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Idei első számunkban bátorságról, életpróbákról és
nagy döntésekről olvashatnak. Címlapsztorinkban
Marozsán Erika színésznő beszél arról, hogy élete tele
van bátorságpróbákkal, hiszen egy szabolcsi kis településről indulva, pályafutásában és civil életében is
nehéz és bátor döntéseket meghozva hol New Yorkban, hol Berlinben, hol Budapesten él, alkot, játszik,
nevel. A Presser Gáborral készült interjúnkból pedig az
ő életpróbáira is fény derül: két hónap alatt megírt egy
balettet, amelyből a BBC szignálja lett, és hiába hívták
mesés ajánlattal Amerikába vagy Liverpoolba a Paul
McCartney-iskolába tanítani, számára a nagy utazást
éppen az itthon maradás hozta el. De a legbátrabb
szereplője mostani számunknak mindenképpen
dr. Boldizsár Katalin, aki kidolgozta a világon egyedülálló meseterápiás módszert, amellyel gyerekeken és felnőtteken is igyekszik segíteni. Sőt 2010 óta
Palóznakon, döntően állami gondozott gyermekek számára terápiás táborokat is tart. A vele készült beszélgetésből kiderül, hogy szerinte a mesékben nem pusztán
egyszerű történeteket olvashatunk, hanem olyan életbölcsességeket, amelyek akár évezredek óta az emberiséggel vannak, s melyek még ma is képesek ugyanazt
a hatást kiváltani: segítenek rájönni a lelkünkben gyökerező problémák megoldására és átlendítenek a holtponton, hogy „rálelhessünk életünk és jövőnk napsugarasabb oldalára”. Karácsony után, ezekkel a történetekkel kívánunk mi is melegséget hozni a csikorogva induló
januári napokban, és persze ajánljuk minden szolgáltatásunkat és termékünket az év minden napján.
Jó olvasást kívánunk!

10 TIPP A BIZTONSÁGOS
TANKOLÁSÉRT!
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autós-motoros hírek

Minidízellel jöhet a Volkswagen
A háromhengeres motorok után a kéthengereseké lehet a jövő. A Fiat után most a Volkswagentől szivárognak ki olyan, nem is igazán
cáfolt hírek, hogy egy kéthengeres dízel fejlesztésén dolgoznak. A kis TDI-ből akár 60-65
lóerő is előcsalható lenne, ami egy Up! vagy
Polo mozgatásához bőven elég, nem beszélve a
rendkívül kedvező fogyasztásról.

Polo méretű hobbiterepjáró

Az MBQ platformnak köszönhetően a Volkswagen bármilyen új modellt viszonylag gyorsan és kis költséggel
tud fejleszteni. Ezt kihasználva akár 2014-ben hivatalosan bemutathatják a legújabb sikervárományost: a Polo
méretű mini szabadidő-autót, amely a gyártó tervei szerint nemcsak Európában, hanem Észak-Amerikában is
komoly figyelemre számíthat. A prototípusnak tekinthető verzió a Sao Paulo-i Motorshow-n debütáló Taigun.
Az autó 3859 mm-es hosszával csaknem 60 centiméterrel rövidebb, mint a Tiguan és mindössze 985 kilót
nyom. A hajtásáról egy 108 lóerős, négyhengeres turbós benzinmotor gondoskodik. A Volkswagen egyelőre
a visszajelzésekre vár, azoktól teszi függővé, hogy elindítja-e a Taigun gyártását.

Költözik a Clio II Európában 1998 és 2006
között kimondottan sikeres volt a Renault kisautójának második szériája, amelynek csak
2012 közepén állt le végleg a gyártása – legalábbis az öreg kontinensen. A Renault ugyanis
Dél-Amerikába költözteti a modell gyártósorát,
abban bízva, hogy Mercosur néven konkurenciát teremthetnek az ugyanott próbálkozó Fiat
Paliónak és a Volkswagen Foxnak.

A Spydert
is felfrissítették

Itt az új háromkerekű
A háromkerekű, fedett városi robogók elsősorban a Távol-Keleten népszerűek, de Európában
sem elhanyagolható a népszerűségük.
A szegmens élharcosa, az egykor kínai, ma
már olasz–japán házasságban működő Adiva
Milánóban mutatta be legújabb modelljét, az
AD3-at. Az új változat már lehajtható tetővel
készül, futóművének megoldása hasonló, mint
a Piaggio MP3 esetében. A kényelem mellett a
funkcionalitása is bővült: óriási csomagtartójában nemcsak az aktatáska, hanem a délutáni
bevásárlás eredménye is elfér.

Jöhet a legkisebb Mazda A Mazda2-nél is
kisebb, nagyon takarékos városi kisautó tervezésében gondolkodnak a japán autógyártónál.
A legkisebb Mazda 2016 és 2020 között kerülhet világszerte a piacokra. Szinte biztos, hogy a
japánok nem egyedül vágnak bele a projektbe:
várhatóan a Fiat vagy a Ford társul be melléjük.

Régiséget újonnan Szokatlan, de mindenképpen vevőcsalogató lépésre szánta el magát
a Ford: a régi szerszámokkal korhű változatban, de már galvanizált – azaz rozsdamentes –
lemezekből készítik el az 1940-es Coupé típus
eredeti karosszériáját. A modell még rendkívűl
népszerű a hot rod autók építői között, de már
nagyon ritkák a jó állapotban megmaradt
példányok.
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A Lamborghini Párizsban mutatta be a Gallardo merev tetős változatának frissített modelljét,
most pedig itt a vászontetős
Spyder új ruhája is. A tervezők
maradtak a kupé esetében bevett
módosításoknál: radikálisabbak, azaz
agresszívebb formájúak lettek az első és a hátsó levegőbeömlők, kicsit megpiszkálták a diffúzort és a légterelőket is babrálták. Sikerült érdemben javítani a motor hűtésén is, amellyel egy komoly
hibaforrást küszöbölnek ki. Az utasok mögött továbbra is az 560 lóerős,
540 Nm nyomatékot leadó erőforrás teszi a dolgát, és a Spyderhez is
rendelhető a vadiúj, 19 hüvelykes polírozott felnigarnitúra.

Szuper sportos Juke

A Nissan mérnökei csak jópofa tréfának szánták az elsőként felskiccelt Juke-R modellt,
de a napvilágra került tervek olyan mértékű érdeklődést generáltak, hogy már meg is
kezdődött a különleges modell sorozatgyártása. Különleges azért, mert a kis Juke-ba
a Nissan GT-R időközben megújult, 3,8 literes duplaturbós, 545 lóerős motorja kerül.
Az autó így alig 3 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ig, a végsebessége pedig
275 km/h. És ha már a kedves vevő kifizeti érte két Ferrari árát, akkor kap némi vizuális
extrát is: kicsit faragtak a küszöbökön, a légbeömlőkön és a kipufogóvégek környékén.

autós-motoros hírek

Ünneplőben
a történelmi modell

Harminc éve, hogy az addig csak a bokszer motorblokkokra esküdő BMW bemutatta első soros, folyadékhűtéses gépét, a K1300S-t. Amit akkoriban általános elképedés és értetlenség fogadott, mára igazi klasszikussá nemesedett. Az évfordulóra a
bajor gyártó kiadott egy egyedi festésű változatot, amely még egy-két extrafelszerelést is
kapott. Így az ESA II elektronikus markolatot, a
menet közben állítható futóművezérlést, guminyomás-figyelőt és kipörgésgátlót, valamint egy intelligens váltóasszisztenst is.

1640 km/h

A nagy cél: hangsebesség szárazföldön

De nem négy keréken – az Aussie Invader 5R névre keresztelt guruló rakétának
ugyanis csak három kereke van! Az ausztrálok a brit Bloodhound csapattal versengve próbálják elsőként áttörni az 1000 mérföldes (kb. 1640 km/h) álomhatárt, egyúttal
átlépni a hangsebességet. Ennek érdekében a rakéta formájú „autójukat” nem sugárhajtómű, hanem rakétamotor mozgatja: az Atlas V űrjármű egyik gyorsítófokozatának
átalakított verziója, amellyel 20 másodperc
alatt érhető el az áhított sebesség. Az egyenként 100 kilós, alumíniumötvözetből készült
kerekek akár a percenkénti tízezres fordulatot is elviselik, a jármű végére szerelt vezérsík pedig segít a földön tartani a reménybeli rekordert.

Tripla csavar

A nemrégiben bemutatott, vadonatúj Auris egyszerre három fronton indít támadást, hiszen formaterve, minősége és műszaki megoldásai is kiemelik a C-kategória többi modellje közül. A rendkívül dinamikus formavilágú autó friss, fiatalos lendületet hoz a japán cég kínálatába, a látványos
megjelenés mellett olyan kidolgozást és igényes anyagokat kínálva, amely még a Toyota köztudottan magas minőségi színvonala mellett is újszerűen hat.
Az Auris harmadik ütőkártyája pedig a legmodernebb benzin- és dízelmotorok mellett kínált full hybrid hajtás, amely
nemcsak műszakilag, hanem fogyasztás és emisszió tekintetében is egyedülálló a C-kategóriában.
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címlapsztori

Bátorságpróbázó
MAROZSÁN ERIKA

NEW YORKBAN ÉL - MEG OLYKOR BERLINBEN ÉS BUDAPESTEN. IDŐBEN,
TÉRBEN, PILLANAT- ÉS MOZGÓKÉPEK MENTÉN KALANDOZUNK
A NYÍREGYHÁZA MELLŐL SZÁRMAZÓ MAROZSÁN ERIKÁVAL, AZ ITTHON EZ
IDŐ TÁJT AZ HBO TERÁPIA CÍMŰ SOROZATÁBAN LÁTHATÓ SZÍNÉSZNŐVEL.
A TEJVÁSÁRLÁS DILEMMÁJÁTÓL AZ ÓCEÁN ÁTSZELÉSÉIG.

Stílus és Lendület: Ma is jógázott?
Marozsán Erika: Lusta vagyok hozzá, pedig ha igazán jól akarnám érezni magam a bőrömben, minden
nap kellene jógáznom. Ezen én a fizikai igénybevételt
értem, ritkán meditálok.
S&L.: Lusta – mondja egy volt balettintézeti növendék. Vagy pont azért mondja?
M. E.: A Balettintézetből kikerülők elvárásai önmaguk fizikai kondíciójával kapcsolatban sokkal magasabbra kerülnek az átlagemberénél.
S&L.: Budapesten, Berlinben és New Yorkban is otthonosan mozog – milyen nyelven álmodik?
M. E.: Két év szünet után élek ismét New Yorkban,
a hétköznapjaim viszont továbbra is magyarul zajlanak, mivel minden szabadidőmet a családommal töltöm. Otthon sohasem beszélünk angolul, de így is
kérlelhetetlenül terjeszkedik a nyelv, tudat
alatt beszüremlik a sejtekbe. Előfordul,
hogy angolul álmodom, és mint a korcsolyán, gyönyörűen siklok a legnehezebb témákban is. Szerintem ilyenkor
minden passzív tudásunk életre kel.
S&L.: Felpiszkálja, hogy az álom
emeli anyanyelvi szintre?

Marozsán Erika
A nagypapa totónyereményéből vásárolt zongora, a budapesti Balettintézetben töltött évek és az első film (1989: Béketárgyalás, avagy az évszázad csütörtökig tart) adja az első pályaszakasz ívét, a forgatás ugyanis új irányt mutatott a
szabolcsi Újfehértón felcseperedő színésznőnek. A Táncművészeti Főiskola kipipálása, a szülők tudta nélkül megejtett felvételi és a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után az Új Színház társulatának tagja lett. Az 1999-es Szomorú
vasárnap című film új távlatokat nyitott előtte. A közvélekedéssel ellentétben ekkor
még nem költözött külföldre a 2000-ben bemutatott One-Day Crossing (Egy nap
története) című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölt színésznő. Az óceánon is átkelő, Los Angelesben, majd New Yorkban élő, itthon és Németországban
is foglalkoztatott „bátorságpróbázónak” 2006-ban „Szakíts, ha tudsz” címen jelent
meg az első lemeze, ebben az évben a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét is
megkapta. Férje Hapák Péter fotós, akivel egy lánygyermekük született eddig.
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címlapsztori

„k ét év SzÜnet

után élek iSmét
neW Yorkban,
a hétköznaPJaim
viSzont továbbra iS
magYarul zaJlanak...”

címlapsztori

„Szembenézni

önmagunkkal az
oroszlánvadászathoz
fogható”
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M. E.: A maximalista mindig mindenben talál hibát
– legalább dolgozhatom, rosszabb esetben rágódhatom rajta.
S&L.: Woody Allen szerint New Yorkban mindenkinek van pszichológusa. Ön a szabályt erősítő kivétel,
vagy az HBO-sorozat, a Terápia zöld kanapéja ismerős bútordarab volt?
M. E.: Sohasem jártam pszichológusnál – sajnos.
A Terápia forgatása izgalmas élmény volt, és nem
is hatástalan: szeretném kicsit kényeztetni magam,
izgalmas lenne egy jó szakemberrel titkos terepekre
kalandozni a pszichémben. Szembenézni önmagunkkal az oroszlánvadászathoz fogható.
S&L.: A városi szóbeszéd úgy tartja, a Szomorú
vasárnap című film forgatása közben a színészekkel
foglalkozott szakember.
M. E.: Hamis a legenda, senki sem próbálta feloldani a dal és a film köré fonódott öngyilkossági mítoszt.
Valószínűleg mégis a halál motívuma az, ami a munka alatt olyan édes és szoros baráti összefonódást
eredményezett színészek és alkotók között.
S&L.: Nevezhetjük sorsfordító filmnek, vagy a jelző a
Béketárgyalást illeti?
M. E.: A Béketárgyalás kimozdított a balett biztosnak
hitt mezejéről, érdekelni kezdett a prózai színház,
a film. A mesés balett már untatott, minden mást
bizsergetőbbnek találtam. A Szomorú vasárnap újabb
kaput tárt ki – a nyugat, előbb Németország, aztán
az Egyesült Államok felé.
S&L.: Mire jutott, az amerikai közönséget mi fogta
meg a Szomorú vasárnapban?
M. E.: Mint mindenkit, akit megérintett, a jó értelemben vett szentimentalizmus, a romantikára való hajlandóság, esetleg a halál édes-borzongató érzése, a
szerelem és a történelem kuszasága az, ami a nézőt
a történethez láncolja.
S&L.: Kérik néha, hogy énekelje el a Seress-dalt?
M. E.: A film után sokszor elénekeltem, eltérő hangszereléssel. Izgalmas látni, milyen képlékeny a dal.
S&L.: Hogy tervez a szabadúszó színésznő?
M. E.: Nehezen. Jó lenne megint énekelni.
S&L.: A kislányának, magának vagy stúdióba vonulós, lemezfelvételi szándékkal?
M. E.: Bizonyos időnként muszáj, hogy a zene az életem része legyen. Belső igény. Gyerekként zongoráztam, aztán jöttek a balettintézeti évek. Az akkori
impulzusok miatt úgy érzem, süketek a zene nélküli
periódusaim. Szóval, úgy gondolom, ebbe az irányba
lépek, talán készítek egy új lemezt. A filmezést illetően a gyümölcsérés időszaka van, a Terápia mindennap látható az HBO-n, jövőre három német filmemet
is bemutatják.
S&L.: Mi volt az első hangsúlyos, önálló döntése?
M. E.: Budapesten, a Balettintézetben akartam
tanulni. Tízévesen.
S&L.: Ez milyen élmény hatására pattan ki egy
újfehértói lány fejéből?
M. E.: Újfehértón és Nyíregyházán is jártam balettiskolába, amelyeket anyukám talált. Különóra különórát követett, amiért nagyon hálás vagyok neki.

címlapsztori
S&L.: Önmagáról mondta: a fontos kérdésekben gyakorlatilag gondolkodás nélkül
határoz. Ezzel a módszerrel kijátszhatjuk a bizonytalanságot?
M. E.: Hallgatnunk kell a megérzéseinkre, és történjen bármi, nem szabad utólag
megbánnunk a lépést. A rágódás nem termékeny időtöltés.
S&L.: Genetikailag kódolt a döntés bátorsága?
M. E.: Ha feldobják a labdát, én továbbrúgom. A sakkban is jól reagálok, de nehezen teszek nyitólépéseket. A hétköznapjaimban sok a bizonytalankodás.
S&L.: Tehát azon mereng, hogy elég lesz-e a hűtőben lévő tej a holnapi kávéhoz,
az viszont nyílegyenes, hogy egy óceánnal arrébb költözik?
M. E.: Valahogy úgy.
S&L.: A gyermekében is ugyanezt látja?
M. E.: A kislányom külsőre és természetében is nagyon hasonlít rám, tele életkedvvel és szenvedéllyel, ha valamit nem tud rögtön megcsinálni, addig kísérletezik, amíg célt nem ér. Mint minden anya, én is azt gondolom, hogy zseninek született. De a születés első másodpercétől önálló személyiség. Ezt erősítem benne.
S&L.: Fordítva is működik? Fotós férje nem nyüstölte a képalkotás szépségével?
M. E.: Fotózgatok – naiv dilettánsként. Nem véletlen, hogy fotós a párom. A pillanatfelvételek sokszor mélyebb történetekről mesélnek a mozgóképnél, jobban
megmozgatják a fantáziánkat.
S&L.: Akkor mi járt a fejében, amikor gyerekként fiús vonásokkal tüntetett? Fiúruhákba bújt, gombfocizott és focizott…
M. E.: Lázadtam. A bátyám kénytelen volt mindenhová magával vinni. Focizáskor általában a kapuban kötöttem ki, de ha jött a labda, valaki onnan is továbblökött. Igazi kutya-macska kölykök voltunk, fiúsan verekedtünk. Aztán egyik napról
a másikra szeretetteljes testvérekké értünk. Hála neki, ha kellene, biztosan meg
tudnám védeni magam.
S&L.: A közelmúltban adott hazai interjúk többségének ugyanaz a budapesti kávéház volt a helyszíne. Ragaszkodást gondoljunk mögé?
M. E.: A Dunaparkot egyrészt szeretem, és Budapesten a közelében van a lakásunk. De ha az Újlipótvárosra gondolok, a Sarki Fűszeres nevű kis kávézó a szívem
csücske. Olyan, mintha hazamennék. Így karácsony körül talán még jobban hiányzik, például az isteni kuglófjuk miatt. New Yorkban, pontosabban Brooklynban, a
lakásunkhoz közel találtunk egy csodálatos kávézót, ami valamelyest feledteti a
hiányt. Talán a színházi közösség iránti vágy kivetüléséről lehet szó. Bennem így él
a pesti kávéházi tradíciók öröksége. Bár vidéken születtem, és az utóbbi tíz évben
sok időt töltöttem külföldön, „pesti lány” maradok. Ott lettem az, aki vagyok. De
Berlinben is akad egy-két hely, ahol tudják, mit hozzanak ki nekem, anélkül, hogy
rendelnék.
S&L.: Mi kerül ilyenkor az asztalra?
M. E.: Habos kávé croissant-nal.
S&L.: Aki egyszer „beleharapott” a Nagy Almába, sosem szabadul az ízétől?
M. E.: New York ezerarcú város, szerintem az egyik legizgalmasabb hely a világon. Elképesztően barátságosak és nyitottak az emberek, a kultúra szinte rád
ömlik – zene, tánc, múzeumok, az építészete is lélegzetelállító. A színház nem
túl izgalmas, habár a zenés, nagyszabású darabok kedvelői lubickolhatnak.
Ugyanakkor az, ami Pesten vagy Berlinben élteti a színházat, itt nem létezik. Ez
a kör szűkebb, ami szintén hiányérzetet szül – legalábbis bennem. Persze, akadnak menedékek. Ilyen a BAM nevű színház, ahol főleg európai és ázsiai társulatok vendégjátékát lehet megnézni, és majd’ minden évben fellép a kedvenc koreográfusom, Pina Bausch társulata. Ha tehetem, ott ülök az előadásukon.
S&L.: A szomszédai tudják, hogy színésznő?
M. E.: Jellemzően nem, ami felettébb felszabadító érzés. De ha írott
formában találkoznak a nevemmel, és az interneten megnézik, ki is vagyok,
oda az inkognitó.
S&L.: New York felöltötte a karácsonyi jelmezt?
M. E.: December elején átöltözött a város, csupa romantikus csillogás. Az idén itthon is, New Yorkban is karácsonyoztunk, én pedig – mint mindig – nagy sütésfőzést rendeztem. Ami már-már felér egy jógázással.
Lipcsei Árpád

mol-hírek

Újságírókat díjazott a MOL Új Európa Alapítványa

A MOL az Új Európa Alapítvánnyal karöltve hozta létre a Média a Tehetségekért Díjat, amelyre a sport, a tudomány és a kultúra területén tevékenykedő fiatal tehetségekről író újságírók pályázhattak szeptember 30-ig
megjelent cikkekkel. A pályamunkák közül Stumpf András, a Heti Válasz újságírója, továbbá Keresztes Ilona és
Mezei Dániel, az MTVA munkatársai alkotta zsűri válogatta ki a legjobbakat. A díjátadón a tehetségek az alapítvány kurátoraitól, továbbá jószolgálati nagykövetétől – Csányi Sándor színművésztől, és az alapítvány korábbi
támogatottjától – Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívótól vehették át oklevelüket.

Tele kérem!

Újraindult a tavaly is nagy népszerűségnek örvendő használtsütőolaj-gyűjtő kampány! Látogasson el a MOL-kutak egyikére, s ha most magával
viszi az otthonában felhalmozódott káros étolajat, akkor ajándékba kap egy újrahasznosított
műanyagból készült, praktikus gyűjtőedényt.
A környezetbarát kezdeményezés igazi sikertörténet. Eleinte 100 MOL-töltőállomás vett részt a
programban, 2012 decemberétől pedig már mintegy 168 benzinkút közül válogathatunk. 2011ben csaknem 30 ezer környezetbarát gyűjtőflakon talált gazdára, amelynek számát idén további 15 ezer darabbal emelik meg. Az egész program alatt pedig mintegy 120 tonna használt sütőolaj gyűlt össze, és került a Rossi Biofuel komáromi üzemébe, ahol értékes bioüzemanyagot állítanak elő belőle.
A használt sütőolajakat átvevő töltőállomások listája megtalálható a www.mol.hu/sutoolaj oldalon.

Platinalemez
a Tankcsapda új albuma

Villámgyorsan, mindössze néhány hét alatt platinalemez lett a Tankcsapda legújabb albuma, a Rockmafia
Debrecen. A kizárólag MOL-kutakon, mindössze
990 Ft-ért kapható CD tizenkét vadonatúj dalt tartalmaz – köztük a közönségkedvenc M.A.F.V. és a
Számolj vissza –, s már a megjelenés után 36 órával
aranylemez lett, de a platinalemez is kevesebb mint
egy hónapig váratott magára. Az együttes túl van a
2012-es Rock a nevem turnén, és legközelebb 2013
márciusában indul országos lemezbemutató koncertsorozatra. Az albumot forgalmazó kutak listája itt
található: http://mol.hu/hu/tankcsapda/

Nyertesek:
Kiss Bea, Kossuth Rádió (Rádió kategória), Szalay Attila, Képes Sport
(Print-online kategória), Bárány Dániel
és Krisztián, mno.hu és Takács Mária,
origo (Tv-videó kategória). A Közönségdíjat Farkas Erika és Kiss Bea, a
Kossuth Rádió munkatársai kapták.

Télen MOL bringamegőrző

A MOL bringaPROGRAM télen sem szünetel! A téli hónapok alatt gyakran
okoz gondot kerékpárjaink tárolása, sokszor kénytelenek vagyunk a gangon, a lakásban vagy az erkélyen tárolni, ami mások számára is kellemetlen
lehet, és a szakszerütlen tárolás miatt károsodhat, sérülhet a kerékpárunk.
A MOL bringaPROGRAM 2013. április 30-ig lehetőséget nyújt arra, hogy aki
szeretné, őrzött, zárható és fűtött raktárban megfelelően tárolhassa a hideg
időszakban kerékpárjait. Mindemellett nemcsak a tárolásra, hanem az általános karbantartásra is további lehetőség nyílik. Csak annyit kell tennünk,
hogy nyitvatartási időben elvisszük bringánkat a budapesti I. ker. Fő utca
14–18. szám alatt található bikeLAB szaküzletbe és szervizbe. A szolgáltatás jelképes költségeit (1990 Ft) megtérítve és a részletes átvizsgálás után
kerékpárunkat elszállítják egy biztonságos, fűtött raktárba, ahol szakszerűen tárolják majd. További részletek a MOL bringamegőrzőröl:
www.molbringaprogram.hu

A jövő tehetségei

A 2006 óta működő MOL Tehetségtámogató Program az elmúlt 6 év alatt
több mint 300 millió
forinttal segítette a feltörekvő
és tehetséges fiatalok
pályafutását. Idén ismét
közel 100 fiatal művészés kutatópalánta került
be a díjazottak csoportjába, akik között összesen
Stark János Mátyás
18 millió forintot osztott
és Kovács Attila Roland (lent)
ki az Új Európa Alapítvány
kuratóriuma. A 10–18 év közötti tehetséges fiatalok pályafutásukat és fejlődésüket segítő eszközvásárlásra, továbbá útiköltségekre igényelhettek
támogatást. A sikeres pályázók között olyan fiatal tehetségek bukkantak
fel, mint a 15 éves, hegedűművésznek készülő Stark János Mátyás, és a
15 éves olajképfestő Kovács Attila Roland.

Magyar Posta
a MOL-kutakon

A MOL Magyarország és a Magyar
Posta közös programjának köszönhetően egyszerűbben és gyorsabban tudjuk elintézni postai teendőinket.
A két vállalat közösen bővítette szolgáltatásait, és mintegy 55 MOLtöltőállomáson – 8 budapesti és 47 vidéki – küldhetünk és fogadhatunk csomagokat a „PostaPontokon”. A MOL postapont kutak előnye,
hogy 0-tól 24 óráig nyitva vannak, a nap szinte bármelyik szakában
küldhetünk és átvehetjük a beérkező csomagjainkat, melyek érkezéséről SMS-ben és e-mailen keresztül értesülhetünk. Az ügyfelek könynyedén tudnak parkolni a kutakon és bankkártyával is tudnak fizetni.
További információ: www.posta.hu/postapont

sztárteszt

Nagy
P RESSER G ÁBOR

AZ UTAKON A NYUGALOM ÉS A KIKAPCSOLÓDÁS HÍVE,
A KÍSÉRLETEZÉST MEGHAGYJA A HANGOK VILÁGÁRA.
PRESSER GÁBOR NEM SZÁGULDOZIK, MÉGIS OLYAN
MESSZIRE ÉRT, AHOVÁ CSAK KEVESEN. TÉR- ÉS STÍLUSBELI
UTAZÁSRÓL EGYARÁNT VAN MIT MESÉLNIE.

Stílus és Lendület: Hadd kezdjem egy személyes élménnyel! Kislánykoromban otthon állandóan Omegát hallgattunk, a Gyöngyhajú lány volt a kedvencem.
Emlékszem, amikor édesapám mesélte nagy büszkeséggel, hogy a dalt egy
híres külföldi zenekar is elkészítette angolul. Nagyon izgatott lettem – amíg
meg nem hallottam a Scorpions-feldolgozást. Óriási csalódás volt!
Presser Gábor: Nagyon örülök, hogy ezt mondja! Még ma is kettős érzéseim

„Magam mögött
hagytam
a száguldozós
korszakomat.”

utazás
vannak a White Dove-val kapcsolatban. Egyrészt,
persze, büszke vagyok rá, másrészt viszont ma már
biztosan nem hagynám magam, de akkor tehetetlen voltam. A gitáros ugyanis okvetlenül társszerzőm
akart lenni – egy akkor már hosszú évek óta létező
dalnál! –, nyilván a jogdíjak miatt. Beleerőszakolt két
teljesen felesleges akkordot, amitől finoman szólva
sem lett jobb a dal, de mivel jótékony célra készült
a szám – a ruandai mészárlás kapcsán vették fel –,
nem akartam kicsinyeskedni.
S&L.: Egy másik külföldi emlék: mit szólt, amikor
megtudta, hogy egyetlen balettjának egyik részlete a
BBC szignálja lett?
P. G.: Éppen egy angliai hotelszobában feküdtem,
amikor meghallottam a BBC hír-

adójában a saját zenémet. Először azt hittem, megőrültem, de még a felvételt is felismertem, tőlem vették, én játszottam rajta, csak nem hallucinálhattam
– gondoltam magamban. Ha egy rejtett kamera rögzítette volna az arcomat eközben, szerintem mindenki halálra röhögi magát rajtam. Valószínűleg olyasmi fejet vághattam, amilyenre a színészek is csak
ripacskodva képesek.
S&L.: Hogyan került a balettzene a brit televízióba?
P. G.: Mivel mindez hétvégén történt, meg kellett várnom a hétfőt, hogy kiderítsem. Felhívtam az itthoni kiadómat, hogy figyeljetek már, ezek idekint az én
zenémet játsszák a tévében. Mire legyintettek: ja,
tudjuk, bocsánat, elfelejtettünk értesíteni téged, de
egy hatalmas üveg pezsgő vár rád idehaza!
Mint kiderült, a BBC egyik munkatársa hallott engem

sztárteszt
a kinti stúdióban, ahogy a darabot játszom, megtetszett neki a részlet, hivatalosan ki is kérték a
kiadómtól, szépen, rendben lejátszódott az adásvétel. Csak épp engem felejtettek ki belőle.
S&L.: Ez kissé azért abszurd, nem?
P. G.: Az, de mit csináltam volna? Nem voltam mérges, sőt, rettentően örültem neki. Ami azt illeti, a
Magyar Televízió is használta az egyik zenémet szignálként, anélkül, hogy elkérték volna. Amikor megkérdeztem az illetékes munkatársat, hogy ez mégis hogyan működik, annyit mondott: örüljek, hogy a
zeném szerepel az MTV műsorában. Ennyi.
S&L.: Határozott embernek tűnik, nem csinált
balhét?
P. G.: Nem vagyok túl jó az önérvényesítésben. Ezt
főleg a külföldi évek során tapasztaltam meg. Naivan
azt hittem, hogy nem kellek én a külföldi sikerhez,
megy ez távolról is, majd a dalok utaznak helyettem.
Amikor elváltam a kinti kiadómtól, az újonnan kinevezett igazgatónő azt mondta, abban látja a problémát,
hogy nem volt kinti képviselőm. De ki gondolta volna,
hogy ha nem megyek be heti kétszer-háromszor verni
az asztalt, nem foglalkoznak velem?
S&L.: Így aztán maradt a mi „Picink”. Nem bánta
meg?
P. G.: Amikor 1974-ben kaptam egy visszautasíthatatlan amerikai ajánlatot egy filmstúdiótól, nemet
mondtam. Még csak azt se mondanám, hogy komolyan, hosszabb ideig felmerült volna bennem a távozás gondolata – tehát nem volt mit megbánnom.
Jó így.
S&L.: Azt azért elárulhatná, hogyan jutott eszébe
balettot írni!
P. G.: Nekem sehogy! Behívatott a Magyar Állami
Operaház akkori főigazgatója, Mihály András. Elképzelni sem tudtam, mégis mit akarhat tőlem – ismert
kölyökkoromból, a fiával, Tamással együtt tanultam
komolyzenét, és emlékszem, nagyon rossz néven vette, hogy felhagytunk vele. Szóval, ott ültem az irodában, ő meg a kezembe nyomott egy balettszinopszist,
és mondott egy olyan határidőt, amire szerintem ő
maga se hitte el, hogy el lehet készülni.
S&L.: Megcsinálta.
P. G.: Meg, hiszen ki volt írva a premier. Nagyjából
két hónap alatt. Akkor még mellettem volt Kiss István, a kiváló hangmérnök. Ha ő nem ad erőt, amikor már feladtam volna, ma nincs balettom, és nincs
BBC-s sztori sem.
S&L.: Paul McCartney önhöz képes jócskán lemaradásban van, neki csak tavaly mutatták be a balettját.
P. G.: Bárcsak egyéb vonatkozásban is hasonlítgatnának minket! (nevet) Egyébként néhány évvel ezelőtt
megkeresett McCartney képviselője, és felkért: tanítsak a liverpooli iskolában, amelyet ő alapított. Eljött
Budapestre, és ecsetelte, mi lenne a pontos feladat,
milyen kondíciókkal. Természetesen majd’ szétvetett
a büszkeség és az öröm, de úgy gondoltam, az a tisztességes, ha megosztom vele a kételyeimet is. Hogy
ezt nekem át kell gondolnom, fel kell készülnöm,
mert nem szeretnék felsülni. Megdöbbent.
S&L.: Lett valami az egyezségből?
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„Az évek során
megtaláltam
azokat az embereket,
akiknek számít
a véleménye.”

Körülvesz a nyugalom
„Sok finom gépet vezettem már, de ez a Lexus a legfinomabbak közé tartozik. Azért használom ezt az autóiparban
talán szokatlan kifejezést, mert valahogy ez járt a fejemben,
miközben próbálgattam az autót. Ezt a kívül-belül gyönyörű
kocsit vezetve szokatlan nyugalom vett körül még a városi
hisztis forgalomban is. Biztos, hogy technikailag tökéletes
ez az autó, ahhoz nem sokat értek, de ez a megnyugtató
autózás óriási élmény volt.”

P. G.: Nem. Mondta is a hölgy, hogy ő azt hitte, majd
ugrálni fogok örömömben. Egyszerűen nem értette,
hogy noha belül pontosan így éreztem, de ha elvállalok egy ilyen feladatot, csak a munkámra akarok
koncentrálni, és nem arra, hogy jó vagyok-e, meg
tudom-e őrizni a pozíciómat.
S&L.: Igényli a dicséretet?
P. G.: Aki azt állítja, hogy nincs rá szüksége, az nem
mond igazat. Persze, nem mindenkitől fontos a pozitív megerősítés. Az évek során megtaláltam azokat
az embereket, akiknek számít a véleménye.

S&L.: Kik ők?
P. G.: Olyan emberek, akiket többre tartok
magamnál.
S&L.: Olvas kritikákat? El tudja őket viselni?
P. G.: Persze, bár olyan kevés manapság a megalapo-
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zott kritika, hogy ha valaki szakmailag alá tudja támasztani az állítását, még akkor is gyönyörűséggel olvasom, ha nem épp pozitív rám
nézve, amit mond.
S&L.: Volt, hogy felbosszantotta magát egyegy kritikán?
P. G.: Persze, többször is, de azért annyira
nem, hogy megjegyezzem a konkrét eseteket. De mit is lehet ilyenkor csinálni? Válaszoljak rá? Akkor arra újabb válasz jön, beszállnak a kollégák… Felesleges belemenni az ilyenekbe, a nyilvánosság az övék, én meg alkotok. A pályafutásom alatt
sohasem pereltem, sohasem kértem helyreigazítást.
S&L.: Az idő pedig önt igazolta. Olcsó lenne előhozakodnom a Nagy utazás című dallal, mint párhuzammal, de azért ebben a rovatban mégiscsak adja
magát a kérdés: szeret vezetni?
P. G.: Ez nálam változó. Alsóbbrendű utakon nagyon.
Amikor nem kell sietni, és élvezhetem a tájat, az
autót, a vezetést magát.
S&L.: Nem tűnik száguldozós típusnak.
P. G.: Kinőttem belőle. Már jó ideje nem kaptak el
semmilyen kihágásért – no, nem azért, mert megúsztam volna bármit, hanem azért, mert nem követek el
semmit. Magam mögött hagytam a száguldozós korszakomat.
S&L.: Mit hallgat vezetés közben?
P. G.: Az a hangulatomtól függ. De nagyon gyakran,
főleg, ha városban autózom, az épp készülő munkáimat hallgatom.
S&L.: Ez kissé munkamániásan hangzik.
P. G.: Nem mondanám magam munkamániásnak,
de a városban való közlekedést időpocsékolásnak
érzem, ezért szeretem azt érezni, hogy amennyire
csak lehet, hasznosan töltöttem az utat.
Csepelyi Adrienn

A jövőformáló
Lexus GS 450h ECO
Motor:
2GR-FXE, Dual VVTI
Löktérfogat:
3456 cm3
Max. teljesítmény :
215 kW/288 LE
Hosszúság/szélesség/magasság:
4850 mm/1840 mm/1455 mm
Max. sebesség:
250 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h):
5,9 s
Üzemanyagfogyasztás (városi-országúti-vegyes):
6,5-5,4-5,9 l/100 km
Bruttó listaár:
14 990 000 Ft

Fontosabb felszereltség, extrák:
Abroncsnyomásra figyelmeztető rendszer TPWS),
ABS, DRS, EPS, ECB, holttérfigyelő rendszer,
integrált járműdinamika-vezérlőrendszer (VDIM),
kipörgésgátló, függöny-, oldal-, térdlég-, vezető- és utasoldali légzsákok, riasztóberendezés
indításgátlóval, 3,5 colos színes multiinformációs
kijelző, prémium audiorendszer, automata vezérlésű, háromzónás klimaberendezés, bőrborítású
sebességváltó gomb, 17 colos könnyűfém keréktárcsák, karosszéria színére fényezett első és
hátsó lökhárító.

Lexus GS 450h ECO

a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic Star
PC 5W-30

NatÚra

TIPP
1a0
biztonságos
tankolásért!

1. Lassítson!
A töltőállomásokra való behajtások gyakran okoznak
balesetveszélyes helyzetet. Lassítsa le autóját, amikor behajt a kútra, és vigyázzon saját maga és utastársai testi épségére!
2. Motor, kézifék, sebességváltó!
Mielőtt nekikezdünk a tankolásnak, ne felejtsük el
leállítani a motort, behúzni a kéziféket és üresbe tenni a sebességváltót, hiszen az autó elmozdulhat a
helyéről és balesetveszélyes helyzet állhat elő.
3. Ami meggyulladhat, az meg is gyullad!
Tankolás előtt a tűzveszélyes eszközök ellenőrzése mellett ne feledkezzen meg arról, hogy a töltőállomások területén való dohányzás és nyílt láng használata tüzet okozhat. A benzingőznek vagy az aszfaltra cseppent motorolajnak elég egy gyufaszálnyi láng vagy egy apró
parázs, hogy begyulladjon.
4. Vezesse le a feszültséget!
Az emberi test akár tankolás közbeni is képes elektrosztatikusan feltöltődni, ami tűz- és robbanásveszélyt idézhet elő. Ennek legegyszerűbb elkerülési módja, ha megérintjük a hozzánk legközelebb eső
fémtárgyat.
5. Koncentráljon!
Bármennyire is lefárasztott minket az utazás, vagy
épp a reggeli rohanás kellős közepén vagyunk, ürítsük ki fejünket egy percre, tegyük le a mobiltelefonunkat, és koncentráljunk kizárólag a tankolásra!
6. Rend a lelke mindennek!
Figyelmünk akkor se lankadjon, amikor már a tankolás végéhez közeledünk. Ügyeljünk arra, hogy ne csepegjen le a benzin, és a töltőpisztoly rendesen és
stabilan visszakerüljön a helyére!
7. Hogyan tankoljunk kannába?
Kizárólag engedélyezett üzemanyagkannát használjunk, amelyet a földre helyezve töltsünk meg. Ügyeljünk rá, hogy ne töltsük csurig, ugyanis az üzemanyag tágul, amihez helyre van szüksége!
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KORÁBBAN MEGISMERHETTÜK MÁR, HOGY
APRÓ VÁLTOZTATÁSOKKAL NEM IS OLYAN NEHÉZ
ÜZEMANYAGOT MEGTAKARÍTANUNK.

ÁM ARRÓL

KEVESEN TUDNAK, HOGY MI MINDENRE
KELL ÜGYELNÜNK TANKOLÁS KÖZBEN.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK HÁT A BIZTONSÁGOS
TANKOLÁS 10 ALAPTÉTELÉT!

8. Óvjuk bőrünket!
Akár járműbe, akár kannába
töltünk üzemanyagot, mindkét
esetben ügyeljünk arra, hogy se
a környezetünk, se a bőrünk ne érintkezzen a benzinnel, ugyanis komoly bőrirritációt okozhat.
9. Merjünk kérdezni!
Talán az egyik legfontosabb alapszabály, hogy merjünk segítséget kérni. A MOL töltőállomásain dolgozó szakemberek készséggel segítenek elsajátítani a
helyes és biztonságos tankolás módját.
10. Figyeljünk egymásra!
Ne csak vezetéskor, hanem tankoláskor is ügyeljünk útitársainkra. A gyerekek számára a benzinkutak izgalmas
és felfedezendő helynek számítanak, így a fejetlenség
elkerülése végett célszerű, ha a kisebbek is megtanulják
a biztonságos tankolás tudnivalóinak rájuk eső részét.

Mindössze öt
másodperc elég, hogy:

...lelassítsa az autót,
...levezesse az elektrosztatikus feltöltöttséget,
ha hozzáér a karosszériához,
...eloltsa a cigarettát,
...leállítsa a motort, behúzza a kéziféket,
hogy tankolás közben ne mozduljon el az autó,
...figyelmesen visszahelyezze a töltőpisztolyt
a helyére,
...befejezze a mobiltelefonálást tankolás előtt,
mert a telefonálás eltereli a figyelmet,
...ha kannába tankol, azt a földre helyezze,
és odafigyeljen arra, hogy ne töltse túl a kannát,
...megkérjük a MOL munkatársait,
hogy segítsenek tankolni.

ÉVes horoszkóp

MILYEN ÉV LESZ

SIKER, BOLDOGSÁG, EGÉSZSÉG, PÉNZ, SZERELEM,
KARRIER – ISMERŐS FOGALMAK, AMELYEKRE
SZINTE MINDENKI ÁHÍTOZIK EGY ÚJ ÉV KEZDETÉN.
A JÖVŐ ÚTJAI UGYAN KIFÜRKÉSZHETETLENEK, DE

A CSILLAGOK ADHATNAK NÉMI TÁMPONTOT ABBAN,
HOGY MI VÁR RÁNK EBBEN AZ ESZTENDŐBEN.

Bak

XII. 23. – I. 20.
Kezdi megszokni mindazt az újdonságot, amelyet az elmúlt esztendő hozott. Sőt, a
kezdetben kellemetlennek tűnő fordulatok már megmutatják jó oldalukat is. A Bak
pedig remek alany ahhoz, hogy mindig mindenben a legjobbat lássa. Áprilisban és
májusban több munkája lesz, mint tervezte, és ez kisebb anyagi fellendülést is hoz.
Júniusban töltsön pár hetet vízparton, legyen az a tenger, tó vagy folyó. Ősszel szívesen fog társadalmi munkába, amitől úgy érzi, hogy mások hasznára lehet. Ettől
nemcsak a világ lesz jobb, hanem a közérzete is.
Szerencsenapjai: I. 1., II. 11., III. 23., IV. 30., V. 22., VI. 22., VII. 7., VIII. 9., IX. 2., X.
22., XI. 17., XII. 22.

Vízöntő

I. 21. – II. 19.

Kos

III. 21. – IV. 21.
Az elmúlt években túl sokat dolgozott. Ennek megvolt a gyümölcse, de idén joggal érzi, hogy másra is szüksége van. Az év elején többet lazít, akár egy új hobbi is beléphet az életébe. Tavasszal és nyár elején többet foglalkozik a családjával, főként a gyermekeivel. A szabadságát nyár elején vegye ki, mert nyár közepétől
ismét több munkája lesz. Ősszel egy idősebb rokon okoz kisebb gondot, de a családtagok segítségével sikerül kezelni a helyzetet. Télen lehetősége nyílik egy régi
terv megvalósítására, amely valósággal szárnyakat ad önnek.
Szerencsenapjai: I. 11., II. 5., III. 19., IV. 28., V. 23., VI. 22., VII. 8., III. 16., IX. 27.,
X. 21., XI. 20., XII. 30.

Bika

IV. 22. – V. 21.
Egy, az előző évben elkezdődött kapcsolat jót és rosszat is hoz az életébe. Annak
örül, hogy ez újra biztonságot jelent, ám lesznek olyan időszakok is, amikor az egymás hibáival való szembesülés vitákat okoz. Tavasszal minden vitát képes lesz
kezelni, még az sem kizárt, hogy családtagjai, barátai is felkérik a békebíró szerepére. Ugyan a Bika kedvenc időszaka a tavasz, de idén a nyár lesz a legvidámabb
és legelevenebb évszak. Utazzon olyan távolra, amennyire csak tud, és szárnyaljon
az eseményekkel. Anyagi helyzete ősszel lesz a legsikeresebb.
Szerencsenapjai: I. 7., II. 20., III. 26., IV. 5., V. 10., VI. 22., VII. 29., VIII. 18., IX. 19.,
X. 10., XI. 25., XII. 17.

Ikrek

V. 22. – VI. 21.

Rengeteg tervvel, elképzeléssel és újévi fogadalommal lép be az évbe. Környezete kicsit meg is mosolyogja optimizmusát, de ez még nagyobb bizonyítási vágyat
kelt önben. A Vízöntő számára ez az év nem annyira a lassú haladás, mint inkább a
gyors tettek esztendeje. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden kínálkozó alkalomra gondolkodás nélkül igent mondjon, de arra ügyeljen, nehogy elmenjen mellettük. Tavasszal a karrierjén és az anyagi helyzetén, ősszel pedig a lakáskörülményein tud nagyot lendíteni.
Szerencsenapjai: I. 31., II. 21., III. 8., IV. 19., V. 1., VI. 5., VII. 9., VIII. 2., IX. 3., X.
13., XI. 5., XII. 7.

Nehezebben indul az év, különösen januárban és februárban érzi úgy, hogy minden
törekvése falakba ütközik. Az a legjobb, ha nem erőlteti az eseményeket, hanem
megvárja, amíg mindennek eljön a maga ideje. A tavasz nagyszerű lehetőségeket
tartogat, hogy feltöltődjön energiával, és egyre jobb és jobb eseményeket vonz be
az életébe. A nyár alkalmas lesz egy új munka vagy vállalkozás elindításához. Még
azt sem bánja, ha emiatt a szabadságát csak ősszel veheti ki. Különben is, anyagilag az ősz lesz az év legsikeresebb évszaka. Novembertől már több ideje lesz a szeretteire is.
Szerencsenapjai: I. 8., II. 1., III. 9., IV. 20., V. 11., VI. 18., VII. 7., VIII. 11., IX. 2., X.
9., XI. 15., XII. 18.

Halak

Rák

Ha új terveket sző, akkor ügyeljen arra, hogy ezek illeszkedjenek hosszú távú terveihez. Az elmúlt években az ötletei többé-kevésbé meg is valósultak, de 2013
inkább a hosszabb távú terveknek kedvez. Most nagy sikerrel vethet el olyan magokat, amelyek ugyan lassan kelnek ki, de annál gyümölcsözőbbek lesznek. Már az
év elején vizsgálja meg, hogy a hosszú távú tervek összeegyeztethetőek-e családtagjai terveivel. Könnyen lehet ugyanis, hogy a „szekér” más irányba tart, és jobb
még időben kompromisszumot kötni. Az év legnyugodtabb hónapja a november
lesz, ekkor egy kellemes utazás lehetősége is felmerül.
Szerencsenapjai: I. 13., II. 12., III. 8., IV.11., V. 23., VI. 5., VII. 9., VIII. 7., IX. 1., X.
30., XI. 5., XII. 7.

Az év elején úgy érzi, sok mindent szeretne jobban, másképp csinálni. Akkora erőt
és életkedvet érez magában, hogy ez egyáltalán nem lesz nehéz. Akár egyszerre
több életterületen is újításba kezdhet, ám tavasszal rájön, hogy jobban be kell osztania az erejét. Minden életmódbeli változtatásra az újhold napjai lesznek a legalkalmasabbak. Nyáron egy kisebb családi vita okozhat gondot, de egy közösen szervezett program békét hoz a perlekedők közé. Az év első felének nagy változásai
után az év második felében már inkább nyugalomra vágyik. 2013 legbékésebb időszaka a tél lesz.
Szerencsenapjai: I. 1., II. 3., III. 3., IV. 2., V. 13., VI. 11., VII. 4., VIII. 19., IX. 1., X.
14., XI. 11., XII. 2.

II. 20. – III. 20.
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VI. 22. – VII. 21.

2013?
Oroszlán

VII. 22. – VIII. 23.
Az év első hónapjaiban a magánéletében viták, feszültségek, majd édes kibékülések váltogatják egymást. Mivel az Oroszlán nem szeret egy kapcsolatban alárendelt lenni, nehezen viseli, hogy társa határozottabb a szokottnál. Májusra áll helyre a rend a családi tűzhely körül. Nyáron szerencsére annyi szabadságot kap a partnerétől, amennyire szüksége van, és ez jó lehetőséget teremt, hogy átgondolja,
miként kívánnak a jövőben élni. Ha teheti, utazzon el egyedül valahova, ahol elég
lehetősége marad önmagával és a terveivel foglalkozni. Ősszel elég sok munkája
lesz, de ezt inkább kihívásnak éli meg.
Szerencsenapjai: I. 2., II. 6., III. 19., IV. 2., V. 11., VI. 3., VII. 11., VIII. 15., IX. 3., X.
18., XI. 2., XII. 4.

Szűz

VIII. 24. – IX. 22.
Már az év elején új tanulmányba foghat, amely nemcsak lelki fejlődésére gyakorol jó hatást, hanem szakmai előmenetelén is nagyot lendít, és új emberekkel is
megismerkedhet. A hasonló érdeklődésűek társasága magabiztossá teszi. Nyáron inkább odahaza, passzív pihenéssel töltődik fel. Ősszel sikerül pontot tennie
egy régóta húzódó vitás ügy végére. Vizsgára, tárgyalásra, szerződés aláírására a
november lesz a legalkalmasabb hónap. A karácsonyi ünnepek időszaka kellemes
meglepetést tartogat a Szűz számára. Igaz, ennek a jegynek a szülöttei sohasem a drága karácsonyi ajándékoknak örültek a legjobban.
Szerencsenapjai: I. 20., II. 18., III. 16., IV. 11., V. 10., VI. 1., VII. 8.,
VIII. 10., IX. 11., X. 5., XI. 7., XII. 24.

Mérleg

IX. 23. – X. 22.
Ennek az évnek a mottója: ha nem tudjuk megváltoztatni a körülményeinket, akkor változtassuk meg a hozzájuk való viszonyunkat.
Lesznek olyan élethelyzetei, amelyek nem
igazán kedvezőek, és olyan kapcsolatai,
amelyekben túl nagy kompromisszumra lesz szüksége. Tavasszal már vidáman áll a változásokhoz, sőt, a lehető legjobbat hozza ki belőlük. Júniusban egy kellemes találkozás friss
színt hoz az életébe. Az illető nemcsak egy nagyszerű új barátságot
ígér, hanem segít felfedezni a Mérleg szülött eddig rejtett belső értékeit is. Az év legenergikusabb időszaka az ősz, főként október és november
első fele lesz.
Szerencsenapjai: I. 11., II. 20., III. 30.,
IV. 3., V. 22., VI. 12., VII. 3., VIII. 8., IX. 11.,
X. 31., XI. 5., XII. 26.

ÉVes horoszkóp

Skorpió

X. 23. – XI. 22.
Az elmúlt években túl sok változás, hirtelen fordulat, újrakezdés és talpraállás történt a Skorpió életében. Nem csoda, ha az év elején egy kívánsága van: nyugalom
és biztonság. Mindazok a feszültségek, amelyek korábban nyomasztották, már az
év első két hónapjában elcsitulnak, és legkésőbb áprilisra béke költözik a lelkébe.
Nyáron nem vágyik kimozdulásra, inkább az otthoni nyugalmat választja. Ősszel
sok ember mozog az életében, talán több is, mint szeretné. Ez azonban jó lehetőséget teremt arra, hogy megtanuljon diplomatikusan és határozottan nemet mondani.
Szerencsenapjai: I. 5., II. 7., III. 9., IV. 2., V. 19., VI. 22., VII. 1., VIII. 19., IX. 5., X. 3.,
XI. 16., XII. 6.

Nyilas

XI. 23. – XII. 22.
Az év első két hónapja békés, dolgos időszakot sejtet, ám márciusban egy kisebb
magánéleti vita okoz gondot, emiatt érzékenyebben reagál mindenre. Mivel a Nyilas józan és önkritikus, hamarosan belátja, hogy a társának is igaza van. Az év legvidámabb hónapja az április és a május lesz, tele lesz cselekvő energiával. Utazásra a július és az augusztus alkalmas. Akár városban él, akár falun, most egy nagyvárosi utazás villanyozza fel. Nyáron igyekezzen kisebb tartalékot képezni, mert
az ősz közepe hozhat egy bosszantó anyagi kiadást. Télen azonban helyreáll anyagi helyzete.
Szerencsenapjai: I. 18., II. 1., III. 3., IV. 25., V. 23., VI. 7., VII. 9., VIII. 1., IX. 26., X.
7., XI. 9., XII. 13.

hiGh-tech

TRENDKÖVETÉS
MINDEN ÉVNEK MEGVANNAK A MAGA SIKERDARABJAI. 2013 ÚJDONSÁGAI MÉG CSAK MOST
KEZDENEK SZÁLLINGÓZNI, DE A MÁR KORÁBBAN BEMUTATOTT ESZKÖZÖK KÖZÜL NÉHÁNY
BIZTOSAN A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN MARAD AZ ÚJ ESZTENDŐBEN IS.

Apple iMac
– A stílus maga

1998-as bemutatkozása óta töretlen a kereslet és
az érdeklődés az Apple otthoni asztali számítógépe,
az iMac iránt. Az egykor színes doboz mára egyetlen
vékony monitorrá csökkent, stílusos megjelenéssel,
rejtett csatlakozókkal, alumíniumkeretbe foglalva és
talpra állítva. Az új iMac LED-LCD monitorral 21,5 és
27 colos méretben kapható, amelyhez természetesen az Apple új OS X Mountain Lion operációs rendszer jár. Választható opcióként rendelhető az iMac
2,7-től 3,2 GHz-es Intel Core i5 processzorral is (vagy
külön kérésre 3,4 GHz-es Core i7-tel), illetve hagyományos, fusion drive meghajtóval vagy 768 GB-os
flash tárolóval is.
Infó: www.apple.hu
Ára: 429 990 Ft-tól (21,5-es változat)

Nokia Lumia 920
– Felsőfok

A Nokia legújabb csúcstelefonja az iPhone ellenfeleként száll csatába. 4,5 colos PureMotion HD+ kijelzője nemcsak hogy kesztyűben is használható, de felbontása és kezelése minden eddiginél jobb, illetve könnyebb. 8,7 megapixeles PureView kamerájával
tökéletes képek és videók készíthetőek, amelyeket egyszerűen
tudunk megosztani barátainkkal valamelyik közösségi oldalon.
A már Windows Mobile 8-at futtató mobil nagy újdonsága a Qi
vezeték nélküli töltés, amely során fizikai kapcsolat nélkül, simán
a töltőpárnára rátéve tudjuk mobilunkat feltölteni.
Infó: www.nokia.hu
Ára: kb. 175 000 Ft

Canon PowerShot G15
– Kompakt proﬁ

A Canon kompakt digitális gépeinek csúcsát jelenti a
G15-ös modell, amelyet előszeretettel használnak a
profi fotósok is „kiegészítő” fényképezőgépként.
A nagy Canon gépekből örökölt DIGIC 5 processzorral felvértezett kamera nagy fényerejű objektívvel,
ötszörös zoom objektívvel és 12,1 megapixeles érzékelővel rendelkezik. A kicsi, gyors, de súlyával komoly
gép érzetét keltő G15 tökéletes
a mindennapok profi megörökítésében, illetve Full
HD videók készítésében.
Manuális beállításainak
köszönhetően a DSLR
gépekhez szokott fotósok
is könnyen tudják használni, legyen bármilyen
kreatív elképzelésük.
Infó: www.camerakft.hu
Ára: 180 900 Ft
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Nespresso U
– A te kávéd!

Trendi eszközök nemcsak az utcán jöhetnek velünk szembe,
hanem a konyhában is. A Nespresso U kávéfőzője kicsi,
stílusos, mondhatni aranyos. Az elérhető kapszulákból pillanatok alatt kitűnő kávét főz, sőt, további kiegészítőket vásárolva praktikus tárolók lesznek segítségünkre. Az okos gép
megjegyzi az általunk kedvelt kávémennyiséget, illetve előre beállításra kerültek rajta a ristretto, espresso
és a lungo adagok, amelyekkel pontosan
olyan kávét kapunk, amilyet
szeretnénk.
Infó:
www.nespresso.hu
Ára: 39 900 Ft

Apple iPhone 5
– Mindent visz

Trendvezető darab az Apple iPhone legújabb, 5. generációja, amely megjelenése óta önmaga értékesítési rekordjait
döntögeti. A hihetetlenül sikeres mobil a saját iOS 6 operációs rendszerével, tévéket megszégyenítő felbontású kijelzőjével és hatalmas tudásával szinte elvarázsolja használóit. A megújult iPhone nagyobb kijelzőjével az egyre fejlődő mobilinternetes és videotartalmak gondtalan megtekintését szolgálja, míg erős A6 processzora a felhasználói
élményt fokozza. A szórakozást szolgálja az iSight kamera
is, amellyel HD videókat készíthetünk, illetve
az új EarPods fülhallgatók, amelyek minden fülben
tökéletesen szólnak.
Infó: www.apple.hu
Ára: 209 890 Ft

Electrolux UltraPower
– Gondos darab

Az Electrolux UltraPower akkumulátoros porszívója már annyira szép, hogy szinte sajnálnánk vele
takarítani. A divatos megjelenésű, lítiumionos
akkumulátorával akár 60 percig is tettre kész
porszívót azonban nagyon is munkára tervezték. Méghozzá úgy, hogy tökéletesen kiválthassa vezetékes társait. 180 fokban elfordítható
feje LED-világítással van ellátva, így nem bújhat
el előlünk egy porcica sem, míg BrushRollClean
funkciójával pillanatok műve a feltekeredett haj
és szőrszálak eltávolítása a forgókeféről. Aki
mániákus porszívóhasználó, duplán örülhet: a
készülékhez pótakkumulátor is kapható, így akár
váltott akkumulátorokkal is szembeszállhatunk
a kosszal.
Infó: www.electrolux.hu
Ára: 74 990 Ft

GasztroNómia

G

finomságok
AZ ÜNNEPEK SORÁN SOKAN KIKÖLTEKEZIK MAGUKAT, ÍGY BÁR
AZ ÉV ELEJÉN KEVESEBB PÉNZ MARAD A CSALÁDI KASSZÁBAN,
EMIATT MÉGSEM KELL LEMONDANUNK A FINOM FALATOKRÓL.
ÍME, NÉHÁNY RECEPT, MELYEK HOZZÁVALÓINAK BESZERZÉSE
NEM JELENT NAGY KIADÁST.
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GasztroNómia

Tejszínes krumplileves

Lencsesaláta

Hozzávalók: 1-2 póréhagyma, 1 nagy fej vöröshagyma, 5-6 nagyobb krumpli, 1,5 dl olaj, 4 csésze
csirkealaplé, főzőtejszín, só, bors, szerecsendió.

Hozzávalók: 25 dkg lencse, 1 babérlevél, 1 gerezd fokhagyma, só, frissen őrölt bors, 2 zöldpaprika (az egyik
lehet pirosodó). Hozzávalók a salátaöntethez:
1,5 ek. ecet, 1 dl víz, 1 ek. olívaolaj, 1 ek. cukor,
1 tk. só, frissen őrölt bors, 1 gerezd zúzott fokhagyma.

Elkészítés: Tisztítsuk meg a burgonyát és a vörösés póréhagymát, majd vágjuk nagyobb darabokra
őket. Egy közepes fazékba öntsünk olajat, és forgassuk meg benne a zöldségeket. Ezután öntsük fel csirkehúslevessel, és alacsony hőfokon kb. 20–25 percig addig főzzük, amíg a burgonya meg nem puhul. Egy
botmixerrel turmixoljuk össze a levest, majd adjuk hozzá a tejszínt és ízesítsük sóval, borssal és szerecsendióval. Tálaláskor néhány karika póréhagymával díszítsük a levest.

Elkészítés: Átválogatjuk és megmossuk a lencsét, majd
beáztatjuk 30–40 percre. Kisebb fazékban feltesszük
főni, hozzáadjuk a babérlevelet, a felszeletelt fokhagymát,
és sóval, borssal ízesítjük. Addig főzzük, amíg a lencse
meg nem puhul. Lecsöpögtetjük róla a maradék levet.
A salátaöntet hozzávalóit összekeverjük, és ráöntjük a
lecsepegtetett lencsét. A paprikákat kisebb kockákra vágjuk, és a salátához keverjük.

Sajtos
rudak

Hozzávalók: 30 dkg
liszt, 25 dkg Rama
margarin, 2 tk. só,
1-1,5 dl tejföl,
10 dkg reszelt sajt,
1 dl paradicsomszósz.
Elkészítés: A lisztet összegyúrjuk a margarinnal, sóval és annyi tejföllel, amennyit felvesz. Kinyújtjuk kb. ujjnyi vastagra, majd egy éles késsel, pizzavágóval vagy derelyevágóval hosszúkás rudakra vágjuk a tésztát. Ezt követően megkenjük paradicsomszószszal, majd reszelt sajtot szórunk rá. Végezetül a tésztacsíkokat óvatos mozdulattal
megtekerjük, majd sütőpapírral bélelt tepsire fektetjük. 180 fokra előmelegített
sütőben 20 perc alatt aranybarnára sütjük.

Töltött palacsinták

Hozzávalók: 10 db sós palacsinta, 30 dkg darált hús, 1 fej vöröshagyma,
5 dl paradicsomlé, reszelt sajt, só, bors, majoranna, kömény.
Elkészítés: A hagymát megpucoljuk, felkockázzuk és olajon megdinszteljük.
Néhány perc elteltével a darált húst is rátesszük, a paradicsomlé felét hozzáadjuk, majd alaposan megfűszerezzük és puhára pároljuk. A már előre megvásárolt
vagy kisütött palacsintákat az elkészült húsos raguval megtöltjük, feltekerjük, és
egy kiolajozott hőálló edénybe egymás mellé fektetjük. Ezt követően ráöntjük a
maradék sűrített paradicsomlevet, majd a palacsinták tetejére reszelt sajtot szórunk. Előmelegített sütőben 180 fokon 25–30 perc alatt aranybarnára sütjük.

GasztroNómia

Almás-joghurtos
desszert

Hozzávalók a kompóthoz: 6 db kemény húsú alma,
1 karika citrom, 1 csipet só, 1 csipet fahéj, 1 csipet
szerecsendió, 1 csipet gyömbér, 2 ek. cukor,
1 ek. méz. Egyéb hozzávalók: 1 cs. vaníliás cukor,
1-2 doboz natúr joghurt, zsemlemorzsa.
Elkészítés: Az almákat meghámozzuk, magházukat
kivágjuk, majd felcikkelyezzük őket. Annyi vízben,
ami éppen ellepi, feltesszük főni, majd sorban hozzáadjuk a fűszereket. Forrástól számítva 3-5 perc
alatt puhára főzzük az almákat. Amikor az almakompót teljesen kihűlt, desszertes poharakba szedjük,
majd ráöntjük a vaníliás cukorral összekevert joghurtot. Ezt követően jöhet még egy adag almakompót, és a tetejére zsemlemorzsát szórunk!

Citromos-mákos mufﬁn

Hozzávalók: 22,5 dkg liszt, 1 tk. sütőpor, 17,5 dkg cukor, 2 citrom finomra reszelt héja, 1 ek. nem
darált mák (serpenyőben 1-2 perc alatt picit megpirítva), 3 tojás, 10 dkg natúr joghurt, 17,5 dkg
olvasztott vaj.
Elkészítés: Előmelegítjük a sütőt, a muffintepsit kibéleljük papírkapszlikkal. Egy nagyobb keverőtálban összekeverjük a lisztet, a sütőport, a cukrot, a citromhéjat és a mákot, vagyis a száraz hozzávalókat. Egy másik edényben összekeverjük a vajat, a tojásokat és a joghurtot. A folyékony keveréket a
száraz keverékhez öntjük, jól összedolgozzuk, majd a tésztát a muffinsütőbe adagoljuk. Kb. 20 percig
sütjük 180 fokon, aztán tűpróbával ellenőrizzük, hogy elkészült-e.

Tejberizs lekvárral

Hozzávalók: 30 dkg rizs, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor,
1 l tej, 3 dl víz, 1 doboz habtejszín, 1 vaníliarúd, reszelt citromhéj.
Elkészítés: A rizst alaposan megmossuk, majd felöntjük a tejjel és a vízzel, hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, némi reszelt
citromhéjat, valamint a félbevágott vaníliarudat. Közepes lángon
folyamatos kavargatás mellett addig főzzük, míg a rizs megpuhul.
Ha a levét túl hamar felszívná, tejjel és vízzel felváltva pótoljuk.
Időközben a habtejszínt habverő géppel felverjük, majd a már teljesen kihűlt rizst óvatosan összekeverjük vele. Ezt követően üvegpoharakba szedjük, és ízlés szerint különböző gyümölcslekvárral tálaljuk.
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Agyserkentő áfonya

Kimutatták, hogy a helytelen étrend nemcsak egészségtelen, hanem eltunyulást és rossz jegyeket is eredményezhet a gyermekeknél. A szervezet számára értékes
tápanyagok hiánya visszavesz az agy működéséből, így károsan hat az értelmi fejlődésre.
A rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás mellett az esszenciális zsírsavak bevitelére is érdemes figyelni. Nagyon hasznos
étel az antioxidáns hatású áfonya, amelynek
antocianin tartalma serkenti az agy működését, és natúr joghurtba keverve, kevés mézzel megédesítve még finom is. És miből kerüljön
kevesebb az asztalra? Gyorsételek, fehér kenyér,
tejcsokoládé, instant levesek: ezek mind-mind felesleges kalóriák, amelyek csak gyengítik a csemete
teljesítőképességét.

Úgy szeretlek,
mint az emberek a sót!

A kanadai McMaster egyetem kutatói szerint a túl kevés só fogyasztása is keringési rendellenességhez vezethet, ezért a sót nem érdemes
teljesen kiiktatni az étrendből, mert hiánya pont olyan következményekkel jár, mintha túl sokat fogyasztanánk belőle. A tanulmányból az
derül ki, hogy a túl alacsony nátrium-, illetve káliumszint éppúgy növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, mint a túl magas.
Míg az utóbbi infarktushoz vezethet, az előbbi a szívelégtelenség kialakulását idézi elő. Tehát a konyhasóban található nátriumra
igenis szükségünk van, csupán a mennyiségre kell odafigyelnünk. A szakemberek szerint egy átlagos felnőtt
napi nátrium- és káliumszükséglete
2 gramm (kb. egy csipetnyi só),
ennél többet nem kell
fogyasztanunk.

Csillagok, ragyogjatok!

Szerencsés fejlemény

Az Antarktiszon egy francia kutatóállomás közelében
a Mertz-gleccserről az elmúlt években leszakadt egy 80 kilométer hosszú és 40 kilométer széles jégmező, amely a földrészen élő
császárpingvinek egyik utolsó kolóniájának volt a költési helye. A kutatók több mint
egy évtized óta a zord téli időszakban is nyomon kísérik a költési időszakot, és évi 2500
fiókányi szaporulatot regisztráltak a glecscser környékén. 2009-ben egy űrfénykép alapján brit kutatók arra hívták fel kollégáik figyelmét,
hogy a térségben jóval nagyobb mozgás tapasztalható. A rejtély csak idén oldódott meg, amikor az önállósult jéghegy másik oldalán további két kolóniát
találtak, két-, illetve négyezer fiókányi szaporulattal. A nyáron a tengerből alig kimozduló pingvinek ugyanis gyorsan megkedvelték az újonnan
létrejött jégmonstrumot, és költőhelyként birtokba vették. Jó hír, hogy az antarktiszi császárpingvin évi szaporulata egy csapásra
a háromszorosára duzzadt.

Vajon hány csillag ragyoghat az égen? Pontosan nyolcvannégymillió! Legalábbis ennyit számláltak nemrégiben
a Tejútrendszer központjában chilei asztronómusok. A csillagászok egy infravörös felmérőteleszkóppal 9 gigapixeles felvételt készítettek, amely a Tejútrendszer szívét mutatja, ahol ősi csillagok tömörülnek, ahogyan más
spirálgalaxisok esetében is. A szakemberek elmondták, azért használtak infravörös fényt, mert különben a
por elhomályosította volna a képet. Végül összesen 173 millió különböző objektumot azonosítottak, ezek közül
valószínűleg 84 millió a csillag, a többi pedig távoli objektum és galaxis. Az új felvétel hozzásegíti a csillagászokat, hogy jobban megértsék a galaxis szerkezetét és evolúcióját. Sőt mivel minden egyes csillag színét és
fényességét is látják, jóval könnyebb megállapítani a tömegüket és a korukat.
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Vicces fájdalom

Egy angol egyetem kutatói meglepő eredményre jutottak a nevetéssel kapcsolatban. Azt már korábban is tudtuk, hogy a jókedv elűzi a stresszt és meghosszabbítja az életet, az viszont újdonságnak számít, hogy megemeli a fájdalomküszöbünket is. A szakemberek önkéntesek bevonásával végezték el a kísérletet,
amely során először egy dokumentumfilmet, majd vicces jeleneteket mutattak be nekik. Mindkét vetítés után megmérték, meddig bírják elviselni a fájdalmat: egy vérnyomásmérő szorítását, illetve egy fagyasztott hűtőkötést. Az emberek a vicces videók után sokkal jobban
bírták a szenvedést. Ez annak köszönhető, hogy a nevetés hatására megemelkedett az
endorfinszintjük, így jobban viselték a „kínzó” kísérletet.

A női Robinson

Egy legendás amerikai sztori nyomába eredt egy
régész. Kalifornia partjaitól pár kilométerre eső parányi
szigeten játszódott az az emberi dráma, amelyből Scott
O’Dell remekműve, a Kék delfinek szigete született.
1835-ben egy megtizedelt, néhány családra zsugorodott indián törzset próbált a kihalástól megmenteni
egy ferences misszió. A kitörő vihar miatt a mentőhajó
tengerészei lóhalálában szedték fel a horgonyt, és egy
fiatal lányt a szigeten felejtettek. 18 évig tartó heroikus küzdelem árán sikerült életben maradnia, amikor végre rátalált egy halászhajó. A kontinensre kerülve visszatért a családjához, de a nagy tömegben elfogyasztott civilizált ételektől vérhast kapott, és hat hét múlva meghalt. Az ásatás során feltárták a lány lakhelyéül szolgáló barlangot, a kutató szerint az általa gyártott csont- és kagylóeszközök segítették a lányt a túlélésben, míg a barlang falára festett freskók a mentális egészségét őrizték meg.
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Programok – Fesztiválok
2013. JANUÁR 12. 19:00
IBS SZÍNPAD, BUDAPEST

A legjobb dalok és jelenetek az elmúlt 25 évből.
A társulat összegyűjtötte életműve azon momentumait, amelyek a kreatív l’art-műhely több mint
két évtizedes televíziós és színpadi munkájából
kimagaslanak, és amelyek már-már a magyar
abszurd klasszikusainak tekinthetők. A gazdag
életműből válogatott: Dolák-Saly Róbert, Laár
András, Pethő Zsolt és Szászi Móni.

Fotó: Szilágyi Lenke

Rodin

BEST UFF L’ART POUR L’ART

2013. FEBRUÁR 24-IG
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
A Szépművészeti Múzeum
gyűjteményében lévő Rodinszobrokat egyszerre még sohasem állították ki, ezért kivételes alkalom mind a 6 szobor és néhány metszet egyidejű bemutatása. A kísérőkatalógusban megjelennek a
múzeum vezetői és a művész
között kialakult szoros kapcsolat dokumentumai is.

A zöld kilences

2013. JANUÁR6., 8., 15., 19., 21., 30., 31.
VÍGSZÍNHÁZ
A zöld kilences 1909-ben játszódik Budapesten.
A műben megjelennek a város jellegzetes helyszínei, és a korabeli ismert, közismert figurái, szélhámosai. Hamvai Kornél megtörtént eseményeket és
létező személyek életrajzait felhasználva írt kalandos mesét.

Naphimnusz

2013. JANUÁR 6., SZOLNOKI SPORTCSARNOK
A Magyar Állami Népi Együttes és a Szolnoki Szimfonikus
Zenekar legújabb közös előadása, a Naphimnusz Carl Orff
Carmina Buranáját és a Sebő Ferenc komponálta Pannonfreskó részleteit állítja színpadra. A produkció mégis egységes, nagy ívű gondolatként jelenik meg, melynek karakterét a tánc mellett a komolyzenei, a régizenei és a népzenei megszólalások határozzák meg.

ZENE
Alicia Keys:
Girl on ﬁre

SONY
A 14-szeres Grammy-díjas énekesnő, dalszerző és producer ötödik stúdióalbumát jelentette meg.
A Girl On Fire-t az MTV Video Music
Awards díjátadó gáláján mutatta
be. „A Girl On Fire elsősorban nőkről nőknek szól. Arról a tűzről, amely
mindannyiunkban megvan, és csak
arra vár, hogy megtaláljuk” – mondta az albumról az énekesnő.

JÁTÉK!

Diana Krall:
Glad Rag Doll

UNIVERSAL
A Diana Krall legfrisebb albumát
meghatározó dallamok nagy része
olyan, a múlt század 20–30-as
éveiből valók, amelyeket a díva
még gyermekkorában ismert meg.
De szó sincs nosztalgiáról: a hangszerelés, a partnerek, a hangzás
új – csak az énekhang, a virtuóz
játék és a szenvedély a régi.

28 | stílus&lendület | 2013. január

Animal Cannibals:
Antológia

MAGNEOTON
A magyar rapper fiúk 19 legismertebb slágerüket gyűjtötték össze
egy korongon. Megtalálhatók rajta többek között a Hazafelé az út
veszélyes, az Ülünk a vonaton, a
Takarítónő, vagy a Yózsefváros
című számok is. A lemez mellé
ajándék DVD jár, 565 MP3 fájllal,
az Animal Cannibals eddigi munkásságának minden darabjával.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület,
1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) január 15-ig ezt
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
Indygo: B-oldal című CD-jét.
Előző számunk nyertese:
Rónai István, Tatabánya.
Nyereménye:
MIKA: The Origin of Love by Mik című CD-je.

Indygo: B-oldal

MAGNEOTON
Öt bolondos fiú fülbemászó,
vidám nótákkal és sok-sok
humorral. A kellemes, hangszeres popot különleges szövegekkel kombináló
zenekar a Csillag Születikben mutatta meg magát
először az országnak, s karakteres színfoltjai
lehetnek a hazai zenei színtérnek.
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Mozi

Könyv
Megyeri Zsuzsa Dóra:
Párban szép
JAFFA

Mitől vonzó egy nő a férfiak szemében? Miért fontos az első randi? Az ellentétek vonzzák egymást? Tényleg édesapánk arcát keressük a partnerünkben? A párkapcsolati kisokos számtalan kutatást és szórakoztató történetet mutat be, hogy az első randitól a gyerekvállalásig a legtöbb helyzetet minél jobban megoldhassuk.

Lendvai Béla: Adriakék,
tengerzöld – Horvátországról, szeretettel
ATLANTIC PRESS KIADÓ

Anna Karenina

Frankenweenie
– Ebcsont beforr (3D)

A gyönyörű Anna Kareninának (Keira Knightley) megvan mindene, a férje (Jude Law) magas rangú kormánytisztviselő, és Anna a szentpétervári úri társaság megbecsült tagja. Anna egy nap bátyja, Oblonsky
kérésére Moszkvába utazik, hogy segítsen megmenteni annak zátonyra futó házasságát. Moszkvában
összetalálkozik Vronskyval (Aaron Johnson), a fess
huszártiszttel, akivel azonnal vonzalmat éreznek egymás iránt, noha Vronsky épp Oblonsky sógornőjének,
Kittynek csapja a szelet.
Bemutató: 2013. január 24.

A varázslatos és félelmetes fantáziavilágok mestere, Tim Burton új animációs története egy fiúról és
annak kutyájáról szól. Amikor a kis Victor elveszíti
legjobb barátját, Sparkyt, kétségbeesésében segítségül hívja a tudományt, hogy feltámassza hűséges
ebét. A kísérlet sikerrel jár, az összefoltozott kutya
életre kel. Ám amikor Sparky kijut a házból, az egész
város kénytelen rádöbbenni, milyen szörnyű következményekkel járhat, ha új pórázzal akarjuk kordában tartani az életet.
Bemutató: 2013. január 3.

DVD

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

UIP-DUNA FILM

Emlékmás

Douglas Quaid az egyszerű hétköznapi emberek életét éli feleségével, mindenük megvan, amire szükségük lehet, Quaid mégis többre
vágyik. Ezért jelentkezik a Rekall
céghez, hogy egy szuperkém emlékeivel lássák el. Ám a műveletbe hiba csúszik, s az álom hamarosan rémálommá válik. A képzelet és valóság határain egyensúlyozva Quaid fokozatosan rájön, hogy
milyen végzetet szánt neki a sors.

FÓRUM HUNGARY

A könyv szerzője az MTI tudósítójaként Horvátország egyik legjobb ismerőjének számít hazánkban. Ezúttal azonban nem egy hagyományos, száraz úti leírást vehetnek kezükbe az olvasók,
hanem egy megannyi történetből felfűzött riportkönyvet. A szerző a külső személő rácsodálkozásával fedezi fel az Adria csodás vidékének történelmét,
gasztronómiáját, lakóinak életét és mindent, ami a
magyarokat kedvenc üdülőhelyükről érdekelheti, de
persze kihagyhatatlan tippekkel is bőven ellát.

Ramsay legjobb menüi
ALEXANDRA

Gordon ezúttal legkedvesebb ételsorait és különböző kulináris stílusok
által ihletett, válogatott szezonális menüket ismertet meg velünk. A könyvben található 52 menü
mindegyike tartalmaz előételt, főételt és desszertet, így az év minden hetére választhatunk egy-egy
ételsort a világkonyha legjobb fogásaiból.

JÁTÉK!

Éhezők Viadala

Panem 12 körzetében járunk, amely
egykor Észak-Amerika volt. Az arisztokrácia kegyetlen játékkal tartja uralma
alatt a munkásosztályt. A Kapitólium
évente minden körzetből kiválaszt két
embert, akik képviselik körzetüket az
Éhezők viadalán. Az életre-halálra szóló televíziós műsorból csak egy győztes kerülhet ki. Kattniss Everdeen anyjával és húgával él, és miután kisorsolják húgát, átvállalja tőle a jelentkezést. A győzelemhez és a túléléshez el
kell nyernie a nézők és a bírák szimpátiáját is.

The Paciﬁx
– A hős alakulat

1941. december 7-e: Japán megtámadja az USA Pearl Harborban állomásozó flottáját. A támadás súlyos
károkat okoz az amerikai haderőnek. John Basilon őrmester és csapata olyan titkos hadműveletre
készül a Csendes-óceánon, amelylyel a Pearl Harborban elszenvedett
veszteségekért kellőképp visszavághatnak a japán hadseregnek, és
akár megsemmisítő erejű támadást
mérhetnek flottájukra.

Vágja ki és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.)
január 15-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse Müller Péter: Örömről, játékról,
önfeledtségről című könyvét.
Előző számunk nyertese:
Jókay László, Budapest.
Nyereménye:
Emma Donoghue: A cafka című könyve.

Müller Péter: Örömről,
játékról, önfeledtségről
ALEXANDRA

Az Útravaló sorozat Müller Péter
tanításainak legfontosabb gondolatait gyűjti össze. Az író ebben a kötetben arra vállalkozik, hogy megtalálja saját lelkében az örömteli, vidám, önfeledt gondolatokat, miközben azokat az olvasóknak is átadja. Müller Péter könyve megbízható társunk lehet, ha utunkat rosszkedv, reménytelenség vagy levertség kíséri.
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fejtörő

OSZD NÉGYFELÉ!
Oszd a területet négy olyan
egyforma alakú és méretű
részre, amelyek mindegyikén
található egy-egy hóember!

LOGIKA
Minden sorban és oszlopban három
különböző ruhadarab található,
kivéve az alsó sort. Ha rájöttél,
hogy mi hiányzik a kérdőjel helyéről,
rajzold oda és színezd is ki!

Megfejtés: NÉGYFELÉ

Megfejtés: KÜLÖNBSÉGVADÁSZAT

KÜLÖNBSÉGVADÁSZAT
Keress eltéréseket a két kép között! Mennyit találtál?

Megfejtés: LOGIKA: A kérdőjel helyéről csizma hiányzik;
A rejtvény megfejtését január 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk helyes megfejtése: A KARÁCSONY
AZ AZ IDŐ, AMIKOR ENGEDED, HOGY A SZÍVED VEZÉRELJEN! A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Parai Józsefné, Zagyvaszántó; Cserta Mária, Jászberény; Kollár
Béláné, Galgaguta; Nagy Lajos, Budapest; Borbély László, Budapest. Gratulálunk!
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horoszkóp

VÍZÖNTŐ

I. 21. – II. 19.

Egy bosszantó hír felkavarhatja, de a végén kiderül, hogy sokkal nagyobb a füstje, mint a lángja. Ne szorongjon olyan dolgok miatt, amelyek talán sohasem következnek be! Higgye
el, nem fenyegeti veszély a munkahelyét, a magánéletében
pedig a saját kezében van az irányítás. A hónap utolsó hetében egy barát tolakodóan viselkedik, de sikerül kezelnie ezt
a helyzetet.

HALAK

Zsédenyi Adrienn
1974. 12. 30.

Bradley Cooper
1975. 01. 05.

Rowan Atkinson
1955. 01. 05.

Kate Middleton
1982. 01. 09.

II. 20. – III. 20.
Az év első napjaiban hirtelen belép az életébe egy új érzés.
Nem biztos, hogy ez egy új szerelem lesz, de akár még az
is lehetséges. Az sem kizárt, hogy egy új barátság vagy egy
„címke nélküli kapcsolat” toppan be, amely hosszú időre színesebbé teszi a napjait, és új dimenziókat nyit meg ön előtt.

KOS

BAK

III. 21. – IV. 21.
A korábbi időszakokban kissé fáradtabb volt, azonban most
végre ismét duzzad az energiától. Különösen akkor lesz
csúcsformában, ha szellemi munkát végez vagy emberekkel foglalkozik. Remekül kommunikál, empátiája sem hagyja
cserben, amelyre most a környezetének nagy szüksége lesz.
Január végén a tanulás vagy továbbképzés felé is nyitott lesz.

BIKA

XII. 23. – I. 20.
Ezek a napok békésen telnek, pontosan úgy, ahogy azt elképzelte. Lehet, hogy kicsit több munkája lesz a kelleténél, de ezt
a maga nyugodt tempójában örömmel végzi. A szabadidejében
szívesebben lesz egyedül, esetleg azzal a személlyel, aki a legközelebb áll önhöz. Hétvégeken akár a lustálkodásnak is szentelhet egy kis időt.

IV. 22. – V. 21.
Ha valamit elkezdett az elmúlt év végén, azt olyan sikerrel
folytatja, hogy maga is meglepődik. Kitartása és optimizmusa töretlen lesz, amely jó közérzetet is biztosít. Anyagi helyzete fellendülőben van, annak ellenére is, hogy kisebb, nem
várt kiadások bosszúságot okoznak. Örüljön annak, hogy
sikerült tartalékot képeznie, és mindent ki tud fizetni.

IKREK

SZŰZ

V. 22. – VI. 21.
Kisebb feszültségeket, vitákat hozhat január első fele. Ne sértődjön meg, ha bizonyos dolgokat környezete másképp lát,
mint ahogyan ön! Még akkor sem, ha ezek fontos dolgok. Ez a
hónap leginkább arról szól, hogy próbálja meg más szemszögből, kicsit empatikusabban látni a világot. Mivel ön toleráns
személyiség, ez nem lesz nehéz.

RÁK

MÉRLEG

OROSZLÁN

SKORPIÓ
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X. 23. – XI. 22.

Legendás önbizalma kicsit megcsappan, és ennek maga sem
érti az okát. Szerencsére azonban egy megfelelő időben kimondott dicséret nagyon jót tesz a lelkének. A munkájában szokás
szerint a csúcson teljesít. Január vége felé figyeljen oda jobban
az egészségére. Bármilyen furán hangzik, a nevetés és a derű a
legjobb immunerősítő.

VII. 22. – VIII. 23.

Amilyen feszülten kezdődik a hónap, annyira kedvező lesz a
második fele. A dolgok irányítása most az ön kezében van.
Ha korábban valakivel vitája volt, akkor most itt a lehetőség,
hogy ezt rendezzék, és fátylat borítsanak a múltra. Sok mindent másképp lát, ez jó hatással van kapcsolataira, legyen
az barátság, munkatársi viszony vagy a családja.

IX. 23. – X. 22.

A mozgalmas időszak után sokkal csendesebb lesz a január. Mintha a sok kedves barát, aki eddig körülvette, eltűnt volna, talán sok elintéznivaló szakadt rájuk. Jól tudja, hogy a kapcsolatoknak megvan a maguk „ár-apály” hullámzása, és olykor
nem árt a csend. Az egyik hétvégén azonban hívjon vendégeket,
szervezzen érdekes programot!

VI. 22. – VII. 21.
Passzívabb lesz, mint korábban, de ebben a hideg évszakban
ez nem meglepetés a nyár szülötteitől. Nem vágyik nagy mozgalmasságra, eseményekre, sokkal inkább a meleg szobából
szemléli a világot, és ez jól hat a kedélyállapotára. Családjától épp annyi szeretetet kap, amennyire szüksége van, és
ennél többre nem is vágyhat.

VIII. 24. – IX. 22.
Úgy érzi, hogy külső elvárásnak kell megfelelnie, és ez kicsit
nyomasztja. Nagyon lelkiismeretes, de határt kell szabnia, hogy
mások igényeinek ne akarjon túlzottan megfelelni. Január utolsó hetének mottója egyébként is az, hogy mondjon nemet mindenre, amire a szíve mélyén már régen nemet akart mondani.

NYILAS

XI. 23. – XII. 22.
Könnyed lendülettel lép át egy kisebb akadályon, ami egy gyakorlatias jellegű probléma. Nem csökken az a vidám és optimista alaphangulata, amellyel belépett ebbe az esztendőbe.
A hónap vége felé másoknak is segít hasonló problémákat
elrendezni, holott nem elsősorban a gyakorlatiasságáról ismert.

pÉlDakÉp

Egyszer volt,
hol nem volt…
D. B I 

MINDANNYIUNKNAK VANNAK ARRÓL EMLÉKEI, HOGY SZÜLEINK, NAGYSZÜLEINK
AZ ÁGYUNK SZÉLÉRE TELEPEDTEK, EGY MESÉVEL RINGATTAK BENNÜNKET ÁLOMBA,
VAGY VIDÍTOTTAK FEL, AMIKOR BETEGEK VOLTUNK. A MESETERÁPIÁS MÓDSZER
MEGALKOTÓJA, DR. BOLDIZSÁR ILDIKÓ BEBIZONYÍTOTTA: SOKKAL TÖBBET TETTEK
ÉRTÜNK EKKOR, MINT AZT SEJTETTÉK VOLNA.

Dr. Boldizsár Ildikó
meseterapeuta

A meseterápiás módszer feltalálója, a 2010-ben
megnyitott Meseterápia Központ szakmai vezetője. Pályáját népmesekutatóként kezdte, s személyes tapasztalatok útján fedezte fel azok gyógyító erejét, melyről több könyve is született. A
paloznaki központban főként állami gondozott
gyermekek számára tartanak terápiás táborokat, amelyeket 2012-13-ban a MOL Gyermekgyógyító Program támogat.
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Boldizsár Ildikónak mesekutatóként a mindennapjaihoz tartoztak a népmesék, és saját környezetében tapasztalta meg, mekkora erőt képes kifejteni egy egyszerűnek tűnő népmese. Mi rejtőzhet bennük, ami gyerekek és felnőttek életét egyaránt megváltoztathatja? Ezekben a mesékben nem egyszerű történeteket olvashatunk, hanem olyan életbölcsességeket, amelyek akár évezredek óta az emberiséggel vannak, s melyek még ma is képesek ugyanazt a hatást kiváltani: segítenek rájönni a lelkünkben
gyökerező problémák megoldására, és átlendítenek
a holtponton, hogy rálelhessünk életünk és jövőnk
„napsugarasabb” oldalára.
Boldizsár Ildikó több mint tizenöt éve fedezte fel először ezeket a kiváltságos tulajdonságokat. Felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt segített különleges módszerével, amely egyedülálló az egész világon. „Nem meggyógyítani akarom őket, hiszen nem
is feltételezem, hogy betegek, hanem inkább átsegíteni szeretném őket életük egy nehéz szakaszán” vallja a szakértő. 2006-ig azonban maga a meseterápia kifejezés sem létezett. Ildikó végül azután szánta rá magát az elméletté formálásra, miután súlyos
beteg gyermekén is sikeresen alkalmazta azt. Azóta
több könyve is megjelent már a témában (mesegyűjtemények és elméleti kötet is), és külföldről is egyre többen érdeklődnek iránta. „Fontos hangsúlyozni, hogy tudásomat a gyakorlatból szereztem, tizenöt év tapasztalata segít a meseterápia során, módszeremnek nincs köze a pszichoterápiához.” A folyamat beteljesedéseként
2010. szeptember 30-án, a
Népmese Napján nyílt meg
a Balaton északi partján,
Paloznakon a Meseterápia
Központ: „A Központ megnyitásával egy álom valósult meg, mely nemcsak
az én álmom volt, hanem a
tőkét biztosító házaspáré
is.” Az intézményt működFOTÓK: CSUKA MARIANN

tető Meseterápia Alapítvány célja, hogy olyan gyerekeket támogasson, akik érzelmi és mintaadó háttér
híján sokkal kisebb eséllyel indulnak az életben, és
így környezetükkel nehezebben tudnak stabil, harmonikus, belső értékekben gazdag viszonyt kialakítani
felnőttkorukban. Ebből a szempontból leginkább az
állami gondozott gyerekek szenvednek hiányt, így legnagyobb számban őket várják Paloznakon, de foglalkoznak még kimagaslóan tehetséges, valamint anyagi és lelki nehézségekkel küszködő kicsikkel és fiatalokkal is. Nekik tartanak terápiás táborokat, amelyek azonban nem üdülést jelentenek. A Paloznakon
eltöltött néhány nap munkával zajlik, komplex művészetterápiás módszerrel - amelynek alapját a meseterápia képezi -, és amelyet a kezdetektől madárterápiával is kiegészítettek. „A MOL-nak nem egyszerűen csak adományt köszönhetünk, hanem azt is, hogy
lehetővé tette, minél több arra rászoruló gyermeket
hozhassunk ide magunkhoz,
és terápiáinkkal segítsünk nekik.”
Tomanicz Éva

