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Szabad stílusban

„Mindig a jövőnek kell dolgozni, nem a hirtelen zsebre vág-
ható pillanatnyi sikernek” –Móricz Zsigmond szavai különö-
sen igazak e havi lapszámunk szereplőire is, akik kemény 
munkával, elszántan is kitartóan gyűjtötték és gyűjtik folya-
matosan sikereiket.
Paulo Sousa már labdarúgóként is híres volt kitartásáról 
és hatalmas munkabírásáról. Tagja volt az U20-as világ-
bajnokságot nyert portugál válogatottnak, majd egyedül-
álló módon, két különböző csapattal (Juventus, Borussia 
Dortmund), egymást követő két évben megnyerte a Bajno-
kok Ligáját. Tavaly nyáron lett a MOL által támogatott Vide-
oton FC vezetőedzője, már érezhető a csapaton a rá jel-
lemző akaraterő és kitartás, amelynek eredménye, hogy a 
Vidi nemrég bejutott az Európa Liga csoportkörébe, hangos 
hazai és nemzetközi sikert aratva. A cikkünkből és a fotó-
inkból most azt is megtudhatják, hogy a futballedző Paulo 
Sousa mögött milyen ember és életút rejlik.
A szabad stílus, vagyis a freestyle, Szász Kitti minden-
napjait is meghatározza. Egy különleges sportágat, 
a freestyle-labdarúgást űzi a legmagasabb szinten, hiszen 
szeptember vége óta már kétszeres világbajnok. A stílus 
lesz a szereplője az őszi-téli divattal foglalkozó rovatunk-
nak, a borral és borfogyasztással kapcsolatos tippjeinknek, 
és az őszi receptjeinknek is.
Tartsanak tehát ismét a Stílus és Lendülettel, mert ahogy 
az olasz divatdiktátor, Giorgio Armani is fogalmazott, „a stí-
lus az egyetlen olyan igazi luxus, amit bárki megengedhet 
magának, függetlenül attól, hogy mennyi pénze van”.
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A Toyota a legértékesebb  Az Interbrand 
évente összeállít egy százas listát, melyen a már-
kanevek becsült értéke szerint rangsorolják a 
világ nagyvállalatait. Az idei listára egy tucat autó-
márka fért fel, melyek közül a 10. helyen álló Toyo-
ta szerepelt a legjobban, megelőzve a Merce-
des–Benzt (11.) és a BMW-t (12.). De ott található 
még a Honda, a Volkswagen, a Ford, a Hyundai, az 
Audi, a Porsche, a Nissan, a Kia és a Ferrari is. 

A váza már megvan  Mármint az F40, F50, 
Enzo sorozatba illeszkedő legújabb Ferrari csúcs-
modell speciális szénszálas műanyagból, kézi 
gyártással készült, mindössze 70 kilós fő eleme, 
amely a teljes utasteret, és újdonságként még 
az első futómű bekötési pontjait is magában fog-
lalja. A váz többnapi munkával, különféle szálirá-
nyú karbonelemek összeragasztásával készül, 
az aljára pedig kevlárerősítés kerül.

Újra lesz Civic kombi  A Honda két ízben 
készített kombi változatot a népszerű modell-
ből, de a második próbálkozás is több mint 
tíz éve volt. Párizsban azonban mutattak egy 
háromajtósnak tűnő – valójában biztos, hogy 
ötajtós – sziluettet, amely az új Civic kombi 
vonalait fedte föl. Miután Európában az eladott 
kompaktok negyede kombi, a Honda az egyik 
legdinamikusabban növekvő piacot vette célba, 
igen jó érzékkel.

Együtt vált a Ford és a GM  A jövőben 
közösen tervezi, fejleszti, teszteli és gyártja az 
új generációs automata váltókat a két amerikai 
autógyártó. A Ford és a GM vezetői is felmérték, 
hogy muszáj összefogniuk, ha tartani akarják 
a lépést azokkal a gyártókkal, amelyek 
7 (Mercedes–Benz), 8 (ZF) vagy akár 9 (Chrys-
ler) fokozatú váltókkal készülnek piacra lépni. 
A tervek szerint a kisebb, fronthajtású modellek 
9, míg a nagyobb SUV-ok, pick-upok 10 fokoza-
tú váltót kapnak pár év múlva.

Egy németül tudó kínai
Az osztrák tulajdonban lévő, de a gépeit Kínában gyár-
tó Generic egy meglepően jó modellel rukkolt ki a köl-
ni Intermot kiállításon. A 600 köbcentis négyhenge-
res GRS600 egy 60 lóerős folyadékhűtéses blokkot 
kapott hatfokozatú váltóval. A Benelli által tervezett 
erőforrás a jövőben várhatóan több gépben is feltűnik 
majd. A motor ára is baráti: a kiállításon 5500 eurós 
tábla állt előtte.

A bajor autógyártó forradalminak számító újdonságot mutatott be a Párizsi Autószalonon: az Active Tourer az 
első hibrid hajtáslánccal szerelt kompakt modell a BMW történetében. A funkcionalitást a dinamizmussal ötvöző 
tanulmányautóban az i8 típusban már korábban debütált eDrive is helyet kapott: a friss fejlesztésű 1,5 literes ben-
zinmotor, az elektromos erőforrás és a lítiumion akkumulátor munkáját intelligens motorvezérlő egység hangolja 
össze. A modellt az is különlegessé teszi, hogy az első BMW, amely már az új, variálható UKL padlólemezre épül, 
valamint ez a márka legelső elsőkerék-hajtású modellje.

BMW Active Tourer: 
kompakt hibrid

aUtÓs-motoros Hírek
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Ez aztán 
a jóképű Dacia!
A Dacia új nemzedékének modellje-
it tervező mérnökök kezdenek ráérez-
ni a megfelelő stílusra: már a ferde 
hátú, ötajtós Sandero is igen jól néz 
ki, azonban a megemelt, Stepway vál-
tozata kimondottan jól sikerült. Negy-
ven milliméterrel megemelték a pad-
lólemezt, kicsit terepjárósabbra ala-
kították a karosszériát, a kerékívek 
műanyag borítást kaptak, hátulra 
ezüstszínű ütésvédő lemez, a tete-
jére pedig egy pár tetőkorlát került. 
Talán csak a motorokba lehet bele-
kötni: az egyaránt 90 lóerős 900 köb-
centis háromhengeres, de az 1,5 Dci 
is kimondottan erőtlennek tűnik egy 
ilyen autóhoz. 

Kicsit sok név ez egyetlen címben, cserébe viszont (majdnem) min-
den benne van, amit tudnunk kell. A lényeg: a Renault már koráb-

ban elhatározta, hogy visszahozza kínálatába az egykor oly sikeres 
Alpine modellt, most azonban az is kiderült, hogy a gyártást nagy 

valószínűséggel nem a speciális alumíniumvázas sportautók gyár-
tása terén már érdemeket szerzett Lotusra, hanem a csővázas, 

kis szériában gyártott modellekre specializálódott Caterhamre bíz-
za. Érdekesség, hogy mindkét angol gyártó jelen van a Formula–1-

ben, és mindketten a Renault-tól kapják a motorokat.

A Lotus helyett
a Caterhammel dolgoztat a Renault
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Bárki megveheti a verseny-Peugeot-t
A terveknek legfeljebb a 180 ezer eurós ár szab-

hat határt, de az tény: a Peugeot teljes mértékben 
versenykész 208-ast ad ennyi pénzért. A kisautót a gyár 

jövőre elindítja a ralisport csúcsát jelentő WRC-sorozat 
alatti kategóriákban, azaz az IRC és a rali Európa-baj-

nokság futamain. Az összkerékhajtású autóban 1,6 lite-
res, 280 LE-s turbómotor dolgozik, ami az ötfokozatú 

szenkvenciális váltó segítségével 400 Nm nyomatékot 
továbbít a kerekek felé. A WRC-hez képest tulajdonkép-
pen csak a központi differenciálmű hiányzik az autóból.

Opel Mokka:
a kis mindentudó
Az Opel megkezdte modellpalettája frissítését, és az 
elsők között bemutatott Mokka máris komoly népsze-
rűségre számíthat. A kis SUV (hobbiterepjáró) szeg-
mensben debütáló négykerekű a tetszetős, egyszerre 
masszív, mégis könnyed külső mellé az összes olyan 
létező technológiát megkapta, amelynek köszönhető-
en az Opel elmondhatja magáról, hogy a németorszá-
gi műszaki innováció éllovasai között helyezkedik el. 
A díjnyertes Opel Eye frontkamera mellett az elektro-
nikus menetstabilizáló (ESC), az emelkedőn elindu-

lást segítő Hill Start Assist és a lejtmeneti sebesség-
szabályozó, vagyis a Hill Descent Control egyaránt a 
vezető segítségére van. A szélvédő és a visszapillan-
tó tükör között elhelyezett Opel Eye frontkamera több-
féleképpen segíti a Mokka vezetőjét. Jelzőtábla- és 
burkolatijel-felismerő képességével a jelzőtábla-fel-
ismerő, a sávelhagyásra figyelmeztető és a ráfutá-
sos ütközés veszélyére figyelmeztető funkció alapját 
képezi. Az első leolvassa, majd a műszerfalon kijelzi a 
sebességhatároló, előzést tiltó és egyéb táblákat. 

A jelenlegi rendszer a fényviszonyoktól függően 
60 méterig „látja” a jelzéseket. A Start-Stop rendszer-
rel ellátott összkerékhajtású Mokkát két benzines és 
egy dízel erőforrással kínálja az Opel. Előbbiek egyi-
ke az 1.6-os 115 LE-s (85 kW) szívómotor, a másik 
pedig az 1.4-es 140 LE-s (103 kW) turbó, mindkettő 
155 Nm maximális nyomatékkal. A dízel hajtásláncot 
pedig az 1.7-es 130 LE-s (96 kW) teljesítményű CDTI 
modell képviseli, amely 300 Nm-es nyomatékot képes 
a tengelyek felé továbbítani.

Fiatalító kúra a Gallardónak
A Lamborghini kilenc évvel ezelőtt mutatta be a Gallardót, és ugyan nem lehet panasz a népszerűségére, azért 
ennyi idő éppen elég, hogy a legfényesebb modell renoméja is megkopjon. Miután az utódra még legalább két 
évet várni kell, az olasz gyártó Párizsban egy kicsit megfiatalított Gallardót mutatott be. Átrajzolták az autó elejét 

és hátulját, kicsit játszottak a geometriai formákkal, és 
valóban sikerült némileg új karaktert adni a 

modellnek. Emellett bemutatták a köny-
nyebb és erősebb LP570-4 Edizione 

Technica változatot, amelynek fel-
szereltsége ugyan szegénye-
sebb, viszont 570 lóerős motort, 
fix légterelőt és különleges (példá-

ul a képen látható fekete-narancs) 
fényezést kap.

Győzni megy 
a Honda a Dakarra
Hosszú kihagyás után a Honda újra rajt-

hoz áll a világ leghosszabb és legnehezebb 
terepraliversenyén, a Dakar-ralin. A japán gyár 

eddig kilencszer állt rajthoz, és az 1980-as évek-
ben öt győzelmet aratott az akkor még Afrikában 
rendezett viadalon. Ezúttal azonban nem építet-
tek külön gépet a versenyre, hanem a CRF450X 

modellt alakították át. Három céljuk van: tesztelni 
a szériamotorokban használt technikákat extrém 
viszonyok között, kidolgozni olyan megoldásokat, 
amelyek majdan feltűnhetnek az utcai gépekben, 
és nem utolsósorban újra felállni a dobogó tetejé-
re. Ezt egyöt fős nemzetközi (portugál, brit, ameri-
kai, brazil és argentin motorosok alkotta) csapat-

tal próbálják meg.
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AlighA lenne európA ligA-szereplő. 

PAULO SOUSA
Játékos kiváltság

Stílus és Lendület: Utazás, fotózás, interjú: egy 
délutánra elég sok program. Szabadnapot adott 
magának? 
Paulo Sousa: A szervezés a legfontosabb dolog. 
Ebben az esetben úgy szerveztem a heti programo-
mat, hogy a ma délutánomat Önökkel tudjam tölteni. 
Egy aktív edzőnek soha nincs szabadnapja, csak a 
játékosoknak. Nincs megállás, csak „lopott” percek, 
amelyeket a családtagjaiddal vagy a barátaiddal töl-
tesz – de az agyad egy rejtett szegletében ekkor is a 
futball körül forognak a gondolataid. Én mindennap 
azért dolgozom, hogy fejlődjön a klub, a csapat és 
mindezt óriási szenvedéllyel és 100 százalékos 
elkötelezettséggel teszem annak érdekében, hogy 
sikeresek legyünk.
S&L.: Hogyan kapcsol ki? 
P. S.: Sportolok, snookerezek, elköltök egy jó ebé-
det vagy vacsorát a családdal vagy a barátokkal, 
és nagyon kedvelem a kitűnő ételeket és borokat. 
Ugyanakkor különböző nyelveken írt, a labdarúgás-
hoz is köthető könyveket is sokszor olvasok. Karban-
tartom velük az agyam. Ellazítanak, és közben ezek 
az írások olyan kérdéseket dobnak a felszínre, ame-
lyek megkerülhetetlenek, és valamilyen módon 
pihentetnek is. 
S&L.: Mondjuk az otthon atmoszféráját? A szülei 
most is Viseuban élnek?
P. S.: Pontosan. Amíg velük éltem, rengeteget dolgoz-
tak. Úgy éreztem, vég nélkül.
S&L.: Ön pedig a kisváros utcáin focizott, olykor 
egyedül, a fallal szemben.
P. S.: Igen, ez így volt. Rengeteget játszottam a bará-
taimmal, a többiekkel versengtünk vagy az utcán 

vagy édesapám nyitott garázsában, ahol a kihívást 
egy tető, a falak és egy lépcső jelentette. Így fejlesz-
tettem a kreativitásomat és az elemzőképességemet. 
Viseu időközben alaposan átalakult, egyetemi város 
lett nagy bevásárlóközpontokkal, nagy úthálózattal, 
ma már nehéz olyan helyet találni az utcán, ahol ját-
szani lehet. Apám motorszerelő, anyám ruhakészítő 
volt. A munkáról szólt az életük, fél hatkor keltek, majd 
legközelebb csak késő este láttuk őket. Mindent meg 
akartak adni nekem és az egy évvel fiatalabb öcsém-
nek ahhoz, hogy sikeresek legyünk az életben. Jó isko-
lába járattak bennünket, anyám különösen figyelt az 
öltözködésünkre. Ma már tudom, hogy borzasztó sok 
áldozatot hoztak értünk. 
S&L.: Az apja az abszolút etalon? 
P. S.: Az én szememben mindig ő volt a hős. Az erő 
és az elszántság, amivel a túlélésért kűzdött, illetve a 
mindennapi kemény munka, amit a családjáért vég-
zett. Részben ő formálta azt a személyiséget, amely 
ma jellemez engem. Hisz a kimondott szó erejében, 
ez számít azon a vidéken, ahonnan származom. A 
legnagyobb útravaló, amit tőle kaptam az az volt, 
hogy amikor a helyi Repensenses FC-ben játszottam, 
akkor a Benfica, a Porto és a Sporting is meg akart 
szerezni –, és bár ő óriási Sporting-szurkoló – a sza-
vát adta a Benficának, hogy hozzájuk megyek. Az 
adott szó megtartásától sem pénz, sem az érzelmei 
nem tántoríthatták el. 
S&L.: Az öccse is futballozott?
P. S.: Nem túl gyakran játszott fiatalon, most pedig 
már – azt hiszem – egyáltalán nem. Pilóta akart 
lenni. A hadseregnél megpróbálta, most önkor-
mányzati alkalmazott. 



PAULO SOUSA
„nem azÉrt szÜlettem, 
hogY mindenkitől azt 
hallJam vissza, milyen 

nagYszerŰ sráC Paulo sousa. 
hiteles akarok maradni.”

Fotós: Sárosi Zoltán. Stylist: Butor Krisztina. Fodrász: Galló Krisztina. 
Smink: Györgyi Zsuzsanna. Ruha: Giorgio Armani.

címlapsztori
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A szüleink soha, semmit sem erőltettek ránk. Még 
nem voltam tizenöt, amikor elszakadtam a csalá-
domtól. Édesanyám aggódott, túl korainak érezte a 
lépést, hogy egyedül Lisszabonba költözzek, ötszáz 
kilométerre az otthonomtól, teljesen más körülmé-
nyek közé, kikerülve ezzel a szülői védőernyő alól – 
ez tényleg óriási változást jelentett. A legfontosabb 
lecke, amire édesapám megtanított: légy erős és élj 
békében önmagaddal, követhetsz el hibákat, hiszen 
ember vagy, de mindig keresd rájuk a megoldást és 
tanulj belőlük!
S&L.: Mi döntötte el a kérdést?
P. S.: Egyrészt szerettem volna minél jobban segíte-
ni a családomat, másrészt pedig édesapám nagyon 
támogatott ebben a döntésemben, hiszen ő lelkes 
futballszurkoló.
S&L.: Önben nem volt kétség? 
P. S.: Ebben a korban teljesen normális, hogy egy fia-
talemberben van félelem és kétség. Én viszont min-
dig, mindenhol, mindenben a kalandot kerestem. 
Videuban a barátaimmal mindig kihívások elé állítot-
tuk egymást. Ez azonban más volt. Soha nem álmo-
doztam arról, hogy egyszer profi labdarúgó leszek. 
Az általános iskolai tanárom, Rosa asszony minden-
kire nagy hatással volt az osztályban, így én is tanár 
akartam lenni. 
S&L.: Szorgalmas volt?
P. S.: Elég könnyen tanultam, de lehettem volna 
ambiciózusabb. 
S&L.: Hány nyelven beszél? 
P. S.: Gond nélkül tudok beszélgetni bárkivel portugá-
lul, angolul, franciául, olaszul és spanyolul is. 
S&L.: A németet véletlenül hagyta ki? Pedig játszott 
másfél évet Dortmundban. 
P. S.: Azzal az elképzeléssel szerződtem Németor-
szágba, hogy majd visszatérek Olaszországba. Nem 
voltam elég motivált, hogy megtanuljam a nyelvet, 
ráadásul a német nem latin nyelv, így semmi sem 
ragadt rám belőle. Ma már természetesen bánom, 
hogy így döntöttem. 
S&L.: A görög? A Panathinaikoszban is futballozott.
P. S.: Néhány kifejezésre futotta. Arra viszont tisztán 
emlékszem, mi volt az első görög szó, amit megtanul-
tam. Ha beülsz egy athéni taxiba, képtelenség, hogy 
ne halld: „malaka” – minden helyzetre érvényes. 
Körülbelül annyit tesz: ostoba, bolond, őrült.
S&L.: Az első rögzült magyar kifejezéshez is kapcso-
lódik egy történet?
P. S.: Igen, de inkább nem osztom meg. Hogy is 
mondjam… Nehéz percek voltak. 
S&L.: A konyhánkhoz, a borainkhoz, a pálinkáinkhoz 
milyen viszony fűzi?
P. S.: A vadételekhez egyre barátibb. Nehéz dara-
bok, de fenségesek. A pálinka erős karakter, de sem-
mi kétség, meg kell kóstolni. Természetesen az első 
magyar étel, amit megkóstoltam, a gulyás volt, ami 
világszerte Magyarország leghíresebb étele, nem 
véletlenül! Nagyon finom egy kis kennyérrel. Bátran 
ajánlom mindenkinek. 
S&L.: Magyar vagy portugál vörös? Mármint borból…
P. S.: Mindkét országnak kitűnő borai vannak. 
Én kizárólag a vöröset szeretem, mivel nem szeretem 

PAULO SOUSA
1970: augusztus 30-án a portugál Viseuban megszületik Paulo Manuel Carvalho de Sousa. 
1987: aláírja első profi szerződését a Benficánál.
1989: U20-as világbajnok.
1991: az első felnőtt bajnoki aranyérem a Benficával.
1993: kerület- és klubváltás Lisszabonban: a Sportingba igazol.
1995: Olaszországban a játékosok, edzők, játékvezetők az Év Játékosának választják.
1996: a Juventus játékosaként Bajnokok Ligáját nyer. Egy évvel korábban olasz bajnoki cím, 
 Olasz Kupa- és Olasz Szuperkupa-siker a mérlege a Juvéval.
1997: a Dortmundban kezdett szezon végén újabb BL-sikert könyvelhet el 
 – a döntőben épp a Juventus az ellenfél. 
2002: ötvenegynél megáll az A-válogatott mérkőzések számlálója. 1996-ban és 2000-ben Európa-bajnokságon,
  2002-ben világbajnokságon képviselte Portugáliát. A játékoskarrier is lezárul.
2005: az első edzői feladat – a portugál U15-U16-os válogatott.
2011: a Queens Park Rangers, a Swansea és a Leicester City után egy magyar klubnál, 
 a Videoton FC-nél kap munkát. 
2012: a magyar Szuperkupa megnyerése után néhány héttel a Vidi a török Trabzonspor kiejtésével bejut 
 az Európa Liga csoportkörébe – épp Paulo Sousa születésnapján… 
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címlapsztori

Vidi-sikerek az Európa Ligában
Október elején emlékezetes győzelemmel zárta a Videoton FC a labdarúgó Európa Liga csoportkörének máso-
dik fordulóját. A MOL által támogatott csapat a csoport legesélyesebbjének tartott portugál Sporting Lisboat 
verte meg 3–0-ra. Ezzel a sikerrel a hárompontos fehérváriak a csoport második helyére léptek előre, egy 
ponttal lemaradva az első helyezett Genk mögött. A Videoton FC október 25-én a Basel együttesét fogad-
ta Székesfehérváron (a mérkőzést lapzártánk után rendezték meg – a szerk.), a visszavágóra november 8-án 
kerül sor Bázelben. Ezt követően a november 22-i Genk elleni, és a december 6-i Sporting Lisboa elleni vissza-
vágó lesz hátra az Európa Ligában a Vidinek.

a hideg italokat, a fehérbor pedig csak hűtve jó. 
S&L.: Halhoz?
P. S.: Vöröset is lehet inni hozzá. Az ital és az étel har-
móniája a legfontosabb. A változatosság az, ami lehe-
tőséget ad az ízek élvezetére, egy jó bor pedig nagy 
élményt jelent. Ha viszont berúg tőle valaki, akkor 
oda az élvezet. 
S&L.: Volt valaha részeg?
P. S.: Nem emlékszem rá… Fiatalon talán, de nem 
szeretem, ha nem tudok uralkodni magamon. 
S&L.: Fotózás közben volt egy megjegyzése: komoly, 
mert komolynak akarják látni. Az önkontrollnak ez a 
foka szigorúságról árulkodik.
P. S.: Én pedig úgy gondolom, ne ítélj meg egy 
embert, ha nem ismered. A mi esetünk picit más, 
menedzserekként ismertebbek vagyunk, sokan írnak  
vagy mondanak véleményt rólunk személyes tapasz-
talat és élmény híján. Ez ugyanakkor a munkánkkal 
jár. Jézusnak sem csak követői, hanem ellenségei is 
voltak. Nem azért születtem, hogy mindenkitől azt 
halljam vissza, milyen nagyszerű srác Paulo Sousa. 
Hiteles akarok maradni. 
S&L.: Hány arca van egy edzőnek?
P. S.: Számomra egy, a személyiségünket nem válto-
gathatjuk. Elszántak kell, hogy legyünk a sikerhez, és 
teljes elkötelezettség kell az elképzeléseink, a mun-
kamódszereink irányába. Elengedhetetlen az őszinte-
ség a játékosok és maga a munka felé. A nyitottság, 
azaz a világos beszéd, tisztában kell lenned önma-
gaddal és a felelősség is alapkövetelmény. 
S&L.: Vallásos? A krisztusi példa árulkodó.
P. S.: Gyerekként anyámmal jártam templomba, 
ministráltam, áldoztam. Korábban a cselekedetek 
szintjén, fizikailag erősebben kötődtem, de a kapcso-
lat így is megmaradt azzal, akiben hiszek. 

dol, miért voltam kényes rá? Mert a családunk min-
den férfi tagja kopasz. Tök kopasz.   
S&L.: Magyarországra költözve nem vetődött fel, 
hogy a fővárosban rendezkedik be?
P. S.: Azt, hogy Fehérváron lakjak racionálisnak talál-
tam és a legjobb döntésnek egy olyan ember számá-
ra, aki meg akarja ismerni a várost és annak kultúrá-
ját, valamint a klubot is napi szinten, amelyiknél dol-
gozik. E miatt a nagyjából napi 12 óra miatt, amit 
munkával töltök, nem igazán engedte meg számom-
ra, hogy Fehérváron kívül lakjak. 
S&L.: A Sousa top-tizenegy összeállítása is az lenne? 
A fejében van az álomcsapata?
P. S.: Nincs. Pokoli nehezet kér, én meg időt. 
Rengeteg nagyszerű labdarúgóval – vagy ellen  
– játszhattam.
S&L.: Szerencsésnek tartja magát?
P. S.: Az élettől azt az esélyt kaptam, hogy futballoz-
hattam, ami privilégium. Lehet belőled orvos, ügy-
véd, mérnök – ezeket elérheted tanulással. Profi lab-
darúgó nem lehet bárkiből. Nekem ezt sikerült elér-
nem kemény munkával és sok áldozatvállalással. Úgy 
érzem, kötelességem mindenemet odaadni a labdarú-
gás világának, hogy ezzel is visszaadhassak valamit 
azoknak, akik valaha is támogatak, illetve azoknak, 
akik óriási szenvedéllyel figyeltek rám. Úgy vélem, az 
emberek több mint hetven százaléka nem szereti a 
munkáját. Én azzal foglalkozhattam mindig is, ami-
vel akartam, amire szenvedélyesen vágytam, és ezért 
még fizettek is, Ezért hálásnak kell lennem, függetle-
nül attól, hogy szabadnapok terén rosszul állok.

Lipcsei Árpád

„Követhetsz el 
hibákat, hiszen 

ember vagy, 
de mindig 

keresd rájuk 
a megoldást 

és tanulj 
belőlük!”

S&L.: Annak idején úgy tűnt, a hosszú haj erejében 
is hisz. Mint szinte minden portugál labdarúgó.
P. S.: Amíg játszottam, hosszú hajam volt. Képes vol-
tam a tükör előtt állva hosszan babrálni, addig ren-
dezgetni, amíg úgy nem éreztem, rendben. Mit gon-



mol-Hírek

10 | stílus&lendület | 2012. november

Gyermekgyógyító programok országszerte
A MOL Gyermekgyógyító Program 2005 óta támogatja az élmény- és művészetterápiás programokat, 

idén összesen 45,8 millió forint értékben, melyet 33, krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy veszé-
lyeztetett gyerekek rehabilitációjával és fejlesztésével foglalkozó szervezet kapja meg. A programnak 

köszönhetően a 2012/13-as tanévben és a nyári szünet-
ben több mint 7000 gyermek jut terápiás lehetőséghez. 

A támogatottak egyike a Meseterápia Alapítvány, amely a 
Boldizsár Ildikó nevéhez fűződő, elismert módszert alkal-
mazza. Az alapítvány állami gondoskodásban élő veszé-
lyeztetett gyerekeknek szervez nyári táborokat a két éve 

megnyílt paloznaki Meseterápiás Központban, ahol a 
gyógyulást madárterápiával is segítik.

Új EVOX téli szélvédőmosók nanotechnológiával
Ha tél, akkor hóesés és jeges, latyakos utak. A viszontagságos vezetési körülményekre nyújt biztos megoldást a MOL az új 
EVOX téli szélvédőmosó folyadékaival. A folyadékban lévő  optimalizált alkoholkeverék révén az ablaktörlő lapátok néhány 

mozdulattal maradéktalanul eltávolítják a jeget és a szennyeződéseket a szélvédők és a fényszórók felületéről. Az újon-
nan alkalmazott nanotechnológiás adaléknak köszönhetően pedig egy intelligens bevonat képződik a szélvédőn, 

amely gátolja a szennyeződések, a hó, a jég és a sár letapadását, valamint a fénytörés kialakulását, így a szélvé-
dő hosszabb ideig tiszta és csíkmentes maradhat. Ráadásul extra alacsony fagyáspontjuknak köszönhetően 
–40 °C-ig tökéletes fagyvédelmet biztosítanak, így szélsőséges hidegben sem hagyják cserben az autósokat. 
Az új EVOX téli szélvédőmosó folyadékok azonfelül, hogy jelentősen javítják a látási viszonyokat és ezáltal a veze-
tés biztonságát, a gépkocsi fényezését és a gumi vagy műanyag alkatrészeket sem károsítják, hiszen nem tartal-
maznak metanolt. Az új szélvédőmosó termékcsalád azonban nemcsak megújult külsejével és továbbfejlesztett 
minőségével hoz újdonságot az autósok életébe, de téli, meghitt hangulatot is varázsol az autóba, hiszen a friss 
jeges illat mellett karácsonyi fahéjas változatban is kapható. 

Magyar ízek 
a MOL-kutakon

Idén nyár óta már a MOL-kutakon is találkozhatunk 
helyi termékekkel és kézműves élelmiszerekkel, így 
akár már össze is köthetjük a tankolást a bevásár-
lással. A Shopokban most olyan 
házias, tartós élelmiszerek-
hez (lekvár, méz, 

szörp) jutha-
tunk hozzá, 

melyek a töl-
tőállomás 

50 km-es kör-
nyezetéből 

származnak, 
de a kínálat töb-

bi része is hagyo-
mányos kézmű-

ves technológiával készített, magyar termék. Az utób-
bi hónapok legnépszerűbb cikkei a Choco Pannonia 

csokijai, a Méhes-Mézes szörpjei és a Fruit de Bereg 
szilvalekvárjai voltak. Hazai élelmiszerek vásárlá-

sával nemcsak a magyar őstermelőket támogatjuk, 
hanem a környezetvédelmet is, az import áruk ugyan-

is akár több ezer km-t is utazhatnak, mire az üzletek 
polcaira kerülnek. A Magyar Ízek Kereskedelmi Szö-
vetség Zrt.-vel közösen szervezett akció olyan nagy 

sikerrel fut, hogy a MOL a termékkínálat bővítését és 
speciális akciókat tervez.

Magyar Adományozói Fórum díjat 
nyert a MOL programja

Az Új Európa Alapítvány által működtetett MOL Tehetségtámogató Program nyerte a 
Magyar Adományozói Fórum Társadalmi Befektetések Díjának első helyezését a Leg-
nagyobb Hatást Elérő Támogatói Program kategóriában, illetve harmadik helyet ért el az Innováció kategó-
riában. A Magyar Adományozói Fórum egymás után a második alkalommal ismeri el a MOL programjainak 

hatékonyságát, miután tavaly a MOL kistelepüléseket támogató környezetvédelmi programja, a Zöldövezet 
kapta az első díjat társadalmi hatásáért. A MOL 2005-ben indította el Tehetségtámogató Programját, amely 

során eddig 300 millió forintot fordított közel 1500 pályázó támogatására. A program ráadásul jóval több, 
mint anyagi támogatás, hiszen számos újszerű módszerrel segíti, oktatja a tehetséges fiatalokat, legyen szó 

akár kommunikációs tréningről vagy tehetségmenedzsment-képzésről.  

Tanévnyitó az OTP–MOL Bozsik-programban
Szeptember utolsó előtti hétvégéjén igazi országos fesztivál kerekedett az OTP–MOL Bozsik- 

program szezonnyitójából: országszerte 222 körzetben, 366 tornát rendeztek három kor-
osztályban (U6-7, U8-9, U10-11). A központi rendezvény pedig az Aranycsapat generá-
ció két tagja, Buzánszky Jenő és Várhidi Pál, valamint az olimpiai bajnok Gelei József 
és Palotai Károly, s az olimpiai bronzérmes Göröcs János, valamint Nyilasi Tibor és 
Pátkai Máté részvételével zajlott Telkiben. részvételével zajlott Telkiben, október 7-én. 

Az eseményen a tavalyi évad legjobbjai a magyar válogatott kapusától, Bogdán Ádám-
tól vehették át díjukat. Az előző évben újraindított programban idén már 20%-kal több, 

azaz kb. 120 ezer fiatal szerepel, összesen több mint 3500 csapatban.

OTP–MOL 
Bozsik-program





Az izraeliek nem először győzték meg a magyarokat sorozatkészítési tehet-
ségükről: az HBO előző nagy dobása, a Társasjáték alapja is tőlük szár-
mazik. A sorozat külföldön és itthon is hatalmas sikert aratott, kimagas-
ló nézettséggel futott a csatornán, a nézők pedig továbbra is epekednek a 
folytatásért. 
A Terápia izraeli ősét (Be Tipult) az utóbbi évek egyik legjobb sorozatának 
tartják. A pszichológus-páciens viszonyra épülő dráma az Egyesült Államok-
ban In Treatment címmel idén a harmadik évadánál tart, és már saját gyár-

Sikersorozat magyar 
köntösben

így készült

A tAvAly nAgy sikerrel futott sAját 
gyártású sorozAt, A társAsjáték után idén 

újAbb izrAeli Alkotáshoz nyúlt Az hbo. 
A terápiA A pszichoterápiA világábA 

kAlAuzoljA el A nézőket, Ahol A titoktArtás 
szent és sérthetetlen - most AzonbAn 

bepillAnthAtunk A zárt Ajtók mögé. 
Az év sorozAtszenzációjánAk ígérkezik 

A terápiA, A főszerepben mácsAi pállAl.

Terápia
Minden részlet a helyén – akárcsak 
egy igazi rendelőben
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így készült

Terápia

Főszerepben
András, pszichológus – Mácsai Pál
Laura – Marozsán Erika
Máté – Nagy Ervin
Zsófi – Sztarenki Dóra
Petra – Szamosi Zsófi
Tamás – Nagy Zsolt
Ágnes – Csákányi Eszter
András felesége – Für Anikó

a Terápia számokban
A 40 részes szériát nyolc héten keresztül, december 15-ig minden hétköznap 21 órától adják az HBO-n

A premier október 22-én, kódolatlan nap keretein belül volt az HBO-n

Az izraeli formátumból már az Egyesült Államokban és Csehországban is készítettek sikersorozatot

tású sztori alapján készül. De mi a népszerűségé- 
nek a titka, ha semmi – a szó szoros értelmében 
vett – akció sem történik? A kulcs a karakterek-
ben van: apró rezzenésekből bontakozik ki a drá-
ma, a nézők napról napra egyre jobban megisme-
rik a szereplőket, egy kétdimenziós, tévés alakból 
szép lassan egy komplett személyiség bontakozik 
ki a szemük előtt, ami csak a legkiválóbb színészi 
játék esetén lehetséges. 
A magyar adaptáció sokat 
ígér, hiszen az ország leg-
kiválóbb színészei kaptak 
helyet a stáblistán. A név-
sor nemcsak a nézettség-
re jelent garanciát, hanem 
a minőségre is. Az amerikai 
verzióban Gabriel Byrne ját-
szotta a terapeutát, mély 
nyomot hagyó alakításával 
egy Golden Globe-díjat is 
bezsebelt. Sokáig titok övezte, ki lesz az ő „magyar 
megfelelője”.  A választott személy Mácsai Pál lett, 
akinek az előzetesekben látott alakításáról máris 
ódákat zengenek a rajongók.

Valós idő – valós problémák
A sorozat egyik legérdekesebb része, hogy nyolc 
héten át napról napra követhetjük a szereplők életét, 
azaz hétfő este a hétfői beteget láthatjuk, kedden a 
keddit és így tovább, egészen péntekig. Ekkor meg-
fordul a helyzet: a doktor maga is a kanapéra hup-

A rendező, Gigor Attila 
a bajba jutott párral 
(Szamosi Zsófi és Nagy Zsolt)

Indul a felvétel 
Sztarenky Dórával

Doktor és páciens (Mácsai Pál és Nagy Ervin)

tanácstalan emberek, akik éle-
tüknek ezen a pontján nehéz 
szituációba kerültek, sorsuk 
jobbra fordulását egy szak-
értő közbeavatkozásától vár-
ják. A beszéd útján igyekeznek 
gyógyulni, hiszen a pszicholó-
gus nem írhat fel gyógyszere-

ket, a kanapén ülve vizsgálják meg korábbi döntései-
ket, gyónják meg kisebb-nagyobb bűneiket. 
A páciensek szerteágazó szálait a sármos, ötvenes 
pszichológus, Dargay András (Mácsai Pál) köti össze. 
A gyóntatókanapén a hetet Laura (Marozsán Erika), 
a „problémásan szexi” nő nyitja, kedden Máté (Nagy 
Ervin), a nagymenő üzletember érkezik, aki munkahe-
lyi döntése következményeit nem tudja feldolgozni.  
A szerda Zsófi napja (Sztarenky Dóra): a fiatal tor-
nászlány a biztosító utasítására kerül Andráshoz, 
hogy kerékpáros balesete nem öngyilkossági szán-

dékkal esett-e meg. A csütörtök a párterápiáé, Pet-
ra, a sikeres üzletasszony (Szamosi Zsófia) nem tud-
ja eldönteni, megtartsa-e kisbabáját, amiről férjének, 
Tamásnak (Nagy Zsolt) megvan a maga véleménye. 
Pénteken pedig maga a „mester”, András is tíz éve 
nem látott mentora, Ágnes (Csákányi Eszter) elébe 
járul: a magabiztosnak, mindentudónak hitt pszicho-
lógus szintén önértékelési problémákkal küzd, házas-
sága pedig válságba jutott.

A kamera másik oldalán
Az izraeli verziót Hagai Levi írta, a magyar változat 
megírásáért pedig Tasnádi István és csapata felelt. 
Nem kis meglepetés volt a rajongók számára, hogy 
a rendezői székbe Enyedi Ildikó és Gigor Attila ült be. 
Ildikó a magyar filmipar egyik legelismertebb alak-
ja, Az én XX. századom című filmjével az 1989-es 
Cannes-i Filmfesztiválon Arany Kamera-díjat nyert. 
A két rendező munkamegosztásban dolgozott, logi-
kai összefüggések alapján csoportosították a szála-
kat, amelyekből három összetartozót Ildikó vitt, ket-
tőt pedig Attila. És hogy milyen volt „hozott anyagból” 
dolgozni? Elég, ha csak Gigor Attila szavait idézzük: 
„Az izraeli »alapanyag« annyira jó, hogy úgy éreztem 
magam, mintha Puskással fociznék egy csapatban, 
és csak arra kéne ügyelnem, hogy ne legyek útban”.

pan, akárcsak betegei, s kiönti lelkét tapasztalt kollé-
gájának, akit Csákányi Eszter alakít. A történet kime-
netelére természetesen még december közepéig vár-
nunk kell, ám a szereplők alapszituációját már az 
októberi premier előtt is lehetett tudni. Egytől egyig 
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Stílus&Lendület: Összeszámolta már, hány kilomé-
tert utazott az elmúlt másfél évben?
Szász Kitti: Nem, de nem is rossz ötlet! Van olyan 
utam, amelyre már nem is emlékszem. Néha szinte 
azt sem tudom, a világnak épp melyik pontján ébre-
dek. Németországban például annyit léptem fel, hogy 
már nem is tudom számon tartani – de eszemben 
sincs panaszkodni, imádok utazni!
S&L.: Van olyan hely, ahová nagyon szeretne eljutni, 
de még nem sikerült?
Sz. K.: Mindig nagy vágyam volt az amerikai konti-
nens – az idei Red Bull Street Style-nak köszönhe-
tően ez az álmom most már valóra válhat. A győzel-

memmel ugyanis egy brazil utat nyertem, így decem-
berben a világsztár Neymarral is találkozhatok és 
focizhatok. 
S&L.: Melyik ország tetszett eddig a legjobban azok 
közül, ahol járt?
Sz. K.: Japán. A Tokio Motor Show-n léptem fel, és 
eltölthettem pár napot az országban. Lenyűgözött az 
a fegyelmezettség, tisztaság, rend, ami ott van. Ilyen 
óriási tömeget Európában sehol sem láttam az utcá-
kon, ennek ellenére mégis olyan nagy a csend, hogy 
tisztán hallható az utcákon szóló, nyugtató zene. Az 
emberek egyes oszlopban állnak sorban a buszhoz, 
nem tapossák szét egymást, mint nálunk. Magyaror-

szágon még azt a csipeszt is lekötik a boltban, amely-
lyel a zsömlét szedjük, ott viszont még a luxuscikke-
ket is meg lehetett fogni, vagy kapcsolgathattam a 
plazmatévét az üzletek előtti utcán. 
S&L.: Gondolom, érezhetően megnőtt az érdeklődés 
ön iránt a szeptemberi világbajnokság óta…
Sz. K.: Igen, egyre több a fellépésem, hívnak a külön-
böző tévéműsorokba, interjúkat kérnek. Gyakrabban 
ismernek fel az utcán, bár legtöbbször még nem mer-
nek odajönni hozzám, csak hallom, hogy összesúg-
nak: ott van a freestyle-os Kitti. Pedig nem harapok. 
Szülővárosomban, Sajószentpéteren körülrajongnak, 
nem tudok úgy leszaladni a boltba kenyérért, hogy ne 

szeptemberben másodszor Ült A világ trónjárA, Amikor megnyerte 
A red bull street style leccei döntőjét. szász kittinél, A világ első női 

freestyle-futbAll világbAjnokánál tAlán csAk egy steWArdess repked 
mostAnábAn többet A világbAn – nem csodA: egyszerŰen imádják A produkcióit.

LkirálylányLkirálylányszász kitti



sztÁrteszt

„Sohasem 
gondoltam volna, 

hogy ilyen rövid idő 
alatt ennyit 
fejlődik ez 

a sportág, de nagyon 
boldog vagyok, 

hogy mindennek 
részese lehetek.”

kérdezze meg valaki, hogy vagyok, vagy ne újságolja, 
hogy látott a tévében. Nagyon jólesik ez a szeretet.
S&L.: Megijeszti vagy motiválja, hogy mindenki 
Szász Kittit akarja legyőzni?
Sz. K.: Motivál, hiszen tudom, hogy egy pillanatig 
sem pihenhetek, mert a lányok is nagyon keményen 
gyakorolnak, és érezhető, hogy sokat fejlődnek. 
S&L.: Miben fejlődhet még egy világbajnok?
Sz. K.: Több show-elemet szeretnék megtanulni, 
most ez a fő célom.
S&L.: A Red Bull Street Style döntőjében volt egy 
„vetkőzős” trükkje: úgy trükközött a labdával, hogy 
közben levette a blúzát, és atlétában folytatta. 

 

 Kell a szabadidő

Opel Mokka Cosmo 1.4T
Motor:              1.4 literes, benzines
Lökettérfogat:            1364 cm3

Max. teljesítmény: 103/140/6000 (kW/LE/perc)
Max. forgatónyomaték: 
 200/1850-4900 (Nm/perc)
Hosszúság, szélesség, magasság:
 4278/1774/1646 (mm)
Max. sebesség:  190 km/h 
Gyorsulás:  9,9 s (0 – 100 km/h)
Fogyasztás (város, országút, vegyes):            
 8,0/5,5/6,4 l/100 km 
Ár:              5 690 000 Ft
 (a tesztelt Opel Mokka Cosmo 1.4T 140LE AWD 
 Start/Stop modell bruttó bevezető ára)

Fontosabb felszereltség: 
Esőérzékelős abaktörlő, tolatóradar és tolatóka-
mera, elektromosan állítható és behajtható külső
tükrök, első-, hátsó elektromos ablakemelők, 
sebességtartó automatika, bőrkormány, első, 
oldalsó, és tető légzsákok, CD600 Navigáci-
ós rendszer Bluetooth kihangosítóval és kor-
mányról vezérelhetőséggel, kétzónás automata 
légkondícionáló, Morrocana félbőr kárpitozás, fűt-
hető ergonómikus első ülések, adaptív, Bi-Xenon 
fényszórók, Opel Eye első kamera (ütközésre és 
sávelhagyásra való figyelmeztetés, táblafelisme-
rés), Start/Stop rendszer, könnyűfém keréktár-
csák 18”-os méretben.

Opel Mokka 
Cosmo 1.4 T

a következő kenőanyagot ajánljuk: 

MOL Dynamic 
Gold 5W–30

A közönség megőrült a látványtól. Gondolta, hogy 
ennek ekkora sikere lesz?
Sz. K.: Tulajdonképpen nem, de örülök, hogy megtar-
tottam a trükköt a döntőre, nagy szerepe volt a sike-
remben.
S&L.: Tényleg azt hitte, hogy a zsűri tagja, a futball-
világbajnok Filippo Inzaghi csak szórakozik, amikor 
az ön kezét emelte fel az eredményhirdetéskor?
Sz. K.: Tényleg. Annyira lassan emelte, hogy azt hit-
tem, egyszer csak lerakja, és felemeli az ellenfelem, 
a francia Mélody Donchet kezét. A felvételen jól lát-
szik, hogy pár másodpercig fel sem fogtam a győ-
zelmet.
S&L.: A tavalyi prágai verseny a külsőségekben sok-
kal szerényebb volt, mint az idei leccei döntő: itt 
hatalmas show-t kerekítettek a párharcok köré. 
Milyen érzés volt ilyen díszletek között versenyezni?
Sz. K.: Egy ókori amfiteátrumban állították fel a szín-
padot, rengetegen voltak, és nagyon profi volt a szer-
vezés. Nagyon feldobott, hogy így versenyezhet-
tem. Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő 
alatt ennyit fejlődik ez a sportág, de nagyon boldog 
vagyok, hogy mindennek részese lehetek.
S&L.: Készült önről és egy férfiversenyzőről egy 
közös fotó, amely tulajdonképpen összefoglalja az 
egész pályafutását.
Sz. K.: Igen, végre élőben is találkozhattam Soufiane 
Touzanival. Ő egy holland freestyle-focista, a videójá-
nak hatására kezdtem el annak idején freestyle-ozni. 

Fotós: Marton Szilvia. Stylist: Butor Krisztina. 
Smink/haj: Györgyi Zsuzsanna. Ruha: My Day/Rózsakert.
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A tökéletes 
választás
„Általában a kisebb, sportosabb autókért rajon-
gok, de a fotózás végére nagyon megtetszett az 
Opel Mokka! Szerintem tökéletes választás fia-
tal pároknak, akiknek nagyobb rakodótérre van 
szükségük, meg hát a gyerekeknek is kell hely. 
Kényelmes, biztonságot sugárzó autó, öröm volt 
pózolni vele!”

A világbajnokságon végre személyesen is találkozhat-
tunk, ami nagyon sokat jelentett nekem, erőt adott a 
selejtezők során.
S&L.: Olyannyira, hogy egészen a végső győzelemig 
menetelt. Hogyan fogadták itthon?
Sz. K.: Kicsit kalandosra sikerült a hazatérésem, 
mert a nagy ünneplés közben az arénában elhagy-
tam a telefonomat. A szüleimmel még tudtam tele-
fonon beszélni, aztán már senkivel, így a temérdek 
gratulációt is csak késve kaptam meg, amikor itt-
hon sikerült visszaszereznem a telefonszámomat. 
A rokonaim meglepetésbulit szerveztek, a web- és 
Facebook-oldalamat meg elárasztották a jókívánsá-
gok. Elképesztő érzés volt!
S&L.: Hogyan tovább?
Sz. K.: Jövőre Japánban lesz a Red Bull Street Style, 
amely jelenleg a világ legrangosabb versenye, ezért 
úgy döntöttem, hogy most erre a sorozatra szeretnék 
összpontosítani. A freestyle-fociban ugyanis egyelőre 
nincsenek intézményesített világversenyek, a tavalyi 
prágai és az idei olaszországi viadal is két külön soro-
zat volt. Mivel azonban az egyes versenyeken mások 
a szempontok, előbb-utóbb el kell dönt enem, melyik 
az az irány, amerre elindulok.
S&L.: Nemrég azt mondta, a szó szoros értelmében 
is másfelé indul.

Sz. K.: Elvégeztem egy évet az egri Eszterházy 
Károly Főiskolán, de most úgy érzem, hogy halasz-
tok egy évet, és Londonba költözöm. Több sportme-
nedzser is megkeresett Nagy-Britanniából az elmúlt 
hetekben, hogy szívesen dolgozna velem – meglát-
juk, milyen lehetőségeket tartogat számomra Ang-
lia. Még nem tudom pontosan, mikor megyek és 
mennyi időre, de mivel profi freestyle-os szeretnék 
lenni, ez egy fontos állomás lehet számomra.
S&L.: Az egész élete az utazás és a labda körül 
forog. Hogy áll az autókkal?

Sz. K.: Annak ellenére, hogy nem sok kilométert 
tudhatok még magam mögött, mivel még csak 
folyamatban van a jogosítvány megszerzése, sze-
retem a jó kocsikat. Ha látok egyet, mindig elmon-
dom magamban, hogy egyszer lesz egy ilyenem. 
Régóta vágyom már egy saját autóra, akár olyanra, 
mint ez az Opel Mokka. A világbajnoki felkészülés 
miatt most egy hónapot ki kellett hagynom a veze-
tési gyakorlatból, de már nagyon várom, hogy foly-
tathassam.

Csepelyi Adrienn

„Gyakrabban ismernek fel az utcán, 
bár legtöbbször még nem mernek 

odajönni hozzám, csak hallom, 
hogy összesúgnak: ott van 

a freestyle-os Kitti.”
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A tervezők előszeretettel AlkAlmAzzák 
A korábbAn sikert ArAtott, jól bevált AnyAgokAt, 
szAbásvonAlAkAt. most kÜlönleges figyelemmel 

válogAtták össze A brokátAnyAgokAt, 
A mAgAsított derekú nAdrágokAt, A bőrbetéteket 

és A szŰk szAbásvonAlAkAt. érdemes tehát 
átrendezni A gArdróbunkAt, mert minden 

ott heverhet, Amire A téli szezonbAn 
szÜkségÜnk lehet!

meGszokoTT TrenDek 
ÚJraHanGoLVa
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Szűkített és laza szabásvonalak
Évekkel ezelőtt minden tervező meg volt őrülve az 
egyenes szárú vagy inkább bővülő szabásvonalú 
nadrágokért – nem a trapézra gondolunk –, melye-
ket szűk felsőkkel és finom kiegészítőkkel ajánlot-
tak. Egy év elteltével azonban ennek a stílusnak a 
gyökeres ellentéte jelent meg a kifutókon: lényegé-
ben kizárólag testhez simuló nadrágok, szűkített sza-
básvonalú blézerek, sztreccsfelsők voltak a közép-
pontban – oversize kiegészítőkkel párosítva. Az aktu-
ális őszi téli szezonban mindent egy lapra tettek fel, 
és a bő fazonoktól kezdve a szűkített nadrágokon 
át a magasabb derekú és rövidebb szárú darabok 
is fókuszba kerültek. A patchwork minták után el is 
nevezhetnénk patchwork stílusnak az idei trendeket, 
a lényeg, hogy minden harmóniában legyen, csak 
arra kell figyelni, hogy érezzük a határokat, a stíluso-
kat az egyes fazonok párosításánál.
 
Kiegészítők és kiegészítések
Minden trendváltáskor megjelennek a régmúlt kor-
szakok, a különleges minták és az egyedi szabásvo-
nalak. A ruhák mellett a kiegészítőkön is nagy hang-
súlyt kapnak az egyes irányzatok. Nyáron a domi-
náns és az állatokkal díszített kiegészítők kapták 
a legnagyobb figyelmet, azonban a hűvösebb idők-
ben, a vastagabb pulcsik és kabátok alatt nem min-
dig van helyük ezeknek a látványos daraboknak, így 
a tervezők idénre olyan kreációkat készítettek, ame-
lyek magukon hordozzák az ékszereket. Színes flitte-
rekkel díszített pólók, kövekkel ábrázolt minták, sze-
gecsekkel kivert motívumok váltják fel a nyaklánco-
kat és a karkötőket. Ezek a ruhák ugyan nem zárják 
ki, hogy kedvenc ékszereinket is hordhassuk, de leg-
többször önmagában is elég a viseletük. A táskákon 
is megtalálhatóak lesznek ezek az elemek, szinte 
minden bőrből lesz, illetve bőrrel lesz kombinálva, a 
lábbeliken pedig újból megjelennek a tömörebb, sta-
bilabb sarokmegoldások.

A bohókás retró
A férfidivat megtervezésével viszonylag könnyebb 
dolguk van a designereknek, hiszen az alapdarabo-
kat kell új megvilágításban feltüntetniük, melyeket 
leginkább a színekkel és a szabásvonalakkal tudnak 
megbolondítani. Ismét megjelennek a bársonyanya-
gok, a téglavörös zakók, a kockás ingek, talán csak 
a szűkített nadrágok maradnak meg a nyári trendek-
ből. Újdonságként megemlíthetjük, hogy az eddig 
cikinek tartott nadrágok most kifejezetten trendik 
lesznek, és a kötött pulóverek fénykora is visszatér. 

stílUs

lyek magukon hordozzák az ékszereket. Színes flitte-
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a szűkített nadrágok maradnak meg a nyári trendek-
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gasztroNÓmia

Az ősz gAsztronómiAi szempontból 
olyAn izgAlmAs ínyencséget tArtogAt 

számunkrA, mint például A gesztenye, dió vAgy 
A mogyoró. fogyAsszuk őket, mert nemcsAk 

finomAk, de nAgyon egészségesek is!

Őszi 
 



gasztroNÓmia

Fűszeres sütőtök- 
krémleves pirított 
gesztenyével
Hozzávalók: 50 dkg sütőtök, 1 db vöröshagyma,
1 gerezd fokhagyma, 2 ek. Rama margarin vagy olaj, 
0,5 l csirke- vagy zöldségalaplé (vagy leveskocka), 
0,5 l tej, fél tk. curry, negyed tk. őrölt szerecsendió, 
negyed tk. őrölt gyömbér, egymaréknyi gesztenye, só, 
fehér bors.

Forrósítsuk fel a margarint, tegyük bele az össze-
vágott vöröshagymát, majd a fokhagymát. Pár perc 
elteltével adjuk hozzá a curryt, és egy kicsit pirítsuk 
tovább. Öntsük hozzá az alaplét, tegyük bele a fel-
darabolt sütőtököt és a fűszereket. Ha megpuhult, 
botmixerrel pürésítsük. Adjuk hozzá a tejet, és forral-
juk össze. A gesztenyét kis olajon pirítsuk meg, majd 
hintsük meg vele a levest.

Pestós-diós spagetti
Hozzávalók: 2 marék friss bazsalikomlevél, fél marék dió, fél 
marék fenyőmag, 1 marék parmezán, jó minőségű olívaolaj, 

1 gerezd fokhagyma.

A diót és a fenyőmagot száraz ser-
penyőben pirítsuk meg, majd tegyük 

félre hűlni. A megmosott bazsali-
komleveleket tegyük egy aprítóba, 

adjuk hozzá a fokhagymát, a reszelt 
parmezánt, a diót és a fenyőmagot. 
Öntsünk hozzá egy kevés olajat, és 
kezdjük el turmixolni. Pár perc múl-
va adjunk hozzá még annyi olajat, 

hogy a végén krémes masszát kap-
junk. Spagettivel vagy más hozzá illő 

tésztával tálaljuk. 

Zöldsaláta 
fetával 
és dióval
Hozzávalók: 25 dkg jégsaláta, 
10 dkg dió, 10 dkg feta sajt, olíva-
olaj, citromlé.

A tálat a megmosott, leveleire 
tépett jégsalátával béleljük ki, majd 
a diót és a feldarabolt feta sajtot 
szórjuk rá, végül kevés olívaolajjal 
és citromlével locsoljuk meg.

Mogyoróolajban sült hús, 
vegyes salátával és tört mogyoróval

Hozzávalók: 8 szelet sertéstarja vagy -karaj, vagy 80 dkg csirkemell.
A páchoz: 6-7 cm hosszú friss gyömbér, 6 gerezd fokhagyma, 1 piros chili, 1-2 ek. citromlé, 

4 ek. mogyoróolaj, 1 tk. koriandermag, 4 ek. sötét szójaszósz 
A salátához: 0,5 kg krumpli, 2 szelet bacon, 1 fej vöröshagyma, 0,5 kg sárgarépa, 2 gerezd 

fokhagyma, 1 csokor petrezselyem, 3-5 db szárított paradicsom, só, bors, olaj, 1 ek. 
Worcester-mártás, 1 ek. barbecue szósz, ecet, 1 tk. barna cukor, 1 dl víz.

A gyömbért és a fokhagymát tisztítsuk meg, a chiliből ízlés szerint szedjük ki a magjait. Min-
den páchoz való adalékot egyszerre tegyünk a mixerbe, és az egészet aprítsuk pépesre. A hús-

szeleteket a kész szószba alaposan forgassuk bele, fedjük le, és pár óra hosszat tartsuk a 
hűtőben. 4 ek. mogyoróolajon a hússzeleteket süssük ropogós barnára. Aprítsuk fel a saláta 

alapanyagait (a fokhagymát hagyjuk egészben). A bacont és a szárított paradicsomot, valamint 
a petrezselymet vágjuk apróra. Fűszerezzük, az olajat, az ecetet és a vizet adjuk hozzá a zöld-

ségkeverékhez. A sütőlapra helyezzünk alufóliát, és arra tegyük a zöldséget. Az alufólia szé-
lét hajtsuk fel, így a fűszeres lében pároljuk-sütjük a zöldséget. Takarjuk le fóliával, így pároljuk 
15–20 percig a sütőben, közben forgassuk át néhányszor, hogy a fűszerek jól átjárják. Vegyük 

le a fóliát a tetejéről, szórjuk meg tört mogyoróval és süssük tovább, amíg kissé megpirul. 
Mentalevéllel, friss zöldalma-szelettel díszítve tálaljuk.
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gasztroNÓmia

Diós csiga
Hozzávalók a tésztához: 40 dkg liszt, 25 dkg vaj, 2 tojás, 3 dkg élesztő, 1 dl tej, 15 dkg cukor, csipet só, 

tojásfehérje a kenéshez.
Hozzávalók a töltelékhez: 10 dkg darált dió, 10 dkg cukor, 1 citrom reszelt héja, 1,5 dl tej.

Az élesztőt a tejben 1 kanál cukorral és 1 kanál liszttel futtassuk fel. A többi lisztet a vajjal mor-
zsoljuk el, keverjük hozzá a cukrot és a sót, majd a tojásokkal gyúrjuk össze. A futtatott élesz-

tővel és egy kis langyos tejjel gyúrjuk tovább, hogy rugalmas tésztánk legyen. Egy órán át 
hűtőszekrényben pihentessük. A pihenő után nyújtsuk négyszögletesre és a tölteléket 
terítsük rá, majd sodorjuk össze szorosan és vágjuk másfél centi vastag szeletekre. 
A csigákat helyezzük sütőpapírral bélelt tepsibe és kelesszük 15 percig. Ezután kenjük 
meg tojásfehérjével és a forró sütőben kezdjük sütni, majd a lángot levéve közepes lán-
gon süssük készre. 
A töltelék elkészítése: A darált diót a cukorral keverjük össze és reszeljük rá a citrom 
héját. A tejet forraljuk fel és öntsük forrón a cukros dióra, majd hagyjuk hűlni.

Whiskey-s gesztenyemousse
Hozzávalók: 75 dkg gesztenyemassza, 40 dkg mascarpone krém, 
3 ek. whiskey, 6 dl habtejszín, 3 ek. porcukor, 3 csomag habfixáló.

Reszeljük le a gesztenyemasszát és keverjük össze a mascarpone 
krémmel és 3 evőkanálnyi whiskey-vel. A habtejszínt 3 evőkanálnyi 

porcukorral verjük fel és a 3 csomag habfixálóval verjük kemény 
habbá. Óvatosan vegyítsük össze a tejszínhabot a gesztenyekrém-

mel és tegyük a hűtőbe.

Mogyorós csokitorta
Hozzávalók a tésztához: 12 dkg puha vaj, 22 dkg porcukor, csipetnyi só, 6 tojás, 

13 dkg 50%-os kakaótartalmú csoki, 13 dkg liszt.
Hozzávalók a krémhez: 23 dkg puha vaj, 12,5 dkg jó minőségű kakaópor, csipetnyi só, 20 dkg porcukor, fél 

vaníliarúd, 2 dl tejszín, a díszítéshez néhány szem mogyoró.

A vajat keverjük habosra a porcukorral és a sóval, majd adjuk hozzá a tojások sárgáját. A csoko-
ládét vízgőz felett olvasszuk meg, és keverjük hozzá az eddigiekhez. A tojásfehérjét verjük kemény 

habbá, amit a liszttel felváltva adjunk hozzá a masszához, és keverjük össze az egészet. A tésztát tölt-
sük sütőpapírral kibélelt tortaformába, és 190 °C-ra előmelegített sütőben kb. 30 percig süssük.

A krém elkészítése: A vajat keverjük habosra a porcukorral, adjuk hozzá a kakaóport, a sót és a vanília-
rúdból kikapart magokat. A tejszínt verjük kemény habbá, és óvatosan forgassuk össze a krémmel. 

A tésztát vágjuk 3 lapra, amelyeket a krém felével kenjünk meg, a másik felével pedig kívülről vonjuk be 
a tortát, amelyet végül egész mogyorószemekkel díszítsünk.

Macaron 
csokikrémmel 
Hozzávalók: 6 dkg őrölt mandula, 12 dkg 

porcukor, 6 dkg tojásfehérje, 3 dkg kris-
tálycukor. 
A csokikrémhez: 1 tábla jó minőségű 
étcsoki, 1 dl tejszín.

Az alaposan megőrölt mandulát szitáljuk 
egy tálba a porcukorral. A tojásfehérjét 
verjük kemény habbá, fokozatosan ada-
goljuk hozzá a kristálycukrot. A tojásfe-
hérjébe óvatosan forgassuk bele szili-
konos lapáttal a porcukros mandula 
1/3-át, majd a második és a harma-

dik harmadot is. Ha már homogénné vált 
a massza, töltsük habzsákba, kb. 1 centis lyukat vágjunk a végére. Sütőpapírral bélelt 
tepsire nyomjunk kb. 50 forintos nagyságú gömböket a masszából, majd néhányszor 
üssük hozzá erőteljesen a tepsit a pulthoz, hogy a levegőbuborékok távozzanak, és 
kb. 45 percig szobahőmérsékleten pihentessük a macaronokat. Ha már nem ragad a 

massza az ujjunkhoz, akkor tegyük be őket a 160 fokra előmelegített sütőbe, ahol 
kb. 10–12 perc alatt készre sülnek. Ha teljesen kihűltek, óvatosan vegyük le őket 

a sütőpapírról.
Az étcsokit vízgőz felett olvasszuk meg, adjuk hozzá a tejszínt. A massza 

akkor kész, ha csomómentessé, homogénné válik. Hűtsük le teljesen. 
A kihűlt macaronokat a kihűlt csokikrémmel ragasszuk össze.





Legendárium
Szent Mártonhoz sok legenda fűződik – de az újborhoz sokáig nem volt köze. 
A középkor egyik legnépszerűbb szentje, a katonák és a koldusok védelmező-
je Savariában született, szolgált a római hadseregben, remetéskedett a Genovai-
öbölben, kolostort is alapított, és sokat segített a rászorultakon. Márton napjá-
ra (november 11.) a jobbágyok már lerótták tartozásukat, amelyet a népszokások 
szerint libalakomával ünnepeltek meg. Később került csak Szent Márton „hatáskö-
rébe” az újbor ünnepe, és néhol még mindig Borfujtó Szent Mártonként emlegetik. 
Novemberre már kiforr és lehiggad 
az újbor, így kedvünkre ihatjuk, 
amíg a készlet tart szerte az 
országban.

borvirágos 
 tipp5

életmÓD

még mielőtt nyAkunkbA szAkAdnA 
Az Ünnepi készÜlődés időszAkA, vAn egy 

kis időnk felvértezni mAgunkAt némi 
borszAkértelemmel. most 5 olyAn tippel 

segítÜnk, Amelyeket követve gArAntáltAn 
kiélvezzÜk A novemberi újborőrÜletet, 
ki tudjuk válAsztAni A megfelelő itAlt 
egy vAcsorAfogáshoz, és nem veszÜnk 

el A címkék útvesztőjében.

Kik csapják a legnagyobb bulit az újbornak?
Természetesen a franciák. Beaujeu-ben, amikor november harmadik csütörtö-
kén éjfélt üt az óra, az ünneplő tömeg – amely addig utcabállal, tűzijátékkal szóra-
koztatja magát – először kóstolhatja meg a hathetes, friss, könnyed, gyümölcsös 

bort, amelyet Beaujolais-nek nevez-
nek. Szerencsére nem kell a Rhône-
vidékre utaznunk egy kis felhajtá-
sért. Villányban a Vylyan Pincészet 
minden évben pályázatot ír ki, hogy 
Bogyólé elnevezésű boruk címkéjét a 
pécsi és környékbeli művésznöven-
dékek készíthessék el. Amikor pedig 
új ruhát ölt mind a 20 ezer palack, 

nagyszabású kiállítással ünneplik meg. Sőt, idén Best of Bogyólé tárlat nyílik Buda-
pesten is, az iSKOLA Kulturális Központban.

Iskolapad helyett
Képzeljük el, amint kedvesünkkel egy régi vadász-
villában ülünk, ropog a tűz, miközben a legjobb 
helyi alapanyagokból készült ételekkel és borok-
kal kényeztetjük magunkat. A badacsonyi Vil-
la Vulcanusban ínycsiklandó bor-étel párosítások-
kal, játékos címkeismeretekkel és tematikus borvi-
déki kóstolókkal képezhetjük magunkat, mindezt a 
BorCode boriskola oktatói vezetésével. 

Hasonlót a hasonlóval
Sokan azt gondolják, hogy nehéz meg-
felelő italt választani egy fogáshoz, 

pedig csak egyetlen aranyszabály van, amit be kell tartunk. Elő-
ször érdemes kipuhatolni, hogy a főétel milyen összetevőkből 
áll (pl. csirke, spárga, marha, saláta, hal). Fehér húsok-
hoz és zöldségekhez könnyed fehérboro-
kat, vörös húsokhoz testes vöröseket 
igyunk, a desszertnél pedig 
mindig legyen picit édesebb 
a borunk, vagyis hasonlót a 
hasonlóval párosítsunk. Ha 
a társaság szeret kísérletezni, 
akkor a tenger gyümölcsei 
mellé Somló valamely kin-
csét, csokoládés édességhez 
pedig akár vörösbort is ihatunk.

Adjuk meg a módját!
Vegyünk elő egy palack finom bort, és legyünk kicsit körülményesebbek vele az 
átlagosnál. Jó, ha van otthon egy megfelelő pohár. Mindenképpen kristálypoha-
rat keressünk, amelynek kehelymérete nem túl nagy és nem túl pici, így egyszer-
re funkcionál majd fehér-, rozé- és vörösboros pohárként. Már csak egy alkalmas 
dugóhúzó hiányzik, amely a kezünkbe simul, és elég masszív ahhoz, hogy ne kell-
jen 10 palack kinyitása után egy újért szaladni a boltba. Végül, az ablaknál állva, 
kezünkben egy gyümölcsös, finom, vibráló borral, belekortyolva rájövünk: a jó bor 
felvidámítja az ember szívét.

Peller Ágnes
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Inkább a kisugárzás
Meglepő eredményre jutott az az amerikai etológuscsoport, 
amely arra kereste a választ egy botswanai rezervátumban, 
hogy mi a biológiai sikeresség feltétele páviánok esetében. 
Ez a majomfajta is zárt hierarchikus rendben él, mint a leg-
több főemlős. Azt várták, hogy a csapatot vezető nőstények 
és leszármazottaik boldogulnak a legjobban, hiszen nekik 
járt több élelem, és a hímek kényeztetése is őket illette. Ehe-
lyett azonban az derült ki, hogy a közösségben a legnagyobb 
kapcsolati hálóval rendelkező nőstények produkálták a leg-
jobb mutatókat – a rövid élettartam tehát egyértelműen 
összefüggött a magánnyal. Megnyerő személyiségű nősté-
nyeket az alacsonyabb kasztban lévők között is találtak, akik 
így hosszabb életre számíthattak.

Ez a hajó már elment
Egy amerikai szociológus kutatása arra irányult, hogy milyen 
hatással van a felbomlott párkapcsolatok feldolgozására egy, 
a nap 24 órájában elérhető közösségi oldal. A 450 felhasználó 
által kitöltött kérdőívet elemezve arra a megállapításra jutott, 
hogy az exek életének további online követése jelentősen meg-
nehezíti az elengedést. Akik nyomon követték volt partnerük 
életeseményeit (pl. hol nyaral, kikkel lép újabb kapcsolatba, 
milyen képeket tölt fel magáról), lényegesen hosszabb ideig 
nem tudtak elszakadni volt kedvesüktől, és újabb kapcsolatba 
kezdeni. Egy korábbi felmérésben sze-
repelt, hogy az egyik legnép-
szerűbb portál 900 millió 
felhasználójának közel 
egyharmada rendszere-
sen figyelemmel kíséri ex-
partnere aktivitását.

Ég(et)ni kell!
Régóta tudjuk, hogy a hatékony zsírégetés titka a rostban és C-vitaminban gaz-
dag táplálkozás. Ezeket az anyagokat főleg gyümölcsökben találjuk, de fogyó-
kúrás célokra a zöldségek jelentős része is kiváló. Fontos szempont még, hogy 
közülük melyek okoznak gyorsan telítettségérzést, mivel az éhség könnyen 
átlendítheti a fogyózót a ló másik oldalára. Ez alapján a rostban, vitaminban egy-
aránt gazdag alma viszi a pálmát, mert a benne található pektin hamar elte-
lít. Nagyszerű hatást érhetünk el a citrusfélékből, piros bogyókból és a 
héjával együtt leturmixolt körtéből készült ivólevekkel is. A zöld-
ségek között a paradicsom és a sárgarépa viszi a prímet, de 
fontos, hogy nyersen fogyasszuk! Meglepő, hogy a nehe-
zebben emészthető zöldborsó és a magas cukortartal-
mú banán is – főleg, ha éretlen – kiválthatja 
a kívánt hatást.

kisHírek
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ZENE
Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

1012 Budapest, Pálya utca 9.) november 15-ig ezt 
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 

Alanis Morissette: Havoc and bright lights című CD-jét.
Előző számunk nyertese: 
Lénárt Andrea, Debrecen.

Nyereménye: 
Tudatbázis-1: Szívhez szól című CD-je.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

JÁTÉK!

Presser Gábor: 
Dalok régről és nemrégről
2012. NOVEMBER 28., 19:00, 
KÖLCSEY KÖZPONT, DEBRECEN

Presser Gábor szerzői estként aposztrofálja kon-
certjét, amelynek címe: Dalok régről és nemrég-
ről. A zeneszerző hosszú pályafutásának csak-
nem minden fejezetéből idéz, miközben a dalo-
kat kis történetekkel kíséri. A debreceni koncert 
vendége Falusi Mariann, Rúzsa Magdi és Szabó 
Tamás lesz.

Díjnyertes alkotások a Szlovák Intézetben
2012. NOVEMBER 6., BUDAPEST, SZLOVÁK INTÉZET

Immár hetedik alkalommal adta át a rangos zsűri 2011-ben 
a Jindřich Halabala Nemzetközi Verseny díját, melyet a belső-
építészetre és bútortervezésre szakosodó hallgatók munkáinak 
elismerésére hoztak létre. Összesen 97 pályamű érkezett be, 
melyek alkotói 4-4 különböző szlovákiai és csehországi egyetem 
vagy főiskola hallgatóiként neveztek. A Szlovák Intézetben 2012. 
november 6-án, 18 órakor nyíló kiállítás a legjobb pályamunkák-
ból mutat be válogatást. 

Jégkorong olimpiai selejtező
2012. NOVEMBER 9–11., PAPP LÁSZLÓ SPORTARÉNA, BUDAPEST

A 2014-ben, Szocsiban sorra kerülő téli olimpiához vezető hosszú út első lépését teheti 
meg a magyar jégkorong-válogatott, ha megnyeri a budapesti selejtezőt. A négycsapa-
tos viadalon nagyon jók Sofronék esélyei, hiszen a hollandok, a litvánok és az előselej-
tezőből érkező válogatott ellen is a mieink számítanak favoritnak. 

Pinokkió
2012. NOVEMBER 3., 24., 25., KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ, BUDAPEST

Carlo Collodi 1881-ben teremtette meg Pinokkió alakját. A jószívű, de kissé gyenge jellemű, hazudós fabáb törté-
netét ezúttal a Katona József Színház számára Parti Nagy Lajos dolgoz-
ta át, akinek szellemes és fordulatos átirata minden korosztály számá-
ra tartogat meglepetéseket. Pinokkió szerepében Keresztes Tamást, 
Gepettóéban pedig Haumann Pétert láthatjuk. 

kUltÚra
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Pink: 
Th e Truth about Love
SONY
Pink több mint 40 millió eladott 
lemezzel és megannyi világsláger-
rel vált a popzene egyik megkerül-
hetetlen előadójává. Némi pihenő 
után tért vissza a zenei színtérre, 
energikus hangja mit sem kopott, 
lendületes egyéniségéből mit sem 
veszített. Újdonság azonban a 
lemezen a duettek sora: Lily Allen, 
Nate Ruess és Eminem tovább szí-
nesítik a korong zenei világát.

Nelly Furtado: Th e 
Spirit Indestructible
UNIVERSAL
A többszörös Grammy-díjas és pla-
tinalemezes énekesnő 2006 óta 
először jelentkezik angol nyelvű 
kiadvánnyal. Az örökké kísérletez-
gető, zenéjében sokféle hangzást 
és kultúrát ötvöző Nelly Furtado 
albumának első két kislemeze, a 
tempós Big Hoops (The Bigger The 
Better) és a címadó dal, a The Spirit 
Indestructible hamar elnyerte a 
rajongók tetszését, és várhatóan a 
lemez is jelentős sikerre számíthat.

Carly Rae Jepsen: Kiss
UNIVERSAL
A kanadai énekesnő és dalszer-
ző 2007-ben tűnt fel a Canadian 
Idolban, ahol harmadik helyezést 
ért el. Első lemezének megjelené-
se után figyelt fel rá Justin Bieber, 
aki azóta is támogatja karrierjét. 
Call Me Maybe című első kisleme-
ze az USA-ban és Kanadában is 
elérte a platina minősítést, a dal 
klipjét eddig több mint 225 millió-
an nézték meg Carly VeVO csator-
náján. A rajongók a Kiss-ben sem 
csalódnak.

Alanis Morissette: 
Havoc and bright 
lights
SONY
Alanis Morissette hetedik stú-
dióalbumára négy évet kellett várnunk. Az éne-
kesnő szerint a lemez „egy pillanatkép arról, ami 
éppen érdekel, és amivel éppen foglalkozom hajna-
li 4 óra körül, amikor leginkább önelemző hangulat-
ban vagyok”. Az album producerei Guy Sigsworth 
és Joe Chiccarelli.

Programok – Fesztiválok

Fotó: 
Szilágyi Lenke / Katona József Színház
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Mozi Könyv

DVD

A gyilkos médium
BIG BANG MEDIA

Dr. Margaret Matheson (Sigourney Weaver) és fiatal 
asszisztense, Tom Buckley (Cillian Murphy) különfé-
le természetfelettinek beállított esetek után nyomoz-
nak, hogy lerántsák a leplet a csalásról. A harminc 
éve visszavonult Simon Silver médium (Robert De 
Niro) újra a figyelem középpontjába kerül, ami nem 
kerüli el Margaret és David figyelmét…
Bemutató: 2012. november 29.

JÁTÉK!

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

november 15-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse Marco Polo: Berlin című könyvét.
Előző számunk nyertese: Katona Katalin, Budapest.

Nyereménye: 
Philip K. Dick: Egy megcsúszott lélek vallomásai 

című könyve.

Az öt legenda
UIP-DUNA FILM

A DreamWorks Animation új rajzfilmjében a halha-
tatlan örzők – a Télapó, a Húsvéti Nyúl, a Fogtündér, 
Sandman és Jack Frost – összefognak, hogy meg-
mentsék a világot a gonosz Szurok ellen, aki azt sze-
retné, ha a gyermekek csak benne hinnének, ezért 
az álmokból rémálmokat csinál, az örömből félelmet, 
a fényből sötétséget. Akad egy új segítségük is, egy 
új őrző, Dér Jankó, az ötödik legenda.
Bemutató: 2012. november 29. 

Ken Flollett: 
A megfagyott világ
GABO
Az  első kötet folytatásában öt 
család egymásba fonódott éle-
tét ismerhetjük meg a Harma-
dik Birodalom felemelkedésé-
vel kezdődő, majd a spanyol polgárháborúval és a 
második világháború nagyszabású drámáival foly-
tatódó, az amerikai és az orosz atombombák fel-
robbantásáig tartó időszakban. 
 
Jeff  Lindsay: 
Dupla Dexter
AGAVE
Dexter Morgan nappal vérfolt-
elemzést végez a Miami Rend-
őrkapitányság alkalmazásában, 
éjszaka pedig gyilkosokra vadászik. Ám valaki a nyo-
mában jár, megfigyeli őt és utánozza a módszere-
it.  A sorozat előző öt könyvéhez hasonlóan a Dupla 
Dexter is a megszokott morbid humort, izgalmat és 
feszültséget hozza.

Rubin Szilárd: 
Aprószentek
MAGVETŐ
Rubin Szilárd több mint négy évtize-
den át dolgozott művén, amely meg-
történt esetet dolgoz fel. 1953–
54-ben egy sorozatgyilkos tartotta rettegésben 
Törökszentmiklóst. Öt gyereklánynak veszett nyoma, 
míg le nem tartóztatták a 20 éves Jancsó Piroskát, 
akit ésőbb halálra ítéltek. Rubin ennek a gyilkosság-
sorozatnak eredt a nyomába, felkutatva az ügy tanúit. 

Orvvadász
A profi zsoldosként dolgozó Martint 
egy biotechnikával foglalkozó cég 
megbízza, hogy utazzon a tasmán 
vadonba, és hozzon el egy példányt 
a kihaltnak hitt erszényes farkasok 
közül. A zsoldos, tudósnak álcázva 
magát, letelepszik a helyi faluban, 
de hamarosan rájön, hogy a békés-
nek tűnő vadonban valaki rémület-
ben tartja a helyieket, és ha kell, 
akár gyilkol is.

Prometheus
Egy tudósokból álló kutatócso-
port az ember földi létének titka-
it kutatja. A nyomokat követve az 
univerzum legtávolabbi és legve-
szélyesebb vidékére kerülnek, ahol 
olyan ellenséggel találják szemben 
magukat, amelyet ember még nem 
látott. A csata megkezdődik az ide-
gen és az expedíció között, a tét 
pedig maga az emberiség jövője. 

MIB3.
K ügynök egyik napról a másikra 
eltűnik, egy időhuroknak köszön-
hetően pedig úgy tűnik, mintha 
sosem létezett volna. J-nek nincs 
más választása, vissza kell térnie 
a múltba, és 24 órája van kideríte-
ni: ki vagy mi okozza K eltűnését, 
és ki áll a merénylet mögött? A tár-
sa kiiktatásával ugyanis az emberi-
ség történelme is megváltozhat, és 
senki sem lesz képes megállítani a 
közeledő gonoszt. 

a p r ó s z e n t e k

R U B I N  S Z I L Á R D

m a g v e t ő           

Marco Polo: Berlin
CORVINA KIADÓ
A Marco Polo-sorozat ezúttal 
Európa egyik legizgalmasabb 
kulturális központjába, a német 
fővárosba kalauzolja el a turis-
tát. A színes, zsebben is hordható, részletes tér-
képeket tartalmazó útikönyvben megtalálható-
ak a Berlinnel kapcsolatos legfontosabb infor-
mációk és a legfontosabb német kifejezések és 
mondatok.



A rejtvény megfejtését november 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Előző rejtvényünk helyes megfejtése: LE A KALAPPAL 
LONDON HŐSEI ELŐTT. A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Farkas-Gyöngyösi Zsanett, Szokolya; Darázs Krisztina, Cegléd; Nádor Iván, Budapest; Kapusi Andrásné, 
Szentendre; Csörgő Erika, Kunszentmiklós. Gratulálunk!

KERESS KÜLÖNBSÉGEKET!
A két kép között kereken tíz eltérést talál az éles 
szemű rejtvényfejtő. Sikerült megtalálnod mindet?

fejtörő

Megfejtés: KI KICSODA: 1-c, 2-a, 3-g, 4-e, 5-b, 6-d, 7-f; TÉLAPÓ AJÁNDÉKA: A hal teljes hossza 80 centiméter. (A fej 20, a törzs 45, a farok pedig 15 centiméter hosszú.)

Megfejtés: KERESS 
KÜLÖNBSÉGEKET!
A két kép között kereken 
tíz eltérést talál az éles 
szemű rejtvényfejtő. Sikerült 
megtalálnod mindet?
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KI KICSODA?
Az egyik csoportban mesék szereplőit,  a másik csoportban állatokat 

találsz. Állapítsd meg, hogy melyik állathoz milyen név tartozik!
 1. Arthur  a. elefánt
 2. Babar  b. kenguru
 3. Barney  c. kismalac
 4. Garfield  d. kutya
 5. Kanga  e. macska
 6. Snoopy  f. róka
 7. Vuk g. tirannoszaurusz

TÉLAPÓ AJÁNDÉKA
A jegesmaci nemcsak egy szép sapkát, hanem egy hatalmas halat 

is kapott ajándékba Télapótól. A hal feje és törzse együttesen
 65 centiméter, a törzs és a farok 60 centiméter, a fej és a farok 

pedig összesen 35 centiméteresek. Mekkora az egész hal?





RÁK VI. 22. – VII. 22.
A Rák jegyén átvonuló Merkúr bolygó jó hatást gyakorol minden 
olyan tevékenységre, ami kommunikációval vagy utazással áll 
kapcsolatban. Jól tenné, ha minél több időt töltene víz mellett, 
ami lehet folyó, tó vagy tenger. Ha ebben az időszakban veszi ki 
szabadságát, több időt tölthet családtagjaival is. Ez pedig külö-
nösen jó hatással lesz a közérzetére.

OROSZLÁN VII. 23. – VIII. 23.
Noha a Skorpió hava nem a kedvenc időszaka, éppolyan vidáman 
és energikusan tölti el a hónapot, ahogyan az egy Oroszlántól illik. 
Sok törődést, szeretetet kap, joggal érzi úgy, hogy élete irányítá-
sát a saját kezében tartja. Magabiztos lesz és bátor, sőt nagy bel-
ső energiájából még másoknak is képes lesz adni. A környezeté-
nek szüksége is lesz erre!

SZŰZ VIII. 24. – IX. 23.
Szellemileg nagyon friss lesz, szinte mindenkivel szót ért, amit 
nagy kár lenne nem kihasználni. A hónap első felében elég nagy 
lesz ön körül a nyüzsgés. Nem is csoda, hogy a hónap második 
felére már inkább csendre és nyugalomra vágyik. Barátai, isme-
rősei közül lehetőleg csak azokkal töltsön több időt, akik igazán 
közel állnak önhöz.

MÉRLEG IX. 24. – X. 23.
A hónap sikerének a kulcsa a jó szervezés, mind a családi élet-
ben, mind a munkában. Ha jól osztja be idejét és energiáját, 
akkor sokkal több ideje marad olyan dolgokra, amelyekre most 
igazán szüksége van. Hétvégéken örömmel veszt részt különbö-
ző társadalmi rendezvényeken. Még az sem kizárt, hogy érdekes, 
új emberek lépnek be az életébe.

NYILAS XI. 23. –  XII. 22.
Ha ebben a hónapban sem önmagával, sem másokkal szem-
ben nem lesz túl szigorú, akkor azt tapasztalja, hogy az élet 
épp azt nyújtja önnek, amire vágyik. Ez persze nem mond 
ellent annak, hogy kisebb kompromisszumokat kell kötnie, 
de szerencsére ebből sohasem csinál gondot. Most több 
figyelemmel fordul gyermekei felé is.

BAK XII. 23. – I. 20.
Többen is tanácsot kérnek, vagy olyan dologban szeretnék 
önre ruházni a döntés felelősségét, ami nem az ön feladata 
lenne. A szokott módón óvatos lesz. Jól tudja, hogy a tanács-
adás mindig nehéz, s nem biztos, hogy azt más is tudja a saját 
élethelyzetében alkalmazni. Ami a munkáját illeti, most joggal 
várhat elismerést, mert átlagon felül teljesít.

VÍZÖNTŐ I. 21. – II. 20.
Egy érdekes, kellemes élmény hatására sok mindent másképp 
lát, mint korábban. Ez jó lehetőséget teremt, hogy pár korábbi 
vitában rendet tegyen. Sokat beszélget ismerőseivel, megvan 
az a képessége, hogy másokat is figyelmesen hallgasson. Ha 
már régóta szeretett volna munkát váltani, akkor erre a hónap 
második fele ígér kedvező lehetőséget.

HALAK II. 21. – III. 20.
Kisebb anyagi gondokkal köszönt be a november, de ez nem 
szegi kedvét. Ebben a hónapban kövesse ezt a mottót: „tanul-
junk meg vágyakozni az után, ami a miénk”. Ha ez sikerül, 
akkor rájön, hogy a jelenlegi élete is tele van megvalósult 
álmokkal. Családjától, barátaitól pont annyi szeretetet kap, 
mint amennyire szüksége van.

KOS III. 21. – IV. 20.
Lesznek napok, amikor jól tűri a stresszt és a sok munkát, 
máskor pedig a legkisebb bosszúság is kiborítja. Arra azon-
ban sikerül vigyáznia, hogy a nyugtalanabb napokon ne máso-
kon vezesse le feszültségeit. A hónap utolsó hetében egy rég-
ről halogatott lakásfelújítási munkába fognak, és sokkal job-
ban érzik majd magukat a megújult környezetükben.

BIKA IV. 21. – V. 20.
November beköszöntével egyre jobban vágyik a csendre és 
a pihenésre. Lehet, hogy családtagjai több munkát várnak 
el öntől, de nem kell mindig megfelelnie. Ha segítségre vagy 
több nyugalomra van szüksége, mondja ki bátran! Különösen 
a hétvégék teremtenek jó lehetőséget, hogy azt tegye, amit 
csak szeretne.

IKREK V. 21. – VI. 21.
November első két hetében azt tapasztalja, hogy semmi sem 
úgy alakul, ahogyan elképzelte. Kisebb bosszúságok nehe-
zítik terveit, szerettei minduntalan mást akarnak, mint ön. 
Legendás toleranciájával és humorával azonban felülemelke-
dik ezen. A hónap második felében rájön, hogy amit korábban 
akadálynak élt meg, az szükségszerű volt, és kedvezőbb lehe-
tőségekhez segítette önt. 

HoroszkÓp

SKORPIÓ   X. 24. – XI. 22.
A hónap első két hetében a szokottnál is jobban vágyik az új 
élményekre. A legjobban annak örülne, ha állandóan történne 
valami érdekes. Munkabírása is nagyobb lesz, és teljes joggal 
érzi magát sikeresnek. Lehet, hogy családtagjainak olykor már 
soknak bizonyul az önben lévő nagy energia, de türelmesek és 
megértőek lesznek.

Ryan Gosling
1980. 11. 12.

Anne Hathaway
1982. 11. 12.

Hámori Gabriella 
1978. 11. 01.

Leonardo DiCaprio
1974. 11. 11.
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bAji bAlázs 13 éves korábAn mAgA válAsztottA pályáját, Amikor 
csAtlAkozott A budA-cAsh békéscsAbAi AtlétikAi clubhoz. 

persze Akkor még ki gondoltA volnA, hogy A mol áltAl is támogAtott 
fiút egy nAp Az egész világ A 2012-es olimpiA legsportszerŰbb 

versenyzőjeként Ünnepli mAjd?

pélDakép

A változás nem egyik napról a másikra történt: 
10 év kemény munkája van Baji Balázs olimpiai 
szereplésében. Ugyan nem ekkor kezdett sportol-
ni – egészen kicsi kora óta több sportágat is kipró-
bált –, mégis a futás állt hozzá a legközelebb. Mind-
járt az első egyesületi évében, 2003-ban megnyer-
te a serdülők országos bajnokságát, korosztályában 
azóta is sorra szerzi az aranyakat. 2007 óta nemzet-
közi szinten is versenyzik, a holland junior-Eb-n egyé-
ni csúccsal bejutott a középdöntőbe, Bydgoszcz-
ban országos csúccsal kvalifikálta magát a döntő-
be, azóta pedig megfordult már a világ összes rangos 
felnőttversenyén. A lista a 2012-es londoni szerep-
léssel lett teljes.
Kitűnő eredményeire több nagy amerikai egyetem 
is felfigyelt, némi vacillálás – és nem mellesleg egy 
év állatorvosi egyetemi tanulmány – után végül a 
Kansasi Állami Egyetemet választotta, ahol egy évet 
töltött ösztöndíjasként. „Nagyon jó rendszert építet-
tek ki az amerikaiak. Érdekeltté tették az egyetemis-
tákat a sportolásban, hiszen ha jól sportolnak, ösz-
töndíjat szerezhetnek akár a legjobb iskolákba.” 
Eddigi élete legnagyobb eseménye az idei, londo-
ni olimpiára való kijutás volt: „Hatalmas megtisztel-
tetés volt, akkora volt az érdeklődés itthonról, annyi 
szeretetet kaptam, mint eddig még soha, egyik ver-
seny után sem! A magyar csapat pedig példamuta-
tóan összetartó volt, éreztem, hogy tényleg egy csa-
pat vagyunk!” Bár Balázs nem volt maradéktalanul 
elégedett az eredményével – szerinte idén Helsinki-
ben, az Eb-n volt a csúcson –, a 110 méteres gátfu-
táson mégis maradandót nyújtott: a róla szóló cikkek 
az olimpia legmeghatóbb pillanataként emlegetik azt 
a mozdulatot, amikor a bukás után, fél lábon ugrál-
va célba érő Liu Hsziang (korábbi olimpiai bajnok) 
kezét a magasba lendítette. A tömeg hatalmas ová-
cióval hálálta meg a gesztust, és a magyar fiú ezzel 
beírta nevét a legsportszerűbb játékosok örök listá-
jára. „Hihetetlen, hogy ennyi nagynevű futó elesett 

mellettem ezen a versenyen, 
akkor ez a lépés tűnt termé-
szetesnek.”
Balázs már évek óta élvezi a 
MOL támogatását: „Nagyon 
jó érzés, hogy fontosnak 
tartják a fejlődésem és érté-
kelik az eredményeimet, és 
hogy egy ilyen nagy cég oda-
figyel rám.” Ígérte, mindent 
megtesz, hogy a következő 
olimpián is szurkolhasson 
neki a magyar közönség, a 
felkészülés azonban nem 

lesz egyszerű, mivel a Budapesti Állatorvosi Egyetem 
hallgatójaként rengeteget kell tanulnia. 

Tomanicz Éva
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A fair play 
        

Baji Balázs (23), gátfutó
1989. június 9-én született, jelenleg a Budapes-
ti Állatorvosi Egyetem hallgatója. Idén augusztus-
ban 110 méteres gátfutásban indult az olimpián, és 
bár a döntőbe nem jutott be, sportszerű magatartásá-
ra az egész világ felfigyelt. 2010-ben és 2011-ben is 
őt választották Magyarországon az Év Atlétájának az 
utánpótlás-korosztályban. 

B B 

Felnőtt korosztályban négyszeres magyar 
bajnok, utánpótlás-Eb-n második helyezést 
ért el, és részt vett a világ legrangosabb ver-
senyein.



A fair play 
        




