb újonca címet is 
elnyerte. Makaói vb-győzelme történelmi: előtte 
sosem nyertek még SEAT-tal utcai pályán,  ez az 
első magyar világbajnoki futamgyőzelem az autó-
sportban. 
Az idei a harmadik túraautós világbajnoki idény.

S&L.: Akadt a játékok között kedvenc?
M. N.: Az volt a legbecsesebb, amelynek a 
kerekén fehér versenyfeliratok virítottak.
S&L.: A versenyzésben és a privát szférá-
ban is fogékony a részletekre?
M. N.: Szeretnék, de nem mindig sikerül. Zaj-
lik körülöttem az élet, kevés az idő.  
S&L.: Hogy kezeli a felpörgetett tempót?
M. N.: Jól. Ez volt a célom, a túraautó-világbaj-
nokság résztvevője akartam lenni, mivel ezt a 
sorozatot még elérhetőnek gondoltam. Bejött 
– amire nem fogadtam volna nagy tétben. Rapid 
módon váltogattam az autókat és a bajnokságokat.

M N 
 W G
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Polski-váltótól a Hungaroringig
Gyakorlatilag egyetlen szimulátoros virtu-

óz sincs „biztonságban”, Michelisz történe-
te ugyanis – 
bármennyire hihetetlen –, nem példa 
nélküli: Wéber Gábor szintén a konzo-
lok és a számítógépek világából érkez-
ve vetette meg a lábát az autósportban. 
Micheliszre egyébként anno Wéber hív-
ta fel a Zengő Motorsport döntéshozó-
inak figyelmét, konkurenciát teremtve 
magának a vezetés alapjait az autó-
szerelés mellett ralizó nagybácsi által 
összerakott, Simson-motorblokkal és 
Polski-váltóval ékes járgányon elsajátí-
tó Michelisszel.
S&L.: Megszokta a népszerűséget?
M. N.: Az ismertségnek az a foka, ame-
lyen én állok, nem veszélyes.
S&L.: Miattam biztosan nem menne ki 
hetvenezer néző a Hungaroringre. Az elő-

rejelzés szerint májusban is tömött tribü-
nök előtt körözhetnek.

M. N.: A Hungaroringen tapasztalt rajon-
gást fel kellett dolgoznom, két hónapig tar-

tott, mire az élmény a helyére került. Elmond-
hatatlanul jó érzés volt. Nem ijeszt, inkább 

feldob a tömeg. Ami az ismertséget illeti, elő-
fordul, hogy az autópályán integetnek a mellettem 

elhaladó autóból.
S&L.: Ismerik a rendszámát?
M. N.: Nem hiszem, mégis jellemző reakció. Előzésnél 
átpillantanak, ha felismernek, akkor intenek…
S&L.: Testhez illőbb. Gyorsan vezet? Mármint civilben…
M. N.: Nem. Túl vagyok ezen a korszakomon, a ver-
senyzői vágyaimat a pályán élem ki. 
S&L.: Pilótaként felnéz valakire?
Nincs ideje válaszolni. Wéber Gábor érkezik és bevág 
elé – verbálisan. A szavak ellipszisén versenyeznek. 
Ártalmatlan vetélkedő, nevetésbe fullad a csipkelődés, 
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amelyből kiderül, hogy ha már Formula–1, egyikük 
sem Michael Schumacher-rajongó. A hűvös pártatlan-
ság a szakkommentátor Wéber esetében hovatovább 
munkaköri kötelesség. 
– Norbi magára néz fel – piszkálja meg csapattár-
sát az eredeti felvetésre válaszolva Wéber, miközben 
odasétálunk a délután harmadik szereplőjéhez, a 
fenségesen és üresen várakozó BMW 640-eshez.
Wéber Gábor. Határozott, Micheliszhez mérten izgá-
ga, „kész” figura. Negyvenes, fővárosi illetőségű, egy 
lány édesapja – újságíró. A szimulátoron edződött, a 
monitoron világbajnoki címig hajtó Wéber 2002-ben 
az Opel Astra-kupa összetett ötödik helyével tette le 
névjegyét a versenypályák való világában. 2003-ban, 
majd egy évvel később is a Renault Clio-kupa bajno-
ka. 2008-ban a SEAT Leon Európa-kupában, a fran-
ciaországi Pauban szerzi meg első nemzetközi futam-
győzelmét, 2010-ben megnyeri a sorozatot. 2002 óta 
a Formula–1-es versenyek magyar hangja, szakkom-
mentátori minőségben ettől az évtől már az m1-en 
futó közvetítéseken látható, hallható. A korábban 
a magyar mezőnyben magasan jegyzett sznúkeres 
újonc a WTCC mezőnyében.

Egymás szemében: leckék haladóknak
S&L.: Megváltozott a kapcsolatuk az elmúlt évek-
ben? Létezik fejlődési ív? 
Wéber Gábor: Tizenhárom év van köztünk, de soha-
sem gondoltam, hogy ez feljogosítana bármire is – vág 
bele Wéber, ám mielőtt gázt adna, Michelisz visszaelőz. 
Barátként definiálja Wébert, rögtön azt követően, hogy 
kijelenti: az autósportban elvétve köttetnek életre szó-

ló barátságok, vérre megy a harc, az irigység  
gyakran ül tort, mivel minden versenyző domináns 
alkat. Esetükben többről árulkodnak a szavak, mint 
kötelező tiszteletről. A megrázkódtatás minimális jele 
nélkül mesélnek arról, ki mit lesett el a másiktól. 
– Vezetéstechnikai téren sokat tanultam Norbitól – 
mondja Wéber. – Intelligens, a sikert és a sikertelensé-
get kezelni képes ember. Bár a pályán támadjuk egy-
mást, vigyázunk a másikra. Aki önmagát máshoz méri, 
azzal ez nem működik. Én nem Norbit akarom megver-
ni. A teljes mezőnyt akarom magam mögött tudni. Nor-
bi ehhez tökéletes mérce, ha ugyanis őt megelőzöm, 
vélhetően mindenki más is a hátamat nézi. Tudtam, 
hogy előbb-utóbb ide érek, mert itt a helyem a WTCC-
ben. Szerénytelenül hangzik, de ez az igazság. 
Wéber úgy beszél, hogy egyben demonstrálja is azt 
a fajta tudatos kommunikációt, amelyet Michelisz 
is igyekszik a magáévá tenni, ám a habitusuk köz-
ti különbség kizárja annak a lehetőségét, hogy egy 
nap pusztán viszonyulásuk, reakcióik alapján össze-
keverjük őket. 
– A Wéber-féle technika lényege? A hallgatás nem 
kifizetődő, ha lapulsz, a közeg fölzabál – említi az 
érvényesülés alapelemét Michelisz. – Ha tehetem, 
ezzel együtt elkerülöm a konfliktust, mert az elnyúló 
vitát feleslegesnek tartom.

Sznúker, tőzsde, pálya: 
variációk észjátékra
Vajon meg lehet élni a versenyzésből? 
Michelisz az átlagnál valamivel jobban boldoguló 
budapesti taxis havi keresetét jelöli meg saját illet-

ményeként, Wéber nullán tartja magát. Az anyagia-
kat illetően rögzítésre érdemes a különbség, noha a 
forintos témakörnél elidőzve pillanatokon belül talá-
lunk közös pontot: egyikük családja sem élt olyan 
anyagi kondíciók között, hogy versenyautót tehe-
tett volna alájuk. A szurkolás, az erkölcsi támoga-
tás ugyanakkor nem a cél érdekében mozgósítható 
tőkén múlt. 

címlapsztori

Kisokos: Mi is a WTCC?
Köznyelven túrautó-világbajnokság. A 80-as évek végén született sorozatban
négyajtós, négyüléses, 300 lóerős autók versenyeznek egymással, amelyek 
már csak külsejükben hasonlítanak az utcai testvérükre. A turbós motor hen-
gerűrtartalmának felső határa 1600 cm3, tartalékautó használata nem meg-
engedett. A WTCC-ben egy évben 12 fordulót rendeznek, de vannak olyan ver-
senyhétvégék, ahol két futam között csak három óra telik el. Egy futam 25-30 
percig tart, a futamgyőztes 25 pontot kap. Mind a mostani szezonban, mind a 
korábbi években szerepeltek egykori Formula 1-es pilóták. A sorozat emberkö-
zeli, a versenyzők nem elérhetetlenek a rajongók számára.
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címlapsztori

A sikerekben csupán egyetlen összetevő a génekben 
hozott tehetség, a napi fizikai és koncentrációs igény-
bevétel kikerülhetetlen.
S&L.: Miből áll az edzésprogram? 
M. N.: A korábbi gokartos Matics Zsolttal 2010-től 
közösen fejlesztettük ki a – szerintem – legjobb autó-
versenyzőkre szabott gyakorlatsort. December és 
január az állóképesség-fejlesztés időszaka, aztán 
áttevődik a hangsúly a reakcióidő csökkentésére. 
A hőtűrő képességünknek jónak kell lennie, az autó-
ban hatvan fok is lehet, és a hirtelen folyadékvesz-
teséget is bírnunk kell. Fél óra alatt két és fél, három 
kilót fogyunk. A reflexfejlesztés egyik eszköze a fit-
ball. Támaszkodás nélkül ülök a gömbön, miközben 
három-négy kislabdát dobálok a levegőbe és kapok 
el – ez már mutatvány.  
S&L.: Mint a pihenés?
M. N.: A teljes kikapcsolódást a családom, a barát-
nőm, Johanna, és újabban a könyvek jelentik.

Visszafelé tartunk
Elvétve előzünk, sötétedik is, így hiába számolnám az 
átintegető autósokat, nem látjuk őket. Közben azért 
fellebben még néhány fátyol.
Kiderül például, hogy olykor visszatérnek a kezdetek-
hez. Ritkán, de néha azonos pályára keverednek az 
interneten, versenyeznek – a győztes kiléte változó. 
Michelisz higgadt stílusa a tanulmányok és az érdek-
lődési körök területén is visszaköszön, a mérnök-
informatikus diploma mellett a pénzügyi vonzalom 
már-már kézenfekvő. A tőzsdézés említésével pedig 
meg is érkezünk az autóversenyzéshez.
– Türelemjáték – mondja az egy nap talán újra a 
pakettek között szlalomozó Michelisz. – A gyakor-
lás lehetősége a részvények világában annyi, mint a 
WTCC-ben a tesztelésé.
– Minimális a számuk, mégis szimbiózisban élünk a 
teammel, a csapat részei vagyunk – határozza meg 
a státuszukat Wéber. – A versenyeken nem szállo-

dázunk, a kamionban, hálózsákban alszunk. Bármi-
kor beszélhetünk a mérnökökkel, a szerelőkkel, este 
együtt iszunk meg egy sört, amely esetenként feszült-
ségoldó hatású, mert stresszből mindenkinek jut. 
Díjazzák, hogy velük vagyunk, ahogy mi is elismerjük a 
munkájukat. Folyamatosan észnél kell lenni.
S&L.: Mint biliárdozás közben. Játszik még? 
W. G. : Ritkán. Versenyszerűen nem csinálnám újból. 
Pedig észjáték. Előre kell gondolkodni, mint az autó-
ban. A fontos dolgok a sznúkerben is fejben dől-
nek el.
S&L.: Mi a leggyakoribb relaxációs program?
W. G. : A lányom. És a kispályás foci. 
S&L.: Norbi is focizik?
A vezetőülésből érkezik a válasz.
M. N.: Szerintem mindenki jobban jár, ha én ebből 
kimaradok…   

Lipcsei Árpád

A 2012-es idényben a MOL által támogatott Zengő Motorsport színeiben két magyar 
pilóta, Michelisz Norbert és Wéber Gábor áll rajthoz egy-egy BMW 320 TC-vel.



A feszített életritmusunk mellett bármi-
kor bekövetkezhet egy nem várt sérülés, baleset 

vagy rosszullét, amely miatt orvosi ellátásra szorul-
hatunk. A kiszolgáltatott helyzetek elkerülésére szolgál a 

Dr. Card egészségkártya. A négyoldalas, bankkártya mére-
tű füzet átláthatóan, angol és magyar nyelven rendszerezi 
a tulajdonos legfontosabb egészségügyi adatait, amelyek 

életmentőek is lehetnek vészhelyzetben. A csomaghoz járó 
autómatrica pedig jelzi a baleset esetén kiérkező orvosnak, 
hogy a kártyán lévő adatokból informálódhat egészségügyi 
állapotunkról. Emellett a Dr. Card KedvezményPont hálóza-
tában résztvevő vállalatok százalékos kedvezményt bizto-
sítanak a kártyatulajdonosoknak. A termék már 100 MOL-

kúton is kapható! További információk: www.drcard.hu

Az április elején tar-
tott közös sajtótájé-
koztatón jelentették 

be, hogy a MOL lesz a 
magyar jégkorong váloga-

tott főszponzora a következő 
egy évben, köztük az április 15-én 

kezdődött divízió 1-es jégkorong 
világbajnokságon is. A MOL és a jég-

korong kapcsolata nem új keletű, 
hiszen a magyar-román 
bajnokságot MOL Liga 

néven már négy éve 
támogatja a vállalat. 

Mind Kevin Primeau, a 
csapat kanadai szövet-
ségi kapitánya, mind a 
játékosok úgy érezték, 

roppan kemény hét vár rájuk, hiszen a sorso-
lásnak köszönhetően a mezőny legerősebb 
csapataival kellett megmérkőzniük: Japán, 

Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia együtte-
sével küzdöttek az A-csoportba jutásért . 

(Lapzártakor a válogatott két győzelemmel és 
két vereséggel a harmadik helyen állt – a szerk.)

Dr. CARD

Dr. CARD

A jégkorong-
válogatott

mellett 
a MOL

mol-HíreK
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Motorolaj egyszeregy
A megfelelő motorolaj kiválasztása rutinos és újonc gépjárművezetőknek
egyaránt kihívást jelent. Figyelembe kell venni a gyártó előírásait, mert 
nem mindegy, hogy az autóban milyen konstrukciójú motor és kipufogó-
gáz kezelő rendszer van. A MOL internetes kenőanyagajánlója segítségével 
azonnal szakszerű választ kaphatunk arra, hogy milyen kenőolajat 
kell használnunk, csak be kell írnunk az autónk, a motorkerékpárunk 
vagy a kishaszonjárművünk adatait. A jól megválasztott motorolaj több 
szempontból is elengedhetetlen: megelőzhetjük a motor meghibásodását, 
biztosíthatjuk a katalizátorok hosszú élettartamát és még üzemanyagot is 
spórolhatunk. A MOL kenőanyag ajánlója a www.mol.hu/kenoanyagajanlo 
oldalon érhető el.

Feltörőben a Szolnoki Olaj
Fennállása során immár negyedik alkalommal nyerte el a fér-
fi kosárlabda Magyar Kupát a MOL által is támogatott Szol-
noki Olaj KK. A Szolnokon megrendezett négyes döntő leg-
nagyobb esélyese a házigazdák mellett az Atomerőmű csa-
pata volt, ám a fináléban, rendkívül szoros mérkőzésen végül 
a szolnokiak nyertek. A fiúknak azonban nem sok pihenés 
jutott a kupagyőzelem után, hiszen a nemzetközi porondon, 
az EuroChallenge Final Four-jában is bizonyítaniuk kellett ápri-
lis 27–29. közt a debreceni Főnix Csarnokban. Önmagában 
már ez is nagy bravúr, hiszen a Szolnoki Olaj révén csaknem 
fél évszázad után jutott el ismét magyar kosárlabdacsapat egy 
nemzetközi kupasorozatban a legjobb négy közé. (Az esemény-
re lapzártánk után került sor – a szerk.)

Fennállása során immár negyedik alkalommal nyerte el a fér-





sztÁrteszt
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ÁLLUNK A HÍDON A KÉTÉVES 
MARCÓVAL, FIGYELJÜK 

ÉDESANYJÁT AZ AUTÓBAN. 
EGY MÁSODPERCIG. AZTÁN 

MARCO, AKÁR 
A SZÉLVÉSZ, KISMOTORJÁVAL 
ELINDUL LEFELÉ A LEJTŐN – 
EGYENESEN A PATAK MEDRE 
FELÉ, ALIG TUDOM ELKAPNI. 

NEM TUDOM, HOGYAN 
CSINÁLJA NOVODOMSZKY 
ÉVA, DE NÉHÁNY ÓRÁNYI 

GYERMEKFELÜGYELET UTÁN 
ÚGY ÉRZEM: KÜLÖNÖS 

KÉPESSÉG 
KELL AHHOZ, HOGY 

AZ ÉLETÉT ILYEN JÓL 
MEGSZERVEZZE.
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„Ha nem folyton a hétköznapok 
gondjaival kell küzdeni, minden 

sokkal könnyebben megy.”

sztÁrteszt

SN

Stílus&Lendület: Egyik kezében telefon, olaszul cse-
veg a rokonokkal, másikkal kisfiát öltözteti, közben 
kávéval kínál, és egyeztet a bébiszitterrel. Mindezt 
csinosan, mosolygósan, villámgyorsan. Hogyan lehet 
valaki ilyen hatékony?
Novodomszky Éva: Ó, úgy látja, az vagyok? Ennek 
örülök, bár hozzátartozik az igazsághoz, hogy a csa-
ládom, a férjem és a környezetem mindenben segít 
– jó, ha van egy ilyen háttér, ahová vissza lehet 
húzódni, feltöltődni. Ha nem folyton a hétközna-
pok gondjaival kell küzdeni, minden sokkal könnyeb-
ben megy.
S&L.: Igen, azt láttam, hogy nem kapott pánikroha-
mot, amikor Marco a kismotorral csikorogva bevette 
a kanyart, és eltűnt a merőleges utcában.
N. É.: Azonkívül, hogy gyönyörű helyek vannak Szent-
endrén, azért szeretek itt lakni, mert csodálatos 
közösségünk van. A gyerekek kint játszanak együtt 
az utcán, a friss levegőn, és elég, ha egy vagy két 
szülő figyel rájuk egyszerre. Valaki mindig rajtuk tart-
ja a szemét, és ez óriási biztonságérzetet ad. Az idő-
sebb kisfiunk, Cristiano ráadásul nagyon jól viszonyul 
az öccséhez: tudja, mivel kell megnyugtatni, ha nyű-
gös, odafigyel, vigyáz rá. Az elején kicsit féltünk, hogy 
nem okoz-e majd gondot, hogy több mint öt év korkü-
lönbség van közöttük, de úgy tűnik, a lehető legjob-
ban alakult így.
S&L.: Hogy viseli a férfiuralmat a családban?

N. É.: Nők között nőttem fel. Hatéves voltam, ami-
kor a szüleim elváltak, tizenegy, amikor elveszítettük 
édesapámat. Anyukám, nagymamám és dédnagyma-
mám, három generáció női neveltek fel. Azt szoktam 
mondani, hogy a sors így egyenlíti ki a dolgokat: éle-
tem első felét nők között élem le, a másodikra kap-
tam három férfit.
S&L.: Akkor, feltételezem, az anyák napja nagy 
ünnep volt a családjukban.
N. É.: Meghiszem azt! Amikor még Szarvason laktam, 
és bulizós korszakomat éltem, május első vasárnap-
ján, hajnalban, mindig egy hatalmas csokor orgonával 
tértem haza. Szarvason rengeteg orgonabokor van, és 
akkoriban mindig anyák napjára esett a virágzás, úgy-
hogy úton hazafelé begyűjtöttem egy hatalmas anyák 
napi bokrétát. Azóta ez sajnos nagyon eltolódott, úgy-
hogy óriási hajtóvadászatot kell indítanom, mindenféle 
cseleket kieszelnem, hogy a bokrok csúcsán, az eldu-
gott ágakon még találjak egy-egy nyíló orgonafürtöt. 
Ragaszkodom ehhez a szép hagyományhoz.
S&L.: Apropó, anya, anyanyelv: önnel kapcsolatban 
szinte elsőként említi mindenki, hogy gyönyörűen 

beszél magyarul. Látjuk, halljuk műsorvezetőként az 
m1-en a Ma Reggelben. Ez otthonról ered?
N. É.: Igen, anyukám nagyon szépen beszél, így óha-
tatlanul is ez ivódott belém kislánykoromban. Amióta 
pedig a tévénél dolgozom – tizenöt éve – beszédtech-
nika-órákra járok. Szerencsére nálunk a tévében ez 
mindig is kötelező volt.
S&L.: A laikusok általában legyintenek az ilyen tanul-
mányokra, sok buta meg vicces gyakorlat…
N. É.: Saját bőrömön tapasztaltam, hogy a beszéd-
technika-órák megdöbbentően hatékonyak. Még úgy 
is azok, hogy én alapvetően jó alapokkal indultam. 
A saját fülemmel hallottam olyat, hogy valakinek 
mélyebb hangszínt „varázsoltak”, kellemesebb volt 
hallgatni utána, de sokéves berögződéseket, rossz 
hangképzést is rövid időn belül képesek eltüntetni. 
S&L.: Hogyan kell ezt elképzelni? Valakiből kihoz-
zák a maximumot, és akkor befejezettnek tekinthe-
tő a küldetés?
N. É.: A beszédünk állandóan változik, hangulattól, 
élethelyzettől, új szokásoktól, egészségi állapottól 
függően. Velem is megtörtént már, hogy egy nehe-

Csak érzéssel
„Bár kicsit tartottam attól, hogy a Chevrolet Orlando 

automata váltós, mégis az volt a legmeglepőbb 
ebben az autóban: annak ellenére, hogy hatalmas, 

nagyon könnyen felmértem, hol van az eleje és a 
vége, hol vannak a sarkai. Ahogy a patakon át ide-

oda lavíroztam vele, azt vettem észre, hogy a harma-
dik próbálkozás után ráéreztem az arányaira, és ez 

egy ekkora autónál elég nagy szó. Tetszett!”
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zebb időszak közben telefonált a tanárom: gyere 
csak, hallom a beszédeden, hogy valami nem stim-
mel veled, dolgozzunk kicsit. Ez egy egész életen át 
tartó tanulási folyamat, és nagyon élvezem!
S&L.: Azt hallottam az imént, hogy az olasz nyelvet 
kiválóan beszéli, említette, hogy angolul is jól boldo-
gul – ennyire szeret nyelveket tanulni?
N. É.: Tulajdonképpen igen. Mielőtt a férjemnek 
köszönhetően elkezdtem olaszul tanulni, voltak 
különféle hóbortjaim, elkezdtem például franciául és 
görögül is tanulni, de mindkettőt abbahagytam.
S&L.: Mi volt velük a gond?
N. É.: A franciánál elég hamar kiderült, hogy van-
nak benne olyan hangok, amelyeket egyszerűen vagy 
nem tudok megtanulni rendesen, vagy nevetnem 
kell, ahogy szenvedek velük. Nem illett hozzám, és 
ezt gyorsan fel is mértem. A görög tetszett, de nincs 
meg benne az a fajta dallamosság, amely az olasz-
ban adott. Mondják, hogy a magyar nagyon nehéz, 
mert nem hasonlít semmihez – a férjem is megküz-
dött vele –, de számomra a görög bizonyult kemény 
diónak. Gyerekkori emlékeimből egyébként néha 
még előtör egy-egy orosz mondat is, szoktunk is 
baráti körben viccelődni azon, kinek mi maradt meg 
az agyában. Nekem egyébként nem volt gondom az 

orosz nyelvvel, csak épp annyira nem használtam, 
hogy teljesen passzív lett a tudásom.
S&L.: Mennyi idő alatt tanult meg olaszul?
N. É.: Négy hónap alatt jutottam el stabil, társalgá-
si szintre. Azt mondják, eddig nagyon könnyű feltor-
násznunk magunkat, hiszen „tanultatja” magát a 
nyelv – az én esetemben természetesen annak is 
szerepe volt ebben, hogy nagyon szerelmes voltam, 
és mindent meg akartam osztani a férjemmel, ittam 
minden szavát, így szinte ömlött a fejembe a tudás. 
S&L.: A fiúkkal magyarul beszél – mi a helyzet, ha 
négyesben van a család?
N. É.: Olaszul ko mmunikálunk, bár Salvo már elég jól 
beszél magyarul. Az ő családjával a fiúk is és én is 
olaszul beszélünk. Egyértelmű volt számomra, hogy 
a gyerekekkel ők is a saját anyanyelvükön szeretné-
nek beszélni, az én családom előtt pedig a magyar 
nyelv kerül elő.
S&L.: Tekintve, hogy Salvónak étterme van, sej-
tem, szereti az olasz konyhát.
N. É.: Igen, a férjem istenien főz, ráadásul a szi-
cíliai konyha telis-tele van zöldségekkel, amelye-
ket sokszor nálunk szokatlan eljárással készítenek. 
Cukkini, ricotta, grillezett finomságok… Imádom!
S&L.: Salvo hogyan viszonyul a magyar konyhához?

 Hétrevaló

Chevrolet Orlando LTZ+
Motor:    2.0 literes AT dízel
Lökettérfogat:     1998 cm3
Max. teljesítmény:     120/163 LE, 3800/perc
Max. forgatónyomaték:         
 360 Nm, 2000 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:     
 4652/2164/1633 mm  
Max. sebesség:   195 km/h 
Gyorsulás (0-100 km/h):     11 s
Fogyasztás (városi, országúti, vegyes):
 7/9,3/5,7 l
Kedvezményes kiskereskedelmi ár:  6 579 000 Ft 

Fontosabb felszereltség/ extrák: 
7 ülés, bőr ülések, navigációs rendszer, 18” köny-
nyűfém keréktárcsák, ESC, automata klíma, riasz-
tó, elektromos ablakok elöl-hátul, elektoromos 
behajtású tükrök, Tempomat, tolatóradar, köd-
fényszórók, rádió/CD lejátszó Bluetooth-tal, USB, 
iPod és Aux-in csatlakozóval, 6 hangszóró

Chevrolet Orlando LTZ+
   a következő kenőanyagot ajánljuk: 

MOL Dynamic 
Gold 5W-30

N. É.: Vannak nagy kedvencei, például a túrós csu-
sza, a töltött káposzta és a palacsinta. Egyetlen 
dologra mondta, hogy esze ágában sincs megkóstol-
ni: a kocsonyára.
S&L.: És ön végigette már a szicíliai étlapok bizar-
rabbik felét?
N. É.: Azt mondtam az elején, hogy nem zárkózom 
el a tenger gyümölcseitől, de csak óvatosan. Aztán 
szép lassan beadtam a derekam, és meglepő módon 
szinte minden ízlett. De az osztriga az én kocsonyám: 
sosem fogom megkóstolni!

Csepelyi Adrienn

„Életem első felét 
nők között éltem le, 

a másodikra kaptam 
három férfit.”

sztÁrteszt





MOL BRINGAPONT-OK 
AZ ORSZÁG 125 PONTJÁN

Dunakanyar

lendületben

Országjárás 
                          két keréken

MAGYARORSZÁG GYÖNYÖRŰ TERMÉSZETI KINCSEKET REJT – ÉRDEMES 
KÉT KERÉKEN IS FELFEDEZNI EZEKET A HELYEKET. A MOL BRINGAPONT 

SEGÍTSÉGÉVEL KEDVCSINÁLÓNAK ÖSSZEÁLLÍTOT TUNK PÁR ÚT VONALAT, 
AMELYEK MELLÉ PROGRAMOKAT IS AJÁNLUNK.

Túratipp
Az itt felsorolt túrák csupán ízelítő jellegűek, még több útvonalat (jelenleg 49-et) találhatunk a bringapont.mol.
hu weboldalon, ahonnan a GPS-koordináták és térképek is letölthetők. A MOL bringaPONT-ok menüpont alatt az 
ország 125 MOL bringaPONT-jának elérhetőségeit is megtaláljuk. Bármelyik régióban, bármelyik útvonalon is indul-
junk el, találkozhatunk MOL bringaPONT-okkal, ahol elvégezhetjük a legszükségesebb javításokat, pihenhetünk 
vagy kiegészítőket vásárolhatunk.

Balaton

Dunántúl – Balatontól Villányig
Sokunk vágya körbebiciklizni a Balatont, de előtte 
ajánlott kisebb túrákkal kezdeni. Érdemes kétnapos 
programban gondolkozni, ráadásul, a legtöbb balatoni 
településen helyszínen is bérelhetünk biciklit. 
Ha az északi partot választjuk, ne hagyjuk ki Bada-
csonyt. A vulkáni talajnak köszönhetően remek borok 
készülnek a vidéken, ám ne feledjük: a biciklisekre is 
vonatkozik a zéró tolerancia! Baráti társasággal Bala-
tonfüred lehet kedvelt úti cél, ahol esténként több szó-
rakozási lehetőség is vár ránk. A balatoni túrák közül 
a siófoki a leghosszabb, de egyben a leglátványo-

Közép-Magyarország 
– biciklivel a Dunakanyarba
A Budapest–Szentendre túrát elsősorban családoknak 
vagy bemelegítés gyanánt ajánljuk. Időtartama két 
óra, közben látványos és élvezetes úton haladhatunk 
végig a Duna mellett. Az utat számos pihenési pont 
(például a Lupa-tó) és étterem szegélyezi (kihagyhatat-
lan egy finom lángos a Római-parton), így az ételről és 
italról sem kell feltétlen gondoskodnunk, de útközben 
mindenképpen figyeljünk a folyadékpótlásra! Szent-
endre sokféle kikapcsolódást kínál a múzeumoktól 
a fagyizókig, és május 27-én kezdődnek a Pünkösdi 

Játékok a Skanzen szervezésében, amelyre az egész 
országból várják az utcaszínház legrangosabb képvi-
selőit, megelevenednek a pünkösdi népszokások és a 
rögtönző színjátszásra alapuló népszínművek. 
A bevállalósabbak Visegrádig is eltekerhetnek. 
A túra hossza Budapestről indulva 33,3 km, de meg-
éri! Májusban minden hétvégén tartanak itt palotajáté-
kokat, emellett a Vár közelében lévő bobpálya is izgal-
mas programot jelent. Mivel a túra nagy részén köz-
úton kell bringázni, érdemes felkészülni a KRESZ aktu-
ális szabályaiból, a sisak és láthatósági mellény hasz-
nálata pedig saját biztonságunk miatt erősen ajánlott! 
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Mobiltipp
Ha okostelefonja segítségével beszkenneli a 

QR-kódot, akkor máris naprakész információkat 
szerezhet a MOL bringaPONT kutak listájáról és 

szolgáltatásairól. 

lendületben

sabb is. A túra Siófokról indul, majd Szán-
tódon kompra szállhatunk, amely átvisz 
az északi oldalra, a Tihanyi-félszigetre. A 
különleges vízi élmény után bringázzunk 
fel a Tihanyi Apátsághoz, ahonnan cso-
dás a kilátás a Balaton mindkét partjá-
ra. A pihenő – és egy finom kávé vagy 
hideg üdítő – után jön a neheze, hiszen 
Balatonakarattya és Balatonalmádi érin-
tésével vissza kell tekerni Siófokra. Mind-
két településen van MOL bringaPONT, 
ahol pihenhetünk, valamint szendvicseket és üdítőket, 
kávékat is vehetünk. A teljes túra összesen 70 km, de 
a látvány kárpótolja majd a kerékpározókat az esetle-
ges holtpontokért. 
A hegyekre és völgyekre vágyóknak Villány és környé-
ke javasolt. Lenyűgöző a régió, plusz, a biciklizéssel 
telt nap után esténként finom borokat kóstolhatunk.  
A túra a villányi MOL bringaPONT-ról indul, s  
17 km múlva Bóly városában ér véget. Miután pihe-
nésképpen megtekintettük a Batthyány-Montenuovo 
Mauzóleumt, indulhatunk vissza Villányba, ahol a túra 
után már biztosan vár minket egy pohár finom bor.

Észak-Magyarország – 
bükki bringázás
Parádsasvárt és környékét a 
legalaposabban biciklin tudjuk 
feltérképezni. A Bükk egyik leg-

szebb településéről indulva közel 300 m szintkülönb-
séget kell leküzdenünk a túra során, így gyakorlottab-
baknak ajánljuk.  
Az út 19 km, amely négy óra alatt megtehető, érin-
ti Recsket és az Ördög-gátat is, és szinte végig a víz-
esések mellett haladhatunk. Vannak földes szakaszai 
is, így trekking vagy mountain bike típusú kerékpárral 
induljunk neki az útnak, országútival nem javasoljuk. 
Észak-Magyarországon kiváló program az egri túra is, 
amely 45,2 km hosszú, így teljes hétvégét lefedhet, 
kiegészítve a várjátékok programjaival, vagy a Szép- 
asszony-völgy pincéinél tett látogatással. Tokaj vidékét 
is célszerű kerékpárról felfedezni, nemcsak a hegyek-
völgyek, hanem a Tisza és a történelmi belváros miatt 
is. A közel 20 km nem megterhelő, de a jó borok brin-
gázás utáni kóstolása miatt ezt a túrát is legalább két-
naposra tervezzük. A Tisza–Szamos vidéke számos 
természeti csodát rejt, a mindössze 16 km-es túra a 

kedvelt vízparti fürdő- és szórako-
zóhelyet, Gergelyiugornyát is érin-
ti, ahol vízi vidámpark is segít a fel-
frissülésben. 

Alföld 
– vízparti csendélet
Ha nem szeretjük a szintemelke-
dővel járó túrákat, akkor az Alföld 
a nekünk való régió. Ide bátran 
hozhatjuk a kisebbeket is, hisz az 
itteni túrák szinte mindegyike a 

könnyű kategóriába sorolható. Remek választás lehet 
a Szarvastól Endrődig tartó túra, amelyet egybeköt-
hetünk sétahajókázással a Körösön a Katalin II. hajó-
val, valamint a Szarvasi Arborétum meglátogatásával 
is, nem feledve, hogy május 10-én van a madarak és 
fák napja.  
A túra hossza körülbelül 27 km, de mivel nincs benne 
szintemelkedő, könnyedén teljesíthető. 
Szintén kellemes kikapcsolódást ígér a tiszafüredi 
kerékpártúra, amely a Tisza-tó déli partján vezet végig, 
összesen 25 km-en keresztül. A teljes szintkülönb-
ség 200 m körüli, de ha elfáradunk, akkor a tó bár-
mely pontján gyönyörködhetünk a tájban és a vízpart 
élővilágában. 
Aki a Tisza-tó helyett a Tisza folyóra vágyik, annak a 
szegedi túra ajánlott, noha az is érint egy tavat, még-
pedig a Sziksóstó és környékét. A mintegy 20 km-es 
túra lezárása előtt pár órát mindenképpen töltsünk el 
a szegedi Vadasparkban, vagy együnk egy finom, igazi 
szegedi halászlét az útbaeső éttermek egyikében. 

Szita Linda

Eger

Tisza-tó
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NÉHA MÁR A DIVATSZAKÉRTŐK 
IS KÍVÁNCSIAN VÁRJÁK, HOGY 

A SOKSZOR MÁR UNALMASNAK ÉS 
ELCSÉPELTNEK TŰNŐ, ÉVRŐL ÉVRE 
ISMÉTLŐDŐ TRENDEKBŐL MILYEN 

ÚJDONSÁGOKAT HOZNAK KI 
A TERVEZŐK. IDÉN SEM MEGLEPŐ, HOGY 

TÖBB VEZETŐ IRÁNYZAT KÖZÜL 
VÁLOGATHATUNK – KÖZÜLÜK MOST 
BEMUTATJUK A LEGNÉPSZERŰBBEKET, 
MELYEKET NEM CSAK SZEZONÁLISAN 

TUDUNK BECSEMPÉSZNI A MÁR 
MEGSZOKOTT RUHATÁRUNKBA.

NYÁRI GARDRÓBMUSTRA
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Feltűnő stílusok
A ragyogó, fémes hatású ruhadarabok hideg tündök-
lést hoznak a meleg szezonra. A 2012-es trendek 
nagy teret engednek az arany és az ezüst csillogá-
sának, de a téli szezonnal ellentétben most a cipő-
kön és a kiegészítőkön kapnak nagyobb hangsúlyt. 
De nemcsak a metál kelt majd feltűnést az idén, 
hanem az aszimmetrikus formák is. Ez a fajta for-
mai egységtelenség képes tökéletes sikket alkotni. 
Az aszimmetrikus vonalak nemcsak a szabásokon 
jelentkeznek, hanem a különböző szabálytalan geo-
metriai mintákban is. Szabálytalan végű és hosszú 
szoknyák, aszimmetrikus nyakkivágások és különle-
ges formatervezésű kiegészítők beszerzése is aján-
lott! S ha már a szokatlan szabásvonalaknál tartunk, 
érdemes lesz odafigyelnünk a rövidre vágott felső-
részekre is, hiszen a 90-es évek után végre a 2012-
es esztendő újra meghozta a „haskivillanós” póló-
kat, ezért igyekezzünk a téli ünnepek alkalmával 
felszedett pluszkilókat minél előbb letornázni, hogy 
a jó idő beköszöntével bátran viselhessük a szezon 
egyik legtrendibb darabját. Emellett az apró, inkább 
melltartóhoz hasonló felsők is nagyon felkapottak 
lesznek. Egyszerű és monoton, világos vagy min-
tás, szokatlan varrás vagy kivágás – mindegy, melyik 
megoldást választjuk, az eredmény ugyanaz: a férfi-
szemek garantáltan ránk tapadnak. Villantásban az 
alsórészek tekintetében sem lesz hiány, mivel nem-
csak a felsőket, hanem a nadrágokat is rövidre vág-
ták a designerek. Különböző színű és stílusú „hot-
shortok”-kal találkozhattunk a kifutókon, melyek 
megtalálhatóak lesznek bőr, farmer, magas dere-
kú, csípőfazonú, bő vagy éppen testre simuló fazo-
nokban. 

Pasztell álomvilág
A virágminta és a tengerészcsíkok minden szezon-
ban megjelennek valamilyen formában, ám idén a 
divat ősatyjai megszegték az íratlan szabályt, mely 
szerint nemcsak önmagukban, hanem egymást 
keverve és egyéb más mintával kombinálva is vari-
álhatóak. A csíkok idén inkább színesek, szivárvány-
szerű átmenetet képeznek, de az elegánsabb fekete-
fehér-szürke variáció is megtalálható. A színeket 
illetően a trendek nagy teret engednek az örök klasz-
szikus fekete-fehér kombinációnak, az élénk neon 
színeknek, valamint a kifinomult pasztellárnyalatok-
nak, mint a pasztellkék, a mustárzöld, a barack- vagy 
mandulaszín. Ezeket a színeket bátran kombinálhat-
juk egymással, kiválóan fognak mutatni egymás mel-
lett. Ne feledkezzünk meg a férfiakról sem, akiknek 
ruhát tervezni nem egyszerű feladat! Úgy kell elsza-
kadni az öltönyök világától és a farmer-póló kliséktől, 
hogy az öltözék ne a már megszokott legyen, ugyan-
akkor a színek, formák, szabásvonalak miatt ne 
legyen hordhatatlan és nevetséges sem. 
Az öltönyöknek, kardigánoknak, bőrdzsekiknek, 
ingeknek a klasszikus eleganciáját meghagyták, csu-
pán újraértelmezték, és más darabokkal is kombi-
nálhatóvá tették. Visszahozták a csokornyakkendőt, 
a ballonkabátot, és a protokoll öltözetből áthelyezték 
a lakkcipőket a mindennapi viseletbe.
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sának, de a téli szezonnal ellentétben most a cipő-
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A virágminta és a tengerészcsíkok minden szezon-
ban megjelennek valamilyen formában, ám idén a 

megtalálhatóak lesznek bőr, farmer, magas dere-megtalálhatóak lesznek bőr, farmer, magas dere-



HiGH-tecH

MIKÖZBEN A FÉRFIAK A LABDARÚGÓ-EURÓPA-BAJNOKSÁGRA 
ÉS A LONDONI OLIMPIÁRA KÉSZÜLNEK, ADDIG A CSALÁD 

HÖLGY TAGJAI RENDBE SZEDHETIK A HÁZTARTÁST, VAGY 
ÉPPEN FINOM SZÖRPÖKET ÉS KÁVÉKAT KÉSZÍTHETNEK. 

A KINTI-BENTI KISGÉPEK SZÉDÜLETÉS TUDÁSÁT 
LÁT VA AZONBAN MÉG AZ URAK SZÁMÁRA 

IS VONZÓVÁ VÁLHATNAK EZEK 
A TEVÉKENYSÉGEK...
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Samsung Ecobubble – csak felnőtteknek
Nem csak méregdrága bútorokkal vihetünk stílust a lakásba – ezt bizonyítja a Samsung 

Ecobubble névre keresztelt mosógépe. Az eddigi modellekhez képest letisztultabb vonalak-
kal kölcsönöztek kifinomult formát az új terméknek. A mosógép a látványos és stílusos meg-
jelenés mellett az ökotrendet is követi, ugyanis a Super Eco Wash programmal akár 70%-os 

energiamegtakarítást érhetünk el. Bátran moshatunk vele kényes, vízhatlan anyagú sportruhá-
kat is. Emellett még olyan hasznos funkciókkal bír, mint a gyermekzár program vagy a késlelte-

tett indítás, amellyel a távollétünkben is elintézhető a mosás. 
Infó: www.samsung.hu

Ára: kb. 150 000 Ft

MIKÖZBEN A FÉRFIAK A LABDARÚGÓ-EURÓPA-BAJNOKSÁGRA 
ÉS A LONDONI OLIMPIÁRA KÉSZÜLNEK, ADDIG A CSALÁD 

HÖLGY TAGJAI RENDBE SZEDHETIK A HÁZTARTÁST, VAGY 
ÉPPEN FINOM SZÖRPÖKET ÉS KÁVÉKAT KÉSZÍTHETNEK. 

A KINTI-BENTI KISGÉPEK SZÉDÜLETÉS TUDÁSÁT 
LÁT VA AZONBAN MÉG AZ URAK SZÁMÁRA 

IS VONZÓVÁ VÁLHATNAK EZEK 
A TEVÉKENYSÉGEK...A TEVÉKENYSÉGEK...

Foglalkozása: 
                      háztartásbeli

Electrolux Ultra One 
– ez nem porhintés
Az inspiráció bárhonnan jöhet, csak nyitott szemmel kell járni. Ezt az elvet tartották 
szem előtt az Electrolux designerei is, amikor megalkották a kényelmes és stílusos por-
szívót. Az Ultra One tervezésekor olyan tárgyakból merítettek ihletet, mint a légtalpas 
futócipő csendes és gördülékeny mozgása, amely például a gördülő kerekek kialakítá-
sára volt nagy hatással. Az elegáns és mégis sportos megjelenésű porszívót a márká-
tól megszokott pontos és precíz technológia jellemzi. Óriási szívóerejével és kényelmes 
kialakításával alaposan és gyorsan takaríthatunk. Mindemellett a korábbi modelleknél 
négyszer halkabb lett, így akár zenét is hallgathatunk takarítás közben.
Infó: www.electrolux.hu
Ára: 60 000 Ft

✓
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Braun Multiquick 7 
– vezeték nélküli botmixer 
A határtalan főzés szabadságát tapasztalhatjuk meg a 
Braun vezeték nélküli kézi mixerével. A technológiai fej-

lődés a konyhai gépek forradalmasítását is eredmé-
nyezte, így nem vagyunk már a konnektorokhoz „köt-
ve” főzés közben. A mixer egyszerű, mégis mutatós 
darab, így nemcsak hasznos társ, hanem mutatós 
eszköz is a konyhában. A vágóeszközök széles 
választékával, az ultraerős pengével és a mixer fej-
rész egyedülálló kialakításával a bonyolult ételek 
is egyszerűbben készíthetőek el. Ráadásul – a 
hiedelmek ellenére – a vezeték nélküli kivitelezés 
miatt nem csökken a gép teljesítménye sem.
Infó: www.braun.com/hu
Ára: 36 000 Ft

Foglalkozása: 
                      háztartásbeli

GARDENA PowerMax 
– energiatakarékos fűnyíró 
A tavasz egyben a nagytakarítás kezdetét is jelenti, amelyhez a megfele-
lő eszközökön kívül sok szabadidő és nagy türelem szükségeltetik. Erre 
nyújt megoldást a GARDENA PowerMax akkumulátoros fűnyíró, amellyel 
energiát és időt spórolhatunk meg a kert rendezése során. Végre nem kell 
zavaró kábeleken átbotorkálni, ugyanis a modern, lítiumion akkumuláto-
rok könnyen karbantarthatóak, és üzemanyag és kipufogógáz nélkül is 
erős nyíróteljesítményt nyújtanak. Az Energy Save technológiának köszön-
hetően nagyobb a fűnyíró teherbírása is, akkutöltésenként – a fű minősé-
gétől függően – 150–350 négyzetméternyi területet nyírhatunk le. 

Infó: www.gardena.com/hu
Ára: 40 000 Ft

SodaStream 
– szódával elmegy
A letisztult elegancia hívei és a bohém szí-
nek kedvelői is egyaránt megtalálják a 
konyhájukhoz illő designos szódagépet. 
Light vagy édes, buborékos vagy szén-
savmentes – a SodaStream szirupokkal 
mindenki elkészítheti a saját hűsítő limo-
nádéját. Mindemellett nagy előnye a költ-
séghatékonyság: 1 patronból legalább 
80 liter szénsavas vizet készíthetünk. 
A pénztárcánk mellett a természet-
re is kedvező hatása van, ugyanis a 
SodaStream palack használatával éven-
te több mint 2000 darab nehezen lebom-
ló, káros PET-palacktól óvhatjuk meg a kör-
nyezetünket. 
Infó: www.sodastream.hu
Ára (modellektől függően): 
16 990 Ft-tól 44 900 Ft-ig

Nespresso Pixie – kicsi, de gyors
A Nespresso Pixie kávégépek lehengerlő megjelenése és egyszerű használata mögött meglepő-

en nagy tudás bújik meg. Az újrahasznosított kapszulákból készített oldalpanelei vibráló és 
lendületes színekben pompáznak, sőt, a paletta idén két új színnel is bővül: bur-
gundi vörössel és csokoládébarnával. Környezetbarát üzemmódjával ener-

giát takaríthatunk meg, gyorsaságát tekintve pedig időt: 30 másodperc 
alatt elkészíti kávénkat, így a Grand Cru kapszulákból otthon is meg-
kóstolhatjuk a finom ízeket. Kis termetével és praktikus kialakítá-
sával ikonikus kávégéppé nőtte ki magát, amely minden háztar-

tás nélkülözhetetlen kelléke. 
Infó: www.nespresso.com/hu

Ára: 40 000 Ft
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Pármai sonkás bagett
Hozzávalók: bagett, pármai sonka, saláta, vaj vagy margarin, ízlés szerint kecske-

sajt, majonéz, paradicsom.

Kezdjük a napot a pékségben, és válasszunk ki egy méretes, ropogós, 
friss bagettet, majd saját készítésű szendvicsünkhöz szerezzük be a 
többi hozzávalót, a pármai sonkát és a salátát is. Ha minden alapanya-
gunk megvan, nincs más dolgunk, mint félbevágni a bagettet, mar-

garinnal vagy vajjal vékonyan megkenni, és ízlésünknek megfelelően 
sonkával és salátával megtölteni. Kecskesajttal, majonézzel, paradi-

csommal tovább fokozhatjuk az ízhatást!

GasztronÓmia

FALATOZZUNK A SZABADBAN!
P

BEKÖSZÖNTÖTT A TAVASZ, CSICSEREGNEK A MADARAK ÉS HÍVOGAT 
A TERMÉSZET! A MÁJUSI JÓ IDŐBEN VÉTEK LENNE SZABADIDŐNKET NEM 

KIRÁNDULÁSSAL, PIKNIKEZÉSSEL TÖLTENI, HISZEN EZ A FAJTA 
KIKAPCSOLÓDÁS A TESTET ÉS A LELKET EGYARÁNT ENERGIÁVAL TÖLTI FEL, 

MELY NAGYON JÓL JÖN A HÉTKÖZNAPOK NYÜZSGÉSÉBEN. NÉHÁNY KÖNNYEN 
ELKÉSZÍTHETŐ, FINOM ÉTEL RECEPTJÉVEL SZERETNÉNK EZÚTTAL INSPIRÁLNI 

OLVASÓINKAT EGY SZABADTÉRI PIKNIKHEZ!



GasztronÓmia

P
Gyümölcsös gofri 
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 4 tojás, 2,5 dl tej, 12 dkg Rama, 1 ek. cukor, 1 cs vaníli-
ás cukor, 1 csipet só.

A gofri nagyon hálás desszert, hiszen percek alatt elkészíthető, és bármikor 
fogyasztjuk el, mindenképpen isteni! A lisztet keverjük össze a tojások sárgájával, a 
megolvasztott margarinnal, cukorral, tejjel, sóval. A tojások fehérjét verjük kemény 
habbá, és a végén forgassuk bele a tésztába. Az előmelegített gofrisütőbe kanalaz-
zuk bele a masszát, és kb. 2–3 perc alatt süssük ki. A piknikhez légmentes doboz-
ba csomagoljuk be. Tálaláskor néhány szem friss gyümölccsel és egy kanál joghurt-
tal tálaljuk. 

Gyümölcssaláta
Hozzávalók: 2 db nektarin, 15 dkg eper, 2 db alma, 1 doboz 
áfonya, 10 dkg szőlő, negyed sárgadinnye, 2-3 cl limoncello,

1-2 tk. méz.

Válogassuk össze kedvenc idénygyümölcseinket, majd ala-
posan mossuk meg őket! A megmosott gyümölcsöket vágjuk 

kisebb darabokra, illetve szemezzük le, és rakjuk egy nagy tál-
ba. Locsoljuk meg limoncellóval és ízlés szerint mézzel, majd 
jól keverjük össze. Tálalás előtt kicsit hűtsük le, tejszínhabbal 

díszíthetjük, ha épp nem diétázunk.

Cukkinis-petrezselymes tócsni 
Hozzávalók: 1 db közepes cukkini, 3 db közepes burgonya, 2 gerezd fokhagy-
ma, só, bors, kakukkfű, 1 csokor petrezselyem, 1 db tojás, liszt.

A cukkinit megmossuk, végeit levágjuk, és nagy lyukú reszelőn lereszel-
jük. A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, lereszeljük, összekeverjük a 
cukkinivel, és megsózzuk. Pár perc után kinyomkodjuk és hozzátesszük a 
fűszereket, a préselt fokhagymát, a tojást, a lisztet, majd fakanállal összeke-
verjük. Serpenyőbe kevés olajat teszünk, felforrósít-
juk, majd kb. 1 ek. masszát teszünk a serpenyőbe, a 
kanállal laposra nyomjuk (kb. egy féltenyérnyi mére-
tűre), majd mindkét oldalát pirosra sütjük. Tálalás 
előtt apróra vágott, friss petrezselyemzölddel meg-
hintjük.

Csirkés-zöldséges wrap
Hozzávalók: 1/2 kg csirkemell, 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 
só, bors, curry, szerecsendió, 1 tk. Worcester-mártás wrap tészta. 
Az öntethez: 3 pohár tejföl.

Megdinszteljük a két fej vöröshagymát és a felaprí-
tott fokhagymát. A csirkemellet vékony csíkokra 
vagy kockákra vágjuk, hozzáadjuk a hagymához. 
Fűszerezzük sóval, borssal, szerecsendióval, 
curryvel, Worchester-mártással, majd készre 
pároljuk. A végén nagyon enyhén megpirítjuk. 
A három pohár tejfölt összekeverjük a zöld-
fűszerekkel (petrezselyem, snidling, bazsali-
kom), mustárral, sóval, borssal, mézzel és 2 
gerezd préselt fokhagymával. Megmossuk és 
felaprítjuk a zöldségeket. Fogyasztás előtt – 
ízlés szerinti arányban – a hússal, a zöldségekkel 
és szósszal megtöltjük a wrap tésztát.



GasztronÓmia

PIKNIKTIPPEKPIKNIKTIPPEKH 
A PIKNIKEZÉS A SPONTANEITÁS BÁJÁTÓL ÉS A TERMÉSZETTŐL SZÉP. 
RÁADÁSUL NEM KELL TÚL SOK MINDEN AHHOZ, HOGY JÓL ÉREZZÜK 

MAGUNKAT. ÖSSZESZEDTÜNK PÁR HASZNOS HOLMIT, AMELYEKKEL 
MÉG KÖNNYEBBÉ ÉS ÉLVEZETESEBBÉ VÁLHAT A PIKNIKEZÉS.

Kosár
Nem szükséges a legjobb és legdrágább típust meg-
venni, a célnak tökéletesen megfelel egy kiszuperált 
bőrönd vagy egy nagyobb kosár is. 

Evőeszköz, tányér, folyadék
Van, aki a kevésbé törékeny műanyagra esküszik, de 
gondoljunk arra, hogy újrahasznosítható anyagból 
legyen, hogy ezzel is védjük a környezetet. A papír sem 
rossz választás, bár könnyen átázik. Vihetünk üveg, 
esetleg kerámiatányérokat is, de ezek nehezek és 
könnyen törnek. Evőeszközből válasszunk jobb minő-
ségű műanyagot vagy fémet, főleg, ha kisgyerek is 
velünk tart. Nélkülözhetetlen egy jó bicska: választha-
tunk klasszikus svájci bicskát, illetve régebbi darabot 
is, a lényeg, hogy éles legyen. Kellő mennyiségű folya-
dékot mindenképpen vigyünk magunkkal, elsősor-

ban vizet, mely kézmosásra, tisztításra és tűzoltásra 
is alkalmas. Ügyeljünk arra, hogy ne hagyjunk magunk 
után szemetet!

Pokróc
Szinte mindenkinek van kint is használható pokróca, 
de a bevásárlóközpontokban és a lakberendezési áru-
házakban pár száz forinttól kaphatóak kifejezetten kin-
ti plédek. Ilyenkor előfordulhat még, hogy az árnyéko-
sabb helyeken harmatos a fű, vagy egy könnyű zápor 
miatt vizes, ezért átázhat a pokróc. Ezt elkerülendő 
vigyünk magunkkal egy nagyobb darab fóliát vagy sze-
meteszsákot. A polifoam is tökéletesen megfelel a cél-
nak, segítségével a kisebb göröngyöket is elsimíthat-
juk, így a poharak is nehezebben dőlnek fel.

Útvonaltervezés
Mielőtt elindulunk, tervezzük meg az útvonalat. Mehe-
tünk eldugott rétre vagy ismertebb kirándulóhelyre 
is, ahol kiépített terület vár bennünket asztalokkal, 
székekkel és tűzrakóval. Ha sütögetni is szeretnénk, 

akkor azt csak a kijelölt helyen tegyük, Magyarorszá-
gon a legtöbb erdőben és parkban tilos a tűzgyújtás.

Egészségügyi csomag
Állítsunk össze az utazásra egy egészségügyi csoma-
got, amelyben a legszükségesebb gyógyszerek, sebta-
pasz és sebfertőtlenítő is megtalálható. Gondolnunk 
kell az allergén pollenekre és a rovarcsípésekre is. 
Figyeljünk a kullancsra, mely a közhiedelemmel ellen-
tétben nem a fáról esik a nyakunkba, hanem sokkal 
inkább az aljnövényzetben szeret tartózkodni. 
A manapság kapható kullancsriasztókkal már hatéko-
nyan védekezhetünk ellenük, de a biztonság kedvéért 
otthon alaposan vizsgáljuk át egymást, és jól rázzuk ki 
a ruhákat és a pokrócot is, mielőtt a házba visszük. 

Játékok
Vihetünk magunkkal játékokat is, amelyekkel a kicsik 
és a nagyobbak is lemozoghatják az elfogyasztott éte-
leket. Jó választás a frizbi, a tollaslabda, vagy bármi-
lyen egyszerű szabadtéri játék, de egy sima gumilab-
da is megteszi. Ha nyugodtabb szórakozásra vágyunk, 
vigyünk kártyát, sakkot, társasjátékot. 

Réteges öltözet
Készüljünk fel a szeszélyes időjárásra, öltözzünk réte-
gesen és vigyünk esőkabátot is.

Extra tipp
Ha ennyit sem szeretnénk készülni a piknikre, esetleg későn kelők 
vagyunk, de mégis kirándulnánk, akkor is van megoldás. Megtölthet-
jük kosarunkat a MOL-kutakon is, ahol számos piknikkellék beszerez-
hető a szendvicsektől a svájci bicskáig.
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Betegség vagy arzén? 
Talán a világ egyik legfényesebb karrierje tört derék-
ba Kr. e. 323-ban, amikor Nagy Sándor 32 évesen 
hirtelen meghalt. Az imperátor ugyanis, aki addig-
ra az Adriától a Himalájáig leigázta a népeket, újabb 
és újabb hódításokra készült. A történészek a mai 
napig találgatják halálának okát, s két verzió ver-
senyzik egymással. Az egyik tábor arra esküszik, 
hogy a királlyal egy korábbi harci sérülés szövődmé-
nyei végeztek. A gyilkosságelmélet hívei ellenben azt 
mondják, hogy az uralkodó közvetlen környezete tor-
kig volt már a sok háborúval, ezért megmérgezték: 
halála előtt 12 nappal ugyanis egy lakomáról lázasan 
indult haza, hamarosan ágynak esett, és soha töb-
bé nem kelt fel. 

Tükörharc
Ha egész télen etettük őket, a költési időben se hagyjuk maguk-
ra tollas barátainkat. Az aktuális probléma a hímek territoriá-
lis magatartásában rejlik. Mivel minden rivális hím potenciális 
veszélyt jelent a területet őrző családalapító fészkére, gyakran 
becsapja egy tükröződő felület, és képes harcba szállni saját 
tükörképével. A megtévedt madár akár napokig harcolhat a vélt 
ellenlábassal, miközben nem védi a fészkét a valódi ellenségek-
től, és nem vesz részt az utódok táplálásában. Ezért is fontos, 
hogy a ház előtt álló autó visszapillantó tükrét befordítsuk, az 
ablakokat pedig a tükröződést tompító bevonatokkal lássuk el, 
nehogy kárt tegyenek a madarak a parkoló kocsiban.

Magyar fen egyerek a vadnyugaton
Évszázados rejtély, hogy honnan ismerte Karl May, a híres német író az észak-amerikai fehér lakosság és az 
indán őslakosok közötti ellentéteket ennyire alaposan, hiszen csak a XX. század elején jutott el a kontinens-
re, de akkor sem a vadnyugat területére. Bár May körömszakadtáig állította, hogy saját élményeit írta le, ezt 
kortársai sem hitték el neki. Az 1970-es években vetette fel egy kutató, hogy Old Shatterhand nagymérték-
ben hasonlít Xantus János magyar utazó alakjára, legalábbis any-
jának leveleiből ez körvonalazódik. Bár a tudósok azóta is 
vitáznak, érvelnek mellette és ellene, de máig nem tud-
tak jobb verzióval előállni: a híres indiánregények való-
színűleg egy kivételes magyar világutazónak, 48-as 
szabadságharcosnak, ornitológusnak, amerikai pol-
gárháborús hősnek állítanak emléket.

Élet, erő, egészség!
Egy amerikai táplálkozáskutató azt állítja, hogy a tej és a tejtermékek reggeli fogyasztása 
megvédheti a gyerekek fogát a szuvasodástól. A fogbetegségek leggyakrabban azoknál a 

kicsiknél gyakoriak, akik egyáltalán nem reggeliznek. A kutató azt tapasztalta, hogy néhány 
falat elfogyasztása is javíthat a helyzeten, de a rendszeresen tejet ivó gyerekeknél sokkal 

kevesebb szuvas fogat talált. Ennek az lehet az oka, hogy a sérült fogzománc kalcium-, fosz-
for- és D-vitamin-tartalmát hatékonyan pótolják a tejtermékek. Ráadásul a tejtermékeket 

rendszeresen fogyasztók szájában a pH-érték sohasem csökken a kritikus 5,5 szint alá, míg 
a főleg cukros üdítőitalokat fogyasztókéban állandóan savas a kémhatás. 



Zölden fogyaszt
Az Amerikai Vegyésztársaság San Diegó-i konferenciáján bemutatott kísér-

let fényesen bizonyítja, hogy a zöld, pörköletlen kávé egyéb jótékony hatásai 
mellett jelentős testsúlycsökkenést képes előidézni. A legutóbbi indiai vizs-

gálatban 16 ember vállalta, hogy elfogyaszt napi egy-két csésze nyers kávét. 
Hat hét alatt átlagosan 10,5 százalékkal csökkent a testsúlyuk, és 16 száza-
lékkal a testzsírszintjük. Az elképesztő eredményért az anyagcsere-serkentő 

hatású klorogénsav a felelős, amely a hagyományos pörkölési eljárásokkal 
240 Celsius-fok közelében lebomlik.

Társas magány
Dél-európai csillagászok arra keresték a választ, hogy 
vajon hány, Földhöz hasonló úgynevezett exobolygó 
található a Tejútrendszerben. Száznál több Naphoz 
hasonló tulajdonságokkal bíró M-törpe csillagot vizs-
gáltak behatóan, és nyolc közelében találtak ilyen 
bolygót. Ebből kettő volt a lakható-
sági zónában, azaz olyan távol-
ságra a csillagtól, hogy folyé-
kony halmazállapotú vizet 
lehessen találni rajtuk. Ha a 
kapott eredményt felszoroz-
zuk a galaxisban található csillagok 
számával, akkor közel tízmilliárd Föld típusú bolygót 
kapunk. Nagyon valószínű tehát, hogy nem vagyunk 
egyedül a világegyetemben. De akkor miért nem kap-
tunk még értelmezhető üzeneteket? 

Szuperokos gének
Hihetetlen eredményre jutott egy stockholmi 
genetikuscsapat, amely felfedezte, hogy az izom-
tónusok stimulálása nyomot hagy a génállomá-

nyunkon. Bármennyi ideig tartó, de erőteljesen 
végzett mozgás is eltérést idéz elő a génekben. Per-

sze, nem a genetikai kódot, azaz a DNS betűsorrendet 
variálja, hanem úgynevezett epigenetikai változást idéz 

elő. A tréning olyan jeladó molekulákat mozgósít, amelyek 
szabályozzák, hogy mely gének vannak bekapcsolt állapotban, 

és ezáltal növelik a vázizomzat tónusát. A kutatók azt is hozzátették, hogy az 
epigenom ilyen változását koffeinnel is elő tudták idézni a kísérletek során.

KisHíreK
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Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület, 
1012 Budapest, Pálya utca 9.) május 15-ig ezt 

a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
Bruce Springsteen: Wreckin Ball című CD-jét.

Előző számunk nyertese: 
Takácsné H. Mariann, Sopron.

Nyereménye: 
Adam Lambert: Trespassing című CD-je.

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület, 

JÁTÉK!

Cirque du Soleil: Alegría
2012. MÁJUS 17–20., 
PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA 
Az Alegría a Cirque du Soleil egyik legismer-
tebb produkciója, amely már több mint 10 millió 
embert szórakoztatott világszerte. 17 ország 55 
artistája mutatja be a lélegzetelállító műsorszá-
mokat, köztük a szinkron trapéz számot, valamint 
a légtornász produkciót, amelyekben a gravitáci-
óval dacolva repülnek és szaltóznak több mint 12 
méter magasan a színpad felett. A Papp László 
Budapest Sportaréna partnere a MOL.

Pannónia Fesztivál
2012. MÁJUS 24–27., SZÁNTÓD, SZÁNTÓDPUSZTA

Öt év után Várpalotáról Szántódra költözik a szezonindító Pannónia Fesztivál. A pünkösdi 
hétvégén a Balaton partjától alig néhány méterre, a Tihanyi-félszigettel szemben, csodás 

panorámában gyönyörködve tombolhatják végig a látogatók a fesztivált, amelyen több mint 160 hazai zenekar 
és előadó lép színpadra. A fellépők listáját meghatározó szavazás szinte papírforma szerint alakult, a Tankcsap-
dára, a Roadra, a Depresszióra, a Quimbyre, a 30Y-ra, valamint az Alvin és a Mókusokra voksoltak a legtöbben. 
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Ákos: Előkelő idegen 
Warner Music
Ákos ezúttal elektronikus előadás-
sal jelentkezik, amely – vadonat-
új dalok mellett – nagy slágere-
ket és áthangszerelt darabokat 
vonultat fel. A szintipop-hangzású 
maxikiadvány egy CD-t és egy 
DVD-t is tartalmaz. A CD-n hat fel-
vétel hallható: a címadó Előkelő 
idegen albumverziója és remixei, 
míg a DVD-n az összes verzió meg-
található sztereóban és kétfajta 
kódolású 5.1-es hanggal is.

Air: Le voyage dans 
la lune 
EMI Music
A tavalyi cannes-i filmfesztiválon 
mutatták be az Utazás a Holdra 
című klasszikus némafilm felújított 
változatát, és a film zenéjének meg-
komponálására az Air-t kérték fel. 
A francia elektronikus duó jórészt 
instrumentális szerzeményei ezúttal 
is légiesek és megfoghatatlanok, s 
a lemezt hallgatva szinte olyan érzé-
sünk támad, mintha a súlytalanság 
állapotában lebegnénk…

-

§ e B–52’s: With § e 
Wild Crowd! 
Eagle Records
A B–52’s első koncertje 1977 feb-
ruárjában volt. 34 évvel később a 
zenekar visszatért szülőváro-
sába, a georgiai Athens-be, hogy 
nagyszabású élő show-val ünne-
peljék meg három és fél évtizedes 
fennállásukat. A B–52’s koncertek 
mindig a „legjobb buliknak” számí-
tottak a városban, s a koncertle-
mez tökéletesen visszaadja ezt a 
lendületet és energiát.

Bruce Springsteen: 
Wrecking Ball
Sony Music
Springsteen 17. stúdió-
albumára 11 vadonatúj fel-
vétel került, melynek produceri munkálatait is az 
énekes látta el. A Wrecking Ball  albumnak különleges 
kiadása is megjelenik: két bónuszdal, exkluzív borító 
és eddig nem látott fényképek kísérik a kiadványt. 
Az előzetes vélemények szerint Springsteen karrierje 
egyik legjobb albumát készítette el. 

Programok – Fesztiválok

A lovakat lelövik, ugye?
2012. MÁJUS 1., 3., 6., 12., 14., 17., 19., 24., 25., 29., VÍGSZÍNHÁZ

Egy fürdőhelyen maratoni táncversenyt rendeznek, ahol a nyeremény reményében éjjel-nappal, kifulladá-
sig táncolnak a párok, közben emberi sorsok villanak fel, barátságok és sze-
relmek története bontakozik ki.  Horace McCoy regénye és az abból készült 
film az első nagy gazdasági válság idején játszódik. A Vígszínház új átirata, 
s Eszenyi Enikő rendezése  azonban a mába helyezi a történetet, hiszen az 
aktuális helyzet összecseng az eredeti mű alaphelyzetével.  

VII. Budapesti Pálinkafesztivál 
2012. MÁJUS 10–13., BUDAI VÁR

Idén a barack és az abból készült hungarikum, a barackpálinka játssza a fősze-
repet a VII. Budapesti Pálinkafesztiválon. A látogatók ismét több száz párlat 

közül válogathatnak, valamint ismét elkészül az év pálinkája is, ezúttal barack-
ból. A rendezvényen több mint 25 kiállító, pálinkafőzde és kereskedő kínálja 

finomságait. A gasztronómiai élményeket a házi sajtok, finom borok, pezsgők, s 
az elmaradhatatlan kolbászház teszi teljessé. 



az 

Mozi Könyv

DVD

A diktátor 
UIP-DUNA FILM 
Sachsa Baron Cohen Borat, Alig G és Brüno után 
újabb nagyszabású karakterrel ajándékozza meg a 
mozinézőket: a világ legkülöncebb és legegoistább 
diktátorával, Aladeennel. A nagyszakállú Aladeen 
akkor kerül a nemzetközi figyelem középpontjába, 
amikor felröppen a hír titkos atomprogramjáról. 
A zsarnok egy félresikerült merényletet követően egy 
fillér nélkül magára marad New York utcáin. Kivég-
zettnek hitt honfitársai elől menekülve úgy dönt, visz-
szaszerzi hatalmát…
Mozipremier: 2012. május 17.

JÁTÉK!
  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 
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Vágja ki, és küldje vissza címűnkre 
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) 

május 15-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse 

Allison Pearson: Csak tudnám, 
hogy csinálja című könyvét.

Előző számunk nyertese: 
Sátor Ferencné, Budapest.

Nyereménye: Dr. Lenkei Gábor: Koleszterin című könyve.

Éjsötét árnyék 
INTERCOM

Tim Burton legújabb filmje  a baljóslatú XVIII. szá-
zadba vezet minket vissza. Barnabas Collins (Johnny 
Depp) megszerez mindent, amire vágyik, csak a 
szerelemben nincs szerencséje. Választottja (Eva 
Green) ugyanis boszorkány, aki egy sértésre átok-
kal felel.  Barnabast kétszáz évvel később véletle-
nül kiszabadítják a sírjából, s visszatér a régi házába, 
ahol kénytelen megismerkedni a zavaros XX. száza-
di utódaival. Jobb híján beköltözik a családi reziden-
ciába, megpróbálja elviselni az anyukát (Michelle 
Pfeiffer), a velük lakó pszichológust (Helene Bonham 
Carter), és a lázadó kamaszlányt (Chloë Grace 
Moretz)…
Mozipremier: 2012. május 10.  

Guinness World Records 
GABO
Több mint 1 000 000 Guinness-
rekorder, 65 000-nél is több 
rekordkérelem 2011-ben. 4000 
új, megdöntött és klasszikus 
világrekord. Több mint 900 lenyűgöző fénykép és 100 
különböző témakör és fejezet. Ez a Guinness World 
Records.

Hjorth & Rosenfeldt: 
Ingovány
ANIMUS
A västersi erdőben egy gyerek-
csoport egy fiú holttestét fede-
zi fel. Roger az, egy elitgimná-
zium tanulója.  A kisvárosba 
érkezik a stockholmi Höglund 
felügyelő és csapata, és egy régi ismerősbe botlanak 
a zseniális kriminálpszichológus személyében, aki nél-
külözhetetlenné válik a nyomozásban.

Laár András: 
108 fi nomenális 
vegetáriánus recept
VINCE
Laár András humorista és elő-
adóművész elkötelezett vegetá-
riánus, aki remekül főz. 
A könyvben a hús- és tojásmentes ételleírások mel-
lett ismert figurái (Besenyő Pista bácsi, Tompika, 
Kemenesfalvi bácsi) is megjelennek néhány recept 
erejéig. A kötetet Laár András szellemes illusztrációi, 
gasztronómiai témájú versei, írásai és a társszerző, 
Laár Györgyi rajzai is színesítik. 

Tintin kalandjai
Tintin, a kalandvágyó kisfiú élete 
fenekestül felfordul, amikor meg-
vásárolja az Unikornis hajó modell-
jét. A sors összehozza Haddock 
kapitánnyal, akinek őseié volt a 
jármű. Fény derül egy legendára, 
mely szerint a hullámsírban nyug-
vó hajó rakománya drágakövek-
kel és arannyal van tele. Tintin 
Haddock kapitánnyal és a kutyá-
jával nekivág a nagy kalandnak, 
hogy még a kincsvadászok előtt 
megtalálják Sir Francis Haddock 
ősi hagyatékát.

Dolog
Kate Lloyd, az őslénytan egyik 
szakértője egy elszigetelt antarkti-
szi állomásra érkezik, élete legna-
gyobb felfedezésének reményében. 
Az itt kutató tudósok ismeretlen 
eredetű tárgyat találnak jégbe fagy-
va az űrhajóban. Kate a hajótest-
ben rábukkan egy idegen lényre, 
amelyről azt feltételezi, hogy halál-
ra fagyott. A felszínre hozva derül 
ki, hogy csak hibernálódott, ezért 
megpróbálják feléleszteni. Az ide-
gen lény azonban halálos parazitát 
szabadít a csapatra...

 
Jack és Jill
Jack Murray sikeres reklámszak-
ember, az élete maga az amerikai 
álom, karrierje mellett apaként és 
férjként is megállja helyét. Még-
is van egy nap az évben, amely-
től retteg: a Hálaadás napja. 
Ekkor ugyanis minden évben ellá-
togat hozzájuk kibírhatatlan iker-
testvére, Jill, aki rendre felforgat-
ja maga körül a dolgokat, s ez alól 
Jack nyugodt élete sem kivétel. 
Jack ezúttal úgy dönt, nem hagyja 
magát, és megvívja évek óta húzó-
dó harcát Jillel. 

Allison Pearson: Csak 
tudnám, hogy csinálja
CAPPUCCIONO KÖNYVEK
A befektetési alapkezelő, két-
gyermekes Kate Reddy króni-
kus időhiányban szenved. Egyik értekezletről a 
másikra rohan, közben észben kell tartania a 
jelentéseket az ügyfeleknek és a gyerek szüle-
tésnapi tortáját. A regény egyszerre humoros és 
fájón szomorú, az írónő iróniával, ragyogó stílus-
ban mutatja be a dolgozó anyák dilemmáját.



A rejtvény megfejtését május 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése: MOL BRINGAPONT, 
EGY ÚTON JÁRUNK. A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Kovács István, Százhalombatta; Munkácsi György, Szolnok; Rímikné Kovács Andrea, Aldebrő; Szentmihályi 
Gábor, Győrszentiván; Szűcs Anita, Szolnok. Gratulálunk!

FeJtÖrŐ
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Megfejtés: VARÁZSGÉP: Méhecske és csiga esik ki a varázsgépből. (Sajtból gyufát, dominóból csigát, zokniból méhecskét, tulipánból esernyőt készít a masina.)

Megfejtés: KÜLÖNBSÉGKERESŐMegfejtés: EGY KIS MATEK

VARÁZSGÉP
A gép a bedobott 
tárgyakból egészen más 
dolgokat állít elő. Az 
első háromnál láthatod, 
mi került be és mi lett 
belőlük. Ennek alapján 
állapítsd meg, az utolsó 
gépből milyen tárgyak, 
vagy élőlények fognak 
kipotyogni!

KÜLÖNBSÉGKERESŐ
Keress a két kép között eltéréseket! Mennyi is van köztük?

EGY KIS MATEK
Lásd el alapműveleti jelekkel az ábrát, kizárólag a számok 
sorrendjét véve alapul úgy, hogy 11-et kapj végeredményül!
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HoroszKÓp

BAK XII. 23. - I. 20.
Az előző, zárkózottabb időszak után most megint kedvére élvez-
heti a tavasz örömeit. Május első hetében egy örvendetes talál-
kozás vagy egy új lehetőség pezsdíti fel az életét. Ez bátrabbá, 
kockázatvállalóbbá teszi. Most tehát semmiképpen se zárkóz-
zon el az új dolgoktól! Még az sem baj, ha több ember veszi 
körül, mint ahogyan azt megszokta. 

VÍZÖNTŐ I. 21. - II. 19.
Május első napjaiban több munkája lesz, mint szeretné, de eze-
ket inkább kihívásnak éli meg, mint tehernek. Munkatársai 
között akadnak olyanok is, akik irigykednek vagy féltékenyek, 
de ennek ne tulajdonítson jelentőséget. Míg az előző időszak 
inkább a szellemi aktivitásnak kedvezett, ez a hónap a tes-
ti és a szellemi erőnek. Ha teheti, mozogjon, sportoljon annyit, 
amennyit csak tud. A Vízöntő urak hódító kedvükben lesznek.

HALAK II. 20. – III. 20.
Mind a lelkivilágában, mind tárgyai között rendet rak, s ezzel 
egyben helyet ad az újnak. Most sikerrel szabadul meg néhány 
régi szokásától, amely szintén sokat segít közérzetén. Május 
első napjaiban már a nyári terveken töri a fejét. Lehet, hogy csa-
ládtagjaival kompromisszumot kell kötnie ezzel kapcsolatban. 
Békeszerető természete miatt fontos, hogy szeretteit örülni lás-
sa, így szívesen enged elképzeléseiből.

KOS III. 21. - IV. 20.
Ezekben a napokban is könnyedén kommunikál a környezetével, 
nagyszerű lesz a közérzete. Anyagi helyzetében is lehetséges egy 
kisebb, de szerencsés fellendülés, amely egy nem várt összegből 
vagy akár egy betervezett kiadás elmaradásából adódhat. Ez meré-
szebbé és kockázatvállalóbbá is teszi, lehetősége lesz olyasmit is 
megvenni, amire már régóta vágyott vagy befektetésbe foghat.

IKREK V. 21. - VI. 21.
Ha az előző időszakban volt némi vitája a párjával, eset-
leg konfliktusba került barátaival, akkor most jött el a leg-
jobb időszak, hogy ezt rendbe tegye. Sok mindent másképp 
lát, és szerettei is másképp reagálnak. A békülés nagyon jó 
közérzetet eredményez. Május első napjaiban úgy érzi majd 
magát, mint aki szárnyakat kapott.

RÁK VI. 22. - VII. 22.
Lassacskán visszatér az elmúlt időszakban elveszettnek 
hitt önbizalma. Emberi kapcsolataiban rend uralkodik, 
sokan veszik körül, akikre méltán számíthat, és akik szere-
tik önt. Ha van gyermeke, akkor most különösen sok örö-
mét leli benne, függetlenül attól, mennyi idős. Hétvégeken 
távoli rokonok látogatják meg, vagy híreket kaphat tőlük. 

OROSZLÁN VII. 23. - VIII. 23.
Vegyes hangulatot ígér ez a hónap. Vigyázzon azonban arra, 
hogy még akaratlanul se bántson meg másokat, mert ezt 
később megbánná. Még így is könnyen előfordulhat, hogy 
valami félreértésbe keveredik egy önhöz közel álló ember-
rel. Május utolsó napjaiban kicsit fáradtabbnak érzi magát. 
Hallgasson szervezete jelzéseire, pihenje ki magát!

SZŰZ VIII. 24. - IX. 23.
Igaz, hogy anyagi helyzetét nem érzi kielégítőnek, de leg-
alább a hangulata jó lesz. A pénzügyeket a szokott józan 
racionalitással szemléli, így ez az időszak alkalmas lesz 
arra, hogy áttekintse kiadásai és bevételei mérlegét. Nem 
kizárt, hogy egy ideig egy kis takarékoskodásra kényszerül, 
de ez lendíteni is fog a helyzetén. A hétvégék kellemes meg-
lepetéseket tartogatnak önnek.

MÉRLEG IX. 24. - X. 22.
Egyes napokon úgy érzi, hogy jó ötleteit családtagjai vagy 
munkatársai keresztezik. Pedig könnyen lehet, hogy csak 
arról van szó, hogy még nem jött el a megvalósításuk ide-
je. A legjobb, amit tehet, hogy alaposan átgondolja őket, és 
meghallgatja mások jó tanácsait is. Május első napjaiban 
felbukkanhat az életében egy kedves, régi ismerős.

SKORPIÓ X. 23. - XI. 22.
Fizikai aktivitása és maximalizmusa még mindig csúcs-
formában lesz. Fontos azonban, hogy legyen türelmesebb 
azokkal, akik mostanában nincsenek ennyire jó erőben. 
Különösen május utolsó napjaiban figyeljen arra, a környe-
zetében nem igényel-e valaki egy kicsit több figyelmet vagy 
segítséget. 

NYILAS XI. 23. - XII. 22.
Nyugtalannak, feszültnek, fáradtabbnak érzi magát, holott 
valójában nem is igazán érti, hogy mi a gond. Sajnos, ebben 
a hónapban olykor kisebb-nagyobb akadályokkal szembe-
sülhet. Ha azonban sikerül ezeket legyőzni, az önre jellemző 
humorral kezelni, akkor sokkal jobb lesz a hangulata. Olyan 
munkát azonban semmiképp se vállaljon el, amely megha-
ladja az erejét.

BIKA IV. 21. - V. 20.
Boldog születésnapot! Remek, sikeres új esztendő áll ön előtt, 
függetlenül attól, hogy hányadik életéve veszi kezdetét. Maga-
biztos, vidám és eleven lesz. Ezekben a hetekben talán még 
az is sikerül, hogy átlépjen valamilyen régi korlátján, és eddig 
merésznek vélt dologba fogjon.

Megan Fox 
1986. május 17.

Robert Pattinson 
1986. május 13.

Rákóczi Ferenc 
1970. május 11. 

Cate Blanchett 
1969. május 14.





  A  
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pÉldaKÉp

A MOL TEHETSÉGGONDOZÁSÉRT DÍJ LEGUTÓBBI NYERTESE, ÁCSNÉ SZILY ÉVA NEM 
CSAK EGY EGYSZERŰ ZENETANÁR: MŰVÉSZ, MENTOR ÉS PÉLDAKÉP EGY SZEMÉLYBEN. 

SZÁMTALAN ZENEKARBA HÍVTÁK MÁR, ÁM AZ Ő SZENVEDÉLYE A TANÍTÁS, A KIS 
NÖVENDÉKEKEN KÍVÜL MA MÁR Ő KÉPZI A JÖVŐ ZENEPEDAGÓGUSAIT IS. 

A tanárnő hegedű iránti szeretete szinte korábbról 
ered, mint írni tudott volna: a hegedűszó csábította 
be a zeneiskolába. Mindössze hatéves korában raga-
dott először vonót, hogy dallamot csalogasson elő a 
fenséges hangszerből, melyet ezután szinte le sem 
tett. Számára nem volt kétséges, hogy egész életé-
ben ezzel szeretne foglalkozni, és az iskola elvégzése 
után az a megtiszteltetés érte, hogy idős mestere a 
saját helyét ajánlotta fel neki a tatabányai zeneisko-
lában. Bár tizenhárom éves kora óta zenekarban ját-
szott – Tatabányán nagy hagyománya van a szimfoni-
kus zenekaroknak –, a tanítás iránti elkötelezettsége 
minden másnál erősebb volt. 
40 éves korára új kihívást hozott számára az élet: csa-
ládjával a fővárosba költöztek. „A gyermekeimnek sok-
kal több lehetőségük adódott itt, és természetesen 
nekem és a férjemnek is mellettük volt a helyünk.” 
Az utódok követték a zenei pályán tehetséges édes-
anyjukat: az egyik fiú a Budapesti Fesztiválzenekarban 
klarinétozik, a másik pedig a Danubia Ifjúsági Zenekar 
igazgatója, valamint nagybőgőzik. Éva pedig Budapest 
legrégebbi – 110 éves – zeneiskolájában, a Tóth Ala-
dár Zeneiskolában helyezkedett el, mely számos nagy 
magyar művész alma matere volt. 

S hogy mi sikerének titka? Saját bevallása szerint 
sokan próbálták már „kihúzni belőle”, pedig sem-
mi hétpecsétes nem lapul a tarsolyában: „Minden 
tanítvány új kihívás számomra. A legfontosabb, hogy 
egyenlő félként kezelem őket, ne érezzék az alá-
fölé rendelt viszonyt, az kell, hogy partnerek legyünk 
ebben a folyamatban. A gyerekek számára pedig egy 
kicsit anyának, vagy ma már nagymamának is kell 
lennem.” Szakmai, módszertani tudását Éva az utób-
bi években a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 
adja tovább a leendő tanároknak, didaktikát és gya-
korlati órákat tart nekik. A legjobb példa áll a szemük 
előtt: növendékei számos hazai és nemzetközi hege-
dűversenyen diadalmaskodtak, sőt, az országban 
egyedül ő mondhatja el magáról, hogy a Koncz János 
Országos Hegedűverseny döntőjébe egyszerre hét 

tanítványa is bekerült. Sosem feledkezett meg a nehe-
zebb sorsú tehetségekről sem, anyagiakat és energiát 
nem kímélve igyekszik gondoskodni az ő fejlődésükről 
is. Így került kapcsoltba a MOL Új Európa Alapítvány-
nyal is, mely több növendékét is hozzásegítette már 
egy új hangszerhez. 
Pályája során több kitüntetésben is részesült, leg-
utóbb idén tavasszal a MOL Tehetséggondozásért 
Díjat nyerte el. „Ez a díj számomra mind közül a leg-
kedvesebb, hiszen hatalmas összefogás áll mögöt-
te: a tanítványaim szülei adták be a jelentkezést a tud-
tom nélkül, az adataimat a férjem segítségével töltöt-
ték ki, óriási meglepetést okozva ezzel nekem. Egy 
tanár nem is kívánhat ennél többet, ez a legnagyobb 
elismerés!”

Tomanicz Éva

Á S É

Ácsné Szily Éva 
A jelenleg Budapesten élő zenetanár több zenekarban is megfordult, ám szívügye a tanítás: jelenleg a VI. kerü-
leti Tóth Aladár Zeneiskola hegedű-, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem didaktika- és gyakorlatve-

zető tanára. Munkásságáért több díjjal is jutalmazták, legutóbb a MOL Tehetséggondozásért Díjat nyerte el. 






