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Rettentő népszerűtlen leszek az összes, még
iskolába járó gyerek körében, de: végre itt a
szeptember, és végre vége a nyári vakációnak!
Vége az állandó stressznek, hogy hogyan foglaljuk le, táboroztassuk, nyaraltassuk a kis energiabombákat mintegy 12 hétig. Persze nem
vagyok vakációellenes, de amennyire vártam
gyerekként a három nyári hónapot, annyira
várom most szülőként a szeptember elsejét.
Nálunk, bizony már az első tanítási nap, az
első csengetésnél durran a pezsgő, hogy igen,
megcsináltuk!
Persze, nem csak ezért várja az ember a szeptember elejét. Létezik egy ennél sokkal emelkedettebb indok is: indul a színházi évad. Bár
az utóbbi időben saját szervezetlenségünk
miatt kevesebbet tudtunk eljárni, azért minden évben megfogadjuk: idén vörösre tapsoljuk a tenyerünket. Mostani számunkban
ehhez kívánunk kedvet csinálni, és igyekszünk
átfogó képet festeni az aktuális évad bemutatóiról, ajánlva néhány „Látni kell!” darabot.
Címlapsztárunkkal, a függetlenségéről is híres
Szabó Kimmel Tamással munkájáról, terveiről,
a XXI. századi színészlét sajátosságairól beszélgetünk. És ha már színház… e világ varázsához a taxik is hozzátartoznak, így a sok helyütt
guruló nemzeti jelképekké váló járművekről is
olvashatnak egy összeállítást. Persze, lényegében mindegy is, mivel megyünk színházba,
csak menjünk, és éljük át együtt a varázst!
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Őszi szellők
Közeledik a Párizsi Autószalon ideje, és bár
a legnagyobb újdonságokat akkorra tartogatják
a gyártók, az ősz eleje is ígér csemegéket.

➜ a menő
●
➜ a paprikás
●
➜ a reménység
●
➜ a versenyző
●
➜ a brutális
●

Hullámok hátán

Design szörfösöknek
A Fiat 500 elemeiből gyúrt szabadidő-autót,
az 500 L-t vette kezelésbe a Vans, méghozzá
a Vans of US Open szörfverseny apropóján.
A kocsi egyébként is megosztóan különleges
külső-belső formavilágát pálmamintás üléshuzatokkal, egyedi, színes műszerfallal, kockás tetővel, Two-Tone kétszínű fényezéssel,
18 colos, matt fekete felnikkel és mindenhol felbukkanó Vans-logókkal tették egyedivé
és különlegessé. A Fiat 500 L Vans Design
Concept ötletadójaként szereplő, nagy
népszerűségnek örvendő szörfversenyt
Huntington Beachen rendezik meg minden évben – az már tudható, a jópofa
tanulmányautó megmarad ennek
népszerűsítésére, sorozatgyártása
nem várható.

Szuperkönnyű tricikli

Kötelező a bukósisak
Az igazán élménydús vezetéshez nem feltétlenül ezer lóerős erőművek kellenek, ezt az Ariel Atom vagy a KTM X-bow már bizonyította.
Ezen az úton indult el a Polaris is, ám Slingshot, azaz csúzli elnevezésű
modelljük annyival még megfejeli a dolgot, hogy háromkerekű. Az extrém újdonság motorja egy 2,4 literes, eredetileg 173 lóerős EcoTec erőforrás, amit a Polaris mérnökei feltehetően alapos kezelésnek vetettek alá, ám a végleges teljesítményadatokat egyelőre nem közölték.
Egy biztos: a mindössze 756 kilogrammos autó nem lesz lomha jószág.
Az amerikai ínyencség forgalmazása szeptemberben kezdődik, egy
Slingshotért 5-6 millió forintnak megfelelő összeget kérnek.
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autós-motoros hírek

Rangos bevezető

Emeli Sandé lesz a Jaguar XE arca
Nem tévedhet a tradicionális brit gyártó, az X-type sikertelensége után
muszáj nagyot durrantania a középkategóriában. A 3-as BMW közvetlen ellenfelének szánt XE éppen ezért roppant fontos a Jaguarnak.
Eddig teljes valójában nem is mutatták be az autót, a hosszúra
tervezett bevezető kampány elején mindössze az orrát láthattuk, nem kisebb személyiség, mint Emeli Sandé énekeső
kíséretében, aki a hírek szerint különleges audiovizuális produkciót épít majd a típusra. Ezt szeptember 8-án láthatja
majd Londonban a közönség, addig vélhetően nem mutatnak többet a cég szempontjából igen fontos modellből.

Rehabilitáció

Még menőbb lesz a GT3 RS
A tehetős rajongók már epedezve várják az új Porsche GT3 RS
kivitelének bevezetését, ám erre csak 2015-ben kerül sor.
A gyártó addig is megszellőztette a sportkocsi hírét, amiből kiderül, hogy a jelenlegi modellekhez képest a következő GT3 RS jobban elkülönül majd a sima GT3-tól. A karosszéria versenyautósabb kialakításával, a bukósisakok miatt létrehozott tetőpúpokkal
külsőre is látványosabb különbséget hoz, és bár a hajtásról még
nincsenek hivatalos információk, szinte biztos, hogy alapáron
kapja majd a duplakuplungos, hétfokozatú váltót. Bennfentes források pedig akár 500 lóerős teljesítményről is suttognak.

KISHÍREK
Mikor lesz Alfa SUV?
Újabb egy évvel csúszott az Alfa Romeo
városi szabadidő-autójának bemutatója,
ám ezúttal már biztosnak tűnik a 2016os céldátum. Az újdonság a Jeeppel
közös alapokat használ majd, és a kategória közepére céloznak vele, azaz a
Q5-ös Audi, a BMW X3-as és a Porsche
Macan babérjaira törnek.

Bejönnek az önvezető autók
A michigani egyetem végzett felmérést
arról, hogy az emberek miként viszonyulnak az önmagukat vezető autók jövőbeli
használatához. A megkérdezettek 56
százaléka pozitívan állt a technológiához, mindössze 16 százalékukból vált ki
ellenérzéseket, a maradék semlegesen
nyilatkozott. Utóbbiak főleg olyan nők,
akik nem műszaki érdeklődésűek.

Új Tesla-üzem épül

8:14-es köridő

A leggyorsabb SUV
Hamarosan hivatalossá válik a Range Rover Sport SRV kivitele, amely
akkora büszkeséggel tölti el a gyártót, hogy megfuttatták a Nürburgring
Nordschleifén, ahol rögtön rekordot állított fel a brutálisan erős és sportos autó: 8:14-es köridejével a leggyorsabb SUV lett. Egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy nem egy szériamodellel érték el a kiváló
értéket, hanem egy bukókerettel merevített karosszériájú, versenyülésekkel felszerelt speciális darabbal. És bár
ezek a körülmények nyilván kedvezően befolyásolták a mérés értékét, azért szemernyi kétségünk se legyen azzal kapcsolatban, hogy a
futószalagon készülő SRV is kategóriája legjobbjának ígérkezik.

Hárommilliárd fontos, azaz mintegy
ezermilliárd forintnak megfelelő értékű
beruházással létesít új gyárat a Tesla.
Az elektromos járművekre hatalmas a
kereslet, ezért szükséges az új üzem,
amit a Panasonickal együtt terveznek.
A japán cég az akkumulátorok gyártásához szükséges technológiát és szerszámokat dobja a közösbe.

Összeolvad a Fiat és a Chrysler
Zöld jelzést kapott a két autógyár egyesülése, miután a részvényesek is rábólintottak a dologra. A Fiat Chrysler
Automotive NV-t Hollandiában jegyzik be, a központja azonban NagyBritanniában lesz. A fúzióval a részvényesek nyolc százaléka nem értett
egyet, ők még okozhatnak kellemetlen perceket, ám az összeolvadás
ténye gyakorlatilag biztos.

2014. szeptember | STÍLUS&LENDÜLET |

5

én és az autóm

Új külső,

Toyota Yaris

régi értékek

Tizenötödik „születésnapját” alapos felfrissítéssel
ünnepelte a harmadik generációjánál tartó Toyota Yaris:
a világ legnagyobb gyártójának modellje
újra hódít a B-szegmensben.

új megjelenésével azonban már az érzelmeikre is hat.
Mindez persze nem ment a minőség rovására: a kutatás-fejlesztési szakemberek 576 ezer órát szenteltek
ennek a feladatnak, több mint 1000 új alkatrészt tervezve az autóhoz.
Megbízható, kényelmes és felhasználóbarát – a Toyota
leginkább ezeknek az erényeknek köszönheti, hogy
a világ legnagyobb autógyártójává nőtte ki magát.
A japán vállalat új modellsorozatai azonban még ennél
is többet nyújtanak: a látványos formai megoldásoknak
köszönhetően azonnal magukra vonják a figyelmet.
Nincs ez másképp a Yaris felfrissített változatának esetében sem: a szeptemberben érkező modell az új generációs Aygo városi kisautóval megkezdett utat követi.
A sportos hangulatot a hűtőrács, a fényszórók és a
nagyméretű légbeömlő markáns együttese határozza
meg, amellyel az emelkedő övvonal és az átalakított
hátsó rész is harmonizál. A remek térkihasználással,
a tartóssággal és az alacsony fenntartási költségekkel
a Yaris eddig főleg a vásárlók racionalitására alapozott,

A Yaris eddig főleg a vásárlók
racionalitására alapozott, új
megjelenésével azonban már
az érzelmeikre is hat.
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Magasabb szinten
A tervezők átdolgozták az utasteret is: a felhasznált
anyagok még magasabb minőségi szintet képviselnek, miközben jóval változatosabb lett a felszereltség
és a színválaszték is. Alapfelszereltség a 4 légzsák,
a menetstabilizátor, a guminyomás-ellenőrző és már
az Active szinttől kapható a bőrborítású kormánykerék, a klímaberendezés és a Toyota Touch 2 multimédia-rendszer. Ez utóbbi nemcsak a hagyományos szórakoztatásról gondoskodik, hanem lehetőséget nyújt
internetes csatlakozáson keresztüli letöltésekre is.
A bluetooth-os telefoncsatlakozás után akár a képernyőn is írhatunk SMS-t, az USB-csatlakozóba bedugott
pendrive-ról pedig a központi kijelzőn is megnézhetjük
a képeket vagy hallgathatjuk kedvenc zenénket.
A Yarisból akár aprócska luxusautót is varázsolhatunk,
hiszen a gazdagabb felszereltségű modellekben megtalálható a LED nappali világítással kiegészített vetítőlencsés fényszóró, a magyar nyelvű navigáció, a kétzónás klímaberendezés, az eső- és szürkületérzékelők,
a kulcs nélküli ajtónyitás, a nyomógombos motorindítás és a piros/fekete üléskárpitozás is.

én és az autóm

Fekete/piros üléskárpit és műszerfal,
automata, kétzónás digitális légkondicionáló,
sebességtartó automatika – mind a Style Red
felszereltség részei

Európai erények Japánnak
A 2014-es Yaris bemutatása fontos fejezet
a Toyota Motor Europe történetében. Akkor
történt meg először, hogy a brüsszeli székhelyű kutatás-fejlesztési részleg és a Nizza
közelében működő európai design-központ szoros együttműködésben fejlesztett
ki egy olyan terméket, amely Európa határain túl is megjelent – a Japánban gyártott
Vitz modell néhány változata ugyanis teljes
egészében átvette az európai Yaris meghatározó jellemzőit.

Toyota Yaris
Kifinomultabb futómű és motorok
A kényelemérzet azonban nemcsak emiatt fokozódik; mivel a mérnökök nagymértékben tökéletesítették
az autó rugózási komfortját és hangszigetelését, kifinomultabbá vált az új Yaris működése, míg az átdolgozott futómű és kormányzás tovább javított a vezetési
élményen.
A Yaris a jól ismert hajtásláncokkal (1,0 és 1,33 literes
benzinmotorokkal, egy 1,4 literes D-4D dízel erőforrással, valamint hibrid hajtással) rendelhető, és
a gyártó valamennyi erőforrását megújította. A hibrid
rendszer immár teljesíti az Euro 6-os normákat,
a két nagyobbik belső égésű erőforrás esetében pedig
a zajkomforton javítottak. A legalaposabb frissítésen
a háromhengeres, egyliteres motor esett át, amelynek
így nemcsak jobb a teljesítményleadása és a hatásfoka, de csökkent az átlagfogyasztása és a károsanyag-kibocsátása is: CO2-kibocsátása mindössze

Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tengelytáv:
Csomagtér:
Motorválaszték:
Teljesítményszint:
Indulóár:
Átlagfogyasztás:

3885 mm
1695 mm
1510 mm
2510 mm
286/1183 liter
2 benzines, 1 dízel, 1 Full Hybrid
69-99 LE
2 790 000 Ft*
3,3-4,9 l/100 km
Ajánlott olaj:
Mol Dynamic Star PC 5W–30

*Részlet: 24 300 Ft/hó-tól (THM: 1,99%)
A kalkuláció részletei: bruttó vételár – 2 790 000 Ft,
finanszírozott összeg (50%): 1 395 000 Ft, futamidő: 5 év.

95 g/km. Az 1,33 literes benzinmotort fokozatmentes
CVT-automataváltóval is lehet társítani. A hibrid hajtáslánc erőátviteléről elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű e-CVT váltómű gondoskodik.

szemtől szemben

Mozgó
nemzeti jelképek
Városképek
meghatározóivá nőtték
ki magukat, ám egyszer
az ő idejük is lejár.
Milyen lesz, milyen lehet
London vagy New York
a forgalomban cikázó
szimbólumaik nélkül?
És Mexikóváros, ha a jó
öreg bogaraknak nem
teremhet több babér?

Az eredeti sárga

Komoly ellenérzéseket váltott ki Máltán, amikor
néhány éve a nemcsak a turisták, de a helyiek részéről is igen kedvelt, veteránkorú buszokat kínai King
Longokra cserélték. Egy dolog ugyanis a hagyomány
és az egyediség, megint más viszont az uniós szabályozás, aminek az öreg vasak semmilyen formában
sem feleltek meg.
A New York-i yellow cabek és London jellegzetes taxijai esetében annyival még összetettebb a helyzet,
hogy a megapoliszokban valóban égető probléma a
környezetszennyezés. A nyolcvanas évek végéig ez
még nem volt kérdés, a klasszikus vonalú Checkerek
ugyanúgy hozzátartoztak a Nagy Alma utcaképéhez,
mint Londonhoz az „Öreg hölgy”, vagyis az ugyancsak
régiességükben megmaradt FX Austinok.
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A Checker Taxi Companyt érdekes módon nem New
Yorkban, hanem Chicagóban alapították 1917-ben,
és kezdetben privát felhasználásra is vásárolták az
autóikat, csak később kezdtek saját, kifejezetten taxizásra optimalizált modell gyártásába. A koncepció
annyira bevált, hogy a Checkereket csak a kilencvenes években kezdték kiszorítani a korszerűbb Chevrolet Caprice-ok és
Ford Victoriák, amelyek később
szintén klasszikussá nőtték
ki magukat a taxizáson túl
a rendőrautók terén is –
hála az amerikai filmeknek. Ám ezek az alvázas monstrumok a nagy
motorjaikkal mára már
súlyos terhet jelentenek a városnak.

szemtől szemben

Az öreg hölgy világa
Londonban az első nem ló vontatta bérkocsik Bersey
gyártmányú elektromos hajtású járművek voltak, s az
első taxitársaság 1896-os megalapításával érkeztek.
Bár ezek a járgányok még mindössze 3,5 lóerős, 14
km/órás végsebességre és félnapi töltéssel alig 50 kilométer megtételére képes, kezdetleges konstrukciók voltak, jól példázzák, hogy az elektromos hajtás sem napjaink
nagy találmánya és reménysége. A város egyik védjegyévé vált
fekete Austinok 1948 után kerültek forgalomba,
miután a gyár komoly versenyben a Morris
fölé kerekedett. 1997-ben ugyan forgalomba állították a retrokarosszériás,
modernebb technikával felszerelt
TX1-eket, majd 2002-ben a TX2ket – Nissan, majd később Ford
motorokkal –, a radikális váltás
Londonban sem várathat sokat
magára.

Egy őrült koncepciómodell 1993-ból:
Mazda London Cab

Robog a tuk-tuk
Aki azt hiszi, hogy a modernizálás kizárólag a legfejlettebb világ mániája, téved. Délkelet-Ázsia meghatározó
személyszállítói, a tuk-tukok is kényszer szülte termékei a robogókultúrában jártas térségnek, és jellemzően
kétütemű, nem éppen tiszta üzemű motorjaik a jellegzetes „tuk-tuk” hang mellett káros anyagokkal is jócskán
megterhelik a környezetüket.
A riksák motorizált változatainak lecserélésére is
megérett az igény, ám
a jellegzetes forma és
hangulat megtartása
fontos szempont,
nehogy úgy járjanak,
mint Málta
a buszaival.

A rablók álma
Mexikóban a szükség szülte a zöld-fehérre
festett, háromajtós Volkswagen Bogarak
bevetését a taxizás frontján, ugyanis helyben gyártották őket, így árukat viszonylag
alacsonyan tudták tartani. Noha a bogarat 2003 óta már Mexikóban sem
gyártják, a közelmúltig rengeteg
futott belőlük Mexico City útjain.
Az utolsó példányok engedélye
tavaly járt le. Az indoklás alapján nem műszaki állapotuk
miatt vonják ki a forgalomból a Bogarakat, hanem
azért, mert a háromajtós kialakítás nagyon
megkönnyítette a rablók
dolgát: hátsó utasajtók hiányában a megtámadottaknak
esélyük sem volt a menekülésre.

A Nissan tarol
Az autógyárak időről időre előállnak egyegy elképesztő tanulmánnyal a jellegzetes taxik témakörében, melyek érdekes, de
többnyire teljesen öncélú, elborult koncepciók. Leggyorsabban a Nissan ismerte fel
és tömte be a keletkező lyukat a jellegzetes taxik piacán, és egyébként roppant kiforrott, megbízható és sokoldalú járművével,
az NV200-assal tendert nyert a New York-i
yellow cabek lecserélésére. A formájában
egyáltalán nem NY-kompatibilis jármű bevezetését kezdetben berzenkedés kísérte,
praktikuma azonban olyannyira megkedveltette utassal, taxissal egyaránt, hogy
Londonban is érdeklődni kezdtek a típus
iránt. Angol földön a kocsi orrát ugyan igyekeztek kissé a hagyományos megjelenéshez
igazítani, valamint átalakították és kiszélesítették az első futóművet, hogy teljesíteni tudja a több mint százéves szabályozást, amely szerint a taxik fordulóköre nem
lehet több 7,62 méternél – amit a régi FX-ek
csont nélkül tudtak.
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Jogosítvány:

mikor és miként?

A jogosítvány megszerzése fontos mérföldkő az
életünkben – a tudás egy életre szól és egy életen át
fejleszthető. A legfontosabb tudnivalók ismertetése
mellett Michelisz Norbert autóversenyző néhány
jó tanácsával próbálunk segíteni az autóvezetésre
készülőknek.
Magyarországon a személyautók vezetéséhez szükséges B-kategóriás jogosítványt 17
éves életkor betöltése után lehet szerezni, de
a vizsgára való felkészülést akár korábban is
elkezdhetjük. Az autósiskolába való beiratkozáshoz és az elméleti KRESZ-tanfolyam elkezdéséhez 16 év és 6 hónap betöltése szükséges, a KRESZ-vizsga letételéhez pedig az
életkori feltétel a 16 év és 9 hónap betöltése.
Fontos tudni, hogy az elméleti tanfolyam megkezdését követő kilenc hónapon belül kell az
első KRESZ-vizsgára jelentkezni, illetve a
tanfolyam megkezdését követő egy éven
belül a vizsgának sikerülnie is kell.
Ellenkező esetben a jogszabály alapján a teljes elméleti tanfolyamot meg
kell ismételni. A próbapályán, majd
a közúti forgalomban végzett vezetési gyakorlatot csak sikeres KRESZvizsga után lehet elkezdeni.
A KRESZ-vizsga 2 évig
érvényes, ezért ezen
időszakon belül
kell letenni a forgalmi vizsgát is.

Hiába van tehetséged magához
az autóvezetéshez, a napi
forgalomban az még nem elég.
A közlekedéshez másfajta
képességek is szükségesek:
a KRESZ-szabályok alapos
ismerete, valamint az előrelátás
és a jó helyzetfelismerés.
Michelisz Norbert
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?

Ez utóbbit csak a 17. életév betöltése után
lehet abszolválni, és minimálisan 29 óra,
illetve 580 kilométer távolság levezetése
szükséges hozzá. Az első jogosítványt megszerzőknek elsősegély-tanfolyamon és -vizsgán is részt kell venniük, ami a KRESZtanfolyammal párhuzamosan is végezhető.

Az autóversenyző
tanácsai
A túraautó-világbajnokságban (WTCC) versenyző
Michelisz Norbert szerint
nagyon lényeges a megfelelő
autósiskola kiválasztása. „Nyilván
a fiatalok számára az a legfontosabb, hogy
minél hamarabb megszerezzék a jogosítványt,
de sokkal lényegesebb, hogy körültekintően
válasszák ki azt a helyet, ahol megtanulnak
vezetni. Az első élmények meghatározóak, és
később is befolyásolhatják azt, miként viselkednek, mekkora önbizalommal vesznek részt
a forgalomban.
A szakértelem mellett a jó autósoktató legfontosabb tulajdonsága szerintem a türelem, a nyugodtság és a higgadtság. Ha már az első bakira
hevesen reagál, az sokszor oda vezet, hogy a
tanulóból később passzív vezető válik, aki éppen
azzal teremt balesetveszélyes helyzetet, hogy a
benne lévő görcsösség miatt nem tud természetesen reagálni.” Az autóversenyző szerint lényeges a megfelelő autó kiválasztása is: „Ahogy az
ismeretségi körömben tapasztaltam, a legfontosabb kérdés nem az oktatóautó mérete és teljesítménye, hanem az, hogy automata váltós
vagy kézi váltós autóval tanuljanak meg vezetni.
Szerintem fontos, hogy mindenki manuális váltón tanuljon, utóbb automatára váltani sokkal
könnyebb, mint fordítva, s az autó méretkülönbsége is hamar megszokható, így ne az legyen az
elsődleges szempont a választásnál."

MOL-hírek

Aktívan indul az ősz

Sport, egészség és oktatás a középpontban
Megvan a nyertes!
Sikeresen zárult
az Olajszintméréssel csak nyerhet!kampány
95 149 – ennyien ellenőriztették olajszintjüket a hatalmas sikerrel zárult kampány ideje alatt, melyet március
6. és április 3. között hirdettünk meg. Mint kiderült, érdemes volt ráirányítani a figyelmet az autó ezen, gyakran
elfeledett részére, mert bár az ellenőrzés könnyen elvégezhető, minden tizedik gépjármű esetében alacsony volt
az olajszint. A promóciós időszakban valamennyi szintmérés mellé járt egy nyereményszelvény, melyet igazán megérte kitölteni: a szerencsés
nyertes az érdi Ilyésné Lajos
Ildikó ugyanis egy gyönyörű,
új Honda Civic gépkocsit vehetett át augusztusban.

A kajak-kenu legjobbjai
Hétről nyolcra
Bővül a MOL Liga
Menetel tovább a megújított arculatú
MOL Liga: a hetedik idényben már nyolc
csapat versenyez! Csatlakozik a
mezőnyhöz a Debreceni Hoki Klub,
amely rögtön nagy nevekkel erősített:
a cívisvárosba igazolt például a szapporói hős, Ladányi Balázs és Vaszjunyin
Artyom is. A DHK belépésével a területi
eloszlás is jobb lesz, hiszen a magyar–
román–szlovák bajnokságnak a címvédő Érsekújvár mellett a kétszeres
MOL Liga-aranyérmes Dunaújváros,
az Újpest, a Ferencváros, a Miskolc,
a Brassó és a Csíkszereda
is a tagja – tehát
Debrecen megjelenésével eltűnik egy fehér folt.
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MOL-támogatottak sikere a kajak-kenu világbajnokságon
Remekül szerepeltek a MOL által támogatott versenyzők Moszkvában,
a kajak-kenu világbajnokságon. A magyar csapat hat aranyat nyert,
ebből ötöt a MOL-támogatottak részvételével. Kozák Danuta, a MOL
egyéni támogatottja az 500 méteres távon egyesben, majd négyesben
is első lett. Utóbbiban társa
volt a MOL Tehetségtámogató
Program tagja, Kárász Anna
is. Anna emellett 200 méteren
Vad Ninettával párban is
maga mögé utasította a
vetélytársakat. Ugyancsak
a MOL Tehetségtámogató
Program tagja Takács Kincső,
aki Lakatos Zsanettel a kenu
kettesek 500 méteres távján
nyert. A férfi kajakváltó sem
adta alább a dobogó legfelső fokánál, tagjai közt a MOL-támogatott
Dudás Miklóssal és a Tehetségtámogató Programban részt vevő
Tótka Sándorral és Nádas Bencével. Az olimpiai bajnok kenus Vajda
Attila pedig két éremmel zárt, 1000 méteren bronzot, 5000 méteren
ezüstérmet szerzett.

MOL-hírek

Segítettek vért gyűjteni
A MOL Motoros Family
legújabb akciója
Augusztusban, az év „legvérszegényebb” hónapjában a MOL Motoros
Family és a Ments Életet! Alapítvány
egy egész hónapos, országos kampánnyal hívja fel a figyelmet a véradás fontosságára. A program keretein belül, augusztus 16-án a
budapesti Millenáris Parkban hot-doggal és üdítővel fogadták az önkéntes
donorokat, akik a véradás mellett szűrővizsgálatokon vehettek részt, illetve az OVSZ
és ORFK előadásain számos hasznos információval
gazdagodtak. Minden véradó személyre szabott plasztik egészségkártyát kapott ajándékba, illetve a
Közlekedésrendészet standjánál próbára tehette
tudását, és megtapasztalhatta, milyen a világ egy
„részegszemüvegen” keresztül. A nap zárásaként az
összegyűjtött vérkészletet motoros kísérettel szállították az Országos Vérellátó Szolgálat Karolina úti
központjába.
A MOL Motoros Family három budapesti és húsz vidéki helyszínen továbbra is várja a segítőkész véradókat.

Új tag a MOL-csapatban!

A MOL Gyurta Dániel
főtámogatója lett
A MOL Magyarország főtámogatóként segíti az olimpiai bajnok úszó, Gyurta Dániel felkészülését és versenyzését.
Szollár Domokos, az olajtársaság kommunikációs igazgatója
elmondta: „Nagyon örülünk, hogy egy újabb kiváló sportolóval bővült a „MOL-csapat”, azaz támogatottaink köre.
Reméljük, hozzájárulhatunk Gyurta Dániel további sikereihez.” A MOL számos sikeres sportoló és csapat szponzora,
hozzájuk csatlakozik most a 25 éves Dániel, aki 2012-ben
Londonban szerezte meg olimpiai bajnoki
címét, emellett
többszörös
világ- és Európabajnok, UNESCO
fair play díjas
úszó.

Befektetés a jövőbe
MOL Tanszék indult Miskolcon
A nemzetközi szintű szakember-utánpótlás és -képzés érdekében a MOL és
a Miskolci Egyetem közös tanszéket
indított az egyetem Műszaki
Földtudományi Karán. A júniusban
indult MOL Tanszék kiemelten foglalkozik a már működő olajmérnökképzéssel, a tervek szerint 2015 őszén induló
szénhidrogén-ipari földtudományi mérnök angol nyelvű MSc-képzéssel, illetve
az egyetem nemzetközi és szakmai kapcsolatainak ápolásával. A tanszékhez
hol szorosabban, hol lazábban tartozó
szakokon több mint 100 diák tanul
jelenleg is. A tanszék vezetője Zsuga
János lesz, aki korábban több vezetői
pozíciót is betöltött a MOL-csoportnál.

Új néven játszanak
MOL–Pick Szeged Kézilabda
A Pick Szeged férfi-kézilabdacsapata eddig is szoros kapcsolatot ápolt a MOL-lal, a 2014–2015-ös szezonban azonban
magasabb szintre emelkedik az együttműködés. Az eddig
támogató MOL Magyarország a következő idényben mint
névadó szponzor jelenik meg a csapat életében. „A MOL
Magyarország szívesen áll névadóként is egy olyan sikeres
csapat mögé, mint a Pick Szeged. A szegedi kézilabdázókkal
már évek óta együttműködünk, hiszen ők a hazai élvonal
állandó szereplői és idén jelentős nemzetközi eredményt is
elértek az EHF-kupa megnyerésével. Bízunk benne, hogy
támogatásunk új szintre lépésével is hozzájárulunk a további
hazai és nemzetközi sikerekhez” – mondta Szollár Domokos
a MOL Magyarország kommunikációs igazgatója.
A csapat – immáron új nevével –
egyből be is bizonyította, hogy
érdemes a bizalomra:
augusztus 16-án, egy
felkészülési mérkőzés
keretében 34–14-re
legyőzte a szerb bajnok Vojvodinát.

„Megnyugtató számomra, hogy mostantól
Magyarország legnagyobb cége is mögöttem
áll, így még inkább biztosított a stabil
háttér a hazai és világversenyekre történő
felkészüléshez.”
Gyurta Dániel
2014. szeptember | STÍLUS&LENDÜLET |

13

példakép

Rózsa Csilla,
golfozó

Gyepszőnyegről
a dobogóra
Vajon mi fog meg egy
nyolcéves kislányt a régebben
inkább csak amerikai filmek
elitklubjaiból ismert golfban?
Csilla maga sem tudja, ám
tizenegy évesen már azt is
eldöntötte, hogy profi szinten
űzi a sportot, és jó úton
halad afelé, hogy minden
idők legsikeresebb magyar
játékosává váljon.
Még csak nyolcéves volt, amikor beleszeretett a
golfba – ám ekkoriban itthon még nem volt túlságosan elterjedt a sport, és pálya sem volt a környékükön. Mire betöltötte a tizenegyet, ez megváltozott, így
belevetette magát a golfozás örömeibe. Ma már ott
tart, hogy a felkészülési időszakban (tavasz végétől
ősz elejéig) minden nap reggel kilenctől este hatig a
golffal telnek a napjai. „Az akkori edzőm megdicsért,
és mondta, hogy nagy jövőt lát bennem, így nem is
volt kérdés, hogy a későbbiekben profiként szeretném folytatni” – mondja a tizenhét éves lány. Persze
az élsport sosem könnyű, sok áldozatot, lemondást
kíván mind a szülők, mind a gyerekek részéről. Csilla
azonban nem bánja, hiszen rengeteg barátot szerzett
a külföldi edzőtáborok és versenyek során, de persze
akkor sem marad egyedül, ha épp itthon van.

Akitől a ﬁúk is rettegnek
A sikerek gyorsan jöttek, Csilla már fél év gyakorlás után versenybe szállt, amit meg is nyert. Két év
tapasztalattal a háta mögött nyakába vette Amerikát
is, hiszen itthon már mindent megnyert, amit juniorként meg lehet nyerni: háromszoros junior magyar
bajnok, és mind a háromszor az Év Junior Golfozója
cím is az övé lett. Aranyérmet szerzett az RB German

Már a hazai junior fiú golfozók is
rettegnek tőle: kérvényezték, hogy külön
versenyezhessenek.
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Junior Masters elnevezésű golfversenyen, de vezette
már a junior világranglistát, és a World Junior Golf
Series Player of the Year címet is birtokolja.
Jó úton halad tehát, hogy egy nap Tiger Woods nyomába érjen: már most 240–250 méterre is képes
ellőni a labdát, míg Woods 300 métert szokott
abszolválni. Épp ezért a hazai junior fiú golfozók is rettegnek tőle: kérvényezték, hogy külön versenyezhessenek, miután a koedukált mezőnyben tavaly tizennégy ütést vert rájuk.
Csilla egyik legnagyobb vágya, hogy kijuthasson a
2016-os riói olimpiára, hiszen ettől az évtől hivatalosan is olimpiai sportággá vált a golf. A versenyzők a
rangos világversenyek eredményei alapján juthatnak
kvótához, és mivel Csilla jövőre már nagykorú, esélylyel indulhat a felnőtt kategóriában is, némi szerencsével pedig Rióban már a magyar formaruhában láthatjuk őt viszont.

NÉVJEGY
Rózsa Csilla, golfozó
Csilla nyolcéves korában ismerkedett meg a
golffal, és mire tizenegy lett, már tudta, hogy proﬁ szinten szeretné
űzni a sportot. Ennek érdekében tizennégy éves
kora óta magántanuló, most, tizenhét évesen pedig
már háromszoros magyar felnőtt és junior bajnoki címe mellett számtalan rangos nemzetközi
golfverseny dobogós helyezését és az Új Európa
Alapítvány támogatását tudhatja maga mögött.

ÚJ
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lendületben

Sikkesen

praktikus

Hódít az egyedi magyar bringásdivat
A Critical Mass által hosszú évek alatt megépített képzeletbeli
nagy bringaúton mára egy külön biciklispopuláció fejlődött
ki: saját kultúrával és az öltözködésre is kiterjedő trendekkel.
Igényeiket egyre több hazai tervező szolgálja ki. Íme, néhány név!
A naponta pedálozóknak – különösen a nőknek – a táska
okozza a legnagyobb gondot. Nekik kínál megoldást a praktikus, könnyű, mégis szemkápráztató eszközökkel dolgozó
Blind Chic (1) – egy olyan magyar–szlovén tervezőpáros, akik

5

éppen egy nemzetközi kerékpártúrán ismerkedtek össze.
A Zagond (2) a klasszikus vonalat kedvelők nagy szerelme
lehet: ha vastagabb a pénztárcánk, ezek az időtálló bőrtáskák és hátizsákok kiváló választásnak tűnnek. És persze
nem születhet úgy divatcikk a nagy magyar biciklikorszak
derekán, hogy a Bagaboo (3) nem szerepel benne. Tűhegyi
Tamás exbiciklisfutárként leginkább a célszerűségre hajt, így
elsősorban a férfiakat és a sportos lányokat célozza – ám
egyáltalán nem csak a szakmának gyárt. Kisüzemében nem
készül két egyforma darab, táskái árai darabonként tízezer
forinttól méretenként és típusonként változnak.

ReCycle
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Régiből újat – így hangzik Ivány Jozefa és saját márkája, a
Cangira (4) egyik jelszava, amikor molinókból készít vidám csomagtartó-, futár- és kormánytáskákat. Ezek vízállóak és zárhatóak, s akár passzoló esőköpenyt is választhatunk hozzájuk.
Biciklikülső és gumibelső övek és karkötők, székek, láncból tekert ékszerdoboz – ez pedig a Felvarrom (5) csapatának védjegye. Szabó Péternél és Lászlónál a küllőkártyáktól
a különböző bringaalkatrészekből épített robotokig
terjed a kínálat. Persze sok hasznosabb darab
is szerepel a webshopjukban. Például, ha
tömegközlekedésre vagy autóba kényszerülünk, de mégis mutatnánk valamicskét a
láncok iránt érzett rajongásunkból, náluk
egyedi mintás pólókat is vehetünk. A csajosabb vonalért csekkoljuk Serin Zsuzsi
(6) azonos márkanév alatt futó bicajossapkáit és nyomott mintás szövetszatyrait. Hátizsákokat szintén találunk Serin
név alatt, az egyik legutóbbi kollekcióban
leginkább vintage virágmintákkal.
A legtöbb tervező személyesen elérhető
Budapesten, webshopon keresztül pedig az
ország minden pontján. Többeknél akár teljesen
egyedi igényeinkkel is előállhatunk, hogy egy személyre
szabott termékkel gazdagodva könnyedebben és boldogabban tekerjünk a munkába.

A Bagoly

leszáll

SZABÓ KIMMEL TAMÁS
Láthattuk Hamletként, a Bánk bán juniorban, vagy
a Három nővérben – szép évadokat tudhat maga mögött a
Nemzeti Színházban eltöltött öt évben. Jelenleg szabadúszó, de
a feladatok így is megtalálják: főszerepet játszik az idei nyár
egyik slágerelőadásában, a Bagoly és Cica című komédiában.
Felelősségről, profizmusról és selfiekről beszélgettünk.
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Fotó: Sárosi Zoltán, smink: Lantos Vica, stylist: Bendes Bianka, fodrász: Zomborka Mihály, köszönet a ruhákért, Zara, Benetton, H and M, Gap

címlapsztori

címlapsztori

Stílus&Lendület: Amikor a fotózást szerveztük, azt
mondta, szívesen elfogadja a taxirendelésünket, mert
nincs jogosítványa. Van ennek valamilyen különös
oka?
Szabó Kimmel Tamás: Részben lustaság, részben
elvi kérdés. Pedig amióta megszületett a kislányunk,
azóta sokszor vitatkozunk emiatt a feleségemmel,
mert néha azért hasznos lenne a jogsi. Csak az a
gond, hogy nekem tényleg nincs kedvem megtanulni
vezetni! Gyerekkoromban sem voltam nagy matchboxrajongó, és felnőttként sem érdekel, amikor a
barátaim a szuper hengerfejekről mesélnek nekem.
Emellett a felelősség is riaszt az autóvezetésben.
Elképzelem, ahogy mögöttem ül a kislányom, és hogy
miattam valami baja eshet… ezt az érzést nehezen
tudom legyűrni magamban.
S&L.: Októberben lesz 30 éves. Sokan mondják, hogy
ez egyfajta mérföldkő az ember életében. Érzékeli ezt
a korszakhatárt?
SZ. K. T.: Az ismerősi körömben többször hallottam a
„nem itt akartam tartani 30 évesen” típusú mondatokat. Én csak néha érzem ezt. Sokszor azt gondoltam,
hogy azok a lehetőségek, amelyeket eddig kaptam,
hoznak majd még nagyobbakat; és amikor nem jöttek, akkor támadt némi hiányérzetem. Persze az életemmel nem vagyok elégedetlen, hiszen van egy tündéri gyermekem és egy csodálatos feleségem.
S&L.: Pedig külső szemlélőként nézve ezek az évei
igen sikeresnek tűntek. De milyen volt a tavalyi, a
Nemzeti Színház utáni élet?
SZ. K. T.: A Nemzetivel való szakítást tényleg nehezen éltem meg: öt évig volt egy munkahelyem, ahová
mindennap bejártam, és volt egy társulat, amire úgy
tekintettem, mintha a családom lett volna. Aztán egyszer csak eltűnt alólam ez a biztonsági háló. Majd
jött a gyerek és egy ideig emiatt direkt nem vállaltam
munkát. Aztán egy idő után leesett, hogy mostantól nekem kell eltartanom egy családot, és igazán felnőtté kell válnom. Szóval pár hónap alatt vissza kellett „kapaszkodnom” a pályára, hogy egy megfelelő
életszínvonalat tudjak biztosítani hármunknak. Ilyen
szempontból tehát kissé küzdelmesen, míg a gyerek szempontjából nagyon izgalmasan telt az utolsó
húszas évem – és még van belőle egy hónap!
S&L.: A legfrissebb bemutatója az Orlai Produkció
által létrehozott Bagoly és Cica, amely a nyár egyik
slágerelőadása volt. Szereti a darabot színészként?
SZ. K. T.: Ez egy igazi klasszikus, kétszereplős bulvárkomédia, ami valójában az előadás közreműködői
miatt vált számomra igazi jutalomjátékká.

Egy vígjátékot jól megcsinálni sokkal
melósabb, mint egy tragédiát.

Először dolgoztam a partneremmel, Jordán Adéllal és
a rendezővel, Pelsőczy Rékával is, de mindkettőjükkel nagyon élveztem a közös munkát. Jó volt látni
például kettejük összeszokottságát, hiszen évek óta
tagjai a Katona József Színháznak. Felszabadító volt
egy laza, egymás ötleteire építő próbafolyamatot
végigélni velük.
S&L.: Közel áll önhöz a darabbéli karakter is?
SZ. K. T.: Ő egy szorongó, sikertelen író, ami rám szerencsére általában nem jellemző. Nekem csak ritkán
vannak frusztráltabb időszakaim. Pontosan az volt
izgalmas a feladatban, hogy ezeket az érzéseket előhozzam magamból és felnagyítsam őket.
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S&L.: Alapvetően milyen a viszonya a bulvárkomédia
műfajához?
SZ. K. T.: Bevallom, az amerikai drámairodalomhoz
eleve nem túl pozitív. A legtöbb Tennessee Williamselőadástól például kiráz a hideg. Engem egy Csehovdráma világa jobban érdekel. Hozzáteszem, egy vígjátékot jól megcsinálni sokkal melósabb, mint egy
tragédiát. Először a Bagoly és Cicától is idegenkedtem, de hála Zöldi Gergely fordítónak és Pelsőczy
Rékának, sikerült egyrészt a sztorit közelítenünk a
mai korhoz, másrészt az egész produkciót megtöltenünk igazi mélységekkel.
S&L.: Az Orlai Produkcióban – mint magánszínházban – másként zajlik a munka egy tradicionális
kőszínházhoz képest?
SZ. K. T.: Egy intézményt sem szeretnék megbántani, de sok esetben itt minden jóval profibban folyt.
Amikor a produkcióval leszerződtem, szinte már az
aláírás pillanatában tudtam, hogy négy hónap múlva
mikor kell próbálnom, kinek és mikor kell interjút
adnom. Iszonyúan szervezett volt az egész.
S&L.: Ha már profizmus: tudható, hogy ügynökkel dolgozik. Mire szerződött vele, mit vár el tőle?
SZ. K. T.: Kettesben átbeszéltük, milyen elvárásokkal megyünk neki annak az egy évnek, amelyre szerződtünk. Elmeséltem, körülbelül hogyan képzelem
magam ezen a pályán, milyen irányokban szeretnék
haladni. Készítettünk honlapot, showreelt (bemutatkozó videó a színész korábbi munkáiból összevágva
– a szerk.), és ő folyamatosan küldözgeti külföldre az
anyagaimat. És persze azt is leszögeztük, mik azok a
felületek és feladatok, amiket határozottan elutasítok – mint például a bulvárszerepléseket vagy olyan
műsorokat, amelyek a színvonaltalanságuk miatt
vállalhatatlanok.

20

| STÍLUS&LENDÜLET | 2014. szeptember

A vidéki premier után
szeptemberben Budapesten áll
színpadra a Bagoly és Cica duója

S&L.: Ezeket önállóan is vissza tudná utasítani, nem?
SZ. K. T.: Persze, a probléma általában nem ezzel
kapcsolatban van, hanem amikor a tisztességesen
elvégzett munkám után valamiért nem annyira tisztességes annak honorálása… Egy kissé hirtelen természetű ember vagyok, és sajnos voltak helyzetek,
amikor én már nem bírtam elviselni az inkorrekt eljárásokat. Ilyenkor nagy segítség egy ügynök, aki tárgyal, szerződik és hajtja a pénzt, ha szükséges.
Én pedig száz százalékig csak a munkámra tudok
koncentrálni.
S&L.: Ezek alapján úgy tűnik, mintha kissé küzdelmes
lenne ma egy színész élete…
SZ. K. T.: Amíg tíz-húsz évvel ezelőtt a színészeknek
jutott annyi feladat és megbecsültség, hogy rendben
meg tudtak élni, ma a televíziók elsilányult világában,
ahol tulajdonképpen bárkiből lehet színész, nehéz
érvényesülni. Régóta mondom, hogy nekünk is kellene egy erős szakszervezet. Például azért, hogy ne
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Amíg tíz-húsz évvel ezelőtt
a színészeknek jutott annyi feladat
és megbecsültség, hogy rendben
meg tudtak élni, ma nehéz
érvényesülni.

kiderült, hogy éppen akkor indult egy gyermekbántalmazás-ellenes kampányuk, ami nekem szívügyem. Az UNICEF ugyanis kidolgozott alternatívákat a szülők számára, hogyan lehet erőszakmentesen
kezelni a gyerekekkel bizonyos krízishelyzeteket.
Magyarországon sajnos gyakori módszer a veréssel
való fegyelmezés, ami ellen mindenképpen szükséges
lenne tenni valamit. Korábban részt vettem egy jótékonysági futáson, amelynek befolyt adományait oltásokra fordították, illetve szerepeltem a legújabb kampányfilmjükben is.

NÉVJEGY

2007-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés-színész szakán. Egy évig tagja volt a József Attila Színháznak, majd
2008-tól öt éven át az Alföldi Róbert vezette Nemzeti Színház társulatát erősítette. Országos ismertségre a Megy a gőzös és a Made
in Hungária című magyar filmek főszereplőjeként, majd a The Voice
című televíziós tehetségkutató műsorvezetőjeként tett szert. 2011ben megkapta a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) Legjobb
30 év alatti színésznek járó díját, 2013-ban pedig Junior Príma Díjat
kapott Színház és Filmművészet kategóriában. Jelenleg szabadúszó.

fordulhasson elő, hogy egy tehetségkutató szereplője,
aki elénekelt két dalt a tévében, főszerepet kap egy
fővárosi zenés színházban, miközben a jelenetbe nem
képes rendesen bemenni. Mi meg ezt tanultuk négyöt évig az egyetemen. És akkor ehhez jön még a politikai megosztottság is. Az nem lehet normális, hogy
valakit azért, mert ennek vagy annak a színháznak a
tagja, megbélyegzik egy pártkötődéssel. Velem is előfordult, hogy bekategorizáltak politikailag, csak mert
a Nemzetiben dolgoztam az Alföldi érában.
S&L.: Azért vannak nemes ügyek is ön körül, például
az UNICEF felkérte önt…
SZ. K. T.: Nem ők kértek fel, én jelentkeztem hozzájuk. D. Tóth Kriszta UNICEF-nagykövettől kérdeztem meg, hogyan tudnék segíteni, majd a közreműködésével felvettem a kapcsolatot a szervezettel;

S&L.: Alig akad interjú – mint ahogy ebben is –,
amelyben ne beszélne a bulvárral szembeni ellenszenvéről, sőt bojkottjáról. Már-már olyan, mintha
provokálná őket…
SZ. K. T.: Az elmúlt nyolc évben minden újságíró ugyanazt kérdezte tőlem, miközben én szívesen
beszéltem volna másról is. Úgyhogy valószínűleg ezért
szerepel ez majdnem minden interjúmban. Elég korán
megelégeltem, hogy csak a privát életem érdekli a
bulvárt. Aztán már biztosan azért lettem számukra
annyira érdekes, mert én meg nem meséltem erről.
Alapvetően azt gondolom, hogy a bulvárban önszántunkból szerepelni nem menő! Persze így is bármikor
írhatnak rólad, és ha ez zavar, arra vannak jogi
eszközök. Én is éltem már ezzel a lehetőséggel
hasonló esetben...
S&L.: A saját maga által kezelt nyilvános Facebookoldalán ehhez képest közel 8000 rajongó láthatja a
fotóit: selfie, selfie cipővel, selfie napszemüveggel…
Ez nem bulvár?
SZ. K. T.: Ilyen világban élünk. Ha vezető világmárkák
megtisztelnek azzal, hogy szponzorálnak, és megkérnek, hogy viseljem a ruháikat, akkor szívesen teszek
eleget és mutatom meg azoknak, akik valamiért
érdeklődnek irántam. Emellett igyekszem az oldalamon nagyobb mennyiségben a munkáimmal kapcsolatos információkat megosztani, vagy olyan társadalmi kérdésekre reagálni, amelyek foglalkoztatnak.
De közben látom a statisztikákat, hogy mekkora a női
követőim aránya… Ha például kirakok egy UNICEFfelhívást, 29-en lájkolják, ha pedig posztolok magamról egy képet, azt 900-an. De, ha a 29-ből csak öten
hívják fel azt az adományszámot, akkor máris történt
ezen az oldalon valami jó dolog.
Patakfalvi Dóra
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Főpróba előtt

Színházi szemle
a 2014/15-ös évad
bemutatóiból
Ha lapszemlét tartanánk az elmúlt
színházi évadzárók tudósításaiból,
látogatottsági rekordokról szóló főcímekkel
találkozhatnánk. Bár a statisztikák szerint a
gazdasági nehézségeknek sokszor a kultúra
esik áldozatául, a színház továbbra is fontos
terepe a szabadidő értékes eltöltésének.
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Napjaink magyar színházművészete meglehetősen változatos képet mutat. Az olcsó bohózatoktól a professzionális zenés produkciókon át a művészszínházi előadásokig
színes a kínálat. Hogy a darab kicsiny pincehelyiségben
vagy bársonyfüggönyös nagyszínházban játszódik; hogy
több százmilliós állami költségvetésből működő kőszínházról, vagy pályázati forrásokból élő független színházi
műhelyről beszélünk – önmagában nem garancia sem a
sikerre, sem a minőségre. Míg a teátrumok egy része a
nézők szórakoztatását határozza meg elsődleges céljául,
mások továbbra is a jelen problémái elé tartott „tükröt”,
az önmagunkkal és a világgal való szembesítést tartják
a színház eredendő küldetésének. A néző pedig ízlése és
igénye szerint válogathat. Az alábbiakban a 2014/15-ös
színházi évad ígéretes bemutatóiból ajánlunk néhányat.

Székesfehérvári Vörösmarty Színház:
Őfelsége komédiása
Bemutató: október 18.

A vidéki színházak közül érdemes
kiemelnünk a székesfehérvári
teátrumot, melyben egyre erősebb csapat formálódik.
Története során a legkiválóbb magyar színművészek fordultak meg színpadán, a jelenlegi tagok között pedig
megtaláljuk Cserhalmi Györgyöt, László Zsoltot, Gáspár
Sándort és Radnay Csillát.
A 2014/15 évi évad premierjei közül érdemes megemlítenünk Bulgakov Őfelsége komédiása című művét Gáspár
Sándor és Cserhalmi György főszereplésével, amelyet
Bagó Bertalan állít színpadra. Bulgakov darabja Molière,
az ünnepelt drámaíró-színigazgató művészi tragédiáját
dolgozza fel. Molière társulata sikere csúcsán jár, élvezik a Napkirály, XIV. Lajos bizalmát. Az ünnepelt író azonban Tartuffe című drámájával kínos karikatúrát rajzol a
magas egyházi méltóságokról, magára haragítva ezzel
néhány előkelőséget. Az urak pedig bosszút esküsznek
Őfelsége komédiása ellen… Bulgakov a hatalom
és a művészet kényes viszonyáról mesél történelmi példázatot.

Vígszínház: 1914
Bemutató: október 15.

Fotó:
Szkárossy Zsuzsa

A Vígszínház a legjelentősebb

hagyományokkal rendelkező budapesti
színházak egyike.
Ehhez hosszú évtizedek óta biztos támasza kiváló társulata: egykor Ruttkai Éva, Darvas Iván, Bárdy György és Páger Antal, napjainkban Kern András, Halász Judit, Börcsök Enikő vagy éppen a frissen igazolt Stohl András nyújt emlékezetes alakításokat. Eszenyi
Enikő, a Vígszínház jelenlegi direktora a jövő évadra 12 bemutatót hirdetett meg, rögtön két olyan nagyszínpadi előadással, amelyek az első világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékeznek. Ezek egyike, az 1914 című előadás a prágai Nemzeti Színházzal
és a Szlovák Nemzeti Színházzal közös koprodukcióban készült.
A világhírű amerikai rendező, Robert Wilson különleges látványvilágú, monumentális víziót varázsolt színpadra. Wilsont két cseh mű
ihlette: Jaroslav Hašek regénye, a Svejk, a derék katona és Karl
Kraus Az emberiség végnapjai című szatirikus tragédiája. A többnyelvű előadásban szlovák, cseh és magyar színészek egyaránt szerepelnek, utóbbiak élén többek között Eszenyi Enikővel.

Kecskeméti Katona József Színház: Liliom
Bemutató: szeptember 26.

A kecskeméti teátrumot jelenleg sokan

a magyar vidéki színházak
zászlóshajójának tekintik.

Az intézmény 1896-ban a Bánk bán bemutatásával nyílt meg, Jászai
Marival az egyik főszerepben. Bár az intézmény a népszínházi hagyományait is büszkén ápolja, vendégrendezői sorában megtaláljuk
Szász János, Mohácsi János és Zsótér Sándor nevét is. Ennek is
köszönhető, hogy a kecskeméti Katona az utóbbi években jelentős hazai és külföldi sikereket ért el: szerepeltek a londoni West
Enden, díjat nyertek a POSZT-on, és megnyerték a Vidéki Színházak
Fesztiválját is. Az induló évad első bemutatóját Szász János jegyzi,
aki azt a Liliomot állítja színpadra, amely egykor Molnár Ferenc számára világhírt hozott. A melegszívű hintáslegény és a szerelmes cselédlány megható története a magyar színháztörténet bájos, édes-bús
darabja, amelynek minden bemutatója öröm a néző számára.
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Örkény Színház: Übü király, vagy a lengyelek
Bemutató: október 16.

Jelentős művészi örökséget ápol
az Örkény Színház társulata is.
Az egykor a Madách Színház kamaraszínházaként
működő teátrum (a „Kismadách”) színpadán szintén
legendás alakítások születtek, többek között Kiss Manyi,
Tolnay Klári, Gábor Miklós vagy Márkus László jóvoltából.
Majd 2004-ben Mácsai Pál művészeti irányítása alatt a
színház nemcsak önállósult, de művészszínházi jellege is
hangsúlyosabbá vált, amelyet tucatnyi szakmai elismerés
bizonyít. A legutóbbi Pécsi Országos Színházi Találkozón
(POSZT) A képzelt beteg című előadásuk három díjat is
bezsebelt. A kiváló meghívott rendezői gárda persze itt is
kevés lenne a sikerhez – az Örkény Színház jelenlegi tagjai olyan közismert színművészek, mint Gálffy László, Für
Anikó és Pogány Judit.
Az Örkény jövő évadának első bemutatóját Mácsai Pál
jegyzi rendezőként Alfred Jarry 1896-ban írt színháztörténeti klasszikusával. Az Übü király, vagy a lengyelek valóban kortalannak bizonyul: abszurd karikatúrát rajzol a
hatalomszerzés mohó gátlástalanságáról. A szereposztás már önmagában ígéretes: Übü papát Csuja Imre, Übü
mamát Kerekes Éva kelti életre.
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Orlai Produkció: A csemegepultos naplója
Budapesti bemutató: szeptember 19., Jurányi Inkubátorház

Napjaink egyik legnépszerűbb
színháza egyetlen forint állami
támogatás nélkül működik.
Orlai Tibor, a közgazdászból lett színházi producer csapatával tíz éve hoz létre sikeres előadásokat. Bár a
magánszínház állandó társulattal nem rendelkezik,
vissza-visszatérő vendégművészekből jelentős a kínálat: Csákányi Eszter, Kulka János, Udvaros Dorottya
és Hernádi Judit meghatározó résztvevői az Orlai
Produkciónak. Az Orlai Produkció ügyesen balanszírozik a bulvár- és a művészszínházi jelleg határain, az olyan
sikerdarabjai, mint a Szív hídjai, a Római vakáció vagy
a Kramer kontra Kramer legtöbbször teltházasak. Egyik
friss bemutatójuk, a Gerlóczy Márton regényéből készült
A csemegepultos naplója már szerepelt a nyári színházak
műsorán, szeptembertől pedig Budapesten is látható.
A Göttinger Pál rendezte előadás főhőse Márczy
Lajos, a fiatal pesti író egy napon elhatározza, hogy
beleveti magát az élet sűrűjébe, és beáll piaci
kofának a Vásárcsarnokba. Lali előtt pedig lassan feltárul a csarnok tarka népének, s vele
együtt a női idomok világa. A botcsinálta
csemegepultost a Katona József Színház fiatal kiválósága, Ötvös András eleveníti meg,
aki bábszínészi ügyességgel játszik mellékszereplőivel – a kolbászokkal és májas
hurkákkal.
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szembesítést tartják a színház
eredendő küldetésének.
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Vörös
2013/2014

Az elmúlt évad legjelentősebb előadásaiból készítettünk
– sok esetben díjakkal alátámasztott, mégis szubjektív –
válogatást, s ajánljuk őket megtekintésre olvasóinknak.
Titkaink – Pintér Béla és Társulata (r.: Pintér Béla)

Proton Színház (Trafó): Utolsó
Bemutató: szeptember 11–13., Trafó

A független színházi formáció
nemzetközi hírneve megelőzte a hazaiét:
a Mundruczó Kornél nevével fémjelzett társulat évekig
leginkább csak külföldi sikerei kapcsán hallatott itthon
magáról, s csak ritkán értek el produkcióik hazánkba.
Ma már a Proton Színház előadásait szerencsére havi
rendszerességgel láthatjuk a Trafó Kortárs Művészetek
Háza műsorán. A Mundruczó Kornél rendezte díjnyertes előadások (Frankenstein-terv, Nehéz istennek lenni,
Szégyen) után most a Proton Színházban színészként
is rendszeresen feltűnő Rába Roland rendez darabot
Eugéne Ionesco Rinocéroszok című drámája alapján. Az
abszurd mestere e művében egy hétköznapi kisváros életéről mesél, ahol különös járvány üti fel a fejét. Az emberek hirtelen furcsa tüneteket észlelnek magukon, majd
egyik pillanatról a másikra rinocérosszá változnak, és falkákba verődve rohangálnak, s lehetetlenítik el a még
„normális” emberek hétköznapjait. A darab így válik példázatává annak a rombolásnak, amit az emberiség okozhat saját magának.

Vörös – Budapesti Katona József Színház, Szabadkai
Népszínház Magyar Társulata (r.: Máté Gábor)
A tanítónő – Miskolci Nemzeti Színház (r.: Rusznyák Gábor)
Lear király – Székesfehérvári Vörösmarty Színház
(r.: Bagó Bertalan)
Hamlet – Örkény Színház (r.: Bagossy László)
Chicago – Centrál Színház (r.: Bozsik Yvette)
My Fair Lady – Miskolci Nemzeti Színház (r.: Béres Attila)
Az álomkommandó – Pesti Színház (r.: Szász János)
Platonov – Apátlanul – Radnóti Színház (r.: Alföldi Róbert)
Énekes madár – Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
(r.: Koltai M. Gábor)
Válogatás a tavalyi évad nézőszámaiból*
Férőhely
Vígszínház
Operettszínház
Székesfehérvári Vörösmarty Színház
Debreceni Csokonai Színház
Budapesti Katona József Színház
Centrál Színház
Radnóti Színház

1710
901
633
544
524
437
232

Nézőszám
352 000
330 000
74 000
93 000
105 000
110 000
50 000

*a színházak valamennyi játszóhelye összesen
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gasztronómia

Éltető magvas étkek

Az olajos magvak és a diófélék ősszel a legfrissebbek.
Ilyenkor vásároljunk belőlük bőven, hiszen hűtőben tárolva
egész évben eltarthatóak, később pedig szinte bármelyik
fogásba beleilleszthetőek, sőt izgalmassá, változatossá
teszik az egyszerűbb étkeket is.
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gasztronómia
Hozzávalók: 20 dkg darált hús, 2 ek. zsemlemorzsa, 1 tojás, 1 fej vöröshagyma,
2 gerezd fokhagyma, 1 kk. fahéj, 40 dkg paradicsomkonzerv, 10 dkg aszalt füge,
10 dkg aszalt sárgabarack, fél dl olívaolaj, 2 ek. szeletelt mandula, só, bors.

Marokkói fűszeres húsgolyók
Így készül:

1) A darált húshoz adjuk hozzá a tojást, az aprított hagyma felét, az egyik zúzott fokhagymagerez-

det, a zsemlemorzsát, a fahéjat, majd sózzuk, borsozzuk az elegyet. Kézzel keverjük jól össze és
formáljunk belőle kisebb gombócokat. 2) Ezeket süssük ki olívaolajban, majd tegyük félre.
3) A vörös- és a fokhagyma másik felét tegyük a serpenyőben maradt olajra. A negyedekre
vágott aszalt gyümölcsöket is tegyük mellé, majd kissé fonnyasszuk meg. 4) Öntsük fel a paradicsomszósszal, majd tegyük vissza a húsgombócokat és sózzuk, borsozzuk. Kis lángon pároljuk 5–10 percig. 5) Pirítsunk mandulát, és tálaláskor adjuk a szószos gombócokhoz. Egy vérbeli
marokkói csípős chilit is tesz bele!
S&L-tipp: A szeletelt mandulát, aromája maximális kinyerése érdekében,
pirítsuk meg száraz serpenyőben, zsiradék nélkül. Amikor egy kissé kezd
megbarnulni és illatozik, azonnal vegyük le a tűzről.

S&L-tipp: Pestót magunk is készíthetünk, ha robotgéppel 5 dkg
bazsalikomot 1 dl olívaolajjal, 2 gerezd fokhagymával,
8 evőkanál parmezánnal, kevéske sóval és 1 evőkanál
fenyőmaggal nem túl homogénre pépesítünk.

Diós-pestós penne
Így készül:

1) A pennetésztát a csomagoláson leírtak szerint főzzük al dente állagúra, azaz
belül roppanósra. 2) A diót daráljuk le, majd futtassuk meg vajon egy serpenyőben. Erre öntsük a pestót, és keverjük jól el. 3) Az elegyet öntsük fel tejszínnel,
forralással sűrűsítsünk még rajta pár percig, majd óvatosan forgassuk bele
a kifőtt tésztát. 4) Tálaláskor ízlés szerint szórjuk meg reszelt parmezánnal.
Hozzávalók: 1 csomag penne, 2-3 dl bazsalikompesto,
10 dkg darált dió, 2 dl főzőtejszín, 5 dkg vaj,
1 kanál reszelt parmezán sajt.

S&L-tipp: Társítsuk ezt a fogást mandulával, pisztáciával, makadámdióval vagy más
egzotikumokkal. Kísérletezhetünk az apróbb magokkal is: szezámot, lenmagot, de
akár fenyő- vagy tökmagot is kipróbálhatunk száraz serpenyőben megpirítva.

Thai mogyorós csirke üvegtésztával
Így készül:

1) A fűszereket tegyük mozsárba és törjük össze. Ezzel a fűszerkeverékkel dörzsöljük be az előzőleg
kisebb szeletekre vágott vagy csíkozott csirkemelleket, majd hagyjuk állni 20 percig. 2) A földimogyorót
tegyük száraz serpenyőbe és kissé pirítsuk, pörköljük meg. 3) A hagymát szeljük vékony csíkokra,
a padlizsánt és a cukkinit daraboljuk kockákra. 4) Az olívaolajat öntsük wokba vagy nagyobb serpe-

nyőbe, és tegyük bele a zöldségeket. Sózzuk, borsozzuk, szójaszósszal nyakon öntjük, és pároljuk meg
közepes hőfokon. 5) Amikor a zöldségek már félig puhák, adjuk hozzá a csirkemellet, és 5 percig pároljuk tovább fedő alatt. Ezután vegyük le a fedőt és süssük pirosra a húst. 6) Adjuk hozzá a pörkölt földimogyorót, a mézet, és keverjük jól össze – de már a tűzről levéve. 7) A rizstésztát öntsük le forró, lobogó
vízzel. Tálalhatjuk friss sárgarépacsíkokkal, különféle csírákkal, zöldfűszerekkel.
Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 1 db padlizsán, 1 db cukkini, 1 fej vöröshagyma,
4 gerezd zúzott fokhagyma, 1 ek. olívaolaj, 2 ek. natúr földimogyoró, 1 tk. őrölt
gyömbér, 1 tk. currypor, 1 tk. római kömény, 1 tk. őrölt csili (ízlés szerint), 1 tk. méz,
1 ek. sötét szójaszósz, 2 tk. só, fél kk. színes bors, 15 dkg üvegtészta.

gasztronómia

Csokis-mogyorós cookie
Így készül:

1) A szoba-hőmérsékletű vajat keverjük habosra a cukorral és a
tojással. 2) A kisebb darabokra tört étcsokoládét és a mozsár-

ban felaprított, előzőleg száraz serpenyőben megpörkölt natúr földimogyorót, a liszttel elkevert sütőport, sót egy időben adjuk a
masszához, de ne keverjük túl sokáig, maradhat kissé darabos
az állaga. 3) Evőkanalat használva kanalanként tegyük sütőpapírral bélelt tepsibe, és engedjük, hogy szétfolyjon. 4) Ne tegyük
őket egymáshoz túl közel. 15–20 percig, közepes hőfokon süssük
aranybarnára (és ropogósra) a kekszeket.

Hozzávalók:
10 dkg vaj, 5 dkg cukor,
1 tojás, 12,5 dkg liszt,
fél csomag sütőpor,
1 tábla étcsokoládé,
10 dkg tört pörkölt
mogyoró, csipetnyi só.

S&L-tipp:
L-tipp: Mogyoró helyett bátran kísérletezhetünk más
pirított magokkal: szeletelt mandulával, napraforgómaggal,
törökmogyoróval, de akár aszalt gyümölcsökkel is.

Többmagvas
kalács
Így készül:

Hozzávalók:
8,5 dkg barna cukor,
3 ek. méz, 10 dkg
vaj, 14 dkg zabpehely
aszalt gyümölcsökkel
keverve, fahéj
ízlés szerint,
6 dkg kókuszreszelék,
3 ek. lenmag,
10 dkg tört mandula.

1) Keverjük habosra a vajat és

a cukrokat a tojásokkal, közben tegyük bele a sütőporos
lisztet és a tejet a masszába.
2) Az összetört dióféléket és
a fűszereket is tegyük a tésztába, amit dúsíthatunk további
fűszerekkel, aszalványokkal,
csokoládéval... 3) Egy hosszúkás sütőformát kenjünk ki vajjal, majd öntsük bele a maszszát, a tetejét szórjuk meg a
maradék aprított magvakkal.
4) Mérsékelt tűzön süssük
nagyjából 30 percig.

Hozzávalók: 1 bögre* szobahőmérsékletű vaj, 1 bögre cukor,
3 tojás, 1 tk. vaníliás cukor, 1/2 bögre tej, 2 bögre liszt,
1 zacskó sütőpor, 1 bögre aprított vegyes mag: kesudió,
pekándió, dió, mandula, mogyoró, 1 tk. fahéj, 1 tk. őrölt
szerecsendió, fél tk. reszelt gyömbér, fél tk. őrölt szegfűszeg,
fél bögre aszalt gyümölcs, gyűszűnyi rum (aroma).
*1 bögre = 250 ml
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Házi müzliszelet

Így készül:

1) A barna cukrot a mézzel és a vajjal elkeverve lassú tűzön
olvasszuk fel egy lábasban. 2) Mikor egyneművé válik, öntsük

hozzá a zabpelyhet, az apróra vágott aszalványokat, a lenmagot,
a fahéjat, a kókuszt és a tört mandulát. Keverjük jól össze és
vegyük le a tűzről. 3) Egy közepes tepsit vajazzunk ki és melegítsük elő a sütőt 140 °C-ra. Süssük a masszát 30 percig. Mikor
kivesszük, hagyjuk hűlni negyedóráig, vagy amíg megszilárdul.
4) Vágjuk klasszikus müzliszeletekre, és már fogyasztható is.
Fém süteményesdobozban hetekig eltartható.
S&L-tipp: Ha nem szeretnénk kókuszt használni
a müzlihez, a zabpelyhes keverék mennyiségét
növeljük 20 dkg-ra, és dúsítsuk a kedvenc dióféléink
tört, pörkölt, de sótlan változataival.

Azért, hogy ne tűnjön mindegyik egyformának!

(szeptember 10–14.)
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AJÁNDÉKOKAT adunk,
A VinCE Magazin borértővé teszi Önt!
A VinCE Magazint keresse az újságárusoknál!
Előfizetni a www.vincemagazin.hu
weboldalon és e-mailben az
elofizetes@vincemagazin.hu e-mail
címen lehet.
További információ: +36-20-342-3937

Bortesztek, a legjobb ár-érték arányú borok.
Borkurzus: minden hónapban új lecke.
A legjobb hazai és külföldi borutak és éttermek.
Melyik ételhez milyen bort? Szezonális tippek.

kultúra

Hedonisták hava

Szeptemberi programok
Ha akár csak egy percig is úgy éreznénk, hogy az ősz
beköszönte miatt búslakodnunk kell, akkor nagyon tévedünk:
szüret, különféle bor- és gasztronómiai fesztiválok hada,
új színházi évad, izgalmas kiállítások. Ezt kínálja az őszelő.

Gasztronómia
Ï

Budavári Borfesztivál 2014.
Borkiállítás és Vásár
2014. szeptember 10–14. Budapest, Budavári Palota

Közép-Európa legnagyobb borszakmai rendezvényén, a Budavári
Borfesztiválon Magyarország borászainak színe-java kínálja kóstolásra legszebb borait. A hazai nedűk mellett neves borkereskedők
jóvoltából számos külföldi pincészet is bemutatkozik. A Borfesztivál
színpadán 50 produkció – a világzene legkedveltebb magyar együttesei, népzene, néptánc és dzsessz – teszi feledhetetlenné a
Borfesztiválon eltöltött órákat. A Mesterségek utcájában magyar kézművesek mutatják be a régi idők mesterségeit. Színes, látványos,
táncos-zenés forgatag vár mindenkit szeptember 14-én a Szüreti
Felvonulás – Népzenei és Néptánc Gálán.

Édes Napok

2014. szeptember 19–21.
Budapest, budai Vár

Ï

Budapest legédesebb rendezvényén a legkiválóbb kézzel gyártott csokoládék mellett a legnagyobb világmárkák is megtalálhatóak. Kiemelt
szerepet kapnak a sütemények, amihez egy kivételes esemény is tartozik, a „So Delicious Fashion Show”, amire az ország legnevesebb stylistjai állítják össze süteménykreációikat neves mestercukrászokkal.

Fesztivál
Ï

Spinoza Zsidó Fesztivál
2014. szeptember 8–23.
Spinoza ház, 1074 Budapest, Dob u. 15.

Budapest igazi európai unikumként egy hónapon át a zsidó kultúra fővárosává válik.
Közvetlenül a Nyári Zsidó Fesztivál után, szeptember 8-tól 23-ig két héten át tart a
12. Spinoza Fesztivál, melynek különlegessége, hogy a látogatók egy időben és egy
helyen élvezhetik a zsidó kultúra csodáit a színház, a film, a kabaré, az irodalom, a
zene, az opera és a tudomány által.
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kultúra

Film
Az emlékek őre
Bemutató: 2014. szeptember 11.

A történet egy olyan utópikus világban játszódik,
ahol minden tökéletes, mindenki egyenlő, nincs
sem éhezés, sem betegségek. A társadalmi elrendeződést a bölcsek tanácsa határozza meg, akik
a fiataloknak kijelölik az útjukat, hogy mivel foglalkozzanak az életükben. Jonast az emlékek őrének
jelölik ki, a fiúnak azonban olyan dolgokkal kell
szembesülnie, melyeknek létezéséről addig még
csak nem is álmodott.

Kiállítás

Dada és szürrealizmus

Ï

2014. július 9. – október 5.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

Többek között Magritte, Duchamp, Man Ray,
Miró és Dalí műveivel is találkozhatunk a Magyar
Nemzeti Galéria időszaki kiállításán. A jeruzsálemi Izrael Múzeum anyagából válogatott tárlat átfogó képet nyújt a dadaizmus és a szürrealizmus emblematikus alakjairól, eseményeiről,
dokumentumairól és hatásairól az 1910-es évek
végétől az 1970-es évek közepéig.

Ï

Színház

Bagoly
és Cica

Több időpontban, Pesti Színház
Felix ifjú író, aki a nagy áttörésre vár. Szakadatlanul
dolgozik a nagy regényen, amely majd híressé teszi,
ám a kiadók sorra visszautasítják őt. Doris, a magát
modellnek valló fiatal nő a jég hátán is megél –
illetve élne, ha hagynák. Ám az éjszaka közepén kiteszik a lakásából, ő pedig bekopog Felixhez. Náluk
ellentétesebb két embert nem hordott még a hátán
a föld. Ám mégis össze vannak kényszerülve egy pici
garzonlakásba.

Könyv
¿

Posta Renáta: Paleolit fogyókúra
hedonistáknak
Jaffa Kiadó

A paleolit fogyókúra alatt a vércukorszint
megnyugszik és stabilizálódik a lassan felszívódó, rostban gazdag zöldségeknek köszönhetően. Emellett beindul a zsírégetés, mert
sok fehérjét, egészséges zsiradékot eszünk,
és közben nem kínozzuk a szervezetünket. A jó étvágy megmarad, és
minden szinten egészségesebbé válunk. Posta Renáta paleolit receptgyűjteményével és étkezési tanácsaival megmutatja, hogy miként.

Soma Mamagésa: Öngyógyító könyv
Jaffa Kiadó

Az Öngyógyító technikákban SOMA
MAMAGÉSA húsz év önismereti munkájának tapasztalatát összegzi a lelki
¿
wellnessein, önmegismerő-önfelszabadító kurzusain és belsőerő-fejlesztő
táboraiban alkalmazott egyéni és csoportos technikáktól kezdve a különféle szakemberek által alkalmazott módszerekig. Szó esik még
meditációról, jógáról, böjtről és tisztítókúrákról, a kreativitás
gyógyító erejéről, illetve a csodákról is.

horoszkóp

Újdonságok
hónapja

Cameron
Diaz
1972. 08. 30.

Mindenki megtalálhatja a kihívást
a szeptemberben, legyen az egy
új hobbi, új munkahely vagy egy
jelentősebb életmódváltás. Garantáltan
senki sem fog unatkozni ősz elején.

Kos

Március 21. – április 20.

Jó hangulattal köszönt be az ősz, még akkor is, ha nem
annyira kedveli ezt az évszakot: most teljesen fel fogják tölteni a kellemes napok energiával. Ha régóta tervez valamilyen
életmódváltást, akkor az idei ősz lehet erre a legjobb időszak.

Bika

Április 21. – május 20.

Az ősz éppolyan békés és nyugodt hangulatban köszönt
be, ahogyan ön szereti az életet. A hónap második fele
anyagilag igen kedvezőnek ígérkezik, akár még egy kis tartalék képzésére is lesz lehetősége.

Ikrek

Május 21. – június 21.

Ha van valamilyen régóta dédelgetett terve, ami tanulással,
továbbképzéssel kapcsolatos, akkor fogjon bele bátran! Akár
„komolyabb” tanulmányokba kezd, akár valamilyen rövidebb
továbbképzésre jelentkezik, mindenképpen jó döntés lesz.

Rák

Június 22. – július 22.

Ha az előző hónap a lakásfelújításról szólt, most annak
jött el az ideje, hogy élvezze a megszépült új környezetét.
Lehet, hogy van még rajta csiszolnivaló, de most ezzel ne
foglalkozzon: hívjon vendégeket, örüljenek együtt a megújult otthonának.

Oroszlán

Július 23. – augusztus 23.

Az előző, kicsit mozgalmasabb, „bulisabb” hónap után a
lelke mélyén egy kis nyugalomra fog vágyni, és ezt sikerül
is megteremtenie. Különösen a hónap második fele lesz
alkalmas mindenféle meditatív tevékenységre, egyfajta
belső csend keresésére.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Az előző hónapban megnövekedett önbizalma most hozza
meg a valódi gyümölcsét. Ha már régebb óta tervezi, hogy
keres egy jobb munkát vagy egy jobban fizető mellékállást,
most sikerrel járhat. Még az sem kizárt, hogy ön lesz az,
aki a lehetőségek között választhat.
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Szekeres
Nóra
1980. 09. 02.

Ryan
Phillippe
1974. 09. 10.

Mickey
Rourke
1956. 09. 16.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Ha az előző hónap végén beiratkozott valahova,
akkor ezt most egyetlen percre sem fogja megbánni. A jelenleg szingli Mérlegek egy szellemi
társsal találkozhatnak, amiből ugyan nem biztos, hogy tartós kapcsolat lesz, de friss színt
hoz majd az életükbe.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Szeptember első fele a régebbi tervek beérésének időszaka. Sikeresnek érzi magát, és egy
nagyon jó időszakot él meg ahhoz, hogy irigyeit
a csodálóivá tehesse. Azonban a pihenésről
sem szabad elfeledkeznie. A hónap kulcsmondata: munka után édes a pihenés.

Nyilas

November 23. – december 22.

Optimizmusa csúcsformában lesz, valósággal
vonzani fogja az embereket és képes is lesz nekik
adni a derűjéből. A hónap második fele lehetőséget teremt egy kisebb, de később gyümölcsöző
befektetésre. Legyen bátor, vágjon bele!

Bak

December 23. – január 20.

A hónap a régi barátságok felélesztésének kedvez. Ne lepődjön meg, ha akár több régebbi
ismerőse is felbukkan valamilyen módon az
életében: garantáltan friss színt, jó híreket és
örömöt hoznak a mindennapjaiba.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Aktív és izgalmas hónap előtt áll: nem sok ideje
marad majd a pihenésre, de ezt nem is fogja
bánni, élvezni fogja a mindennapok színességét. Azonban bármennyi ember is veszi körül,
szenteljen egy kis időt a visszavonulásra, elmélyülésre, passzív pihenésre is.

Halak

Február 20. – március 20.

A szokottnál több munkát és kihívást hoz ez az
évszak, de önnek most épp erre van a legnagyobb szüksége. Ezzel párhuzamosan anyagi
helyzete is fellendülőben lesz – és bár a pénz
nem boldogít, most mégis hozzásegít néhány
korábbi vágya megvalósításához.

Bijó Életmódközpont és Szakáruház
17 000 bio- és reformtermékkel várja vásárlóit
Paleo
termékek

bio- és
reformtermékek

„Ez az a hely, ahol
mindent megtalálok,
amire a tudatos
életmódhoz
szükségem van.”
Glutén és

Pokorny Lia színésznő
ajánlásával

laktózmentes
készítmények

KÖZEL HOZZÁM:
1135 BUDAPEST, RÓBERT KÁROLY KRT. 96-98.

ÚTITÁRS
A MINDENNAPOKBAN:
GREEN
KÁRTYA
MINIMUM 5 FT/LITER
ÁLLANDÓ ÜZEMANYAG
KEDVEZMÉNY.

WEBSHOP: WWW.BIJO.HU

MINDENNAPOKRA

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2014. szeptember 30-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző
rejtvényünk megfejtése: „Ha tudni akarod az utat, azokat kérdezd, akik visszafelé jönnek.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Horváth Éva – Zalaegerszeg;
Oszterman Dorottya – Felsőzsolca; Mikolai László – Dorog; Péli Barnabás – Budapest; Oláh Donát és Ditte – Budapest. Gratulálunk!
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„MINDEN TEREPRE TÖKÉLETES.
IGAZÁN NÉMET.”
CLAUDIA SCHIFFER

MOKKA

AZ ÉV 4X4-ESE NÉMETORSZÁGBAN. ISMÉT.
Városi SUV lejtmenet-szabályozóval, és visszagurulásgátlóval. Német csúcstervezés az Ön biztonságáért.
Opel Mokka 4x4: a „25.000 euró alatti Offroad és SUV” kategória kétszeres győztese,
a „4x4 of the year of AUTO BILD ALLRAD” olvasói felmérése alapján 2013., 2014.
(Németország, 05/2013., és 06/2014. lapszám)

opel.hu

Kombinált használat esetén az Opel Mokka átlagfogyasztása: 4,5–6,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 124-153 g/km változattól és forgalmi viszonyoktól függően. A képen látható autó illusztráció.Konkrét árajánlatokért, részletes műszaki adatokért és az akció részleteiért kérjük, látogasson el
a www.opel.hu weboldalra, vagy forduljon a részt vevő Opel-márkakereskedéseinkhez.

