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Ünnepek 
előtt
Gyerekkorom óta imá-
dom a decembert és 
a karácsonyt. Többek 
között az adventi nap-
tár miatt: csokik, cukor-
kák szépen 24 nap-
ra beosztva, hogy a gyerekek mindennap kapjanak valami 
apró meglepetést. Elméletben jól hangzik, biztos van olyan 
gyerek, aki türelmesen pattintgatja a naptár ablakait min-
den reggel, de praktikusan mi otthon már december 3-ra a 
naptár teljes tartalmát beburkoltuk. És a dédnagymamám 
mákos és diós bejglije miatt, és azért, mert sokáig fent 
lehetett maradni legózni, kirakósozni apával, aztán másnap 
délig pizsamázhattunk. Mert a karácsony erről szól: együtt 
van a család, még a legelfoglaltabbak is otthon vannak, 
jókat eszünk-iszunk.
Az élsportolók és a zenészek számára azonban más miatt 
is különleges a december. A MOL támogatottjai közül 
Michelisz Norbert éppen lezárta sikeres szezonját, 
a Videoton FC is versenyben van még az Európa Ligában, 
de nagy feladat és lehetőség előtt áll a magyar női kézilab-
da-válogatott is. Két év után térnek vissza egy világverse-
nyen az elitbe, hogy megmutassák: a legjobbak között van 
a helyük! Címlapunk szereplői, Görbicz Anita csapatkapi-
tány, Szucsánszki Zita irányító és Bódi Bernadett szélső 
a decemberi, szerbiai Európa-bajnokság lázában égnek, 
hogy sikereikkel a helyszínen szerezzenek örömteli, 
ünnepi pillanatokat.
Évek óta együtt ünnepel decemberben rajongóival 
a Tankcsapda is. A zenekar az ország több városában is fel-
lép ebben a hónapban, és új albuma is megvásárolható 
a MOL-kutakon. A Tankcsapda tagjai a lemezről, a turnéról 
és az autókhoz való kapcsolatukról is meséltek Sztárteszt 
rovatunkban.
A MOL töltőállomásai a megszokott szolgáltatások mellett 
karácsonyi ajándékötletekkel és különleges borkínálattal is 
várják Önöket, de magazinunkban is számos ötletet, tippet 
adunk az ünnepi készülődéshez.

Ezzel kívánunk minden ügyfelünknek, olvasónknak 
és partnerünknek kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt!
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Mégis lesz igazi CRX-utód  A Honda mint-
ha nem akarta volna elkészíteni a legendás 
CRX követőjét – a 122 lóerős CR-Z sokaknak 
csalódás volt. Most azonban a japánok gyári 
tuningcége, a Mugen kezelésbe vette a gépet, 
amely az 1,5-ös benzinmotor teljesítményét egy 
kompresszorral 156 LE-re növelte, a gyorsulást 
pedig 9,1-ről 6,1 másodpercre csökkentette. Ez 
máris sokkal jobban hangzik.

Török Clio, francia Clio  Két helyszínen, 
a törökországi Bursában és a franciaországi 
Flinsben is gyártják a jövőben a Renault Clio új 
változatát. A gyártás fő helyszíne a török város 
lesz, ahol évente 160 ezer autó készülhet, míg 
a francia üzemben csak a legtöbb extrával fel-
szerelt prémiumverziókat szerelik össze.

Kicsit és nagyon újít a Volvo  Két limu-
zinját csak kicsit, sportos szabadidő-autóját 
(SUV) viszont nagyon felújítja a Volvo 2013-
ban. Habár az S60 és az S80 szedánok is látvá-
nyos átalakuláson mennek keresztül, az XC90 
teljesen megújul. Ez lesz az első Volvo, amely 
az új, könnyebb, variábilis platformra épül, és 
elsőként kapja meg az új Volvo Enviromental 
Architecture névre keresztelt, könnyebb és tisz-
tább erőforrást.

Az erőből sohasem elég  Még csak nem-
rég került a piacra a Nissan sportautóinak csúcs-
modellje, a GT-R, azonban a japán gyártó már 
megerősítette: 2014-ben komoly frissítés várha-
tó. A karosszéria és az utastér kismértékű változ-
tatásainál sokkal fontosabb, hogy tovább „gyúr-
ják” az 550 LE-s és 630 Nm nyomatékot leadó 
motort, amely az új GT-R-t már 2,7 másodperc 
alatt gyorsítja majd 100 km/h-ra.

Megújult a Yamaha nagy túrázója
Az FJR1300 világszerte a túrázók nagy kedvence (szá-
mos országban a motoros rendőröknek is), és most az 
egyébként is jó vasat még jobbá tették. A kissé szögle-
tesre vett burkolóidomok karakteresebb megjelenést 
biztosítanak, amit csak fokoz az ugyancsak átszabott 
(és immár LED-es) fényszóró is. Új katalizátort kapott, 
a hengerek falát pedig most már a sportmodellek-
ben használt elektrokémiai eljárással keményítik ki. 
Az elektronikus markolatot megkapta a félautoma-
ta FJR1300 AS is, így csökkent a váltási idő. Az pedig 
nagyon ügyes húzás, hogy megálláskor az elektronika 
automatikusan egyes fokozatba áll vissza. 

Sós vízbe ejtették, onnan is kivették
Sőt újjá is építették, pedig egy évvel ezelőtt senki sem adott volna érte egy lyukas 
garast sem, hogy ez a Ferrari Enzo még valaha beindul és száguld. Az Edo Competition 
nevű tuningcég által átalakított járgányt jó egy évvel ezelőtt a Targa Newfoundland ver-
senyen érte kellemetlen behatás: sofőrje elvesztette felette az uralmat, és úgy elszállt a versenypályáról, 
hogy az Atlanti-óceánban kötött ki. Az értékes gépet nem hagyhatták veszni: kiemelték, és egy német cég 
újragyártott elemekből újjáépítette. Igaz, hogy a ZXX névre keresztelt autó jobban hasonlít a Ferrari FXX-re, 
mint az Enzóra, de annyi baj legyen, ha cserébe a 6,3 literes V12-esből 950 LE szabadul ki, amely 3,2 mp 
alatt röpíti 100 km/h-ig a gépet, a végsebessége pedig valahol 390 km/h körül van.

AUTÓS-MOTOROS HÍREK
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Rendszámot kap a Formula–1-es autó
Bizonyításnak indult, de lehet, hogy a legmenőbb utcai sportkocsi lesz belőle. A Ford 
egy Formula Ford Ecoboost nevű tanulmánnyal kívánta bizonyítani, hogy a háromhenge-

res Ecoboost turbómotor elég erős a dinamikus autózáshoz – a 
Nürburgring 20,8 km hosszú körén minden riválist (Ferrari, Porsche, 
Lamborghini) megelőztek a 205 lóerős géppel. Ez annyira felajzotta 
az érdeklődést az autó iránt, hogy több, igen jómódú gyűjtő is beje-
lentkezett: szívesen hajtanának ilyen autót a közúton, ha kerülne rá 

index, kürt, megfelelő fényszórók, és a kötelező biz-
tonsági kiegészítők. Így 30-40 darabot 

várhatóan bevállal a Ford egy kicsi-
vel gyengébb, 160-170 lóerős 
erőforrással.

Jetta is tud száguldani 300 km/h felett
Méghozzá egy hibrid Jetta! A Bonneville sóstó kiszáradt medrében, a sebességi rekordhajhászás szen-
télyében nem egy utcai modell száguldott, hanem egy átalakított változat. Az 1,5 liter alatti hengerűr-
tartalmú autók kategóriájában induló autó 1,4 TSI benzinmotorja és az elektro-
mos motor együtt 300 lóerőt adott le. A Jetta így előbb 299,842, majd az ellen-
kező irányba 301,184 km/h-s sebességet ért el – átadva a múltnak a kategória 
augusztusban – éppen általa – felállított rekordját, és elsőként lépve át osztályá-
ban a 300 km/h-s álomhatárt.



Nissan GT-R-t tervez a világ 
leggyorsabb embere
Szépen összehozták a japán gyár marketin-
gesei a leggyorsabb utcai modelljüket és a 
hatszoros olimpiai bajnok, világsztár atlé-
tát, Usain Boltot. Első lépésként megajándé-
kozták a jamaicai sprinter alapítványát egy 
aranyszínű GT-R-rel, amelyet később majd 
elárvereznek, hogy a befolyt összegből a 
karibi ország iskolás gyerekeit tudják segíte-
ni. Második lépésként pedig a bajnok maga 
is részt vehet egy kis sorozatban gyártott 
GT-R modell tervezésében – a sorszámozott 

darabokat csak a legszerencsésebbek (és leggazdagabbak) vehetik majd meg. A Nissannak nem ez az 
első ilyen projektje: tavaly a Formula–1-es világbajnok, Sebastian Vettel tervezett egy Infiniti (a Nissan 
luxusmárkája) modellt.

Még egyszer nekifutnak
A vártnál kevésbé lett sikeres a Suzuki néhány évvel ezelőtt bevezetett túramotorja, most azonban a 
piaci szegmens látható erőre kapását kihasználva felújítják a DL 1000 típust. A frissített modell az 

emelt hasmagasság mellé ugyanúgy V2-es blokkot kap, mint a 650-es kistestvér. A gyártó ter-
vei szerint nemcsak a blokkolásgátló, hanem a kipörgésgátló is szériafelszereltség lesz, hogy 

tartsák a lépést a konkurenciával.

Még egyszer nekifutnak
A vártnál kevésbé lett sikeres a Suzuki néhány évvel ezelőtt bevezetett túramotorja, most azonban a 
piaci szegmens látható erőre kapását kihasználva felújítják a DL 1000 típust. A frissített modell az 

emelt hasmagasság mellé ugyanúgy V2-es blokkot kap, mint a 650-es kistestvér. A gyártó ter-
vei szerint nemcsak a blokkolásgátló, hanem a kipörgésgátló is szériafelszereltség lesz, hogy 

tartsák a lépést a konkurenciával.

Usain Bolt

Opel ADAM: Éppen olyan, amilyennek szeretné
A Párizsi Autószalonon mutatta be az Opel az A-osztályba „beíratott” vadonatúj modelljét, az ADAM névre hallgató háromajtós városi kisautót. ADAM igazi egyéniség a kate-
góriájában: tulajdonosai ugyanis kívül-belül kedvükre alakíthatják, hogy pont olyan legyen, amilyennek ők elképzelték. A takaros és vidám külső okos belsőt takar: 
az új IntelliLink rendszer az okostelefonok (Android és Apple iOS) internetalapú alkalmazásait hozza be az autóba. Az új generációs Park Assist magától parkol be, de 
a szervokormány „light touch” CITY módja is az ADAM természetes környezetébe, a városba való. Háromféle motorjával és agilis futóművével ADAM nemcsak 
az utcákon mozog otthonosan, hanem országúton is. A kezdetben kapható benzinmotorokhoz (1.2 literes, 51 kW/70 LE, 1.4-es 64 kW/87 LE és 1.4-es 
74 kW/100 LE) ötfokozatú manuális sebességváltó jár, a csúcssebesség 185 km/óra. Valamennyi modellhez választható az ecoFLEX csomag, amelynek része 
a Start/Stop rendszer is. ADAM fogyasztása csupán 5.0 l/100 km, a CO

2
-kibocsátása pedig 118 g/km, ahogy az egy takarékos városi autóhoz illik. 

AUTÓS-MOTOROS HÍREK

Ez már tényleg 
nem vicc
Az apró angol manufaktúra, a Caterham eddig 
sem volt szívbajos, ha hidegrázós sportkocsit 
kellett gyártani, most azonban még egy lapáttal 
rátettek az eddigi eredményekre. A Super Seven 
modellcsaládban R600 néven elkészült az R500 
utódja, ami annyit jelent, hogy végre sikerült elér-
ni, hogy egy tonna súlyra 600 lóerő jusson. Csak-
hogy a jól ismert, ultravagány zöld-sárga festést 
kapó R600 mindössze 460 kg, így a benne dol-
gozó 275 lóerős Ford Duratec motor 2,8 másod-
perc alatt gyorsítja 100 km/h-ra. A modell olyan 
jól sikerült, hogy egyelőre nem is engedik utcára: 
a megerősített bukócsövekkel ellátott R600-ak 
indulnak 2013-tól a Superlight Kupában. 
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CÍMLAPSZTORI

CSINOSAK, BÁJOSAK, ELRAGADÓAK, ÁM NEM CSAK EZÉRT SZERETJÜK ŐKET. A MOL 
ÁLTAL TÁMOGATOTT NŐI KÉZILABDÁZÓINK ISMÉT NAGY DOBÁSRA KÉSZÜLNEK: A SZERBIAI 

EURÓPA-BAJNOKSÁGON ÜNNEPPÉ VARÁZSOLNÁK AZ ÉV UTOLSÓ HÓNAPJÁT. A MINÉL JOBB 
RÁHANGOLÓDÁS ÉRDEKÉBEN A KEDVÜNKÉRT ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZTEK A LÁNYOK.

A  
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„EGY A CÉLUNK, 
JÓ HANGULATBAN VÁRJUK 

A TORNÁT, ÉS AZ A MEGÉRZÉSEM,
 HOGY JÓK LESZÜNK.”

CÍMLAPSZTORI

A többiekhez képest pár perces késéssel, de 
Szucsánszki Zita is megérkezik az elegáns tatai 
szállodába. A kristálycsilláron megtörő fény játéká-
ban társai felé veszi az irányt, lehuppan a széké-
be, és már sminkelik is. Csapattársait nagyon üdvö-
zölni sincs ideje, hiszen közben Bódi Bernadettnek 
a haját egyenesítik, Görbicz Anitának pedig a meg-
szokott sötét árnyalattal festik a szemét. Csak egy-
két félmondat az utolsó mérkőzésekről, az utazá-
sokról, de már megszokták. Amíg mások pihen-
nek hétvégente, ők „dolgoznak”. Amíg a szurkolók 
az ünnepekre készülnek, ők kőkemény csatákat vív-
nak a pályán, hogy aztán mindenkinek átnyújthassa-
nak egy nagy közös ajándékot, egy régen várt sikert, 
és hogy ezután őket ünnepeljék. A kép már-már idil-
li, a megterhelő klubszezon végén, de még a váloga-
tott megmérettetés előtt kicsit kiszakadnak a játé-
kosok a tornacsarnokok világából, és hagyják, hogy 
legalább egy estére bálkirálynővé változtassák őket. 
– Olyan, mintha magától lecsukódna a szemem, 
nehéz pislogni vele – mondja szinte egyszerre nevet-
ve Anita és Zita, miután a szempillák is felkerülnek a 
helyükre, de vérprofin hagyják, hogy menjen minden 
a maga medrében.

Vissza az elitbe
Tűrésben márpedig jók, hiszen ők két évet vártak 
arra, hogy válogatott szinten megmutassák magukat 
a világnak. Női kézilabda-válogatottunk 2011-ben 
nem jutott ki a világbajnokságra, így lemaradt a lon-
doni olimpiáról is. A 2010-es Európa-bajnokság után 
két évvel most Szerbiában jöhet a visszatérés, bár a 
csoportellenfeleket (Horvátországot, Németországot 
és az olimpiai harmadik Spanyolországot) látva ez 
nem ígérkezik könnyűnek. – A horvátok elleni nyitó-
meccset hozni kell, és egy jó rajt után bármi összejö-
het a tornán – mondja Szucsánszki Zita, majd szeré-
nyen folytatja: – Remélem, megint erőssége lehetek 
a csapatnak, nagyon hiányzott már a világverseny 
hangulata. Egy olimpiát kihagyni nem volt jó élmény, 
nemcsak nekünk, hanem a szurkolóinknak sem, 
most szeretnénk törleszteni nekik is valamit 
a karácsonyi készülődés közben. Ám ekkor már 
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a lépcső felé kacsingat a Bajnokok Ligájában is 
menetelő Ferencváros csapatkapitánya, hiszen fel 
lehet venni a selyemruhákat. Nem sokkal később már 
mindhárman a karácsonyfa előtt állnak, a sarokban 
gyertya ég, meghittség és jókedv járja át a szobát. 

A hangulatember
A lányoknak elsőre kicsit idegen a sokféle beállítás, 
de a kezdeti megilletődöttségen hamar túllendülnek, 
és várják, mi a következő helyszín. Ennél azonban 
sokkal jobban várja az Eb-t Bódi Bernadett: – Már jó 
ideje az Eb-vel kelek és fekszem, játszani akarok, és 
remek formában érzem magam. A csapat teljesítmé-
nye miatt nem izgulok, pontosan érzem, mire lehe-
tünk képesek. A keret tagjai közül mindenki nagyon 

jól teljesített egyénileg is a szezonban, ez pedig csak 
jó hatással lehet a válogatottra. Egy a célunk, jó han-
gulatban várjuk a tornát és az a megérzésem, hogy 
jók leszünk. A lányok megkapó mosolykollekciójá-
nak bűvöletében nem árt megemlíteni azt az embert 
sem, aki egy délutánra „igazolta hiányzásukat” a 
tatai edzőtáborból. A norvég szövetségi kapitánynak, 
Karl Erik Böhnnek ez lesz az első világversenye a 
magyar csapattal, az új stílus debütálása pedig akár 
idegességet is szülhetne a válogatott háza táján, de 
erről szó sincs. – A csapatunk azért nem olyan fiatal, 
hogy ne szokjunk össze gyorsan, két hetünk volt rá 
a torna előtt. A kapitánynál nagyon fontos a védeke-
zés, ami úgy gondolom, mostanra összeállt. Nyugal-
mat sugároz felénk, hagy minket érvényesülni, és ez 

sokakból extra erőket hozhat ki – mondja a dunaúj-
városiak szélsője.

A nagy visszatérő
A lányok ismét elvonulnak átöltözni, az utolsó hely-
szín az impozáns szálló exkluzív bárja. A ruhák színe-
sek, az ékszerek fényesen csillognak, Anitáék lelkese-
dése töretlen, így az asztal felett is csak széles moso-
lyokat és kacér pillantásokat látni. Mindössze egy-
szer görbül le a győri klasszis szája, amikor emlékez-
tetjük rá, milyen régen is volt már az, amikor nagy tor-
nán kivezette a pályára a válogatottat. – El is felejtet-
tem már, hogy ennyi idő eltelt – mondja elrévedve és 
kicsit dacosan Anita, akinek világversenyről utoljára a 
2008-as Eb-ről vannak személyes emlékei. A 2009-

Bódi Bernadett
* A szélső 19 évesen mutatkozhatott be 
a nemzeti csapatban
* Még fiatal győriként kétszeres magyar bajnok, 
háromszoros kupagyőztes lett, a válogatottal meg-
járta a 2008-as pekingi olimpiát is

Görbicz Anita
* 2005-ben a világ legjobb kézilabdázójának válasz-
tották
* Pályafutása során csak egy klubban, a Győri ETO-
ban játszott, amellyel 7 magyar bajnoki címet, 
8 Magyar Kupát nyert, és kétszer BL-döntőig jutott
* Legjobb eredményei a válogatottal: világbajnoki 
ezüst- és bronzérem (2003, 2005)

Szucsánszki Zita
* 2011-ben a legjobb magyar női kézilabdázónak 
választották
* 2011-ben és 2012-ben is csapatkapitányként vezet-
te KEK-győzelemre a Ferencvárost
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A MOL a női kézilabda-válogatott mellett 
A MOL lesz a főtámogatója a decemberi, szerbiai Európa-bajnokságon a magyar női 
kézilabda-válogatottnak. A MOL-csoport a leányvállalatain keresztül évek óta támo-

gatja a kézilabdát, amely hazánkban is az egyik legsikeresebb látványsportág. A vál-
lalat 2012 januárjában a férfi kézilabda-válogatott szereplését segítette az Európa-
bajnokságon, amelyre szintén Szerbiában került sor. Az ország fontos piac a MOL 
számára, hiszen déli szomszédunknál számottevő benzinkúthálózattal rendelke-
zik és kereskedelmileg is aktív. A december 4–16. között sorra kerülő kontinensvi-
adalon a mieink Újvidéken játsszák a csoportmeccseiket: 4-én Horvátország, 5-én 
Németország, 7-én pedig Spanyolország ellen. Továbbjutás esetén a középdőntő 

mérkőzésein is Újvidéken szurkolhatunk a magyar csapatnak. 

CÍMLAPSZTORI

es világbajnokságot, majd az azt követő Eb-t ugyan-
is sérülés miatt hagyta ki a csapatkapitány, az utol-
só két versenyt pedig azért, mert nem kvalifikáltuk rá 
magunkat. – Nincsen teher rajtunk, nincsenek felénk 
szigorú elvárások, és ez a legjobb most. Természe-
tesen magunkkal nagyon szigorúak vagyunk, szeret-
nénk bizonyítani, hogy az elmúlt év csak egy kisik-
lás volt, és igenis ott a helyünk a legjobbak között. 
Újabban lazán játszunk, érezzük a kapitány bizalmát, 
ettől úgy érzem magam a pályán, mint aki bármire 
képes. Holott nem, de ha tarjuk a formánkat, nagyon 
sokra vihetjük. Ehhez minden feltétel adott, közel 
lesz az Eb Magyarországhoz, már várom azt a hát-
borzongató érzést, amit a rengeteg magyar szurko-
ló teremt a csarnokban. Szeretnénk ünnepelni az év 
végén – zárja le lelkesen Anita. Való igaz, a magyar 
válogatott abban az újvidéki csarnokban játszhat, 
ahol az év elején a magyar férfiválogatott is csodákat 
művelt az Európa-bajnokságon, világsztárok legyőzé-
sével teremtett országszerte euforikus hangulatot, és 
ágyazott meg a negyedik helyet hozó londoni olimpi-
ai szereplésnek.
Ahogy Anitáék a kamerát bűvölik, az az érzése támad 
az embernek, hogy ezeknek a királynőknek csak egy-
féle arcuk van. Süt róluk, hogy magabiztosak, ha kell, 
küzdenek egymásért, a közös hang megtalálásához 
pedig elég egy pillanat. A nap vége felé viszont 
a pompa mögül egyre jobban előbújik az igazi énjük, 
a sportoló. Folyamatosan kérdezgetik egymást, a töb-
biek épp mit csinálnak az edzőtáborban, mi a követ-
kező napok programja, kinek milyen sérülése van? 
Míg egy átlagember ilyenkor már javában azon töri 
a fejét, kinek milyen ajándékot vásároljon, mi legyen 
az ünnepi menü, a családtagok közül kik jönnek láto-
gatóba, a kézisek fejében a taktika, a begyakorolt 
figurák, és az ellenfelek gyenge pontjai motoszkál-
nak. Ám még mielőtt belevetnék magukat az izzasz-
tó felkészülésbe, megkezdődne a nyitó meccsig tar-
tó visszaszámlálás, még együtt vacsoráznak a szál-
lodában, nyugodtan átbeszélik a fotózás történéseit, 
nézegetik, cukkolják egymást a felvételeken. A smink 
és a haj maradt csillogó, hogy ezután is csilloghassa-
nak. De fejben már a pályán vannak, ahol az Európa-
bajnokságon is csillogni fognak. Értünk, nekünk.

Tóth Bálint
Stylist: Butor Krisztina. Fodrász: Galló Kriszta- Smink: Ipacs Szilvia
A lányok ruháit és cipőit a Daalarna Szalon biztosította, az ékszereket a  Swarovski.
Köszönet a helyszínért a tatai Kristály Imperiál Hotelnek.
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Vidi: versenyben a továbbjutásért
Négy forduló után, bravúros teljesítményt nyújtva a második, továbbju-
tó helyen áll a Videoton FC az Európa Liga csoportkörében. A fehérvá-
riak a Genk elleni idegenbeli vereség után két hazai meccsü-
ket is megnyerték: a Sporting Lisboa 
ellen 3–0-ra, a Basel ellen pedig 
2–1-re. A svájciak a visszavá-
gón 1–0-ra győztek ugyan, ám 
a Vidinek még mindig jó esé-
lyei vannak a továbbjutás-
ra. A november 22-ei találko-
zón a csoportot vezető Genk 
érkezik Fehérvárra, amennyi-
ben ismét győzne a Videoton 
FC, akkor kézzelfogható közelség-
be kerülne a legjobb 
32 közé jutás (a mérkőzésre lapzártánk 
után került sor – a szerk.). 
Az utolsó körben, december 6-án 
Lisszabonba látogat a csapat.

Kerékpárral 
a gyermekekért
A MOL az ÁGOTA Alapítvány közreműködésével 

50 biciklit adományozott az állami gondozásban 

élő gyerekek számára. A MOL bringaPROGRAM-ja 

a nyári hónapok alatt az ország különböző pontja-

in végig segítette a kerékpározókat. 

A bringaPONT-okon való szervizelés mellett egész 

nyáron ingyenes kölcsönzést nyújtott a bicikliz-

ni vágyóknak. A program végeztével ezek a kerék-

párok nem a raktárba kerülnek, hanem az állami 

gondoskodásban élő gyerekekhez. Az ÁGOTA Ala-

pítvány több mint 20 gyermekvédelmi intézmény-

nyel tart kapcsolatot. Sportprogramok szervezé-

sével, rendszeresen önismereti és kulturális 

rendezvényekkel segíti a fiatalok társadalmi 

beilleszkedését.

MOL-HÍREK

Michelisz: 3 év, 2 bajnoki cím
Fantasztikus sikert ért el Michelisz Norbert, a Zengő Motorsport 
versenyzője! A túraautó-világbajnokság (WTCC) utolsó, makaói 
futamán eldőlt, hogy Michelisz végzett az első helyen a privát 
versenyzők (azaz nem gyári csapatokban indult pilóták) számára 
kiírt sorozatban, így ő lett a Yokohama Driver’s Trophy 2012-es 
győztese. A záróhétvégén még többen is esélyesek voltak erre a különdíjra, így mindkét 
futamnak komoly tétje volt. Norbit egyszerre sújtotta a balszerencse és segítette a szerencse: 
mindkét futamon mások hibájából kiesett, ám a pontversenyben mögötte álló riválisai is 
szerzett pont nélkül zártak. A magyar versenyző így végül 12 pontos előnnyel végzett a 
Yokohama Driver’s Trophy értékelés élén. A Zengő Motorsport és Michelisz Norbert 2010 
óta a WTCC-sorozat állandó részvevője, és harmadik évükben második bajnoki címüket 
ünnepelhették. Michelisz ugyanis bemutatkozó évében megnyerte az újoncok számára kiírt 
Rookie Challenge bajnoki címet.





Megújul a MOL-kutak borkínálata!
Decembertől Magyarország egyik leginnovatívabb borkereskedője, 

a Bortársaság állítja össze a MOL-kutak megújuló borkínálatát. A kezdet-
ben bor klubot szervező kis csapat az elmúlt 18 év alatt sokat változott, ma 
már a Bortársaság felel az ország számos prémium éttermének, vendéglá-
tóhelyének borválasztékáért, üzleteik pedig nagy sikerrel terjesztik a minő-

ségi borfogyasztás kultúráját. A Bortársaság segít, hogy a MOL-kutakon kap-
ható palackokban egytől egyig kiváló minőségű italok legyenek, s úgy állítják 

össze a választékot, hogy mindenki megtalálhassa a kedvencét ízlésre és 
alkalomra való tekintettel. A kínálat decemberre a kúthálózat nagy részén, 

mintegy 270 kúton lesz elérhető.
www.bortarsasag.hu

Legjobbat a legjobbaknak 
– Platts Top 250
A MOL idén több mint 40 helyet lépett előre a világ egyik legjelentősebb szakmai ranglistáján. 
A mintegy 100 éves múltra visszatekintő Platts hírügynökség energiai és fémipari kutatásokat és 
elemzéseket végezve, a cégek pénzügyi teljesítményét szem előtt tartva minden évben összeállítja 
a legjobb 250 energetikai vállalatból álló listáját. A Platts 2002 óta globális, régiós és ipari rangsort 
is készít. A globális listán a MOL évről évre előkelőbb helyen szerepelt, és idén a 93. helyezést érte 
el. A MOL-csoport a működési régióit – Európa, Közel-Kelet és Afrika – tekintve a 15., míg az összes 
vállalkozást tekintve a 33. lett ugyanebben a régióban.

MOL-HÍREK
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Út a jövőbe
A Zalai Finomítóban megépült kísérleti gumibitumen üzem a 
napokban megkezdte működését. A környezetvédelmi előírá-

soknak eleget téve, a legkorszerűbb gyártási technológiák 
alkalmazásával mintegy 100-150 ezer gumiabroncs újrahasz-

nosításával állítják elő a mintegy 150 km útszakaszhoz szüksé-
ges gumibitument. Az így készülő utaknak a hagyományos bitu-

menes eljáráshoz képest alacsonyabb a fenntartásuk, sokkal 
hosszabb élettartamúak, nagyobb a terhelhetőségük, és a kör-
nyezeti hatásokkal szemben is sokkal jobban ellenállnak. Az új 
eljárással készült gumibeton így hosszú távon nemcsak a fenn-
tartható fejlődéshez járul hozzá, hanem a közlekedés biztonsá-

gának javulását is eredményezi.

Használt sütőolaj: újratöltve
Tovább folytatódik a MOL használtsütőolaj-kampánya: idén már 
mintegy 170 benzinkút nyújt arra lehetőséget, hogy az otthonunk-
ban felhalmozódott használt sütőolajtól környezetbarát módon sza-
badulhassunk meg. Évente több tízezer tonna zsiradékot használ-
nak fel a háztartások, üzemi konyhák és éttermek, és a hulladék 
helytelen tárolása és eltávolítása komoly károkat okozhat a háztar-
tási eszközökben is. Ráadásul, a használt étolaj egyetlen cseppje 
az élővízbe jutva elpusztíthatja annak lakóit, és akár több ezer liter 
élővízet is elszennyezhet. A MOL a környezetvédelem és a fenntart-
ható fejlődés jegyében nemcsak összegyűjti, hanem újrahasznosít-
ja az elhasznált olajat, amelyből végül értékes bioüzemanyag válik. 

A használt sütőolajakat 
átvevő töltőállomások
 listája megtalálható 

a www.mol.hu/sutoolaj oldalon.

A Muzsikás
hangja
A MOL számára fontos, hogy 
a könnyűzene népszerűsítése 
mellett a hazai népzene is 
minél szélesebb közönséghez 
eljusson. A vállalat ezért évek 
óta támogatja a Kossuth-díjas és Womex-díjas (a Világzenei Vásár díja) Muzsikás együttest, s annak magyar népzenét népszerűsítő munkáját. A heti 
egy órára csökkentett iskolai énektanítás nem alkalmas arra, hogy a zenét a diákokkal megszerettesse, emiatt a Muzsikás idén is az ország számos 
iskolájában tartott összevont rendhagyó énekórában népzenei hangversenyt. A Muzsikás együttes karácsonyi koncerttel zárja termékeny évét, 
amelyre december 28-án kerül sor a Művészetek Palotájában. 
További információk a koncertről és az együttesről: www.muzsikas.hu
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23 ÉV A SZÍNPADON, 12 STÚDIÓALBUM, MILLIÓ RAJONGÓ, RENGETEG LEROBBANT 
TURNÉBUSZ. A KULTIKUS ZENEKAROK ÉLETE EZZEL IS JÁR, ÉS ERRŐL A TANKCSAPDA 

TAGJAI IS TUDNAK MESÉLNI. A BANDÁVAL AZ ÚJ ALBUMRÓL, AZ AKTUÁLIS KONCERTEKRŐL 
ÉS A VADONATÚJ TURNÉBUSZRÓL IS BESZÉLGETTÜNK.

MM
ENERGIA

MTANKCSAPDA&OPEL MOVANO

A BANDA  
Stílus és Lendület: Nemrég jelent meg az új album 
Rockmafia Debrecen címmel, és már a turné is elindult. 
Az első koncert egy MOL-kúton volt. Mi volt a legextrémebb 
helyszín, ahol valaha fellépett a Tankcsapda?
Lukács Laci: Nem jellemző, hogy egy rockzenekar egy ben-
zinkútnál koncertezik, de ez egy klassz rendezvénysátor 
volt, a lokáció volt inkább a különleges. Volt a Tankcsapdá-
nak olyan koncertje a kilencvenes évek elején, amely iga-
zán extrém volt. Sokat turnéztunk akkoriban külföldön, 

Hollandiában, Németországban, ilyenkor szakadt, foglalt 
házakban volt a buli, vagy egy kimustrált gyárat alakítot-
tak át klubnak. Volt olyan hely, ahol nem volt világítás, csak 
egy százas villanykörte lógott a falról. Nem volt a háznak 
teteje, csak egy fekete nejlonnal volt beborítva, egyedül 
falai és ablakai voltak. De voltunk egyszer olyan klubban 
is, ami két emelet mélyen volt a föld alatt. Egy keskeny lép-
csőn kellett lejutni a cuccokkal, de a nézők is ott közleked-
tek. Kicsit féltünk, mi lesz, ha valami baj történik, vagy tűz 
üt ki, de szerencsére megúsztuk. 

Sidi (Sidlovics Gábor): Nekem a legextrémebb kon-
certem egy hajón volt. Csúszkáltak a pedálok a lábam 
alatt, alig tudtam játszani, és tengeribeteg is lettem ren-
desen. Persze, azért a benzinkút is elég különleges hely-
színnek számít. 
S. L.: Nem olyan régen személyi változás történt a zene-
karban, Sidlovics Gábor érkezett a gitáros posztra. 
Hogyan sikerült Sidi beilleszkedése? Érződik már 
az ő hatása az új számokon?
S. G.: Régóta ismerjük már egymást, de az engem 



SZTÁRTESZT

 

Mennyországtourist

Opel Movano 2.3
Motor:      2.3 literes
Lökettérfogat:       2298 cm3

Max. teljesítmény:      
 92 kW/125 LE, 3500 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték:              
 310 Nm, 1250-2500 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:
 6198/2470/2488 mm     
Max. sebesség:         100 km/h 
Fogyasztás (városi, közúti, vegyes):  
 10,9 /7,0 /8,4 l/100 km 
Ár (a tesztelt modell bruttó listaára): 
 11 051 000 Ft 

Fontosabb felszereltség/extrák:
Négy irányban állítható komfort vezetőülés 
könyök- és deréktámasszal, légkondicionáló a 
pilótafülkében és az utastérben, programozha-
tó állóhelyi fűtés, sötétítőfüggönyök az oldal-
ablakokon, tolatóradar, rádió- és CD-lejátszó 
Bluetooth-kihangosítóval és USB /AUX csatla-
kozókkal, kipörgésgátló, légzsákok a vezető- és 
utasoldalon, valamint oldallégzsák a vezetőolda-
lon, sebességtartó automatika, fedélzeti számí-
tógép, ködlámpák elöl, esőérzékelős ablaktörlő.

Opel Movano 2.3
a következő kenőanyagot ajánljuk: 

MOL Dynmaic 
Gold 5W-30

is meglepett, hogy az első próba után mindhárman 
úgy éreztük, mintha mindig is együtt zenéltünk vol-
na. Annyira természetesen zajlott az egész munka, 
hogy nem is gondolkodtunk azon, ki mennyi teret kap-
jon. Ha valakinek volt egy ötlete, az olyan volt, mint-
ha mindhármunknak eszébe jutott volna. Elkezdtünk 
együtt dolgozni, aztán egyszer csak ott volt az album a 
kezünkben. Mind a hárman benne vagyunk.
L. L.: Ha egy zenekarban mindössze három ember 
van, akkor egy személycsere azért meglátszik. Egy 

12 tagú fúvós szekcióban ez nem annyira feltűnő. Ha 
egy zenekarban egy ember játszik egy hangszeren, 
s ha három tagból egyet kicserélsz, akkor az akar-
va akaratlanul mássá teszi a dolgot. Sidit ismerjük 
már 11-12 éve, az utóbbi tíz évben baráti viszony van 
közöttünk. Korábbi zenekaraival koncerteztünk és tur-
néztunk együtt, nem vettünk vele zsákbamacskát. 
Bíztunk benne, hogy gördülékeny lesz az új munka –                                                         
és így is lett. A Rockmafia kiválóan illeszkedik a Tank-
csapda lemezei közé, aki figyelmesen meghallgatja 

a korábbi albumokat, az tudja, hogy mindegyik kicsit 
más, de mindegyikben közös a „tankcsapdahangzás”. 
Ennél az albumnál nem voltak korábbi témák vagy 
régebbi dalkezdemények, a nulláról indultunk. 
S. L.: Szeretik az új albumot?
L. L.: Hát persze, nagyon! Olvastunk olyat, hogy ez 
az album hangzásvilágában egy kicsit visszanyúlik a 
régebbi korszakokhoz. Ebben azért lehet valami, mert 
Sidivel újra olyan energiák működnek a zenekarban, 
mint régen. Lendület, életerő és vidámság. Ezeket hoz-
ta nekünk Sidi, és ez hallatszik az új dalokon is. Ám 
mindezzel együtt nagyon 2012-es lemez lett.
S. G.: Nekem olyan, mintha a legkedvesebb gyerme-
kem volna. Hét-nyolc albumot készítettem már, de 
ritka, hogy a megjelenés után még mindig hallgatom 
a kocsiban. Általában addigra kicsit már megunja az 

„Elkezdtünk együtt dolgozni, 
aztán egyszer csak ott volt az album 

a kezünkben. Mind a hárman 
benne vagyunk.”
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ember, hiszen egész évben ezen dolgozott, de ezt az 
albumot eddig még nem sikerült. (Decembertől 3-tól, 
kizárólag a MOL-kutakon, 990 forintért ismét kapha-
tó lesz a Tankcsapda új albuma - a szerk.)
S. L.: 36 óra alatt aranylemez lett az album, azaz 
ennyi idő alatt elfogyott 5000 darab. Meglepődtek?
Fejes Tamás: A tempó valóban meglepett minket, 
nagyon örülünk neki! Hallottuk, hogy sokan több 
darabot is vettek, hogy a külföldön élő Tankcsapda-
rajongó barátaiknak kiküldjék. Igazából úgy számol-
tuk, másfél hónap alatt fogy el ennyi.

AZ AUTÓK 
S. L.: Ki a banda igazi autómániása?
S. G.: Nekem csak két éve van jogsim, előtte egy-
általán nem érdekeltek az autók. Beültem valame-
lyik haverom kocsijába, és csak annyit vettem észre, 
hogy gurul. Ám az utóbbi két évben rengeteget vezet-
tem, ingázok Budapest és Debrecen között, és ma 
már érdekelnek a kocsik. Szerintem a gyakorlat hoz-
ta ezt elő belőlem.
L. L.: A sebességet imádom, ha valaki ejtőernyőzött 
már, az tudja, hogy ott nagyon gyor-
san kell reagálni a különböző helyze-
tekre. Hármunk közül azonban igazá-
ból Tamás az autós. Én világéletem-
ben humán érdeklődésű voltam, a 
technikai sportok nem álltak hozzám 
közel. Elmúltam már harminc, amikor 
jogsim lett, és amióta vezetek, elkez-
dett érdekelni az autózás is. Egy jó 
autó kényelmi szolgáltatásait szere-
tem igazán, nem annyira a teljesít-
ményét. 
F. T.: Igen, ez igaz, én vagyok az autó-
mániás. Végzettségem szerint autó-
szerelő vagyok, a mai napig rajon-
gok az autókért és a motorokért. 
Amikor turnézni járunk, én nem bul-
vármagazinokat olvasok a busz-
ban, mint a sajtósunk, Csabi, hanem 
autósmagazinokat. Nagyon szere-
tek autókiállításokra is járni, érdekel-

nek az új autók. Egy BMW X5-sel járok most. Ezeket 
az autókat ugyan nem lehet bütykölgetni, de nem is 
kell. Mindig olyan kocsim volt, amelyet igazából nem 
engedhettem volna meg magamnak – de mit csinál-
jak, ez a szenvedélyem! A zenélés a kezdetektől jelen 
volt az életemben, sőt, előbb kezdtem zenélni, mint 
az autókkal foglalkozni. Mikor elvégeztem az általá-
nos iskolát, amely mellett zeneiskolába is jártam, fel-
vételi nélkül bekerülhettem volna a zeneművésze-
ti szakközépbe. Ám ott klasszikus zenét oktattak, 
én meg olyat nem akartam tanulni, ezért elmentem 
inkább autószerelőnek. Ne kérdezzék, miért pont 
annak, de már akkor is szerettem az autókat.  
S. L.: Autóversenyekre is járnak?
L. L.: Az autósportokat nagyon kedvelem, a ralit, a 
Forma–1-et vagy a Nascart is, és ha van lehetősé-
gem eljutni egy versenypályára, sosem hagyom ki. 
F. T.: Most nagyon szurkolunk Michelisz Norbinak, és 
Lacival mindketten nagy F1-rajongók vagyunk. Képe-
sek vagyunk több embernek is szurkolni egyszerre, 
attól függően, ki az esélytelenebb. Räikkönent pél-
dául nagyon szeretem a stílusa miatt, mert ugyan-

„Egy jó autó kényelmi 
szolgáltatásait szeretem igazán, 
nem annyira a teljesítményét.”

olyan flegma, mint én. Mindig kijárok a Hungaroringre 
is, sőt versenyeztem is ott már Opel GT Astrával, 
és ültem profi pilóták mellett is. Na, az volt az igazi 
élmény, nem a mi tempónkban vezetni, hanem meg-
tapasztalni, hogyan csinálják a profik. 

AZ ÚJ TURNÉBUSZ 
L. L.: Az első években a Tankcsapda mindenfé-
le szakadt, rissz-rossz, kölcsönkért buszokkal uta-
zott. Néha odaértünk, ahová kellett, néha nem, néha 
lerobbantunk, néha nem. Nagyon jó, hogy van egy 
ilyen támogatónk, mint az Opel, amely egy ilyen busz-
szal támogat bennünket, mert ez a jármű nagyban 
megkönnyíti a helyzetünket. 
S. G.: Ugyan még nem avattuk fel, de már nagyon 
várom, hogy ezzel járjunk. Álló helyzetben csodálhat-
tuk csak eddig. Még ki kell találni, ki hol ül, mert min-
denkinek megvan a maga dilije.
F. T.: Régebben a koncertek után mindig be kellett tol-
ni a buszt, mert lefagyott, elromlott, sokszor szerelni 
kellett. Egyszer az akkori E-Klubban játszottunk, aho-
vá alig értünk oda, mert a busznak elromlott a váltója. 
A kezdés előtt fél órával szóltak a többiek, hogy most 
már kimászhatnék a busz alól, mert vár a közönség. 
Épp a váltót szereltem, aztán könyékig olajosan men-
tem játszani. Mivel az életünk felét benzinkutakon és 
turnébuszokban éljük, nagyon fontos volt, hogy milyen 
busszal járunk, ezért nagyon örülünk ennek az új Opel 
kisbusznak. És persze minél többet vagyunk úton, 
annál jobban szeretünk kényelmesen utazni…

Szita Linda
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Welcome!
A lakásban, a bejárati ajtón és akár már a 

kertben is elkezdhetjük a díszítgetést.  A téli esté-
ken varázslatos hangulatot teremtenek a kert-
ben a bokrokra tekerhető színes LED-sorok vagy 
a lépcsőfo-kokon elhelyezett apró mécsesek. Az 
ajtóra lógathatunk Mikulást, rénszarvast vagy 
adventi koszorút is. Remek szabadidős program 
lehet, ha saját kezűleg készítünk el egy-egy csoda-
szép ajtódíszt. 

Mesés kilátás
Nemcsak magunkat, hanem az utcán 

sétálókat is megörvendeztethetjük az ablakokra 
függeszthető, világító díszekkel, melyek a ziman-
kóban melegséggel töltik el mindenki szívét, aki 
csak rájuk pillant. Ha jó a kézügyességünk, bátran 
kísérletezhetünk az ablaküvegre fújható hóspray-
vel is. Csupán egy kartonból kivágott motívumra 
van szükségünk, melyet tetszés szerint lefújhatunk 
ezüst- vagy fehér színű spray-vel. 

  K 


STÍLUS

AZ ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉSNEK MÁR JÓVAL A SZENTESTE ELŐTT 
NEKILÁTHATUNK. SOKAN – KICSIK ÉS NAGYOK EGYARÁNT 

– MÁR ALIG VÁRJÁK, HOGY A MINDENNAPOKAT AZ ÜNNEP-
VÁRÁS MEGHITT HANGULATA LENGJE BE ÉS A KARÁCSONYI 
DEKORÁCIÓ TEGYE VARÁZSLATOSSÁ. ÍME, NÉHÁNY ÖTLET 

ÉS TIPP A LEGHASZNOSABB PRAKTIKÁK KÖZÜL! 

ÖLTÖZTESSÜK DÍSZBE A SZÍVÜNKET 
ÉS AZ OTTHONUNKAT!

TOP 10 TIPP
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Téli újjászületés 
Nemcsak a lakás „lelkével” kell foglalkoz-

nunk, hanem a sajátunkkal is. Az egész éves roha-
nás után a szeretet ünnepén mi is megérdemlünk 
egy narancsos-puncsos habfürdőt, a téli hideg 
miatt kiszáradt bőrünk pedig egy glicerines, kalci-
umos kényeztetést. 

Édes finomságok 
A téli estéket igazán meghitté teszi, ha 

készítünk egy finom mézes-fahéjas teát, egy  tej-
színhabos forró csokoládét vagy egy bögre for-
ralt bort, és egy meleg pokrócba tekerőzve az álta-
lunk készített karácsonyi finomságokat majszol-
gatjuk. Legyen szó sült gesztenyéről, mézeskalács-
ról vagy más különleges aprósüteményről, jól tesz-
szük, ha a téli estékre szükséges készletet időben 
beszerezzük. 

STÍLUS

ÖLTÖZTESSÜK DÍSZBE A SZÍVÜNKET 
ÉS AZ OTTHONUNKAT!

Belső varázs 
Engedjük szabadjára a fantáziánkat, és 

bátran dekoráljuk színekkel a lakásunkat. Arra 
azonban nagyon ügyeljünk, hogy a színek harmo-
nizáljanak egymással, és ne essünk túlzásokba! 
Idén ismét a klasszikusnak számító színkombiná-
ciók élik reneszánszukat: a piros-zöld, a modern 
arany-ezüst, a visszafogott kék-fehér  vagy a krea-
tív pink-fekete kombináció is ünnepi öltözéke lehet 
otthonunknak 
a karácsonyi időszakban. 

Természetes díszelemek
Mi lehet meghittebb annál, mint hogy az 

egész család együtt készül az ünnepekre? Men-
jünk ki a szabadba kirándulni, és gyűjtsünk tobozo-
kat, ágakat, majd egy lakkspray segítségével fúj-
juk le őket arany- vagy ezüstfestékkel. Ezek már 
önmagukban különleges hatást keltenek a lakás-
ban, de kombinálhatjuk őket fahéjjal és narancs-
ba szúrt szegfűszeggel is! Ha igazi romantikára 
vágyunk, akkor szerezzünk be fagyöngyöt, és már-
is szabad a csók!

Igéző illatok 
Teremtsünk meghitt légkört az ottho-

nunkban! Ne csak dekorációs elemeket hasz-
náljunk, hanem nyúljunk bátran az illatokhoz is, 
melyekkel tovább fokozhatjuk az ünnepi hangula-
tot. Kitűnő választás az aromagyertya – dió, fenyő, 
fahéj, narancs, vanília, szegfűszeg, forralt bor –, 
melyekkel nemcsak kellemes illatot csempészünk 
otthonunkba, hanem meghitt hangulatfényeket is. 

TOP 10 TIPP

Hangulatos részletkérdés
Míg a párnákat, textileket nem tudjuk 

gyakran cserélgetni, addig az asztali dekoráció 
egyik nagy előnye, hogy akár mindennap más han-
gulatúvá varázsolhatjuk vele az otthonunkat. Az 
alapterítőt feldobhatjuk mintás futókkal, melyek-
re kristályokat, cukorkákat vagy apró mézeskalács 
díszeket helyezhetünk. 
A poharakat, tányérokat, evőeszközöket szintúgy 
díszíthetjük egy-egy ötletes szalaggal, figurával. 
Fő asztaldíszként az idei ünnepen használhatunk 
egy-egy nagyobb méretű üvegvázát is, melybe szí-
nes karácsonyfadíszeket és fenyőágakat tehetünk. 

Ünnepi karácsonyfa 
Ami soha sem maradhat el, az természe-

tesen az ünnep igazi szimbóluma, a karácsonyfa. 
A fenyőfa már önmagában is gyönyörű, de feldí-
szítve a legcsodálatosabb. Csak a képzelet szab-
hat határt a fantáziánknak. Idén – mint ahogy már 
említettük – a klasszikus színek térnek vissza. 
A formákat és a figurákat illetően pedig a rénszar-
vasos és az absztrakt mintás díszek a legnépsze-
rűbbek.

Meghitt pillanatok 
Az ágyneműre, az éjszakai designra – 

már ami a mintákat illeti – nem fordítunk nagy 
hangsúlyt a hétköznapokban, ilyenkor viszont érde-
mes kicsit megbolondítani az álmainkat. Egy-egy 
hópelyhes mintával, Mikulással vagy rénszarvas 
motívummal díszített textíliával meleg, pihe-puha 
hangulatot teremthetünk. 
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S 
MEGLEPETÉSEK

BAZÁR

NOHA A KARÁCSONY A FELHŐTLEN PILLANATOK IDŐSZAKA, LEGTÖBBÜNKNEK 
ÉVRŐL ÉVRE NAGY FEJFÁJÁST OKOZ, HOGY KINEK MIT ADJUNK AJÁNDÉKBA. 

SEGÍTÜNK, HOGY EZ IDÉN NE ÍGY LEGYEN: RÉSZLÉTES ÉS SZEMÉLYEKRE 
SZABOTT ÖSSZEÁLLÍTÁSUNKBÓL MINDEN CSALÁDTAGNAK, BARÁTNAK 

ÉS KOLLÉGÁNAK MEGTALÁLHATJUK A MEGFELELŐ AJÁNDÉKOT.

Nagyszülők: közös ajándékok
Nagyszülők esetében a legnagyobb ajándék a közösen eltöltött idő, így egy hosszú hétvége vagy egy közös koncert biz-
tosan örömet szerez majd nekik. Délutáni séták, játék az unokákkal és a pihentető szállodai környezet remek kikapcso-
lódást jelenthet számukra. Ha mégsincs lehetőségünk közös utazást ajándékozni, akkor a saját készítésű ajándékokat 
ajánljuk, legyen az egy rajz vagy más kreatív, „handmade” ajándék.

Barátok, kollégák
Kollégáinknak egy palack minőségi bor vagy egy csomag bonbon aján-
dékozása remek módja lehet annak, 
hogy kifejezzük feléjük is a szeretetün-
ket, és hogy megköszönjük a közös 
munkát. Az ország mintegy 
270 MOL-kútján kitűnő borok-
ból válogathatunk, amelye-
ket a Bortársaság szak-
emberi kifejezetten 
karácsonyra állítot-
tak össze (néhány aján-
lat a kínálatból: Sauska Cuvée, 
Szeleshát Merlot, Patrícius Tokaji 
Furmint). Barátaink esetében pedig nyu-
godtan szabadjára engedhetjük fantáziánkat, és jöhetnek a vicces és 
kreatív ajándékok, mint például egy humoros feliratokkal ellátott póló 
vagy egy válogatás-CD kedvenc közös slágereinkkel.



BAZÁR

Férfiak, édesapák
Talán a legkönnyebb dolgunk a férfiakkal van, hiszen esetükben 

néhány praktikus használati tárggyal vagy technikai kütyüvel 
már nagy sikert érhetünk el. Egy elegáns óra vagy egy trendi 

okostelefon biztosan örömet szerez férfi családtagjainknak, 
de ha valami személyesebbel szeretnénk meglepni őket, 
akkor érdemes kedvenc sportágukkal vagy csapatukkal 

kapcsolatos ajándékot beszereznünk. 

Nők, édesanyák
Hölgyek esetében már nem 

ilyen „egyszerű” a felada-
tunk, mindenképpen szép és szív-

hez szóló ajándékkal kell előrukkolnunk. Ter-
mészetesen van pár tippünk, amely 

mindig nyerő, mint például az ékszer 
vagy parfüm, de ha teljesen tanács-
talanok vagyunk, egy vásárlási utal-

vánnyal biztosan nem lövünk 
mellé. Jó ötlet lehet még 

lakberendezéssel kap-
csolatos ajándék után 

nézni, esetleg színházje-
gyet vásárolni, amellyel nem tár-

gyat, hanem élményt aján-
dé kozunk.

Gyerekek: kicsiknek és nagyoknak
A gyerekek igazán hálásak karácsonykor, hiszen 
minden meglepetésnek örülnek a Jézuskától, sőt 
olykor konkrét kívánságlistát is írnak, amiről csak 
választanunk kell. Kreatív játékok, belépőjegyek 
gyerekműsorokra, könyvek, illetve hangoskönyvek, 
társasjátékok – mind hasznos meglepetések lehet-
nek. Igyekezzünk készségeiket fejlesztő, tudásukat 
bővítő ajándékokat választani.
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GASZTRONÓMIA

A LEGJOBB HÁZIASSZONYNAK IS 
OLYKOR GONDOT OKOZ A NAGY 

ÜNNEPEK MENÜJÉNEK 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA, MIVEL VANNAK 

OLYAN HAGYOMÁNYOS FOGÁSOK, 
AMELYEKNEK MINDENKÉPPEN 

SZEREPELNIÜK KELL AZ ÜNNEPI 
ASZTALON. EZÚTTAL NÉGY 

KÜLÖNLEGES RECEPTET AJÁNLUNK 
ÖNÖKNEK, MELYEK EGYÜTT 

TÖKÉLETES KARÁCSONYI MENÜT 
ALKOTHATNAK. A HASZNÁLT 
SÜTŐOLAJ MIATT SEM KELL 
AGGÓDNI, HISZEN EZEKET 

LEADHATJA A MOL 
TÖLTŐÁLLOMÁSAIN.

Ü 



GASZTRONÓMIA

Sült libacomb 
paszternákos 
krumplipürével
Hozzávalók: 3 libacomb, tengeri só, 

5 krumpli, 1 fehérrépa (paszternák), 5 dkg vaj, kurkuma, rozmaring, 
szerecsendió, só.

A sütőt előmelegítjük 220 °C -ra, és betesszük egy tepsiben a besó-
zott, bőrével lefordított húst. 35–45 perc után megfordíthatjuk a com-
bokat, és a másik oldalt is süssük 30–35 percig. A felesleges zsírt 
szedjük ki, de a tepsiben maradjon belőle fél cm magasan. Fedjük le a 
tepsit alufóliával, a combokat 190 °C-on puhítsuk tovább 20–30 per-
cet. Utána fólia nélkül 15 percig süssük még, hogy szebb színt kapjon. 
A felkockázott krumplit a vékony karikákra vágott paszternákkal és a 
fűszerekkel megfőzzük. A főzőlé felét leöntjük, a másik felével és vaj 
hozzáadásával pürésítjük a krumplit. Friss salátával díszítve tálaljuk!

Lazac-
rózsák

krémsajttal
és fügével 

Hozzávalók: 1 csomag 
hidegen füstölt, skót lazac, 10 dkg túró, 10 dkg natúr 
camping sajt, kevés vaj, 1 citrom, só, bors, 
1-2 db füge.

A túrót a krémsajttal és a vajjal kikeverjük. A citromból 
két szeletet kivágunk, majd a túrókrémet sóval, bors-
sal, a maradék citrom levével, összedolgozzuk, íze-
sítjük. A lazacszeleteket kiterítjük, ha kell, késsel for-
mázzuk. A  túróból kisebb halmokat helyezünk a lazac-
szeletekre, és feltekerjük. Feltekerés után fatörzssze-
rűen a tányérra állítjuk. A fügét megmossuk, félbevág-
juk és a lazacrózsák mellé helyezzük.

Almás-marcipános karamellrolád 
Hozzávalók a piskótához: 5 db tojás, 5 ek. cukor, 4 ek. simaliszt. Töltelékhez: 7-8 db 
alma, 10 dkg marcipánmassza, 0,5 dl almapálinka, 5 dkg barna nádcukor, 3 dkg vaj, 

1 kk. őrölt fahéj, 1 kk. őrölt gyömbér. Karamellhez: 5 ek. cukor, 4 dkg vaj, 0,5-1 dl tej.

A sütőt előmelegítjük, és a tepsit előkészítjük sütőpapírral, vajjal és liszttel. A piskótához a tojásokat és 
a cukrot gépi habverővel fehéredésig felverjük, apránként hozzákeverjük a lisztet.  A masszát beleöntjük 
a tepsibe, és 200 fokon készre sütjük. Miután megsült, a sütőpapír segítségével feltekerjük, és így hagy-

juk hűlni.  A töltelékhez az almákat vékony szeletekre vágjuk. Egy serpenyőben vajat melegítünk, hozzáad-
juk az almát, a cukrot és a reszelt citromhéjat és fedő alatt, kis lángon puhára pároljuk, majd hozzáadjuk 

a gyömbért, a fahéjat és a pálinkát, és nagyobb lángon összeforraljuk. Míg a töltelék hűl, egy edényben 
karamellizáljuk a cukrot, hozzáadjuk a vajat és a tejet, s folyamatosan kevergetve simára forraljuk. Hagy-

juk hűlni, de ne dermedjen meg teljesen. A piskótalapot kiterítjük, a sütőpapírt lehúzzuk, majd az alma-
tölteléket elsimítjuk a tetején, végül a marcipánt apró darabokra vágva elosztjuk rajta. Az egészet óvato-

san feltekerjük, és tálra téve 
beborítjuk a folyós karamel-

lel. Miután bevontuk, hűtőbe 
téve pihentetjük tálalásig. 

Fahéjas
 almakrémleves 

Hozzávalók: 1/2 kg alma, 1 l víz, 1 dl tej, 1/2 
csomag vaníliapuding, 1/2 citrom leve és reszelt héja, 3 ek. nyírfacukor, 

1 púpos kk. őrölt fahéj, 1 csipet őrölt szegfűszeg.

1 liter vizet 3 evőkanál nyírfacukorral és fél citrom levével felforralunk, majd a forró lébe 
beledobáljuk a megtisztított, felkockázott almát. 3-4 percig főzzük, közben beleszórjuk 

a fahéjat és a szegfűszeget, majd botmixerrel összetörjük. A tejben elkeverjük a puding-
port, és a forró levest besűrítjük vele. Tálalásnál a leves tetejét megszórhatjuk vékonyra 

vágott, hirtelen megsütött almaszirmokkal.
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Az önzés öröme
A Pennsylvaniai Egyetem munkatársai az önzés természetrajzát kutatva arra 
jutottak, hogy az egoista viselkedés boldoggá tesz. Elsőre úgy vélték, hogy 

ez egy ősi, belénk kódolt vonás, amely ellen nem sokat 
tehetünk. Ehhez képest meglepő eredményre jutottak: 
az önzés boldoggá teszi az embert egészen addig, amíg 
nem érez bűntudatot. Mivel azonban gyerekkorunk óta 
arra nevelnek bennünket, hogy önzetlenek legyünk, 
ezért szinte biztos, hogy a lelkiismeret-furdalás előbb-
utóbb megkeseríti ezt az érzést.  

A csodatévő avokádó
A közép-amerikai származású, a babérfélék családjához tartozó cserje gyümölcsének jótékony hatását 5000 
éve ismerjük. Nagyon tápláló, telítetlen zsírsavakban gazdag (25% növényi zsírt tartalmaz), tele életfontosságú 
vitaminokkal és nyomelemekkel, gyógyítja az ekcémát, más gyümölcsökkel keverve elősegíti azok vitamintartal-
mának felszívódását. Csökkenti a koleszterinszintet, kedvezően hat az agy alvássegítő hormonja, a melatonin 
termelődésére, ráadásul az ízületi fájdalma-
kat is enyhíti. Az érett gyümölcsből A-, 
B1-, B2-, C-, és E-vitamint tartalma-
zó olajat préselnek a kozmeti-
kai ipar számára, de leggyak-
rabban nyersen fogyaszt-
ják, salátákhoz keverve, 
illetve olívaolajjal pépesít-
ve, sóval, borssal és egy 
cseppnyi citrommal 
keverve. 

Elhízás elleni oltás
Egy élelmiszer-ipari projektben azt vizsgál-
ták, hogy a hipotalamusz által kiválasztott 
szomatosztatin hormon oltásával vajon csökkent-
hető-e a sertéshús zsírtartalma. A kísérlet során 
jött az ötlet, hogy egereken is elvégezzék az 
oltást. A beoltott egerek a vitaminozott táp elle-
nére is 20%-ot veszítettek súlyukból, míg kont-
rolltársaik jelentős súlygyarapodáson mentek 
keresztül. Az elhízással foglalkozó Obesity 2012 
kongresszuson parázs vita alakult ki a szakembe-
rek között a vakcina emberen történő tesztelésé-
ről. Több kutató szkeptikus volt, mondván, az elhí-
zás olyan komplex betegség, amelyet egyetlen 
szimptóma – a testsúly – csökkentésével nem 
lehet hatékonyan gyógyítani.

Biometrikus bankkártya
A Dél-afrikai Köztársaságban az egyik legnagyobb bankkártyatársaság új, biometrikus 

azonosítást vezetett be a visszaélések csökkentése érdekében. Korábban az álla-

mi segélyek kiosztásakor a pénz közel egynegyede került illetéktelen kezekbe, ezért a 

szakemberek kidolgozták a hang és ujjlenyomat együttes azonosításán alapuló rend-

szert. A két adatot a kártya kibocsátásakor rögzítik a bankfiókban, és a kártya csipjén 

tárolják. Eddig 3 millió fő kapott ilyen kártyát, egy év leforgása alatt pedig 10 millió 

kibocsátását tervezik. 

KISHÍREK
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ZENE
Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 
1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) december 10-ig ezt 

a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
MIKA: The Origin of Love by Mika című CD-jét.

Előző számunk nyertese: 
Nagy László, Szombathely.

Nyereménye: 
Alanis Morissette: Havoc and bright lights CD-je.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

JÁTÉK!

HAVASI 
Symphonic Arena Show
2012. DECEMBER 9.
PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

A 11 platinalemezzel rendelkező kortárs zene-
szerző és zongoraművész koncertjeit az elmúlt 
három évben több mint 200 millióan látták világ-
szerte. Decemberben a Budapest Sportarénában 
mutatja be eddigi legnagyobb zenei show-műso-
rát, a HAVASI Symphonic Arena Show-t. A produk-
cióban több mint 150 művész vesz részt, és a 
szimfonikus tételek mellett az estét a Munkácsy 
Ecset és Zongora produkció, a Hangszerek Csa-
tája, a Drum and Piano és a The Unbending Trees 
zenekar produkciója teszi teljessé.   

Tennis Classics 5
2012. DECEMBER 4., PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

A legnagyobb teniszcsillagok és igazi sportcsemege, amit a 
Tennis Classics kínál a Budapest Sportarénában, ezúttal decem-
ber 4-én. Ráadásul ebben az évben az 5. éves jubileumot is meg-
ülhetjük, hiszen már 2008 óta kényeztetnek minket a tenisz-
sport legendái, méghozzá igen nívós formában. Idén olyan 
csillagok játszanak, mint Carlos Moya, Gilles Simon, Janko 
Tipsarevic, Mansour Bahrami és Mark Philippoussis.

Karácsonyi hangverseny a Budapesti Szlovák Intézetben
2012. DECEMBER 11., 19:00, BUDAPESTI SZLOVÁK INTÉZET

Idén decemberben a Cseh Centrummal közösen szervez karácsonyi koncertet a 
Budapesti Szlovák Intézet. Az ünneplés apropója azonban kivételesen nemcsak a 
karácsony, az idei évben van Ilja Zeljenka zeneszerző születésének 80. évfordulója 
is. Az esemény tiszteletére fellép Csehszlovák Kamaraduó – azaz  Zuzana Berešová 
zongoraművész és Pavel Burdych hegedűművész, akik  A. Dvořák, B. Smetana, 
Liszt Ferenc, M. Schneider-Trnavský, J. Suk és természetesen maga az ünnepelt, Ilja 
Zeljenka egy-egy darabjával örvendeztetik meg a közönséget.

KULTÚRA
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Robbie Williams: 
Take the crown
UNIVERSAL
Robbie Williams hosszú hallga-
tás után jelentkezett új lemezével. 
Candy című kislemeze szinte azon-
nal a világ összes slágerlistájának 
élére került. A dalhoz készült vide-
ót már majdnem 10 millióan lát-
ták a YouTube-on. Annyi bizonyos: 
Robbie hangja nem sokat kopott 
az elmúlt pihenő alatt… 

Ákos: 2084
WARNER
Ákos tizenhetedik magyar nyel-
vű szólóalbuma az elmúlt két év 
munkáját összegzi. Az Előkelő Ide-
gen kislemezként is megjelent, és 
a szám videoklipjét is millióan lát-
ták már, és a Tipikus Sztereó című 
dal is egy hónap alatt negyedmilli-
ós nézettséget produkált. A ‘80-as 
évek szintihangzását idéző album 
szinte valamennyi munkafolyama-
ta Ákost dicséri.

Céline Dion: 
Sans Attendre
SONY
Céline Dion 2007 óta először 
jelentkezik új albummal, amely egy-
ben az énekesnő ötvenedik stú-
dióalbuma. A francia nyelvű leme-
zen három vendégelőadó is duettet 
énekel Dionnal: Johnny Hallyday a 
„L’amour peut prendre froid” című 
dalban énekel, a québeci Jean-
Pierre Ferland az „Une chance 
qu’on s’a”-ban kíséri, és a 2008-
ban elhunyt Henri Salvador is sze-
repet kapott egy virtuális duettben.

MIKA: � e Origin 
of Love by Mika
UNIVERSAL
A David Bowie-hoz, Freddy 
Mercuryhoz és Elton John-
hoz is hasonlított zenész a kétezres évek végén tett 
szert jelentős népszerűségre, azóta végigturnéz-
ta a világ jelentős színpadait. A beharangozó kis-
lemez, a Celebrate könnyed dance-popjával már 
adott némi ízelítőt a műből, amely Mika szerint „egy 
lemez őrült szerelmes számokkal a toleranciáról”.

Programok – Fesztiválok

Firkin – Karácsonyi Koncert
2012. DECEMBER 28,. 19:00, BARBARA NEGRA MUSIC CLUB

A Firkin 4 éves fennállása alatt közel 300 koncertet adott. Különleges, életigenlő 
előadásaik világszerte sikeressé tették ezt a magyar csapatot. Az ír folk-rock 

dalaikba magyar dallamokat is belecsempésző zenekar itthon karácsonyi show 
keretében mutatja be - a 3 CD-t követő - elementáris hangulatú DVD-jét.
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Mozi Könyv

DVD

Pi élete
INTERCOM

A többszörös díjnyertes rendező Ang Lee (Túl a barát-
ságon, Tigris és sárkány, Értelem és érzelem) ezúttal 
Yann Martel Pi élete című könyvét dolgozta fel filmjé-
ben. A regény egy fiatal fiúról szól, aki egy állatkerti 
rakománnyal megpakolt teherhajón utazik, azonban 
egy vihar következtében a hajó elsüllyed és a fiú az 
egyetlen emberi túlélő. 227 napot tölt egy mentőcsó-
nakban a Csendes-óceánon kettesben egy Richard 
Parker nevű bengáli tigrissel.
Bemutató: 2012. december 20.

JÁTÉK!

  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

KULTÚRA
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Vágja ki és küldje vissza címünkre 
(Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) 

december 10-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse Marco Polo: Berlin című könyvét.

Előző számunk nyertese: 
Bertalan Ildikó, Gyöngyöshalász.

Nyereménye: 
Marco Polo: Berlin című könyve.

A nyomorultak
UIP-DUNA FILM

A világirodalom egyik leghíresebb regénye, A nyomo-
rultak már számtalan feldolgozást megélt. Idén kará-
csonyra egy filmmusical is készült belőle, amely az 
1985-ben bemutatott színházi musicalen alapul. 
Az Oscar-díjas rendező, Tom Hooper, (Elizabeth, 
A király beszéde) nem bízta a véletlenre a szereposz-
tást: Javert-t Russel Crowe, Fantine-t Anna Hathaway, 
Cosette szerepét pedig Amanda Seyfried játsza.
Bemutató: 2012. december 27.

Grandpierre Judit:
Egyedülálló történetek
Kedves, pozitív, erőt adó kis tör-
ténetek egyedülálló szülőknek, 
melyek arra ösztönöznek, hogy 
a kudarcot ne kudarcként éljük 
meg, hogy amikor mindent kilátástalannak hiszünk, 
észrevegyük, hogy egyáltalán semmi sem kilátás-
talan, hogy tudjunk újra, tiszta szívből szeretni és 
mosolyogni. És hogy végre ráébredjünk, egyedül is 
megy! A könyv megrendelhető:
www.egyedulallotortenetek.hu

Alibi hat hónapra – Sziget 
ALIBI, MAGVETŐ, 
HAMU ÉS GYÉMÁNT
Az Alibi sorozatot Alexander 
Brody találta ki az ezredfordu-
lón. Alibi legfrissebb tizedik, Sziget című kiadásá-
ban – mások mellett – Grecsó Krisztián, Kulka 
János és Csányi Vilmos közreműködött szerzőként, 
míg a kötet látványos illusztrációit a Fortepan fotó-
gyűjteményének köszönhetjük.

Gönczi Gábor 
– Csikós Balázs: 
Bazi nagy esküvőskönyv
ALEXANDRA
A nő tökéletes esküvőt akar. 
A férfinak elég, ha valahogy 
túléli. De hogyan lesznek még-
is mindketten boldogok? Hogyan kerüljék el a legti-
pikusabb hibákat? A szerzőpáros könyve meghök-
kentő, tanulságos, és igaz történetekkel szolgál, 
amelyeket 300 sztár és civil esküvője ihletett.

LEGO Ninjago 1.
Réges-régen az első Spinitzu mes-
ter hozta létre a 4 Elementáris 
Fegyver segítségével Ninjagót. 
A mester halálos ágyán a fiai feles-
küdtek arra, hogy tisztelik a fegy-
ver erejét, és sosem használják. Ám 
a legidősebb fiú, Lord Garmadon 
hamis esküt tett: birtokolni akar-
ta a fegyvereket és velük együtt a 
világot. A fény és a sötétség közötti 
háború ezzel kezdetét vette, a mes-
ter gyermekeinek ninjákra van szük-
ségük ahhoz, hogy megvédhessék 
az emberiséget a gonosztól. 

EREDET
Dom Cobb munkája különleges: 
álomtolvaj, aki az emberek álmai-
ba bejutva értékes információkat 
szerez. A mostani küldetése azon-
ban meglehetősen rizikós. Nem 
egy titkot vagy egy apró informáci-
ót kell kilopnia a célpont agyából, 
hanem egy új gondolatot kell elül-
tetnie benne. Dom élete folyama-
tos meneküléssel telik, ám, ha ezt 
a feladatot teljesíti, visszakaphat-
ja régi életét és visszatérhet gye-
rekeihez. 

KARÁCSONY ARTÚR
Hogyan képes a Télapó egy este és 
éjjel alatt kiszállítani az összes aján-
dékot? Tökéletes és pontos szer-
vezéssel, amelyben több millió 
manó vesz részt, egy repülő szán-
nal és a legmodernebb technológiá-
jú parancsnoki bázissal. A precizitás 
ellenére azonban becsúszik egy hiba, 
és egy kisgyereknek nem jut aján-
dék. Karácsony Artúr, a Télapó legki-
sebb fia apjával és testvéreivel ellen-
tétben nem nézi ezt jó szívvel, neki-
vág megoldani a problémát, amellyel 
csak még nagyobb galibát okoz. 

Emma Donoghue: 
A ca� a
ALEXANDRA
A 14 éves Mary Saunders a 
XVIII. századi londoni szegények 
vigasztalan életét éli, ám folyton sóvárog a jobb 
élet és a pompa után. Prostituáltként London 
nyomorúságos negyedébe kerül, kitanulja az ősi 
mesterséget, aztán mégis úgy dönt, hogy szol-
gálólányként falura költözik. Mary azonban nem 
tud szabadulni sötét vágyaitól…



A   
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Budapest és környéke
december 1. – január 1.
Ha klasszikus vásárokra vágyunk, akkor látogassunk 
el a Liszt Ferenc térre vagy a Vörösmarty térre. Ám ha 
különleges programokat szeretnénk, akkor a város 
szívébe, a Bazilikához menjünk. A Szent István téren 
ismét felállítják a korcsolyapályát, amelyet a gyere-
kek idén is ingyenesen vehetnek igénybe. Az Adven-
ti vásár szervezői látványos fényfestéssel, zenészek-
kel és mutatványosokkal, valamint az ország legjobb 
forralt borainak kóstolójával várják az érdeklődőket. 
Ha szeretnénk kimozdulni a városból, akkor érdemes 
ellátogatnunk a Váci Téli Fesztiválra vagy Gödöllőre, 
ahol a Gödöllői Királyi Kastélyban bepillanthatunk a 
királyi családok karácsonyi szokásaiba, és mi is részt 
vehetünk a korszakidéző karácsonyi készülődésben.

További információ: 
www.adventivasarabazilikanal.hu
www.budapestinfo.hu
www.vendegvaro.hu

Alföld
Szeged, Gyula, Békéscsaba, 

november 29. – december 23., december 11–18.
Akár hiszünk a Mikulásban, akár nem, a Békéscsabai Mikulásfesztiválra minden-

képp érdemes ellátogatni, ugyanis több tucat Télapó (avagy Mikulás) és krampusz 
felvonulásával nyitják meg a 3-4 napos parádét. A Télapó-bár és a különböző szín-

padi programok mellett december 11–18. között érdemes a gyulai várba is ellátogatnunk, ahol az 
ódon falak között igazi reneszánsz karácsonyi vásár elevenedik meg. A szegedi Dóm tér évről évre 

Magyarország egyik legnagyobb karácsonyi rendezvénysorozatának ad helyet, ahol megjelennek az 
ördögszekeres vásárok, a szalmalabirintus, a bábszínház és az óriás adventi koszorú is. 

NEM KELL KÜLFÖLDRE MENNÜNK, HA AZ ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS 
KÖZEPETTE BEJGLIRE, FORRALT BORRA ÉS HAMISÍTATLAN KARÁCSONYI 

VÁSÁRI HANGULATRA VÁGYUNK. BUDAPESTEN ÉS SZERTE 
AZ ORSZÁGBAN SZÁMOS ADVENTI VÁSÁR ÉS KARÁCSONYI PROGRAM 

VÁR BENNÜNKET AZ ÜNNEPEK 
IDEJE ALATT. 

További információ: 
www.bekescsaba.hu
www.domter.hu
www.utazzitthon.hu



További információ:
www.balaton.hu
www.utazzitthon.hu

ÜNNEPI PROGRAMOK

Nyugat-Magyarország
Győr, Sopron, 

november 30. – december 23.
Advent első vasárnapján pontban este 7 órakor megszólal a Tűztorony 

harangja, meggyúlnak az első gyertyák és Sopronban ismét beindul a nosz-
talgia kisvonat, amellyel körbeutazhatjuk a díszkivilágításban fürdőző belvá-

rost. Részt vehetünk a Mikulás fogadóóráján, a mesterségek házának bemu-
tatóján, vagy csak szimplán kiülhetünk a főtérre forralt borozni, és megnéz-
hetjük az adventi naptár hang- és fényáradat mellett történő látványos fel-

fedését. Sopronban 
és Győrben is egyedi 

módon idézik meg a nél-
külözhetetlen vásáros 

és kézműves programok 
hangulatát. A több mint 

10 éve minden évben 
sorra kerülő Győri Téli 

Fesztivál a város díszki-
világítása mellett külön-

leges fényjátékkal örven-
dezteti meg a vendége-

ket. A város főterén kará-
csonyi körhinta, szal-

malabirintus, életre kelt 
mesehősök és kisvasút 

várja a kicsiket, míg 
a felnőttek számára a 

város különböző pontjain 
gazdag kulturális progra-

mokkal készülnek.  

További információ:
www.gyor.hu

www.sopron.hu

Balaton és környéke
Balatongyörök, Badacsonytördemic, Gyenesdiás, 

december 7–9., 15–16.
A balatoni táj nemcsak a 
nyaralás és a szüret ide-

jén, hanem a tél bekö-
szöntével is páratlan lát-

ványt nyújt zúzmarába 
borult lankás partjaival. 

A régió nagyobb vásá-
rai mellett idén érdemes 

a kisebb települések 
tradicionális ünnepi karneváljaira is figyelmet fordítanunk.  December 7–9. 

között Balatongyörökön ötödik alkalommal rendezik meg az Adventi Forgata-
got, ahol a gasztronómiai specialitásokon kívül különleges művészi kézimun-
kákat is beszerezhetünk. December 8-án Badacsonytördemicen a kézműves 
vásár és a betlehemes játékok mellett ismét megrendezik a helyi forraltbor-

főző versenyt. A nagy történelmi múltra vissza-
tekintő Gyenesdiás december 15–16-i hagyo-
mányőrző vigalmában az adventi gyertyagyúj-

tást követően bordalokkal, halászlékóstolóval, 
gesztenyés sütemények és mézeskalács házi-

kók sütésével melengetik át a vendégeket.  



A rejtvény megfejtését december 10-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk helyes megfejtése: SZURKOLJUNK 
EGYÜTT A VIDEOTONNAK AZ EURÓPA LIGÁBAN! A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Karácsony Ferencné, Bezenye; Leidl Istvánné, Budapest; Ambrus Gáborné, 
Kapuvár; Fekete Bernadett, Rajka; Kalapács Géza, Székesfehérvár. Gratulálunk!

LABIRINTUS
Ha szeretnél segíteni Télapónak gyorsan keresztüljutni a labirintuson, nem kell mást 
tenned, mint egy ceruzával megrajzolni a két nyíl közötti utat. Merre is kell mennie?

MEGSZÖKTEK A RAJZFILMBŐL
Három mesefigurát látsz, 
melyeket kissé megváltoztattunk. 
Felismered őket?

FEJTÖRŐ

Megfejtés: KERESD AZ EGYFORMÁKAT: A nyolcas és a tízes ábrák egyformák; MEGSZÖKTEK A RAJZFILMBŐL: 1 – Garfield, 2 - Törppapa, 3 – Spongyabob Kockanadrág

Megfejtés: Labirintus
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KERESD AZ EGYFORMÁKAT!
A tíz kis karácsonyfa első pillantásra teljesen egyformának tűnik, de 
ha jobban szemügyre veszed őket, láthatod, hogy kisebb-nagyobb 
eltérések vannak köztük, kivéve kettőt. Melyik a két egyforma?





OROSZLÁN VII. 22. – VIII. 23.
Vidámnak, erősnek és magabiztosnak érzi magát. A munka-
helyén különösen bízik önmagában és a képességeiben, ami-
nek köszönhetően feletteseitől különösen sok elismerést zse-
belhet be, de szert tehet néhány irigykedőre is. A karácsony és 
a szilveszter mozgalmasan telik, sokan veszik körül. A társaság 
középpontjában lesz, mint ahogyan ez gyakran lenni szokott.

SZŰZ VIII. 24. – IX. 22.
Kritikus lesz, de szerencsére ezért senki sem haragszik meg 
önre. Hallatlan tapintattal és jó szándékkal mondja el észrevéte-
leit, és ezzel jobbá teszi saját és szerettei mindennapjait. Ez az 
időszak az önkritika ideje is. Saját magával szemben sokkal szi-
gorúbb, mint környezetével. A karácsony előtti hétvégén visszavo-
nultságra lesz szüksége, hogy a jövő évi terveit szövögethesse. 

MÉRLEG IX. 23. – X. 22.
Ámor elhalmozza kegyeivel. Ne csodálkozzon, ha a munkájá-
ban most nem lesz annyira sikeres, sőt, talán most nehéz is 
lesz a hivatást és a magánéletet összeegyeztetnie. Családtagjai 
nagyobb takarékosságra intik az ünnepek előtt, ám nem hallgat 
rájuk. Idén szeretne egy minden eddiginél szebb és fényesebb 
karácsonyt, amelyet sikerrel meg is valósít. 

SKORPIÓ X. 23. – XI. 22.
Anyagi helyzete kedvezően alakul, de mégis elégedetlen, és 
ennek a legendás maximalizmusa az oka. Ha fáradtnak érzi 
magát, arra gondoljon, hogy az ünnepek alatt kipihenheti 
magát. Munkatársaival jól megtalálja a hangot, de családtag-
jai kicsit mellőzöttnek érzik magukat. A drága ajándékok nem 
pótolják a velük töltött időt és a kimutatott szeretetet. 

BAK XII. 23. – I. 20.
Ha üzleti kapcsolatait szeretné bővíteni, új kapcsolatokat kell 
teremtenie, ami kezdetben nehezen megy. Egy új lehetőség 
azonban megadja hozzá az energiát, és még egy új barátot 
is szerezhet. A karácsonyi vásárlást idén az utolsó pillanat-
ra hagyja, de pár remek ötlettel gyorsan megoldja a felkészü-
lést. Ráadásul nagyszerűbb ajándékokkal lepi meg szerette-
it, mint ahogyan tervezte. 

VÍZÖNTŐ I. 21. – II. 19.
Ha korábban megbántotta egy családtagját, akkor ezek a 
napok nagyszerű lehetőséget teremtenek a kibékülésre. 
A magánéletére és kapcsolataira különösen jó hatásokat tar-
togat december közepe. Joggal érzi úgy, hogy az eseménye-
ket ön irányítja, és optimistán tekint a jövőbe. Ha idén – szo-
kásával ellentétben – leltárt készít az évről, nagyon pozitív 
lesz a mérleg!

HALAK II. 20. – III. 20.
December közepe feszült lesz, a munka mellett egyszer-
re szakad önre néhány terhes elintéznivaló is. Szerencsé-
re barátai és szerettei ön mellett állnak, így sikerrel veszi az 
akadályokat. Ha néha úgy érzi, hogy elborítják a teendők, 
iktasson be egy-egy estét, amikor csak a kedvteléseinek 
élhet. A közelgő karácsony sok pihenést és még több örö-
möt tartogat. Hallgasson szervezete jelzéseire, és pihenjen 
minél többet.

KOS III. 21. – IV. 21.
A pénzügyei kezdenek rendbe jönni. Karácsony előtt ez külö-
nösen jó hír, így december közepén nekikezdhet az aján-
dékok megvásárlásának. Idén szeretne mindenkinek vala-
mi szépet és különlegeset venni. Egy családtagja felhívja a 
figyelmét egy hibájára, amelyet ön vonakodik elismerni. Leg-
alább önmagával legyen őszinte, és vallja be bátran, hogy 
csakugyan van olyan szokása, amelyen változtathatna.

BIKA IV. 22. – V. 21.
A hónap első hetében sikerül végre egy hosszúra nyúlt hivata-
los ügyet elintéznie. Most nagyon sok energiára lesz szüksé-
ge, mert az ünnepek előtt szeretne változtatni a környezetén. 
Ez nagyobb munka lesz, mint a szokásos karácsonyi nagyta-
karítás, de örömmel lát hozzá. Tervezzen bátran, mert most 
lesz ereje ahhoz, hogy megvalósítsa a céljait.

IKREK V. 22. – VI. 21.
Nagy energiával lép be ebbe a hónapba. Szerencsére azon-
ban most nem vállal többet, mint amennyit el tud végez-
ni. December közepétől már a következő évi terveken töri a 
fejét. Ha van egy merész ötlete, azt egyelőre ne ossza meg 
a környezetével, mert nem biztos, hogy megértik. Figyeljen 
arra, hogy karácsonykor ne felejtsen el ajándékot venni egy 
fontos személynek!

RÁK VI. 22. – VII. 21.
Csendben, nyugodtan köszönt be a december, amely békés 
időszakot hoz magával. Végre saját magával is tud törőd-
ni, rendet tenni a gondolatai között. Ez emberi kapcsolata-
ira is jótékony hatást gyakorol, és most családtagjaitól is 
sok segítséget kap. Karácsonyra vendége lesz, akinek elő-
ször ugyan nem örül, de az illető jó hírt hoz, vagy érdekes, új 
lehetőséget csillant fel.

HOROSZKÓP

NYILAS XI. 23. – XII. 22.
A jegyén átvonuló Nap bátorrá, bizakodóvá és magabiztossá 
teszi, nem lesz olyan akadály, ami előtt megtorpanna. A kör-
nyezetében most jónéhányan szívesen támaszkodnak a lendü-
letére. Kommunikációs képessége jó formában lesz – ha erre 
az időszakra esik bármiféle vizsga vagy fontos üzleti tárgyalás, 
akkor szinte biztos lehet a sikerben.
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EGY SÉRÜLT GYERMEK ÉRKEZÉSE MINDEN CSALÁDOT MEGVISEL, 
ÁM VANNAK OLYAN SZAKEMBEREK, AKIK A FÉLELMEKET FELOLDVA 

ÖRÖMMÉ TUDJÁK ALAKÍTANI A PICIKKEL VALÓ FOGLALKOZÁST. A TERÁPIÁS 
MÓDSZERT A KORASZÜLÖTT ÉS SÉRÜLT CSÖPPSÉGEKKEL FOGLALKOZÓ GÉZENGÚZ 

ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÓJA, DR. SCHULTHEISZ JUDIT DOLGOZTA KI.

PÉLDAKÉP
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Dr. Schultheisz Judit 
A doktornő 1990-ben hozta létre a Gézengúz 
Alapítványt, hogy sérült csecsemők és kis-
gyerekek kaphassanak megfelelő segítsé-

get. 2004-ben nyitotta meg kapuit a köz-
pont, a Cseppek Háza, emellett még négy 

helyen fogadják a csöppségeket, 
a legújabb, budafoki rendelő felújításá-

ban a MOL önkéntesei is segédkeztek.

Több mint két évtizeddel ezelőtt dr. Schultheisz Judit 
nagy hiányosságra bukkant az egészségügyi ellátó-
rendszerben: miközben sérülten született kislányá-
nak igyekezett megkeresni a lehető legjobb terápi-
ás lehetőséget, azt tapasztalta, egyetlen olyan hely 
sincs az országban, ahol barátságosan, családköz-
pontúan és igazán hatékonyan tudnának segíteni kis-
lányának és egész családjának. Gyakorló gyermekor-
vosként jól látta, milyen nagy szükség lenne egy ilyen 
módszer kidolgozására, ezért 1990-ben létrehozta 
a Gézengúz Alapítványt, mely immár évente körülbe-
lül 2500 pici gyermek fejlődését segíti. „A lányommal 
fejlesztettem ki a módszeremet. Eleinte egyedül vol-
tam, de nagyon hamar felfedezték a különböző szak-
emberek, előadásokat és továbbképzéseket tartot-
tam, mára már hatvanan vagyunk az alapítványnál.” 

Az alapítvány tevékenységének legfontosabb jellem-
zője, hogy holisztikus szemléletet képvisel, és a fejlő-
dés folyamatába bevonja az egész családot. Mivel ez 
komoly krízis, fontos, hogy a szülők feldolgozzák azt 
– amelyhez itt pszichológusi segítséget is kaphatnak 
–, hogy örömmel foglalkozhassanak pici gyermekük-
kel, hogy nyugodt körülmények közt fejlődhessen hét-
ről hétre. Ez a nyugalom tükröződik vissza a Budaka-
lászon 2004-ben megnyitott központon, a Cseppek 
Házán is: csupa meleg szín, puha szőnyeg, sok játék 
– nyoma sincs intézeti hangulatnak. Már öt helyszí-
nen várják a csöppségeket és családjaikat: a Cseppek 
Házán kívül Budapesten  a III. kerület-
ben, Győrben, Salgótarjánban és idén 
ősztől Budafokon is. „Az ország min-
den területéről érkeznek hozzánk 

gyerekek, a Cseppek Házában egy apartmant is kiala-
kítottunk a határon túlról érkező családok számára.”
A terápia nagyon fontos része a vízben zajlik, ezért 
mindegyik városban medencekapcsolattal ellátott 
helyen történnek a foglalkozások. Vízben és száraz-
földön egyaránt tudják használni dr. Schultheisz Judit 
szabadalmaztatott segédeszközét, a Huple®-t, amely 
egészen pici baba kortól alkalmazható. Az egyensúly-
érzék fejlesztése által nyújtott komoly terápiás lehe-
tőséget aknázza ki ez az eszköz, amellyel külföldön is 
nagy sikereket ért már el megalkotója.
Egy alapítvány helyzete azonban sohasem könnyű, 
hiába működött kiváló eredményekkel a Gézengúz, 
támogatók nélkül nem tudott volna fennmaradni. 
„A MOL Gyermekgyógyító Program keretében 2007 
óta támogatják munkánkat, de legutóbb más formá-
ban is segítettek: a budafoki helyszín létrejöttét nem-
csak pénzzel, hanem önkéntes munkával is támo-
gatták, nélkülük biztosan nem jöhetett volna létre.” 

– számol be az együttműkö-
désről az alapítvány 
vezetője.

Tomanicz Éva






