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Kedves Olvasó!

Bár a február a maga fagyos, havas természetével 
korántsem tartozik kedvenc hónapjaink közé, Bálint- 
(avagy Valentin, ki hogy szereti) nap, a szerelem és 
a szeretet ünnepének közeledtével mégis felcsillan 
a remény: mindjárt itt a tavasz. Aktuális lapszámunk 
hasábjain mi is szerelemre hangolódunk, felfedjük 
Szent Valentin legendáját, praktikus meglepetés-ötle-
tekkel igyekszünk irányt mutatni a tanácstalan, vagy 
épp az ajándéktippek útvesztőjében eltévedni látszó 
szerelmeseknek, s olyan édes gasztronómiai utazásra 
hívjuk olvasóinkat, amely már puszta látványával is szín-
tiszta csábítás. 
Címlapsztorink szerelmespárja beavat minket Valen-
tin-napi készülődésük rejtelmeibe, Novodomszky Éva 
pedig arról is mesél, műsorvezetőként milyen várakozá-
sokkal tekint az idei Eurovíziós dalfesztivál, A Dal című 
showműsor, illetve a Családbarát magazin forgatásai 
elé. A február-márciusi időszak további zenei cseme-
gét is ígér: sztártesztünk szereplőjével, a hazai és nem-
zetközi viszonylatban is nagy népszerűségnek örven-
dő Zagar zenekar frontemberével, Zságer Balázzsal 
többek közt tavasszal megjelenő új albumuk, a Light 
Leaks kapcsán beszélgettünk. Ahol pedig zene van… 
ott előbb-utóbb a tánc is felbukkan. Hogy e mozgásfor-
ma micsoda energiákat és lehetőségeket hordoz magá-
ban – gyógyító erejéről nem is beszélve –, arról e havi 
példaképünk, Vetier Anna, a Heim Pál Gyermekkórház 
pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás programjá-
nak csoportvezetője mesél.
Februári lapszámunkhoz kellemes olvasgatást kívá-
nunk, 14-ére pedig sok-sok apró meglepetést, amelye-
ket akár töltőállomásainkon is beszerezhetnek!
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Összkerekes Polo érkezhet  
A Volkswagen a rali-világbajnokságban indított 
autó homologizációjához (a versenyautó alapjá-
ul egy utcai modellnek kell szolgálnia) már épített 
egy Polo R WRC típust, most azonban a jószerével 
csak dísznek szánt verzió mellé jöhet egy valódi, 
utcai szériamodell összkerékhajtású változatban.

Erősebb Jaguar kombi a láthatáron  
Az alig egy éve bemutatott második kombi Jagu-
ar, az XF Sportbrake után akár már idén befuthat 
az erősebb, XFR nevet viselő változat is. Ehhez 
azonban muszáj lesz átalakítani a Sportbrake 
alapjait, hogy az ötliteres, 510 lóerős, kompresz-
szoros V8-as beépíthető legyen.

A Caterham segít be a Renault-nak
A Renault akár már 2015-ben piacra küldheti az 
új Alpine-t. A legendás sportmodell feltámasztá-
sába az aszfaltbetyárok terén nagy rutinnal bíró 
angol Caterham segít be. Egy 250 lóerős, köny-
nyű, jól vezethető autóra számíthatunk.

Datsun lesz a Ladából  A Nissan felélesz-
ti olcsó tömegmárkáját, a Datsunt, és ehhez 
a Lada Kalina biztosítja a műszaki alapokat. 
A kezdetben az orosz, az indiai és az indo-
néz piacra szánt (és minden esetben helyben 
készülő) autók közös platformon, számos azo-
nos alkatrésszel készülnek, de – a Nissan állí-
tása szerint – a Datsunt még véletlenül sem 
lehet majd összetéveszteni a Lada Kalinával.

Szinte benzin nélkül megy
A Yamaha az évente kétmillió új motort felvásároló 
thaiföldi piac meghódítására készül a most bemu-
tatott Spark 115i modellel. A léghűtéses, kompakt 
felépítésű, ám mégis meglepően tágas helykíná-
lattal bíró városi kétkerekű igazából a fogyasztá-
sával készül frászt hozni a konkurenciára: a hiva-
talos adatok szerint a nyomatékos kis moszkitó 
84,14 km-t tesz meg egyetlen liter benzinnel.

Otthon így értelmezi 
a Toyota a luxust

A japán autógyártó közel hat évtizede forgalmaz-
za a szigetországban a Crown nevet viselő modell-

jét, amihez hasonlót a világ több részén csak Lexus 
néven találunk. Az új Crown gigantikus első hűtő-

maszkja az egyetlen olyan formai engedmény, amely 
megtöri a szigorú vonalvezetést. A hátsó- vagy 

összkerékhajtással ren-
delhető, minden eset-

ben nyolcfokozatú auto-
mata váltóval szerelt 

autókba 2,5 literes 
(200 LE) vagy 3,5 lite-

res (311 LE) hathen-
geres kerül, vagy egy 
összesen 176 lóerőt 

leadó hibrid hajtáslánc.

autós-motoros hírek
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Egyre közelebb 
a Porsche kombi
Még az olyan nagy múltú és sikeres sportautógyártó, 
mint a Porsche is kénytelen hallgatni az idők szavára: a 
párizsi, kicsit marketinggyanús bemutató után a stutt-
gartiak nyilvánosságra hoztak egy videót, amiben lépés-
ről lépésre bemutatják a Panamera Sport Turismo ter-
vezésének történetét. Így már biztosra vehető, hogy az 
autó hamarosan gyártásba kerül, arra viszont nem ven-
nénk mérget, hogy a francia fővárosban reklámozott 
333+90 lóerős V6-os benzin-elektromos hibrid erőfor-
rással – sokkal inkább egy hasonló erejű V8-cal.

A Ferrari meghajol 
a turbómotorok előtt
Elveit feladva a California modell következő vál-
tozatába már turbós motort építhet a Ferrari. Bár 
a lassú gázreakció miatt korábban berzenked-
tek ez ellen, azonban az egészen polgári karakte-
rű, automata váltós Californiában már szinte észre-
vehetetlen lesz. Az új motor várhatóan a Maserati 
Quattroportéban megismert 3,8 literes V8-as 
biturbó lesz, aminek gyártására 50 millió euróból 
épített külön üzemet a mindkét márkát magáénak 
tudó Fiat-csoport.



Mini szabadidő-autó jöhet a Mazdától
Az új Mazda 6 várható sikerén és a CX 5 népszerűségén felbuzdulva a Mazda tovább bőví-

ti új modelljeinek választékát. A piac alakulását ismerve logikus lépés a kisméretű sza-
badidő-autók szegmense felé nyitni, ahol a Nissan Juke és az Opel Mokka tűnik a leg-
keményebb ellenfélnek. A CX 3 tervezői szeretnének a vetélytársakénál kisebb súlyú 

és könnyebben alakítható utasterű autót építeni a Mazda 2 alapjaira. A CX 3 várható-
an 2014-ben jelenik meg, és a márka 1,3-as benzines, valamint 1,6-os dízel erőfor-

rásának SkyActiv változatát kapja meg. 

Négy liter alatti 
fogyasztást ígér az Octavia

Pontosabban az új Škoda Octavia motorjai között lesz olyan, amely 
képes teljesíteni ezt a bravúros számot. Az erőforrásokat természete-

sen a Volkswagen szállítja. A négy benzines közül az 1,2-esek 86 és 
105, az 1,4-es 140, míg az 1,8-as 180 lóerős lesz. A három darab 1,6-

os turbódízel 90, 105, illetve 110 lóerős. Utóbbi, a GreenLine-verzió 
igazi kuriózum: a katalógus adatai szerint 100 km-re beéri 3,4 liter gáz-

olajjal is. A másik vég-
let a kétliteres, 150 

lovas TDI, de ígérnek 
egy minden eddigi-

nél erősebb RS válto-
zatot is.

autós-motoros hírek

Brutálisan szép 800-as
Az MV Agusta Brutale 800 ennél jobb nevet nem is kaphatott vol-
na: az olasz gyár vadiúj háromhengerese Milánóban mutatkozott 

be, és azonnal elvarázsolta a közönséget. A 167 kilós vasparipa három hengere 11 600 
percenkénti fordulaton 125 lóerőt ad le, legnagyobb nyomatéka pedig 81 Nm. Alumínum-
acél ötvözetből készült 43-as fordított villát, Brembo fékeket, valamint elektromos gázkart 
és kipörgésgátlót is kapott.

Magasabbra 
tör a Maserati

A Fiat az elmúlt évek nehézségei után határozott lépé-
seket tesz, hogy luxussportkocsi márkává változtassa 

a Maseratit. A hadjárat újabb lépése – a GranTourismo 
sikeres bevezetése után – az új Quattroporte bemuta-
tása, valamint a közeljövő négy új modelljéről szóló hír. 

Ezek közül a középmotoros Mazer a legérdekesebb, 
ami főleg erejével kíván hódítani: a Quattroportéban 
kipróbált 3.0 V6-os és 3.8 V8-as ikerturbó kerül bele 

megnövelt teljesítménnyel: előbbi 410 helyett 450, míg 
utóbbi 530 helyett 550 lóerőt ad majd le.

Bruce Willis motorokkal segít
Hollywood egyik első számú akciófilmes sztárja saját gyűjteményéből ajánlott fel 

öt motorkerékpárt az amerikai veteránokat segítő Boot Campaign alapítvány árve-
résére. A motorok kéthavonta kerülnek kalapács alá, egy-egy gépre legalább 30 

napon át lehet licitálni a szervezet online felületén. A színész egy amerikai katonai 
támaszponton született az egykori NSZK-ban, ezért is érzi magához közel az alapít-

vány munkáját. Az árverésre kínált motorok: 
egy Cushman Eagle (1962), egy 1972-es Harley 
Davidson Ironhead Sportster XLH, egy 1988-as 
Yamaha TW 200, egy 1991-es Yamaha XT 350 

túramotor és egy 2005-ös Ducati 1000DS, ami 
alig 450 km-t futott.



Egy angol közmondás szErint:  
lEhEtünk összEtévEszthEtEtlEnül 

kElEt-Európaiak, nEm is akarjuk 
lEtagadni – vallja a harmadik 

stúdióalbumát (light lEaks) március 
végén mEgjElEntEtő zagar névadó 

frontEmbErE és zEnEszErzőjE, zságEr 
balázs. dE lEhEtünk latyakmEnők 
is Egy zaporozsEccEl, vagy spacE 

mEdusa-vadászok Egy kattintással  
– tévé EgyikhEz sEm szükségEs. 

Identitás, 
     etűdök

zságEr balázs
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sztárteszt

Stílus és Lendület: Megvan még az orosz pianínó, 
amin zongorázni tanult?
Zságer Balázs: Petrofon kezdtem, aztán hamaro-
san egy másik orosz, egy Etüd pianínó mögé ültem 
– ez még megvan. Iszonyú nehéz volt rajta játszani, 
kemény volt a billentése. A Zeneakadémián a felvéte-
lin egy Steinway versenyzongorán vizsgáztam, amin 
az én Etüdön edződött ujjaim repültek. Olyasmi érzés 
volt, mintha Zaporozsecen tanultam volna vezetni, 
aztán átültettek volna egy Bentley-be. 

S&L.:  Négy keréken hó- és latyakmenő?
Zs. B.: Nem rajongok a télért. Városban ki nem állhatom 
a havat, ha még vezetnem is kell, az ellenérzés hatványo-
zottabb. De annak köszönhetően, hogy belekóstoltam a 
télisportokba, valamelyest javult a helyzet. A hegyekben 
és az erdőben nincs bajom a hóval, egyébként is szere-
tem a természetet. Régen apámmal rendszeresen gom-
básztunk a somogyi erdőkben. 
S&L.: Zeneszerző, zenész, DJ, producer informatikusdip-
lomával a zsebében – ráadásul még gombaszakértő is.

Zs. B.: Annak nem mondanám magam, de megisme-
rem az ehető gombákat. A vargánya és a rókagomba 
a kedvencem. Főzni is szeretek gombából.
S&L.: Az év elejére ígérték az új Zagar-album, a 
„Light Leaks” megjelenését. Tág időhatár. Mikorra 
várható a debütálás? 
Zs. B.: Nálunk idén március végére esik az év ele-
je. De a lemez beharangozószáma, a Space Medusa 
már úton van a közönség felé. A dal egy saját fejlesz-
tésű Facebook-applikáción keresztül lesz meghall-



Identitás, 
     etűdök
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gatható, amelyben a rajongók a dal sávokra bontott, 
egy másodperces hangmintákra osztott ütemeit fog-
lalhatják le egy-egy kattintással. A beatre rákerül a 
profilképük, és ha az összes hangjegy gazdára talált, 
akkor, mint egy puzzle, összeáll a szám.
S&L.: Jelenleg hogy áll a Medusa projekt?
Zs. B.: Január közepén cirka ezer beat volt még sza-
bad. Izgalmas számunkra is a játék, hiszen tulajdon-
képpen a közönség aktivitásától függ, hogy mikor 
jelenik meg a szám. Mindenképp valami rendhagyó 

módon szerettünk volna előrukkolni az új dallal.  
A zeneipar bevett platformjai már rém unalmasak. 
S&L.: Március vége a koncertszezon kezdete is. Vár-
ható egy új turné? 
Zs. B.: Igen, szeretnénk sok helyre eljutni az új 
lemezzel. Március utolsó napjaiban Szentpéterváron 
lépünk fel, majd április közepén Budapesten mutat-
juk be élőben az anyagot. Szentpéterváron egyéb-
ként többször is turnéztunk már: a legutóbbi fellé-
pésünkkor a közönség velünk énekelte a „Wings of 
Love” szövegét, amin mi is meglepődtünk. Oroszor-
szág és Budapest után Erdély következik, de szeret-
nénk eljutni a nyugat-európai országokba is, amely 
törekvésünkben a német kiadónk segít minket.
S&L.: Megkönnyíti vagy nehezíti a helyzetét, hogy a 
vizuális képalkotáshoz is konyít? Anno grafikusnak 
készült, beleásta magát a témába. 
Zs. B.: Általában a stúdiómunkával párhuzamo-
san gyűjtöm a vizuális ingereket, inspirációkat. Az új 
lemeznél például minden egyes szám készítésénél 
egy újabb vízió is megszületett. Néha már azon kap-
tam magam, hogy többet foglalkozom az artworkkel, 
a videókkal, mint a zenével. Mára egy nagyon tehet-
séges művészekből álló csapat jött össze, akik segí-
tenek a képi megjelenéseinkben, és akikkel azono-
sak az asszociációink. Egyébként már rég úgy gon-
dolom, hogy a zenei tartalom önmagában nem elég. 
Kell a film, applikáció, legyél interaktív és kreatív, 
vesd meg a lábad minden létező médiumon, és az 
sem mindegy, hogy hogyan kommunikálod mindezt. 
De a művészet és a kommunikáció összefonódása 
nem mai keletű dolog.
S&L.: Hol húzódik a korszakhatár?
Zs. B.: Számomra Salvador Dalí és Andy Warhol pél-
daértékű volt ilyen tekintetben. Mesterei voltak az 
eseményszámba menő megjelenéseknek. A médi-

ának és az embereknek is kell a sztori, a legenda. 
Dalí és Warhol képesek voltak olyan kulisszát terem-
teni, hogy az emberek már a publikálás módjától is 
bezsongtak. Dalít például felkérték egy kirakatrende-
zésre. Egy nap észrevette, hogy átrendezték a kom-
pozíciót. Erre fogta magát, besétált az üzletbe, ahon-
nan az üveget kitörve, a kirakaton keresztül távozott. 
A géniuszok egyik ismertetőjele az, hogy az alkotása-
ik, a találmányaik önmagukban témát jelentenek a 
közönségnek...
S&L.: Sokat utazik?
Zs. B.: A lemezkészítés miatt az utóbbi egy évben 
lényegében sehol sem jártam. Placebón élek, most 
már nagy dózisban. Szinte minden este megnézek 
egy filmet, a mozi utaztat. Korok, rendezők, műfajok  
alapján válogatok, attól függően, mire, kire irányul a 
figyelmem.
S&L.: Most épp? 
Zs. B.: Már egy ideje a sci-fi került a fókuszba, de 
drámarajongó is vagyok. Lars von Trier Melankólia 
című filmjében például összeért a két műfaj, persze 
ez a Tarkovszkij-féle Stalker–Solaris-iskolában már 
évtizedekkel ezelőtt megtörtént. Számomra a sci-fi 
nem végtelen térben száguldozó űrhajókról és 3D-s 
szuperlényekről, hanem az univerzumban önmagát 
kereső emberről és a dilemmáiról szól. 
S&L.: Egy két évvel ezelőtti interjúban azt mondta, 
nincs televíziója – beszerzett közben egyet? 
Zs. B.: Továbbra sincs tévém, nem is hiányzik. Ha 
hazautazom Kaposvárra, a szüleimnél néha bekap-
csolom, és mindig úgy tűnik, mintha ugyanonnan 
folytatódna az adás, mint ahol fél éve tartott. Per-
sze, még mindig nagyon sokan a tévéből értesülnek 
dolgokról. Nekem túl szubjektív. Ne a szerkesztők 
döntsék el, hogy mikor milyen hírt olvasnak be! Vagy 
a másik: azért válogatnak be egy 15 évvel ezelőt-

„… rég úgy gondolom, hogy a zenei tartalom 
önmagában nem elég. Kell a film, applikáció, 
legyél interaktív és kreatív, vesd meg a lábad 

minden létező médiumon…”



 

Sportos formák

Chevrolet Cruze SW 1.4 Turbo
Motor: 1,4 literes turbó, benzines
Lökettérfogat: 1364 cm3

Max. teljesítmény:   
 103 kW/140 LE, 6000 ford/perc
Max. forgatónyomaték:     
 200 Nm, 4900 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:     
 4681/1797/1521 mm
Max. sebesség:     200 km/h 
Gyorsulás: 9,5 s
Fogyasztás:     
 7,4/4,7/5,7 liter (város, országút, vegyes)
Ár:   4 969 000 Ft kampányár 
 (listaár: 5 270 000) 
 mindez az LT+ felszereltségre vonatkozik

Fontosabb felszereltség/extrák:
Metálfényezés, navigációs rendszer, napfényte-
tő, kulcsnélküli indítás, fekete könnyűfém 
keréktárcsák.

Chevrolet Cruze SW 
1.4 Turbo

a következő kenőanyagot ajánljuk: 

MOL Dynamic 
Gold 5W-30

sztárteszt

ti B kategóriás filmet, mert a csatorna csak annak a 
licencjogát tudta kifizetni. Ráadásul ki nem állhatom 
a szinkronizált filmeket. 
S&L.: Az identitás meghatározásába nem zavar be a 
kritika, hogy – másoké mellett – a Zagar dalszövegei 
angolul íródnak? 
Zs.B: A könnyűzene nyelve az angol. De a dalok tar-
talma rólunk, az életünkről, az érzéseinkről szól. 
A zenéink minden hangban és harmóniában ide, 
ehhez a régióhoz kötődnek. A zenekar neve is ezt tük-
rözi. Ugyanakkor szeretnénk, ha nem csak itt a Kár-
pát-medencében értenék, hogy miről is énekelünk.

S&L.: Az internetes lexikon szerint 
a Zagar születésnapja 

október elseje. 

Tényleg a zene világnapján íródott az alapító okirat? 
Zs. B.: Passz. A dátum nagyjából stimmel, ugyanak-
kor mentségünkre szóljon, hogy a szócikket nem mi 
szerkesztjük, a hosszú távú memóriám pedig pocsék. 
Ahogy David Lynch fogalmazott: „Szeretek a magam 
módján emlékezni, nem szükségképpen úgy, ahogy a 
dolgok történtek.” 
S&L.: Még mindig nem derült ki, hogy viszonyul – 
négy keréken – a latyakhoz. 
Zs. B.: Megvagyunk. Dinamikusan, sportosan veze-
tek, ami nem száguldást jelent, de nem szeretem a 
totyogást. Ismerem az alattam lévő autót, tudom, 
hogy lobbanékony, van benne erő, de meg is tud állni, 
ha kell. Szerintem fontos, hogy mindenki megtalálja 
a neki testhezálló autót, amivel szinkronban van.

Sebesség és design
„El tudnám képzelni magamnak ezt az autót. Nekem 
a külső, a forma ugyanolyan fontos, mint a belső, 
a praktikum. Márpedig ez egy esztétikai szempont-
ból formás jármű, tetszenek a vonalai, jól gyorsul. 
Mindig is szimpatikusak voltak a nagy rakodóterű 
autók, mert könnyebb bennük szállítani a hangsze-
reket, igaz, a városi parkolásnál a nagy méret kihí-
vásokat rejt magában. Négy-öt ember cuccal együtt 
kényelmesen elfér benne, szóval annak ajánlom ezt 
az autót, aki a családi és a lazább, sportos jellegről 
sem akar lemondani.”
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Petőfi -díjas 
a szlovák történész
Miroslav Kusý szlovák történész, polgárjogi aktivis-
ta kapta a 2012. évi Petőfi-díjat. A MOL és a Terror 
Háza Múzeum által 2009-ben közösen alapított díjat 
minden évben olyan személy nyeri el, aki sokat tett 
a külföldön élő magyar kisebbség és a közép-euró-
pai népek szabadságáért. Miroslav Kusýt 1968 után 
eltiltották az egyetemi katedrától és csak könyvtá-
rosként dolgozhatott, majd ezt az állását is elveszí-
tette, amikor 1977-ben a Charta ’77 első szlovák 
nemzetiségű aláírójaként kiállt az emberi és kisebb-
ségi jogok tiszteletben tartásáért és tiltakozott a 
csehszlovákiai magyar kisebbség diszkrimináció-
ja ellen. A díjat a MOL elnök-vezérigazgatója, Herná-
di Zsolt adta át. A díjat korábban Tőkés László refor-
mátus lelkész, Gabriel Andreescu román emberi jogi 
aktivista, Anne Applebaum történész-publicista és 
Mart Laar egykori észt miniszterelnök vehette át. 

A Radon Róka 
diadala a Junior Freshhh-en

A nagyváradi Radon Róka csapat győzelmével zárult a MOL Juni-
or Freshhh természettudományos verseny december 13-i döntő-
je, melyet a MOL Dunai Finomítójában rendeztek meg. A vállalat 

a természettudományos tantárgyak népszerűsítése céljából indí-
totta az első, egyetemistáknak szóló, nemzetközi Freshhh ver-

senyt, mely mellé 2010-ben csatlakozott egy középiskolásokat 
célzó vetélkedő is, hogy a 

tehetséges diákok érdeklő-
dését e tudományágak felé 

fordítsa már az egyetemi 
éveik előtt. Évről évre több 

ezer diák vetélkedik az 
értékes tapasztalatokért 

és nyereményekért. A mos-
tani verseny döntőjében 

egy kecskeméti, egy deb-
receni, egy keszthelyi és 

két nagyváradi csapat mér-
hette össze tudását. A fel-
adatokat a MOL vezetőiből 

és természettudományos 
szakemberekből, egyetemi 

professzorokból álló zsű-
ri döntése alapján végül a 

nagyváradi Radon Róka oldotta meg a legjobban.
www.junior.freshhh.net

Dunaújváros az élen 
a MOL Ligában
A csapatok túl vannak a MOL Liga alapszakaszában játszandó 168 mér-
kőzésen, így össze kell szedniük magukat azoknak, akik felül akarják múl-
ni a címvédésre jelenleg igencsak esélyes Dab.Docler csapatát. A magyar–
román bajnokságként indult viadal a 2012/2013-as évadban Szlovákiá-
val bővült, hiszen hetedik csapatként csatlakozott az érsekújvári HC Nové 
Zámky együttese is. A csak a MOL Ligában újonc együttes nem titkolt célja 

a győzelem, és bár előkelő helyezést foglalnak 
el a táblázatban a miskolci Jegesmedvékkel 
együtt, a dunaújvárosiak egyelőre szinte 
verhetetlennek bizonyulnak. 
www.molcsapat.hu

Megújult a MOL Dynamic prémium 
motorolajcsalád zászlóshajója 

A MOL továbbfejlesztette a prémium motorolaj-termékcsaládjának zászlóshajóját, a MOL Dynamic Gold Longlife 5W–30 szintetikus 
motorolajat. A termék az új összetételnek köszönhetően – a hosszú olajcsere-periódus mellett – még erőteljesebb védelmet nyújt 
a motornak, mivel alkatrészein védőréteget képez, hozzájárul annak üzemanyag-takarékos működéséhez, így 2 százalékos üzem-

anyag-megtakarítás mellett a környezetterhelést is csökkenti. A kifejezetten a modern Volkswagen, Audi, Skoda, Seat személygépjár-
művekhez és Volkswagen kishaszonjárművekhez kifejlesztett prémium minőségűmotorolaj a Volkswagen-csoport legmagasabb szin-

tű gyártói jóváhagyásával rendelkezik, valamint a Porsche és a BMW legújabb motorolaj-előírásait is maradéktalanul teljesíti.
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Kerékpárosbarát Munkahely 2012 
címet nyert a MOL
Hatodik alkalommal hirdette meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 
Kerékpárosbarát Munkahely pályázatot, mely a munkáltatók, intézmények példa-
mutató intézkedéseit és kezdeményezéseit ismeri el. A pályázat értékelésében a 
Kerékpáros Magyarország Szövetség is részt vett.
Ugyan a MOL még csak először jelentkezett, pályázata eredményesnek bizonyult. 
Nemcsak a dolgozók számára biztosított kerékpáros-infrastruktúra állapota kiváló, 
hanem a cég BringaProgramja keretében is többféle akcióval támogatja, ösztönzi 
a bringázást. A Kerékpárosbarát Munkahely 2012 díjat nagyvállalat kategóriában 
január 24-én vette át a MOL.
http://www.kvvm.hu/kbm/ 

Jónak lenni jó
Advent első vasárnapján indított a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkeze-
lő Alap (MTVA) Jónak lenni jó címmel adománygyűjtést a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány megsegítésére. A Böjte Csaba által alapított szervezet rászoruló gyerme-
kek megsegítéséről ismert, 200 házat működtetnek határon innen és túl, ahol 
hátrányos helyzetű és nehéz sorsú kiskorúakat gondoznak. Az adománygyűjtést 
a közmédia december 16-án egész napos műsorfolyammal segítette, amelynek 
eredményeként 29 országból érkeztek felajánlások. A kampány keretein belül 
közel 93 millió forint gyűlt össze, melyek közül kiemelkedik a MOL 20 millió forin-
tos hozzájárulása. Az adományt jelképező tablót januárban a budapesti Belvárosi 
Ferences Templomban nyújtotta át Szollár Domokos, a MOL Magyarország kom-
munikációs igazgatója a szervezőkkel karöltve Böjte Csabának.



Novodomszky Éva és Salvo Sgroi
novodomszky éva karriErjE néhány fontos 

mérföldkövét ünnEpli fEbruárban: 
a család-barát magazin az ötödik 

jubilEumához érkEzEtt a magyar tElEvÍzióban, 
mÍg hétvégEnként a dal cÍmŰ élő shoW női 
mŰsorvEzEtőjE lEsz. ám rEméli, hogy Ettől 

még férjévEl, salvo sgroival jut idEjük 
a valEntin-napra is.

Narancs a fán, 
anyu a képernyőn 

címlapsztori



„A VALENTIN-NAP 
OLASZORSZÁGBAN 

SOKKAL LÁTVÁNYOSABB. 
MINDEN ÜNNEPI 
DÍSZBE ÖLTÖZIK, 

MINDENHOL SZÍVECSKÉK 
LÁTHATÓK...”

Narancs a fán, 
anyu a képernyőn 

címlapsztori
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Stílus & Lendület: Miközben beszélgetünk, Budapes-
ten nemrég állt el a havazás, Salvo szülővárosában, 
Cefaluban viszont 15 fok van. Ilyenkor nem szokták 
megbánni, hogy végül Magyarországot választották 
és nem Szicíliát?
Novodomszky Éva: Nem olyan jó azért ott a tél: néha 
ugyan vannak gyönyörű, verőfényes napok, de a ten-
gerparton ez a 8, 10 vagy akár 15 fok általában met-
sző, csontig hatoló hideg, nyirkos, párás levegővel. 
Ezért télen sokat szenvedek ott, bár megvan a vará-
zsa annak, amikor decemberben, januárban a fáról 
szedem le a narancsot és a mandarint, aminek per-
sze egészen más íze van, mint annak, amit féléretten 
kamionra tesznek, hogy eljusson hozzánk. Szicíliá-

ban sokkal inkább szeretem a nyarat, talán jobban is, 
mint a helyiek. Amikor megérkezik a sirokkó, ez a for-
ró észak-afrikai szél, Cefaluban mindenki kidől, behú-
zott sötétítők mögött, vizes borogatásokkal a fejü-
kön élik az életüket. Miközben a meleg engem feltölt, 
és az egész városkában egyedül vagyok talpon, tele 
energiával, mindenkit buzdítva, hogy mozduljunk ki, 
irány a strand!
Salvo Sgroi: Mielőtt Évát megismertem, évekig 
Rómában éltem, és versenyszerűen hódeszkáztam. 
Imádom a havat, ezért az itteni időjárást sem volt 
nehéz megszoknom. Sőt, nagyon szeretem, hogy itt 
mind a négy évszak jól láthatóan és érezhetően elkü-
lönül.

S&L.: De bizonyára volt olyasmi is, amit csak nehe-
zen szokott meg Magyarországon…
S. S.: Az itteniek mentalitása más, mint amibe otthon 
beleszülettem – nem jobb vagy rosszabb, csak külön-
böző. Mi nyitottabbak vagyunk egymással, sokszor a 
vicceink is pikánsabbak, nálunk senki sem sértődik 
meg olyasmin, ami miatt itt már rossz szemmel néz-
nek rád. De ehhez hozzá lehet szokni, ahogy az öltöz-
ködést is megoldom valahogy. Budapesten rengeteg 
divatos bolt van, de azért nekem tetsző olasz cipőket 
nem nagyon találok. Így amikor hazamegyünk, két 
üres bőröndöt is viszünk, amit telepakolunk ott vásá-
rolt cipőkkel, ruhákkal.
S&L.: A februárt azonban még Budapesten töltik: a 
Valentin-nap be van karikázva a naptárban?
N. É.: Azt nem mondhatom, hogy ilyenkor csak erről 
szól a nap, de azért egy közös vacsorával vagy egy-
egy apró figyelmességgel mindig megemlékezünk 
róla. A mi kapcsolatunk saját kis ünnepei később-
re tevődnek: a házassági évfordulónk a nyár elején, 
a megismerkedésünk évfordulója pedig a nyár végén 
van. Ezért mindig úgy időzítjük a családlátogatást, 
hogy vagy az egyiket vagy a másikat Szicíliában ünne-
pelhessük meg – abban az étteremben, ahol az első 
közös vacsoránk, illetve a lakodalmunk is volt. 
S. S.: A Valentin-nap Olaszországban sokkal látványo-
sabb. Minden ünnepi díszbe öltözik, mindenhol szí-
vecskék láthatók, a legapróbb bolttól a luxusáruháza-
kig. Ám én kissé bajban vagyok az ünnepekkel, sze-
rintem a szerelmet nemcsak egyetlen napon, hanem 
mindig, folyamatosan kell ünnepelni. De ugyanígy 
vagyok a nőnappal vagy az apák napjával is.
N. É.: Olaszországban ugyanis az apák napját is meg-
ünneplik – Szent József napján –, amire nekem évről 
évre rettenetesen kell koncentrálnom, hogy el ne 
felejtsem. Ilyenkor a gyerekek az anyák napjához 
hasonlóan valami apró figyelmességgel, egy-egy rajz-
zal köszöntik az édesapjukat.
S&L.: Arra szoktak időt szakítani, hogy néha kettes-
ben, a gyerekek nélkül töltsenek időt egymással? 
N. É.: Igen, fontos, hogy bizonyos időközönként ket-
tesben menjünk vacsorázni, moziba vagy színház-
ba, de közben szeretjük a közös programokat a gye-
rekekkel is. Eddig még sohasem utaztunk nélkülük, 
még 2-3 napra is cipeljük őket magunkkal. Mindket-
ten nagyon sokat dolgozunk, de az étterem miatt 
Salvónak különösen fonák az időbeosztása. Mivel 
gyakran nem lehet ott az esti fürdetésnél, fektetés-
nél, a szabadidejében próbál minél több időt tölteni 
a gyerekekkel. 
S&L.: A gyereknevelés terén mennyire különbözik az 
olasz és a magyar szemlélet? 
N. É.: A XXI. század Európájában már kevés érzékel-
hető eltérés van, de például Salvo értékeli, hogy az 
itteni szülők általában nyugodtabban viselkednek. 
Ha Olaszországban egy gyerek elesik, akkor az anyu-
kája szinte jajgatva vigasztalja, miközben a gyerek 
talán el se sírta magát. Neki nagyon tetszett, hogy 
mi nem ennyire heves vérmérséklettel állunk hozzá 
ehhez, próbáljuk úgy megnyugtatni a gyereket, hogy 
nem ordítunk jobban, mint ő. 

címlapsztori
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S&L.: Évának azonban van némi előnye ezen a téren, 
hiszen a Család-barát című műsort vezetve első kéz-
ből jut nevelési tanácsokhoz is. 
N. É.: Ez valóban így van. Ráadásul februárban nem-
csak a Valentin-napot ünneplem, hiszen 4-én lesz a 
Család-barát ötödik születésnapja. Rengeteg megle-
petéssel készülünk, emellett felidézzük a régi emlé-
keket is. Vannak olyan kollégák, szakértők, akik a 
kezdetektől velünk vannak; így a stábunkban is csa-
ládias hangulat uralkodik. 
S&L.: Emellett ugyancsak februárban indul az Euro-
víziós dalválasztó, A Dal műsorfolyama. A pályája ele-
jén számított arra, hogy előbb-utóbb nagyszabású 
élő show-k házigazdája lesz? 
N. É.: Akkoriban még abban sem voltam biztos, hogy 
egyáltalán Híradót tudok vezetni. A Parlamenti nap-
ló című törvényalkotási háttérműsorban például poli-
tikusok közötti vitákat is kellett moderálnom. Annyi-
ra rettegtem, hogy az első adás előtt egyszerűen 
elment a hangom. A tévé orvosa mindenféle csoda-
módszerekkel valamennyire visszahozta, de így is 
repedtfazékként vezettem le a műsort. Hogy ez csak-
is pszichés alapon tört rám, mutatja, hogy az adás 
után, amikor kiderült, hogy sikeresen túléltem, min-
den probléma nélkül visszajött a hangom. 
S&L.: Ilyen kezdeteket követően hogyan jutott el 
mégis idáig? 
N. É.: Az ilyen élő műsoroknál, mint A Dal, nem elég 
a rátermettség, fontos, hogy jól is érezzem magam 
a szerepkörben; és akkor mindez visszaköszön a 
képernyőről. Ehhez az kell, hogy el tudjam enged-
ni magam a kamera előtt – itt jön be a gyakorlat, 
a tapasztalat. A technikai vagy emberi malőröknek 
néha-néha meg kell történniük ahhoz, hogy megta-
nuljuk, miként reagáljunk váratlan helyzetekben úgy, 
hogy a néző szórakozása a lehető legkevésbé sérül-
jön. Ez adja meg a kellő magabiztosságot a kame-
ra előtt. 
S&L.: Emlékszik még az első ilyen „leckékre”? 
N. É.: Még a Junior Híradóban történt, hogy élő adás 
közben egyszer csak kigyulladt a stúdió a fejem 
fölött. Akkor nagyon nehezen kezeltem a helyzetet, 

hebegve-habogva valahogy elköszöntem a gomoly-
gó füstben. A mai fejemmel már nem tenném meg a 
nézővel, hogy nem adok egymondatnyi magyaráza-
tot sem. Később, a 6 órai tea című műsorban is volt 
olyan, hogy elsötétült a stúdió, de abból már viccet 
csináltunk a vendéggel. Nem estem kétségbe, félho-
mályban folyattuk a beszélgetést, miután elmond-
tam a nézőknek, hogy mi történt, és hogy emiatt mi 
még megyünk tovább. A Balatoni nyárban is számta-
lan meglepő szituáció adódott, előfordult, hogy egy-
szer csak óriási zápor zúdult ránk, menekülnünk kel-
lett az eső elől. Egy idő után az ember elkezdi élvez-
ni a meghökkentő eseteket. Ha nem is unalmas, de 
már túl hagyományos, ha egy adás teljesen rendben 
megy le. Sokkal érdekesebb kihívás, ha valami várat-
lan történik, és jó érzés, ha sikerül megoldani.
S&L.: A gyerekek miként élik meg azt, hogy az ő 
édesanyjuk a televízióban látható, miközben a társa-
iké nem?
N. É.: Nekik teljesen természetes, beleszülettek. 
A kicsi, Marco csak két és fél éves, még nem fog-
ja fel; Cristiano nyolcéves, de neki sem tűnt fel éve-
kig. Most, hogy már iskolás, az osztálytársai szól-

nak neki, ha látták őt egy magazinban, vagy engem 
a tévében – ő pedig tudomásul veszi, de nem csinál 
belőle különösebb ügyet. Amikor négyéves lehetett, 
bevittem a stúdióba: szétnézett, beült a híradós-
székbe, utánozta, amit tőlem látott a képernyőn. 
Otthon pedig megjegyezte, hogy igen, jó volt ez a 
látogatás, de legközelebb, ha egy tévébe megyünk, 
vigyem inkább a kedvenc rajzfilmjébe, ő inkább 
abban akar benne lenni.
S&L.: És Salvo hogyan viszonyul ahhoz, hogy „civil-
ként” gyakran ő is reflektorfénybe kerül?
S. S.: Az első hónapokban rettenetesen élveztem, 
hogy egy televíziós sztár oldalán kicsit nekem is 
jut a népszerűségből. De aztán hamar beleuntam, 
éreztem, hogy a figyelem nem a saját személyem-
nek szól. Idővel azonban kiépítettem a saját világo-
mat, hiszen megnyitottam az éttermemet. Sokszor 
előfordul immár, hogy engem külön is meghívnak 
televíziós műsorokba szerepelni. Ismét érdekessé 
váltam, de már másképp. Nem Novodomszky Éva 
férje vagyok, Salvo – hanem fordítva, Salvo Sgroi, 
és ő az én feleségem.  

Kiss Csaba

NOVODOMSZKY ÉVA ÉS SALVO SGROI
A népszerű műsorvezető Szarvason született, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán diplomá-

zott, majd a Komlósi Oktatási Stúdió újságíró-iskola elvégzése után vált a Magyar Televízió ifjúsági hír-
adójának riporterévé. Később több mint egy évtizeden át vezette a Híradót, miközben folyamatosan 

más műfajokban is kipróbálhatta magát: a Család-barát magazin mellett legutóbb a Balatoni nyárban 
láthattuk, míg februárban A Dal című Eurovíziós dalválasztó női műsorvezetője lesz. Férjével, az immár 

saját pesti éttermét működtető Salvo Sgroival egy szicíliai nyaralás alkalmával ismerkedett meg.  
2004-ben házasodtak össze, két fiuk van: Cristiano nyolc-, míg Marco két és fél éves. 

Köszönet a kellékekért: Karcsi papírboltja, Ajka Kristály, Arioso,  
Ligne-Roset, Roomba Home.

A ruhákat biztosította: French Connection, GANT, Náray Tamás, 
Swarovski, Salamander, Marks&Spencer, Reserved, Orsay.

Stáb: enteriőr styling: Torma Beatrix, styling: Oláh Lilla,  
haj: Galló Kriszta, smink: Ipacs Szilvia.
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Bazár

VALENTIN-NAP 

a valEntin-nap a szErEtEt és a szErElEm ünnEpE, 
bár hagyományának ErEdEtét tEkintvE számos lEgEnda 

látott napvilágot, mElynEk gyökErEi Egyaránt kötődnEk 
a kErEsztény és az ókori római tradÍciókhoz. dE ki is 
volt valójában a titokzatos szEnt valEntin, és miért 

ünnEpElünk fEbruár 14-én?

VALENTIN-NAP VALENTIN-NAP 

Történetek, 
érdekességek, 

ajándékötletek 



Bazár
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A legenda szerint a szerelem és a szeretet ünnepének eredete Szent Valen-
tin, egy római pap nevéhez fűződik, aki mártírhalált halt, mert nem adta 
fel a kereszténységet a vallás üldöztetése idején. A börtönből üzenetet kül-
dött barátainak, hogy szereti őket, és hogy ne felejtsék el őt. Február 14-én 
halt meg a szerelmi sorsjátékok napján. A történet egy másik változata sze-
rint Szent Valentin papként szolgált Claudius császár ideje alatt, aki bebör-
tönözte őt, mert ellenezte a császárnak azt a döntését, amely megtiltotta a 
fiatal férfiaknak a házasodást, mivel úgy gondolta, hogy a nőtlen férfiakból 
jobb katonák válnak. A legenda úgy tartja, hogy Szent Valentin a rabság ideje 
alatt összebarátkozott a börtönőr lányával, akinek hátrahagyott egy levelet, 
melynek sorait  „A te Valentinódtól” szavakkal zárta.

Valentin-napon azonban nem csak a szerelmesek ünnepelhetnek – bárkit 
meglephetünk szeretteink közül egy aprósággal vagy kedves levéllel, mely-
ben elmondjuk, mit is jelent számunkra. Mindannyian tudjuk és érezzük, 
hogy mennyire fontos a személyes kapcsolatok ápolása, ezért ha csak egy 
apró figyelmességgel is, de szerezzünk egymásnak örömet ezen a napon!

Az új környezet varázsa
Mi okozhatna maradandóbb élményt, mint egy utazás? Adjuk meg a mód-
ját ennek a különleges ünnepnek, és élvezzük a közösen eltöltött időt szerel-
münkkel igazán intim környezetben! Hazánkban számos wellnessközpont és 
spa center várja a kikapcsolódásra vágyókat, ahol például páros masszázsra 
is van lehetőség, mely tökéletes ajándék a szerelmesek ünnepén, hiszen így 
testünk és lelkünk egyszerre újulhat meg! Ha mégis inkább külföldön ünne-
pelnénk, érdemes körülnézni, hiszen ma már számos fapados légitársaság 
kínál remek lehetőségeket, így egy repülőjegy vásárlása sem jelent feltétle-
nül hatalmas kiadást, különösen, ha figyelemmel kísérjük a különféle akci-
ókat.

Élményteli meglepetés
A zene, a tánc, a művészet, egyszóval a kultúra egy olyan varázslatos világ, 
amely minden ember számára egyszerre jelent feltöltődést és kikapcsoló-
dást. Legyen szó egy komolyzenei koncertről, egy szórakoztató színházi darab-
ról vagy egy színvonalas hangversenyről, a közös kikapcsolódás és a művészet 
hatása biztosan maradandó élményt jelent majd! De ha valami lazább szóra-
kozásra vágyunk, akkor egy interaktív kiállítás vagy egy hangulatos koncert 
lehet a megfelelő választás, ahol garantált a felhőtlen szórakozás.

A sport szerelmeseinek
Ha társunk a praktikus ajándékok híve, esetleg egy igazi örökmozgó, a leg-
jobb ajándék egy edzőtermi bérlet vagy túrahétvége lehet, hiszen a közös 
mozgás remekül összehozza az embereket! A sport és az egészséges élet-
mód szerelmeseinek ma már számos dietetikai kiadvány segít eligazodni az 
aktuális étkezési és életmódtrendek között, így a tavaszi megújulás jegyé-
ben egy izgalmas könyvvel is meglephetjük a téma rajongóit.

Tőlem neked 
Időigényes és nem árt hozzá némi kézügyesség, de a saját kezűleg készített 
ajándékok kétségtelenül a lehető legszemélyesebb meglepetések. Készít-
hetünk feliratos pólót, melyet magunk festünk meg, vagy varrhatunk párnát, 
de egyedi képkeretet is gyárthatunk egy kis kreativitás, gyöngyök és egyéb 
díszítőelemek segítségével.

Egy falatnyi szerelem
A hagyományos és modern cukrászati csodákat manapság mintegy művészi 
alkotásként hozzák létre a cukrászmesterek. Különféle formák, díszítések és 
kreatív megoldások segítenek abban, hogy édes meglepetésünk igazán sze-
mélyes lehessen. Ha a gyakorlatban sem áll tőlünk távol a konyhaművészet, 
akár saját kezűleg is készíthetünk néhány mennyei fogásból álló menüt vagy 
romantikus desszertet.
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GasztroNómia

DESSZERTEK VALENTIN-NAPRA

a szErElmEsEk napján érzékszErvEink is EXtra kényEztEtést érdEmElnEk, 
Ezért összEgyŰjtöttünk néhány istEni dEsszErtEt, mElyEk garantálják 

a gasztronómiai mámort.

DESSZERTEK VALENTIN-NAPRADESSZERTEK VALENTIN-NAPRASzerelmes ízek



Gránátalmás koktél 
Hozzávalók: 2 dl száraz pezsgő, 1,6 dl őszibaracklé, 2 kk. porcukor, 
2 kk. gránátalmaszirup, karikára vágott gránátalma a díszítéshez.

Elkészítés: Összekeverjük a porcukrot a baracklével, és egy jól behű-
tött pezsgőspohárba töltjük.  Ráöntjük a pezsgőt, és óvatosan megke-
verjük. Adagonként 1-1 kiskanál gránátalmaszirupot engedünk bele. 
Gránátalma-karikával díszítsük a poharat! Pezsgő helyett almalevet 
használva alkoholmentes változatban is elkészíthetjük a koktélt.

GasztroNómia

Piros 
gyümölcssaláta
Hozzávalók: fagyasztott gyümölcsök, pl. ribizli, málna, eper, áfonya, meggy és porcukor.

Elkészítés: A fagyasztott gyümölcsöket hagyjuk kiolvadni, majd csöpögtessük le a levüket és halmozzuk egy tál-
kába. Hintsük meg porcukorral vagy öntsünk rá néhány kanál mézet, és fogyasszuk azonnal.

Panna cotta 
Hozzávalók: 2,5 dl tejszín (30%-os), 2,5 dl tej, 4 dkg kristálycukor, 

2 db zselatinlap, 1 tk. 100%-os vaníliakivonat. 

Elkészítés: A tejszínt a tejjel, a cukorral és a vaníliakivonattal néhány perc alatt épp 
csak felforraljuk. 

A zselatinlapokat bele-
tesszük a tejszínes 

tejbe, és addig kever-
jük, míg teljesen elol-
vadnak. Négy kis tál-
kát hideg vízzel kiöb-

lítünk, és egyenlően 
elosztjuk bennük a kré-

met. Megvárjuk, míg 
kihűl, és 5-6 órára hűtőbe 

tesszük. Tálaláskor a tál-
kákat forró vízbe mártjuk, 

és a panna cottát tányé-
rokra borítjuk. Málnával 

díszítjük.

Csokis muffi n 
Hozzávalók: 2 tojás, 15 dkg cukor, 16 dkg liszt, 
6 ek. kakaópor, 10 dkg csokoládé, 1 cs. vaníliás 
cukor, 16 dkg Rama, 1 cs. sütőpor.

Elkészítés: A cukrot a tojással és a vaníliás cukorral 
habosra keverjük, majd a puha margarinhoz adjuk. 
Ezután hozzáöntjük a liszttel elkevert kakaóport 
és összedolgozzuk. Végül a csokoládédarabokat is 
belekeverjük. Előmelegített sütőben 180 fokon 
15 perc alatt készre sütjük a muffinokat.



GasztroNómia

Borajánló
Heimann 

Kékfrankos 2011

Kellemes, jó ivá-
sú kékfrankos a faj-
ta fűszeres jegyeivel, 
gyümölcsösségével 
és halványan érezhe-
tő fás lecsengéssel.  
Acéltartályban, beolt-
va erjedt, 50 hek-
tós hordóban érett fél 
éven át.

Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!

*Gyűjtse otthon a használt sütőolajat, 
hozza el a közel 170 kijelölt MOL-
kút egyikére, és mi gondoskodunk 
annak környezetbarát 
újrafelhasználásáról!

Fánk
Hozzávalók: 1 kg liszt (0,5 kg rétesliszt, 0,5 kg búzaliszt), 
0,5 l tej, 5 dkg élesztő, 10 dkg olvasztott vaj, 3 tojás, 
10 dkg cukor, 0,5 dl rum, csipet só, olaj a sütéshez*, 
porcukor a tetejére.

Egy nagy tálba tesszük a lisztet, egy csipet sóval meg-
hintjük, majd beleütjük az egész tojásokat. Hozzáadjuk a 
rumot, a felfuttatott élesztőt, az olvasztott vajat és a meleg 
tejet. Fakanállal alaposan összedolgozzuk, amíg a tész-
ta kifényesedik és hólyagos nem lesz. Ekkor már elválik az 
edény falától és lejön a fakanálról is. Kicsit meglisztezzük 
a tetejét, és letakarva kétszeresére kelesztjük, majd liszte-
zett deszkára borítjuk, kicsit átgyúrjuk. Kézzel szépen szét-
húzogatjuk másfél ujjnyi vastagságúra, és fánkszaggató-
val vagy széles szájú üvegpohárral kiszaggatjuk. Mire az 
olaj felforrósodik, addigra másodszorra is megkel a tészta. 
A forró olajba tesszük a fánkokat, azonnal lefedjük, és 2-3 
percig fedő alatt sütjük. Ha már világospiros, gyorsan meg-
forgatjuk, és fedő nélkül sütjük tovább. Ekkor lesz szép sza-
lagos a fánkunk. Bő olajban süssük, mert ha kevés olajat 
használunk, nem tud úszni az olajon, és nem lesz szép. 
Forrón meghintjük porcukorral, és frissen tálaljuk!

Brownie
Hozzávalók: 10 dkg 70%-os étcsokoládé, 5 dkg fehér csokoládé, 

11 dkg vaj, 22 dkg kristálycukor, 8 dkg liszt, 3 dkg kakaópor, 
1 ek. vaníliakivonat, 1/2 tk. chilipor, 2 db tojás, 

csipetnyi só, 1/4 tk. sütőpor.

A sütőt előmelegítjük 180 fok-
ra. A csokoládét a vajjal vízgőz 

felett felolvasztjuk. A tojásokat 
a cukorral fehéredésig habos-

ra keverjük elektromos mixerrel. 
Hozzáadjuk a lisztet, kakaóport 

és a sütőport, jól eldolgozzuk, 
majd mehet bele a csipet só, a 
chili és a vanília, az apró dara-

bokra tördelt fehér csokoládé és 
végül az olvasztott vajas csoko-
ládé is. Egy kisméretű tepsit kissé 

kivajazunk, majd kibéleljük sütőpapírral 
úgy, hogy a papír túllógjon a tepsi peremén. 
A masszát a tepsibe öntjük, és 20 percig sütjük. Ha 

elkészült, azonnal vegyük ki a sütőből, hagyjuk kihűlni. A sütőpa-
pírral együtt emeljük ki a brownie-t, és szeljük kockákra.

www.mol.hu/sutoolaj

MOST
GYŰJTŐFLAKONT

 KAP AJÁNDÉKBA!* KAP AJÁNDÉKB

*A használtsütőolaj-leadóknak, a készlet erejéig. A programban 
részt vevő kutak listáját megtalálja a www.mol.hu oldalon a 
töltőállomás-keresőben is.



MOST
GYŰJTŐFLAKONT

 KAP AJÁNDÉKBA!*



utazás

JoSchi: 
  ahol jó a sí

a göstlingnél EmElkEdő hochkar alsó-ausztria 
lEgmagasabban fEkvő és lEghóbiztosabb sÍcEntruma. 

idEális úti cél a tanulni vágyó kEzdők, a kihÍvásokat kErEső 
haladók, dE még a vErsEnyEkrE készülő profik számára is.

HOCHKAR 
– HASZNOS INFÓK:

www.jo-schi.at/magyar/otthon/
www.facebook.com/joschi.hochkar

www.zirbenstube-goestling.at
www.hochkar.com



utazás

JoSchi: 
  ahol jó a sí Minden hobbisíelő eljátszott már a gondolattal, milyen lenne részt venni egy profi lesiklóverse-

nyen, száguldani a kapuk között, majd siker- és adrenalinittasan, égbe emelt karokkal befut-
ni a célba, ahol üdvrivalgás és kolompok csengő hangja fogadja. Nos, ha már le is maradtunk 
a profi karrierről, a versenykörülmények közötti megmérettetésnek nem kell álomnak marad-
nia. Az alsó-ausztriai Hochkar nemcsak világklasszisok szülőhelye és tréningeterepe (Kathrin 
Zettel, Thomas Sykora, Andreas Buder), de az amatőrök számára is kínál meglepetéseket. 

Valódi jutalom 
A hóbiztos Hochkar ideális terep minden síelni vágyónak. A Budapestről 4 óra alatt elérhető 
síparadicsom nemcsak 19 kilométernyi, változatos összetételű pályát és 9 korszerű felvonót 
kínál, de a régióban páratlan tájat és panorámát is. Az idei évtől a Hochkar síterep síbérle-
te a szomszédságban fekvő Lackenhof am Ötscher síterepen is érvényes. A pályák egy része 
hóágyúzott, de erre nincs nagy szükség, mivel a környék mikroklímája rendkívül kedvező, 
nem ritka a két méter feletti hómagasság. December elejétől április végéig így minden adott 
az üdítő lesikláshoz. A hochkari JoSchi tökéletes sívakációt kínál. A magas szintű és barát-
ságos sí- és hódeszkaoktatásra Johannes Putz személye a garancia. Johannes Putz amel-
lett, hogy államilag elismert síoktató, az alsó-ausztriai síoktatók kiképzője, rendelkezik a 
komoly elismerést jelentő ausztriai „C-trainer” síedzői képesítéssel, sok profi versenyző fel-
készítését is vezette. A JoSchi síiskola átfogó síoktatási csomagot kínál a kiscsoportos okta-
tástól a magánórákig, így rengeteg gyerek és felnőtt tanulta már meg náluk a lesiklás alap-
jait vagy fejlesztette tudását.  

Profi körülmények amatőröknek is 
Aki már úgy érzi, „kinőtte” a síiskola kereteit, a Drachslerloch edzőpályán professzionális 
körülmények között tanulhatja meg a versenysítechnikát. Időmérővel és helyszíni, azaz edzés 
közbeni videoelemzéssel vár minden síelni szeretőt Johannes Putz és edzőstábja a JoSchi 
„Racing Camp”-ben a honlapon feltüntetett időpontokban. Az edzőpálya melletti „hüttében”, 
a JoSchi Karhüttében egy finom ebéd mellett pihenhetjük ki az élményekkel teli 
„síedzésünket. JoSchi programot nyújt cégek, csoportok részére is, vállalati síver-
senyeket is lebonyolítanak. JoSchi a szállás terén is a legjobbat kínálja: a 
síkedvelőket közvetlenül a felvonók szomszédságában várja a 25 ágyas 
Sporthaus Hochkar. Itt és a síiskolánál is működik kölcsönző, ahol akár 
a legújabb márkás modellek is kipróbálhatóak. Szép időben párat-
lan élmény a síterep tetején fekvő JoSchi Berghüttéből csodálni a 
panorámát. A lesiklás fáradalmait pedig Hochkar szinte fogalom-
má vált síbárjában, a JoSchi Apres-Ski Barban érdemes kipihen-
ni a ház specialitásaival, egy JoSchi Burgerrel vagy Spare-Ribsszel.   
Hochkar azokat sem hagyja cserben, akik meghittebb környezetben 
szeretnének megvacsorázni. Göstling an der Ybbs egy festői falucs-
ka a síterep lábánál, ahol a Zirbenstube étteremben mindenképpen 
érdemes kipróbálni az egyik legfőbb specialitást: az „Ybbs Forelle”-t, 
a helyi folyóból kifogott pisztrángból készült különlegességet.
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NatÚra

Egy kirándulásra mindig fEl kEll készÍtEni az autót, Egy külföldi 
sÍtúrára pEdig különösEn igaz mindEz, hiszEn a hosszú út mEllEtt 

sokszor az időjárás viszontagságaival is mEg kEll küzdEni. 

Sítúra autóval
Minden külföldi autós kirándulás, így sítúra előtt is 
ellenőrizzük az úti okmányainkat: fontos, hogy az 
útlevél vagy a személyi igazolvány, illetve az autó 
dokumentumainak érvényessége az egész vaká-
ció idejére fennmaradjon. Térkép vagy GPS legyen 
nálunk, de ezzel együtt érdemes utánanézni az 
aktuális útlezárásoknak. A legtöbb ország közle-

kedésügyi hivatalának van angol nyelvű informáci-
ós honlapja is. Az egyes országok közlekedési sza-
bályai eltérnek egymástól, ezért utazás előtt min-
denképpen ajánlott tájékozódni az adott állam 
előírásairól is, főleg ami a téli gumikra és a hólán-
cokra vonatkozik – ez utóbbira bármikor szüksé-
günk lehet a hegyi síterepekhez való feljutásnál. 

Éppen ezért a felszerelését jó, ha még otthon meg-
tanuljuk. Nem érdemes olyan láncot venni, amely-
re rá kell gurulni, hiszen azt nem lehet felszerelni a 
már elakadt autóra.
Télen különösen fontos, hogy minden rendeltetés-
szerűen működjön az autónkban. Ellenőrizzük a 
lámpák, az ablaktörlő és az akkumulátor állapotát, 
és fújjuk be szilikonnal az ajtók tömítő műanyagjait, 
mert így biztosan nem fagynak be. A fagyálló folya-
dékok mellett télen ne hiányozzon az autóból a sep-
rű, jégkaparó, takaró, a takarításhoz pedig kesztyű 
és kabát. 
Síelni sok csomaggal indulunk, ezért fontos, miként 
pakoljuk meg az autót. Sohase tornyozzuk a háttám-
lánál magasabbra a csomagokat, és a nehezét köz-
vetlenül a hátsó üléstámla mögé helyezzük be, hogy 
ezek a poggyászok ne gyorsulhassanak fel ütközés 
esetén. Sok autóban van sízsák a hátsó kartámasz 
mögött, két pár léc ebben is elfér. Ha tetőbox is fér 
a sílécek mellé, abba nagy térfogatú, de könnyű hol-
mik kerüljenek, és ellenőrizzük le alaposan a síléc-
tartó és a tetőbox rögzítését. 
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A király rendel
Franciaországban a X. században az első Capeting, Jámbor Róbert 
trónralépésekor terjedt el a szokás, hogy a király kézrátéttel bete-
geket gyógyít. Az Istentől felkent királyokba vetett hit különösen a 

középkor elején rendkívül erős volt, de a szent életű Róbert nem csak 
jószolgálati tevékenységből 

vállalta a feladatot. A koráb-
bi Karoling-uralkodókhoz 

képest nehezen törvényesí-
tette uralkodását, talán ezért 

találta ki a szertartást, ami-
vel hangsúlyozhatta hatal-

ma szakrális voltát. A gyógyí-
tás képessége ezután apá-

ról fiúra szállt, igaz, hogy száz 
év múlva már csak a golyvá-
hoz hasonlatos, enyhe lefo-
lyású görvélykórt gyógyítot-

tak az uralkodók. 1200 táján 
rokonság révén az angol kirá-
lyi családban is lábra kapott 

a gyógykezelés, és csak a fel-
világosodás hajnalán szűnt 
meg mindkét királyságban, 

amikorra a gondolkodók erő-
sen megtépázták az istenki-

rályság tekintélyét.

Mohamed apjának titka
Nemrég egy jemeni ásatás során meghökkentő módon keresztény domborműveket találtak 
az iszlám anyaterületén egy emberöltővel Mohamed próféta születése előttről. Eddig úgy tud-
ták a régészek, hogy az Arab-félsziget csücske az etióp kopt keresztény királyság és egy zsi-
dó hitre tért arab törzsszövetség ütközőzónája volt. A mostani leletek viszont azt bizonyítják, 
hogy békés egymás mellett élés és kulturális sokszínűség jellemezte az itteni városokat. 

Feltehető, hogy a viszony a két vallás hívei közt éppen Mohamed születése előtt néhány 
évvel romlott meg, és vált pusztító csatatérré a terület. A hab a tortán, hogy a próféta 
családja éppen a keresztények oldalán harcolt a háborúban, olyan törzsek ellen, ame-
lyeknek leszármazottait ma vallásalapítójuknak fogadnak el. 

Zöldségek 
télen is
A salátafogyasztással télen az a 
legfőbb gond, hogy a legtöbb zöldségnek elhalványul az íze, pedig télvíz ide-
jén kifejezetten a boldogságérzetet nyújtó ételekre vágyunk. Mégsem kell, 
hogy lekerüljön az étlapról kedvenc vitaminforrásunk, mert például egy jó gom-
bás, spenótos meleg dresszinggel könnyen téliesíthetjük. De jó megoldás az is, 
ha a keményebb saláták leveleit egy kis olívaolajon grillsütővel megfonnyaszt-
juk, és megbolondítjuk egy kis kéksajttal. Érdemes hanyagolni a szezonfüggő 
paradicsomot és uborkát, helyettük hirtelen megsütött hagymát, édesköményt 
tegyünk a salátába, és aszalt áfonyával, mézes mandulával, esetleg sütött grá-
nátalmával szélesítsük táplálkozási palettánkat!

Manipulatív mosoly
A férfimosoly veszélyesnek tűnhet a munkahelyi kommunikációban – 

derül ki a spanyol Granadai Egyetem kutatásából. A szimulált hely-
zetben részt vevő nőknek ellenkező nemű főnök adott ki utasítá-

sokat. Azokban az esetekben, amikor a férfi mosolyogva közöl-
te a teendőket, a nők nagyobb százalékban végezték el a fel-

adatot, sőt a felvételeken beazonosítható volt egy tipikus 
behódoló testtartás is. Még azt is elviselték, ha a mosoly-
gó főnök egy kicsit flörtölt is velük ezután. „Az eredmény 

arra hívja fel a figyelmet, hogy ha el akarják kerülni a 
manipulációt, a nőknek tudatosítaniuk kell elképzelései-

ket, mielőtt tárgyalnak férfi felettesükkel” – összegezte a 
kutatás eredményét a kísérlet vezetője.

kishírek



Védelem egy életre
Régóta ismert, hogy a terhesség utolsó stádiumában termelődő 
előtej a csecsemő immunrendszerének beindítását szolgálja. De 
alaposan meglepődtek azok a spanyol orvosok, akik górcső alá 
vették az értékes tápanyagot, amely rengeteg szénhidrátot, fehér-
jét és antitestet tartalmaz, viszont az újszülött számára nehe-
zen emészthető zsiradékot csak keveset. A vizsgálatok során jött 
a meglepetés: 700-nál több baktériumfajt azonosítottak egy ter-
mészetes úton szülő nő előtejében! A császáros mamáknál és a 
nagy súlyfelesleget felszedő anyukáknál ez a szám alacsonyabb 
volt. Ez nagyjából azt jelenti, hogy az anyuka már a születést köve-
tő órákban kialakítja a baba szervezetében a létfontosságú bak-
tériumflórát. 

kishírek

Kicsit duci
Meglepő eredménnyel zárult egy brit kutatás, amely a 

testtömeg és az élettartam közötti összefüggéseket 
kutatta. A leghosszabb életre nem az optimális test-
súlyú emberek számíthatnak, hanem az enyhén 
elhízottak: legalábbis a statisztikai adatok sze-

rint nekik hat százalékkal jobbak a túlélési muta-
tóik. Az okokat keresve két fontos érvet találtak 
a tudósok a „kicsitduciság” mellett. Az egyik az, 
hogy ők sűrűbben járnak orvoshoz, és hamarabb 

diagnosztizálják náluk a betegségeket. A másik pedig, hogy egy kór ideje 
alatt a szervezet energiaszintje lecsökken, és ez hátráltathatja 

a gyógyulást, míg a molettebbeknek még mindig van tartalékuk. 



az

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

1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) február 15-ig ezt 
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 

Christina Aguilera: Lotus című CD-jét.
Előző számunk nyertese: 

Takácsné H. Mariann, Sopron.
Nyereménye: 

Indygo: B-oldal című CD-je.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

JÁTÉK!

Hálók/Térképezés – Jozef Baus 
kiállítása a Szlovák Intézetben
Jozef Baus az 1980-as évek második felében 
tanult a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán, 
majd egy ideig Rudolf Sikora nyitott műtermét 
látogatta. 1990-ben tanulmányait a peruggiai 
Academia di Belle Arti Pietro Vannuccin, azután 
Párizsban folytatta. Geometrizáló festészete a 
vertikális és horizontális vonalak szövedékét, egy-
fajta konstruált rasztert vesz alapul, amelyben a 
színbeli viszonylatok mélységi viszonylatokká vál-
toznak. A kép terének középpontjában azonban 
az alkotó mindvégig megőrzi a vizuális jelet, mint 
archetípust, amelyet a kép racionális-érzelmi 
konstrukciójának rendel alá. A kezdetektől egy-
fajta folyamatként, fokról fokra  bontakozó fes-
tői programjának  legutolsó eredményeit közvetíti 
a  „Hálók” című sorozata, amelyből a szlovák inté-
zetbeli kiállítás is válogat. 
Jozef Baus kiállítása 2013. február 12-én nyílik, 
és március 18-ig tekinthető meg.     

Hattyúk tava / Swan Lake on Ice
2013. FEBRUÁR 11. DEBRECEN, 13. PÉCS, 

14. VESZPRÉM, 16–17. BUDAPEST

Az Imperial Ice Stars társulata 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy a 
klasszikus baletthagyományokat új szemléletben mutassa meg a közön-

ségnek. Előadásukban a lenyűgöző mesék világa a jégtánc varázslatos 
dimenzióiban tűnik fel a színpadon. A Hattyúk tava koreográfiáját 2006-
ban mutatták be, s a produkció a világ öt kontinensén meghozta a tán-
cosok számára az áttörést: a 15 országon át vezető turné Kanadát és 

Japánt is érintette. A produkció kosztümjeit Oroszország egyik meghatá-
rozó jelmeztervezője, Albina Gabujeva készítette, s az előadás ruhái az 

utolsó orosz cári dinasztia, a Romanovok csillogó ízlését idézik.

LGT
2013. FEBRUÁR 15., 
PAPP LÁSZLÓ 
BUDAPEST SPORTARÉNA

Újra koncertet ad a Locomotiv 
GT, a magyar rockzene törté-
netének egyik legfontosabb 
zenekara. Majdnem harminc 
éve nem léptek fel hagyomá-
nyos koncerthelyszínen, így 
Karácsony János, Presser 
Gábor, Solti János és Som-
ló Tamás arénabeli koncert-
je egészen biztosan zenetörté-
neti jelentőségű lesz.

Cirque du Soleil: 
Michael Jackson Th e Immortal show

2013. FEBRUÁR 5–6., PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA  
A világhírű kanadai megaprodukció, a Cirque du Soleil Immortal című show-

ja a látvány, a tánc, a zene és a fantázia fúziója, amely a nézőket Michael 
Jackson kreatív világába repíti – úgy mutatva be az énekes művészetét, 

ahogy azt a közönség még nem lát-
hatta. Az előadás egy fantasztikus 
birodalomban, a néhai sztár titkos 

belső világában játszódik, mellyel a 
nézők elé tárul Michael Jackson sze-
retete a zene és a tánc, a mese és a 
varázslat, valamint a természet töré-

keny szépsége iránt.

kultÚra

IL Divo: 
Th e Greatest Hits
SONY
A négy képzett klasszikus énekes 
alkotta popopera formáció rend-
kívüli népszerűségnek örvend 
világszerte. Válogatásalbumu-
kon a dalok átívelnek az éneke-
sek elmúlt nyolcéves karrierjén, 
ráadásként pedig négy új nótát is 
rögzítettek a lemezre: a My Heart 
Will Go On, az I Will Always Love 
You, az I Can’t Help Falling In Love 
With You és az Alone című sláge-
reket. 

Matchbox Twenty: 
North
MAGNEOTON
A zenekar már első albumával, 
az 1996-os Yourself Or Someone 
Like You-val beírta magát a 
modern pop-rock legnépszerűbb 
és legtehetségesebb előadói 
közé. A Matchbox Twenty negye-
dik stúdióalbuma 10 év szünet 
után jelent meg. A She’s So Mean 
az első kislemez a várva várt új 
lemezről, melyet a közönség már a 
rádiókban, illetve a zenecsatorná-
kon is hallhatott. 

Whitney Houston: 
I Will Always Love 
You – Th e Best Of
SONY
Whitney Houston hagyatéka újabb 
darabbal bővült. A kiadvány felveze-
tő dala az I Look To You című duett, 
melyet Whitney korábban rögzített, 
eddig kiadatlan vokálja és R. Kelly 
újonnan rögzített hangja tesz tel-
jessé. A best-of gyűjteményen meg-
találhatók Houston azon klasszikus 
nótái, amelyekkel az énekesnő kiér-
demelte, hogy a világ elsőszámú 
hangjaként emlegessék.

Christina Aguilera: 
Lotus
SONY
Christina Aguilera az elmúlt 
évet stúdióban töltötte, hogy 
elkészítse 5. albumát. A sztár ezúttal olyan szer-
zőkkel és producerekkel dolgozott együtt, mint 
Alex Da Kid vagy Cee Lo Green. „Ez a lemez 
a szabadságról és a gyökerekhez való visszaté-
résről szól; arról, hogy ki vagyok, és mit szeretnék 
csinálni.” – vallja az énekesnő. 

Programok – Fesztiválok
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Mozi Könyv

DVD

Hitchcock
INTERCOM

A filmtörténelem egyik leghíresebb rendezője, Alfred 
Hitchcock nemcsak kiváló filmeket, de új stílus-
irányzatokat is teremtett. A róla szóló film Stephen 
Rebello Alfred Hitchcock and the Making of Psycho 
című könyve alapján készül, amely az egyik leghíre-
sebb filmjének, a Psychónak a munkálataiba kalau-
zolja el az olvasót. A rendezőt az Oscar-díjas Anthony 
Hopkins alakítja.
Mozibemutató: 2013. február 7.

JÁTÉK!

  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

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

február 15-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse Manidipa Mandal: 

1001 háztartási tipp című könyvét.
Előző számunk nyertese: 

Zelmikné Török Ilona, Gödöllő.
Nyereménye: 

Müller Péter: Örömről, játékról, önfeledtségről című könyve.

Die Hard 5 
– Drágább, mint az életed 
INTERCOM

John McClane (Bruce Willis) élete legnagyobb kihí-
vása előtt áll: ezúttal nemzetközi terepen kell helyt 
állnia, amikor régóta elhidegült fiát, Jacket (Jai 
Courtney) túszul ejtik egy orosz maffiavezér kisza-
badítása közben. Az idősebb és ifjú McClane csak-
is egymásra számíthat az idegen országban, az élet-
ben maradás mellett pedig még a világot is meg kell 
menteniük egy újabb diktátortól… A jelentős részben 
Budapesten forgatott film februárban kerül a magyar 
mozikba.
Mozibemutató: 2013. február 14.

Stanczik Edina, VieWriter: 
Közelstávol észak-indiai 
útinapló
MÉDIAMIX KIADÓ

Nem képes album és nem műemlé-
kekről szóló útikönyv. Egyedi hangvételű, színes úti-
napló korunk Indiájáról egy európai fehér nő szemé-
vel, aki önállóan járta be az ország északi részét. 
Miszticizmustól mentes, elfogultság nélküli korkép 
arról a világról, amelyről sokan még mindig csak a 
mesékből, filmekből hallottak. Itt az ideje megismer-
ni a valódi Indiát! Megvásárolható: www.viawriter.hu

Mezei Elmira: Paleolit 
receptek hétköznapokra
JAFFA
Mezei Elmira eloszlatja a paleo 
elvek szerinti sütéssel-főzéssel 
kapcsolatos szokásos tévhiteket. Nem kell ugyan-
is éheznünk, és nem kell megvonnunk magunktól a 
finom falatokat. Ehelyett igen változatos, ízletes és 
költséghatékony módját próbálhatjuk ki az egész-
ségtudatos táplálkozásnak. 

Jennifer E. Smith: 
Vajon létezik szerelem első 
látásra?
DREAM VÁLOGATÁS
Hadley Sullivan élete egyik legrosz-
szabb napja zajlik éppen, amikor a JFK repülőtéren 
megpillantja a tökéletes srácot, az angol Olivert. 
A fiú jegye a 18C ülésre szól, Hadley-é  pedig a 
18A-ra. A sorsszerűség és az idő fontos szerepet 
játszik ebben az elgondolkodtató regényben, amely 
egyaránt szól a családi kapcsolatokról, a második 
esélyről és az első szerelemről. 

Hotel Transylvania – 
Ahol a szörnyek lazulnak
INTERCOM 
Vámpíroknak és farkasemberek-
nek, rémkoppantóknak és minden-
nemű szörnyszülöttnek emberek-
től és gyermeki zsibongástól men-
tes kikapcsolódást kínál Drakula 
gróf ötcsillagos erdélyi luxusszálló-
ja, ahol a vendég szava szent. Azon-
ban mi van akkor, ha a hosszú hét-
végét megzavarja egy csetlő-bot-
ló vendég, aki nem más, mint egy 
halandó?  

Expendables 2. 
– A feláldozhatóak
PRO VIDEO 
Mr. Church újra összehívja a csa-
patot, ami a legutóbbi akció óta 
két új taggal bővült; Maggie-vel 
és a Kölyökkel. A könnyűnek indu-
ló meló és a könnyen szerzett pénz 
reménye magával von mindenkit, 
ami miatt a srácok nem veszik ész-
re, hogy hiba került a gépezetbe. 
Hamarosan csúnya leszámolást 
indítanak a zsoldosok ellen, aminek 
során meghal egyik társuk. 

 

Bourne 
hagyaték
UIP-DUNAFILM
A Bourne-sorozat folytatásában 
ezúttal nem Jason Bourne története 
folytatódik. A Bourne-univerzum egy 
új történettel egészül ki, egy eddig 
ismeretlen személy – Aron Cross 
– körül forog minden, aki ugyan-
annak a titkos kormányprogram-
nak köszönheti ismeretlen múltját. 
Jason és Aron bár egymástól külön 
utakon járnak, mégis hatással van-
nak egymás életére. 

Manidipa Mandal: 
1001 háztartási tipp 
ALEXANDRA
Többé nem okoz gondot a tinta-
foltok eltávolítása, a ház gyerekbiztossá tétele 
vagy az ünnepi dekoráció – itt minden élethely-
zetre és problémára megtaláljuk a legjobb meg-
oldást. A háztartás megszervezésére vonatko-
zó praktikus tanácsoknak köszönhetően sem 
az anyós látogatása, sem váratlan vendégek 
betoppanása nem okozhat többé gondot.



A rejtvény megfejtését február 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Bölcs 
legyen az, kit a szerencse felkapott. A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Marosvölgyi Csaba – Gyöngyös; Sáfár Jánosné – Kalocsa; Németh Gábor – Sopron; 
Schmidt István – Esztergom; Tornyay Ágota – Kiskőrös. Gratulálunk!

FeJtÖrŐ

Megfejtés: LEGY KIS LOGIKA: A képek sorrendje balról jobbra: csillag, gomba, körte, masni, bögre, alma; SZALAD A HAL UTÁN: Az 5-ös út vezet a halhoz; 
CSIGAMATEK: 8 – 2 : 3 + 9 x 5 = 55
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EGY KIS LOGIKA
Nézd meg a sorok 
mindegyikét, és ha 
rájöttél a logikára, rajzold 
be a hiányzó ábrákat az 
alsó, üres sorba! Mi is lesz 
a sorrend?

SZALAD A HAL UTÁN
Tippeld meg, melyik úton jut 

a pingvin a halacskához! Utána 
ellenőrizd, hogy helyesen 

tippeltél-e!

CSIGAMATEK
Az alapműveleti jelek segítségével tedd 
igazzá az egyenlőséget a megadott 

sorrendben! Használd mind a négyfélét!





MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.
Februárban kommunikációs képessége valóságos csúcsformá-
ban lesz, így számos emberrel fog beszélgetni, kellemes, pezs-
gő vitákat folytatni. Ha bármiféle tanulmányt végez, komoly 
sikerekre számíthat. Az sem kizárt, hogy valami új szellemi terv 
lép be az életébe.

SKORPIÓ 10. 23. – 11. 22.
Ebben a hónapban ön épp olyan maximalista, mint ahogyan 
azt a Skorpió jegyének szülötteitől „elvárhatjuk”. A munkájá-
ban nagyon sikeres lesz, de azért egy kis pihenés is férjen bele 
a napirendjébe! Hallgasson szervezete jelzéseire, és lazítson 
annyit, amennyit csak tud.

NYILAS 11. 23. – 12. 22.
Ha valami érdekes, új kihívásra vágyik, akkor a legjobb időt 
választotta, hogy elinduljon és megvalósítsa álmait. Most nem-
csak a sors támogatja ebben, hanem a környezete is segíteni 
fogja. A hónap első hétvégéjén egy baráti vitában kell megvéde-
nie az álláspontját, amivel sok pártfogót szerezhet.

BAK 12. 23. – 01. 20.
Ne hagyja, hogy bárki lehetetlen ötletekkel hozza ki a sodrából. 
Legendás türelmére most hatalmas szüksége lesz. Szerencsé-
re a munkahelyén minden a legnagyobb rendben van, ezért jog-
gal érzi magát sikeresnek és egyre magabiztosabbnak.  Ebben 
a hónapban igazán örömét leli a hivatásában. 

HALAK 02. 20. – 03. 20.
Vidám, ám alapvetően mégis inkább nyugodt időszak áll ön 
előtt. Ez a hónap nem a nagy változások, hanem a megta-
lált belső béke időszaka lesz. A Valentin-nap egy kicsit érzel-
mesebb hangulatba ringatja. Kedve lesz egy gyertyafényes 
vacsorához vagy egy holdfényes sétához. 

KOS 03. 21. – 04. 21.
A Mars és a Merkúr kedvező fényszögeket vetít a Kos jegyé-
re. Ez nagyszerű alkalmat jelent arra, hogy bármiféle rossz 
szokástól, régi beidegződéstől megszabaduljon. Most nem 
csak a kedve, de a kitartása is meglesz hozzá. A Valentin-nap 
valami nagyon kellemes meglepetést ígér.

BIKA 04.  22. – 05. 21.
Február eleje igazán békés időszakot sejtet. A megtalált bel-
ső béke és a nyugalom jellemzi mindennapjait. Valentin-nap-
ra lehetősége lesz saját magát is meglepni valami érdekes 
ajándékkal, amire már régen vágyott, csak korábban sajnálta 
rá a pénz. Higgye el, érdemes saját magunkat is meglepni az 
élet apró örömeivel! 

IKREK 05. 22. – 06. 21.
A közelmúlt problémái, amelyek megkeserítették a napjait, 
egy szempillantás alatt megoldódnak. Hála ennek a pozitív 
változásnak, hétköznapjai sokkal vidámabban és nyugodtab-
ban telnek.  Családtagjaitól, különösen a párjától sok figyel-
met, támogatást és segítséget kap, és ez örömmel tölti el. 

RÁK 06. 22. – 07. 21.
Februárban még mindig passzívan szemléli a világ történése-
it. Inkább otthon pihen, mintsem új kihívásoknak szentelné 
magát. Örömmel tölti el, hogy szerettei körében lehet, illet-
ve hogy egy fiatalabb családtagja némi változatosságot hoz 
a hétköznapjaiba.  

OROSZLÁN 07. 22. – 08.  23.
Kisebb-nagyobb feszültségek adódhatnak emberi kapcsola-
taiban. A Valentin-nap remek lehetőséget teremt arra, hogy 
vitás dolgait rendezze. Február közepén egy közeli barát-
ja érdekes ötlettel áll elő. Ne utasítsa el, még akkor sem, ha 
kezdetben szokatlannak tűnik.

SZŰZ 08. 24. – 09. 22.
A munkájában egy változás váratlan helyzet elé állítja, ami 
arra kényszeríti, hogy módosítson a munkarendjén. Ön nem 
igazán kedveli a változásokat, így ennek a fordulatnak sem 
örül. Idővel azonban be fogja látni, hogy az új felállás inkább 
önnek kedvez, hiszen így több szabadideje marad. 

horoszkóp

VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.
Ha valaki ebben az időszakban vidám, eleven emberrel talál-
kozik, egészen biztos lehet benne, hogy az egy Vízöntő. Sok, 
nagyon kedvező hatású bolygó vonul át az ön jegyén, ami bátor-
rá, magabiztossá teszi. Ha valaki álmodozónak véli, ne hallgas-
son rá, hanem inkább kövesse az álmait, és hallgasson a meg-
érzéseire. 

Taylor Lautner 
1992. február 11.

Kapócs Zsóka 
1979. február 19.

Elijah Wood 
1981. január 28.

Justin Timberlake 
1981. január 31.
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160 kiállító 1000 bora 1 jeggyel kóstolható 
 A borvilág nemzetközi sztárjai  Organikus és biodinamikus borok

Mindent kipróbálhat a francia pezsgőtől 
a romániai fekete leánykán át egészen a libanoni desszertborokig!

A kezdőknek utat, a haladóknak újat mutatunk!

Ismerje meg velünk 
a bor csodálatos 
világát!

Borimádók 
3 napon át,

Budapest szívében!
mennyországa

Jegyek már kaphatók:  www.vincebudapest.hu

1500 Ft kedvezvény a Stílus & Lendület 
olvasóinak!

Vágja ki ezt a kupont és hozza el március 9-én vagy 10-én 
a Corinthia Hotel Budapest épületében megrendezendő grandiózus borkóstolóra, 

a kuponnal az Ön belépője 8000 Ft helyett mindössze 6500 Ft, 
amellyel a 160 kiállító közel 1000 borát kóstolhatja.

A kedvezmény online jegyvásárlásnál is érvényesíthető 
a VinCEStilus2013 kód beírásával a www.vincebudapest.hu/jegyvasarlas oldalon.

Egy jegy vásárlásához csak egy kupon használható. A kupon a szakmai napon (március 8.) nem használható.



VinCE hirdetés_mol.indd   1 1/21/13   4:17 PM



a mozgás gyógyÍtó ErEjénEk fElfEdEzésE nEm csupán a modErn kor 
vÍvmánya, az évEzrEdEk hagyományáról azonban a mindEnnapokban úgy 
tŰnik, hajlamosak vagyunk mEgfElEdkEzni. mit tEgyünk, ha gyErmEkünk 

lElki problémákkal küzd? a gyógyszErEk hElyEtt forduljunk vissza az ősi 
módszErEkhEz, és nyissunk a tánc fElé!

pÉlDakÉp

A bizalom 

Vetier Anna és Cseri Ágnes 2009 óta tart táncterápi-
ás foglalkozásokat gyermekeknek a Heim Pál Kórház 
Mentálhigiéniai Ambulanciáján. 2012 őszétől egyedül-
álló módszerrel bővült a program: a szülők is bekap-
csolódtak a folyamatba. „Nem kell, hogy a résztve-
vők tudjanak táncolni, hiszen itt nem az esztétikum a 
cél, hanem az, hogy a külső mozdulatokkal a bensőn-
ket fejezzük ki.” – magyarázza Vetier Anna, az Ambu-
lancia keretein belül működő LéT-RA Alapítvány tánc-
terapeutája. Az ingyenes foglalkozásokra lelki problé-
mákkal küzdő gyermekeket és szüleiket várják, hogy 
a különleges, belülről eredő mozdulatok segítségével 
megtalálják az elveszett vagy sérült kapcsolatot egy-
más közt, és felépítsenek egy kölcsönös bizalomra 
épülő, szeretetteljes és harmonikus viszonyt. „Furcsa, 
de valahogy már azelőtt szerettem volna ilyen terápiá-
val foglalkozni, hogy tudtam volna a létezéséről: érez-
tem, hogy a mozgás gyógyító hatása terápia formájá-
ban is hasznosítható lenne.” – mondja Anna. Miután 
megismerkedett a pszichodinamikus mozgás- és tánc-
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tánca
Vetier Anna

pszichológus, pszichodinamikus 
mozgás- és táncterápiás 

csoportvezető
A Heim Pál Kórház Mentálhigiéniai 

Ambulanciáján rendezett gyermek-
szülő kapcsolatterápiás csoportok 

vezetőjeként a tánc és a mozgás 
erejével igyekszik áthidalni a kom-
munikációs problémákat, és orvo-

solni az esetleges lelki problémákat. 
Az Ambulancián 2009 óta rendeznek
táncterápiás foglalkozásokat gyerme-
keknek, 2012 őszétől bővült a program

ezzel az egyedülálló módszerrel, ahol a 
szülő is bekapcsolódik a folyamatba.

terápia módszerével, pszichológiai végzettségét kiegészítendő megszerezte a megfe-
lelő képesítést a metódus hazai kidolgozójánál. Tudását azóta a Heim Pál Kórházban 
kamatoztatja.
Egy alkalom két részből áll: a heti egyszer másfél óra első felében a szülők cseme-
téikkel együtt vesznek részt egy mozgásos-játékos foglalkozáson, mely segíti a köl-
csönös egymásra hangolódásukat. Majd a szülők átmennek egy különterembe, ahol 
szakember segítségével körbejárnak különböző nevelési kérdéseket, és a szülő-gye-
rek közötti kapcsolati dinamika megértésére törekszenek. Eközben a csemeték vidá-
man játszanak a szomszédban. A nyolc alkalomból álló intenzív terápiás folyamat 
lehetőséget ad a szülő és gyermeke közötti kommunikáció értőbbé válásához, a köz-
tük lévő „kapcsolatihíd” és a kölcsönös bizalom megerősödéséhez, valamint a szülői 
kompetencia fejlődéséhez. Mindez hozzájárul, hogy enyhüljenek vagy megszűnjenek 
a gyermek problémái, mint például a „hiszti”, az elválási nehézség, szorongás vagy 
különböző magatartásproblémák.
A legfőbb eredmény mégis az, hogy a szakértői segítségnek köszönhetően könnyeb-
ben nyitnak egymás felé érzelmileg a felek, és végre igazán „meghallják egymást”, 
ami már önmagában gyógyír a feszültségek nagy részére. „Ha nem nyertük volna el 
az Új Európa Alapítvány MOL Gyermekgyógyító Programjának támogatását, a szülő-
gyerek terápiánk biztosan nem indulhatott volna el, hiszen sem az eszközök, sem a 
munkaerő terén nem volt elég erőforrása a kórháznak.” – fejtette ki a táncterapeuta.

Vetier Anna, a Heim Pál Kórház LéT-RA Alapítványának táncterapeutája






