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LED Matrix fényszórókkal.
Mostantól mindig bekapcsolva hagyhatja a távolsági fényszórót,
ugyanis az IntelliLux LED® Matrix lámpák maguktól alkalmazkodnak
a forgalmi helyzethez, és biztosítanak kristálytiszta, vakításmentes
látási viszonyokat. Ezzel 40 méterrel nagyobb távolságot hagynak a reakcióra.*
Számunkra ezt jelenti a felső osztály.
Tudjon meg többet az Opel.hu oldalon!

Az új Astra.

A felső osztály kihívója.
*80 km/h-ás sebességnél.
Kombinált használat esetén az Opel Astra K átlagfogyasztása:
5,5–3,4 l/100 km, CO2-kibocsátása: 128–90 g/km változattól és
forgalmi viszonyoktól függően. A képen látható autó illusztráció.
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Unalomig ismételt, mégis megunhatatlan
gegek, gifek, mémek formájában botlunk
bele máig régi ismerőseinkbe, „szomszédainkba”: Magenheim doktorba, Lenke nénibe,
Etusba – a rendszerváltás ikonikus, milliók
életét meghatározó családregényének szereplőibe. Hogy mi a közös a ma már elnéző
félmosollyal vegyes elképedéssel szemlélt Szomszédokban és a frissen debütált,
komoly várakozással fogadott Aranyéletben?
Nem sok, mégis a maga módján görbe tükör
mindkettő. Más a kor, és más-más társadalmi réteg hétköznapjaiba pillanthatunk be.
És sajnos, mindkettő olyan akolmeleg: ismerős az egész, mintha velünk történne. Az egyértelmű fejlődés, hogy az Aranyélet szembenéz a mai magyar valóság sötét oldalával
is. Méghozzá ragyogóan, és a remek minőség ismét azt mutatja, hogy a magyar filmgyártás időről időre egyre több, mondani
valójában és „csomagolásában” is értékes
darabot tud a nézők elé tárni. Terápia, Társas
játék 1-2… most pedig itt az Ónodi Eszter és
Thuróczy Szabolcs főszereplésével játszódó
történet, az Aranyélet. S hogy mit mutat
az a bizonyos, fentebb már említett görbe
tükör? Többek közt erről is beszélgettünk két
címlapszereplőnkkel.
Azoknak pedig, akik a filmnézés előtt még egy
kicsit tennének-vennének otthonukban: a lakberendezés világának közkedvelt szereplőit,
szakértőit segítségül hívva adunk tanácsokat, egy pillanatra sem szem elől tévesztve az
őszi–téli időszak legújabb irányzatait.
Kellemes „fészkelődést” kívánunk
mindenkinek!
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Villanyszámla
Szinte nincs is jelen a piacon olyan gyártó, amely
legalább egy-két elektromos modellt vagy tanulmányt
ne tartana a tarsolyában. Még az olyan kis
manufaktúrák is gondolkodnak villanyban, mint az
Artega, a nagyoknál meg ez lett az alap.

➜ A karizmatikus
●
➜ A bohókás
●
➜ A virgonc
●
➜ A praktikus
●
➜ A lájkoló
●

Kistesó

Sorozatosan

A Toyota jelenleg nem kínál szabadidő-autót a RAV-4 alatti,
manapság nagyon is menő szegmensben, de a helyzet
hamarosan változhat, hiszen bemutatták a tavaly debütált
C-HR tanulmányautó egy újabb, immár szériaközeli változatát. A sorozatgyártású autó a tervek szerint jövő márciustól lesz kapható, megőrizve a koncepciómodell radikális formatervét. A tanulmányt egy új generációs hibrid hajtáslánc
mozgatja, amit szintén megtartanak majd.

Origami

Papírhullámok

Ezerhétszáz darab, számítógép segítségével méretre vágott
hullámkarton lapból készített egy Lexus IS-t a Lexus két, speciális prototípusok és kiállítási tárgyak készítésével foglalkozó
brit cég. Bár a papírkreáció vázát fémből rakták össze, minden látható külső-belső eleme kartonból van, amit egy igazi
Lexus IS 3D-s digitalizálása után vágtak ki precíziós technikával. Az origami jármű kis villanymotorjával még néhány méter
megtételére is képes.
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autós-motoros hírek

Feltámad

Tesla-verő?

Kétüléses villanysportkupét mutatott be a nemrég csődközelbe jutott
Artega: a Scalo nevű tanulmány sportos vonalai elektromos meghajtást
takarnak, a gyártó szerint a 37 kWh-s akkumulátortelep 400 kilométernyi
autózást tesz lehetővé egy feltöltéssel. A két elektromotor összteljesítménye 402 lóerő, maximális forgatónyomatékuk pedig 779 Nm, így a villanysportautó 3,7 mp alatt gyorsul fel a 100 km/h-ra, végsebességét pedig
elektronikusan korlátozták 250 km/h-ban.

Kishírek

Nem csak sárgában

Feltámadhat Amerika klasszikus taxi
beszállító autómárkája, a Checker.
Az alapító Morris Markin barátja, Steven
Contario egyik vállalkozása hozná vis�sza a köztudatba az egykoron minimális fenntartási költségeiről elhíresült
Marathon modell újkori változatát.

Forog a McLaren

Még az Enzo Ferrari életéről szóló filmet sem mutatták be, máris egy másik
motorsportlegendának szentelt, izgalmasnak ígérkező mozit készítenek elő:
Bruce McLaren jöhet a gyöngyvászonra.
A projektről egyelőre nem sokat tudni,
a rendező Roger Donaldson lesz, ha
minden igaz.

Búcsúzik a Viper?

Milliós

Honda-rekord

A Honda emblematikus robogója, a Super Cub
1958-ban jelent meg a kínálatban, és annyira jól
sikerült, hogy a legyártott példányok száma már
2010-ben átlépte a hatvanmilliót. A gyártó most
modernizálásra szánta rá magát, méghozzá a
jelenlegi trendeknek megfelelően: elektromos
hajtással képzeli el az EV Cubot. A japánok az
őszi milánói EICMA motorszalonon mutatják be
az újdonságot, amelyről egyelőre technikai részleteket nem árultak el, ám azt már most tudni
lehet, hogy elsősorban a fejlődő országok piacaira koncentrálnak majd az elektromos robogóval.

Minden jel arra mutat, hogy a Dodge
jövőre befejezi legendás sportautója,
a Viper gyártását. Az 1992-ben bemutatott autó jelenlegi változatát V10-es
8,4 literes, 640 lóerős motor hajtja, és
a vásárlók már a jelentős árcsökkentés
ellenére sem tolonganak az elavultnak
számító technológiáért.

Irigykedik a Honda

Hibrid sportkocsi fejlesztésén és gyár
tásán gondolkodik a Honda. A V6-os,
550 lóerős NSX kistestvérével
a BMW i8-nak teremtenének méltó
konkurenciát. A kiszivárgott hírek először egy 400 lóerős hibridről szóltak,
ám úgy tűnik, a Hondánál megelég
szenek 300-zal is.

Élménytúra

Megosztóknak

Az úgynevezett share native, vagyis az online felületeken minden élményüket megosztó generáció feltételezett igényeit tartotta
szem előtt a tisztán elektromos meghajtású Nissan a Teatro for
Dayz tanulmányautója kialakításakor. A kocsi így gyakorlatilag egy
guruló számítógép lett, amelynek belső tere nagyméretű kijelzők
sokaságából áll. A nagy felületeket ellensúlyozandó a berendezés
igen spártai: az ülések és a műszerfal például nem rendelkeznek
külön extravagáns designnal. A tanulmányautót október legvégén
állították ki a Tokiói Autószalonon.
2015. november | stílus&lendület |
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én és az autóm

Honda HR-V

Ismerős újdonság

Szép nagy tortának tűnik az úgynevezett szubkompakt
SUV-modellek piaca, melyből a Honda is ki akarja
hasítani a saját szeletét. Ehhez egy annak idején szinte
forradalmi modell, a HR-V nevét porolták le.
Erős a mezőny a kisméretű SUV-ok piacán, szinte
valamennyi, magára valamit is adó gyártó igyekszik
minden tudását beletenni a vásárlók körében igen
népszerű kategóriába. Van, aki eszeveszett formatervvel próbálkozik, mint például a Nissan Juke, van, aki
a mindentudást helyezi előtérbe, mint a Mazda CX-3,
és akad, aki remek ár-érték aránnyal vadászik sikeresen, mint a Vitara. Persze, az igazán jó kombináció
ezek megfelelő arányú elegye, amire szintén több jó
példát is fel lehet sorakoztatni.

Csendes forradalom
Annak megítélésekor, hogy melyik végén fogja meg
a kérdést a Honda az új HR-V-vel, nehezen kerülhető ki az elődmodell, amely 1999-es bemutatásakor nagyot szólt. Apró, dögös formájú, emelt hasmagasságú jármű volt, remek motorokkal, és a
szegmensben akkoriban szinte egyedülálló, választható háromajtós kasztnival. A 2015-ös modell tervezésekor azonban láthatóan nem ebbe az irányba
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Az új HR-V a szegmens legnagyobb
utasterét tudhatja magáénak.

indultak a mérnökök. A kocsi formája tetszetős, ám
a Honda a designnal nem akart nagyot kockáztatni;
inkább a márkára jellemző technikai értékeket igyekezett „beletölteni” a kis városi terepjárójába is. Ezekből
pedig bőven volt mit.
A HR-V a japán márka világszerte használt
B-padlólemezére épül, ami azt eredményezi, hogy
a szegmens legnagyobb utasterét tudhatja magáénak. Ráadásul megkapta a Jazz óta több típusában
is jelesre vizsgázott Magic Seats ülésrendszert, amely
kiváló variálhatóságot és helykihasználást eredményez. Tudják, ez az, amikor a benzintank nem a hátsó
ülések alatt kap helyet, így az ott lévő tér az ülőlapok felhajtásával csomagszállításra használható.
Ráadásul a csomagtartó sem kicsi, a maga
470 literjével kifejezetten az élvonalba tartozik.

én és az autóm

Belső tenger
Természetesen nemcsak a poggyászoknak, hanem
elsősorban az utasoknak van jó dolguk a Hondában.
A vezetőről nem is beszélve. A HR-V-t kezdetben kétféle erőforrással lehet kapni: a 130 lóerős, vadonatúj
1.5 i-VTEC benzinmotor és a 120 lovas 1.6 i-DTEC
dízel széles igényskála lefedésére alkalmas. A dízel
nyomatéka közel duplája a benzinesének, ellenben
utóbbi jobban pörgethető. Alapszinten mindkét motor
kiváló, pontos hatfokozatú kézi váltóval érkezik. A hajtáslánc tehát mindkét üzemmódú motor esetében
kiválóan viszi az autót, ami Európában kizárólag elsőkerék-hajtással érhető el.

Várható élettartam
Talán sokkal fontosabb kérdés, hogy a Honda biztonsági fejlesztései bekerülnek-e a HR-V-be. Örömmel
jelenthetjük, hogy igen. Az aktív városi fékrendszer
valamennyi felszereltségnél széria, de a belépőszint
kivételével valamennyiben megtalálható az Advanced
Driver Assist System névre keresztelt vezetéstámogató rendszer is, amelyhez intelligens adaptív sebességtartó, a frontális ütközésekre, valamint sávelhagyásra figyelmeztető, illetve táblafelismerő rendszer
is tartozik.
Ehhez jön még a Honda Connect információs rendszer, amely egy héthüvelykes képernyő segítségével garantál állandó kapcsolatot a külvilággal.
Működéséről Android 4.0.4-es operációs rendszer
gondoskodik WIFI-, bluetooth-, USB-, MirrorLink- és
HDMI-csatlakozási lehetőségeken keresztül.
Úgy tűnik tehát, a kis SUV Hondának nagyon is meglesz a helye a kategóriájában.

Honda HR-V
hosszúság: 
szélesség: 
magasság: 
tengelytáv: 
csomagtér: 
motorválaszték: 
teljesítményszint: 
átlagfogyasztás: 
alapár: 

4294 mm
2019 mm
1605 mm
2610 mm
470-1533 liter
1 benzines, 1 dízel
120-130 lóerő
4,0-5,6 liter/100 km
5 499 000 forint
Ajánlott olaj:
Benzin: MOL Dynamic Star 5W-30
Dízel: MOL Dynamic Star PC 5W-30

’99: Robbant a J-WJ
Wild and Joyfull, azaz vad és élvezetes. Így mutatta
be J-WJ tanulmányautóját a Honda az 1997-es Tokiói
Motorshow-n. Az akkor futurisztikus, könnyű szabadidő-autóval a gyár a fiatalokat akarta célba venni, és
a kiállítás sikerén felbuzdulva két évvel később be is
mutatták a HR-V-t. Külön érdekessége volt a modellnek, hogy a praktikus ötajtós mellett megjelent sportos, dögös háromajtósként is. Ez utóbbi gyártását
2003-ban fejezték be, míg az ötajtós további három
évig a kínálat része maradt.

2015. november | stílus&lendület |
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MOL-hírek

Segíteni,

ahol szükséges

Gyerekterápia, izgalmas énekóra
és Földünk megmentése

Van fél perced
a következő évszázadra?
Csatlakozz az első világméretű éghajlatvédelmi
kezdeményezéshez!

Az ipari forradalom okozta fejlődés és főleg a XX. század második felében
a környezetszennyezésben bekövetkező drámai fordulat miatt napjaink egyik
legfontosabb megoldandó problémája klímánk védelme lett. Az idén decemberi párizsi klímacsúcs azonban sorsdöntő lehet: Al Gore, a környezetvédelmi
tevékenységéért Nobel-békedíjjal elismert volt amerikai alelnök kampányában
vállalta, hogy egymilliárd ember támogatását gyűjti össze online aláírás formájában, Áder János köztársasági elnök pedig májusban bejelentette, hogy
az akcióban Magyarország is szerepet vállal. Az Élő Bolygónk kezdeményezés
célja, hogy olyan döntés szülessen, amellyel az emberiség meg tudja fékezni
az egyre fenyegetőbb klímaváltozást, és az aláírásokkal nyomást gyakoroljon
azokra az országokra, amelyek még nem ismerték fel a klímavédelem jelentőségét. A MOL és az OTP Bank támogatásának köszönhetően jött létre az
a középiskoláknak szóló akció, amely az éghajlatvédelmi kezdeményezéshez
való csatlakozásra motiválja az oktatási intézményeket.
Ha számodra is fontos az éghajlatvédelem és a fenntartható fejlődés ügye,
a párizsi klímacsúcs előtt add le voksodat a www.elobolygonk.hu oldalon!

Ónodi Eszter lovasterápián
A gyógypedagógiai lovaglás pozitív hatásai
A MOL Gyermekgyógyító Program olyan civil szervezeteket támogat, amelyek élmény- és művészetterápiás
foglalkozásokat valósítanak meg beteg, fogyatékkal élő
vagy veszélyeztetett gyermekek és fiatalok számára.
Tagjai között szerepel a Magyar Lovasterápia Szövetség
fóti központja is, ahol játékos formában, szabad levegőn,
a ló által nyújtott különleges kapcsolat segítségével biztosítják azt a fejlődést, amelyre a gyerekeknek szükségük
van, és amely révén teljesebb életet élhetnek. Az intézménybe Ónodi Eszter, a Katona József Színház művésznője és az Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete is
ellátogatott, hogy jelenlétével felhívja a figyelmet a gyógypedagógiai lovaglás jótékony hatásaira.
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-40°C

Lásd kristáLytisztán az utat!
FAGYVÉDELEM FELSŐFOKON, KELLEMES
FRISS ÉS FŰSZERES FAHÉJ ILLATOKBAN.
Csíkmentes tisztítás
Extra jégoldás
Kellemes illatok
Nanotechnológia

MOL-hírek

A MOL Gyermekgyógyító
Program nyertesei
Idén több mint 37 szervezet kapott
támogatást
A MOL Gyermekgyógyító Program 2015-ben
meghirdetett felhívására összesen 113 pályázat érkezett be, melyek közül 37 szervezet kapott
támogatást több mint 47 millió forint értékben. A támogatottak között van az Alapítvány a
Budapesti Állatkertért, amely fogyatékos gyerekeket és fiatalokat fogad speciális állatkerti látogatásra. Ennek során a gyerekek számára sérültségüknek megfelelő módon biztosítják az állatokkal
való közvetlen ismerkedés lehetőségét, igénybe
véve a tapintható szobrokat, az ún. „tapizoo” tárgyait vagy az erre a célra külön felkészített kisebb
és barátságosabb, de mégis különleges állatokat,
például a szurikátákat.

Kevés a heti egy énekóra
Egy évtizede járja az iskolákat
a Muzsikás együttes
A Muzsikás együttes a MOL támogatásával
immár tíz éve járja a magyarországi iskolákat,
ahol ingyenes és rendhagyó énekórákat tartanak annak érdekében, hogy megismertessék
és megszerettessék a népzenét a gyerekekkel. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas együttes
tagjai ez idő alatt országszerte közel 600 iskolában, több százezer gyereknek tartottak már
rendhagyó énekórát.

Váltson be 100 multipontot,
és utazzon Rióba!

További nyeremények:

Minél több Partnerünknél vált be legalább 100 multipontot egy vásárlás
alkalmával, annál nagyobb eséllyel nyerhet!
A promóció időtartama: 2015. november 2. – december 24. A sorsoláson az egy tranzakció során legalább 100 multipontot beváltó törzsvásárlóink
vesznek részt. A nyereményfotók csak illusztrációk. A promócióban részt vevő Partnerek listáját megtalálja a Multipont weboldalán.

További részletek és játékszabályzat: www.multipont.hu/rio

natúra

Biztonságos,

energia
takarékos
otthon

Hogy a fűtési szezon
ne váljon rémálommá

Már szinte mindenhol beindították a fűtést,
s ilyenkor jellemzően két kérdés foglalkoztatja
az embereket: hogyan varázsolhatunk
otthonunkba kellemes meleget biztonságosan
és költséghatékonyan? A Honeywell szakértői
segítségével erre kerestük a választ.

E

lső és legfontosabb feladatunk:
rendszeresen gondoskodni tüzelőberendezésünk karbantartásáról, kerülve a házilagos javítást, beépítést. Az ilyen munkákat mindig bízzuk
szakemberre! A jól működő kazán azonban önmagában nem elég, figyeljünk
arra is, hogy annak frisslevegő-utánpótlása is megfelelő legyen, és fogadjuk meg az ellenőrzésre érkező kéményseprő tanácsait!

A szén-monoxidmérgezésről

Az enyhe szén-monoxid-mérgezés leg
gyakoribb tünetei: fejfájás, hányinger,
émelygés és szédülés. Minél tovább
lélegezzük be, ezek annál erősebben
jelentkeznek, úgy is, mint egyensúlyvesztés, látászavar, memóriazavar,
bénulás, eszméletvesztés, szélsőséges
esetben halál. Néhány hete hallhattuk
a híradásokban annak a férfinak
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Így helyezzük el
A legbiztonságosabb, ha
minden olyan helyiségbe
kerül vészjelző, ahol tüzelőberendezés található. Attól
1-1,5 méterre, a plafon alatt
és a sarkoktól 30 centiméterre, alapvetően a falon
helyezzük el a készüléket
(a hálószobában az éjjeli
szekrényre is kerülhet).
Javasolt vészjelzőt tenni a
hálószobákba és azokba
a helyiségekbe is, ahol
sok időt szoktunk tölteni.
Például a fürdőszobába: itt
a jelzőberendezést az ajtónyílás felső éle alatti magasságban kell elhelyezni.

Az enyhe szén-monoxid-mérgezés
leggyakoribb tünetei: fejfájás,
hányinger, émelygés és szédülés.

a beszámolóját, akit a fürdőkádban ért szén-monoxidmérgezés. Elmondása szerint eszméleténél volt, de
megmozdulni már nem tudott. Története végül szerencsésen zárult, még időben érkezett a segítség,
ám ebből is látszik: a CO-kérdést érdemes komolyan
venni, a legjobb út pedig a megelőzés.

A készülék vigyáz ránk

Fontos, hogy használjunk szén-monoxid-riasztót, így
idejében értesülhetünk róla, ha gond van. A legtöbbet
azzal tehetjük, ha megfelelő, a feladatát megbízhatóan
ellátó riasztót vásárolunk. Ilyenek a Honeywell X-Series
család készülékei – XC70, XC100 és XC100D –,
amelyek kiemelkedően teljesítettek a fogyasztóvédelmi teszteken és minden szabványos előírásnak
megfelelnek. Különleges biztonsági funkcióval is rendelkeznek, mint az alacsony gázkoncentráció-mérési
üzemmód és az előriasztás – mindezt típustól függően 7 vagy 10 év élettartam-garanciával.

Mit tegyünk, ha riasztás van?

Minden esetben, amikor a vészjelző riaszt, szénmonoxid van jelen a levegőben. Ilyenkor azonnal
szellőztessen, a tesztgomb megnyomásával némítsa
el a vészjelző szirénáját, majd hagyja el a házat!
Családtagjai mentése közben ön is rosszul lehet,
így elsőként mindig hívjon szakszerű segítséget!

natúra

Hol szökik a hő?
Szigetelés: a homlokzati szigetelés segít
az energiamegtakarításban, mert csökkenti
a hőveszteséget.
Ablakok: ezeken a felületeken a hőveszteség többszöröse a falakénak. Minél több,
minél nagyobb ablakfelülettel rendelkezik
ingatlanunk, annál nagyobb a négyzetméterre vetített fűtési energiaigény.
Árnyékolás: télen is javasolt a külső redőnyök használata, hiszen a leengedett redőnyök egy szigetelő légrést hoznak létre az
ablak és a redőny között. Természetesen
azonban, ha verőfényes szép téli napunk
van, és közvetlen napfény éri az ablakok
üveg felületét, akkor húzzuk fel a redőnyt.
Szellőztetés: a téli időszakban felejtsük el
a bukóra nyitott ablakokat. Télen az intenzív, rövid idejű szellőztetés a javasolt. Tárjuk
teljesen ki az ablakokat, így rövid idő alatt
megvalósul a légcsere, de nem hűlnek ki
a falak és a berendezési tárgyak.

Spórolni a fűtéssel? Zónázzunk!

H

a fűtési szezon, arról is érdemes szót ejteni,
hogyan varázsolhatjuk otthonunkat energiatakarékossá, hogy az érkező első számlától se
kezdjen fájni a fejünk.
Mivel az otthonunkban elfogyasztott energia közel
80 százalékát fűtésre és a meleg víz előállítására fordítjuk, a legnagyobb megtakarítást fűtési költségeink
csökkentésével érhetjük el. Tudta, hogy 1 °C hőmérséklet-csökkentés közel 6% energiamegtakarítást
eredményez? A komfort persze fontos szempont,
jó hír tehát, hogy didergés helyett használhatunk
fűtési zónaszabályozó rendszert, amellyel 10-30%,
de akár 40%-os energiamegtakarítást is elérhetünk.
A Honeywell evohome fűtési zónaszabályozó rendszerével mindig, mindenhol kellemes hőmérsékletet tarthatunk otthonunkban, ott és akkor takarékoskodhatunk, ahol és amikor csak szeretnénk.

Temperáljunk szobánként!

Ha zónákra osztjuk otthonunkat (például nappali,
hálószoba, fürdőszoba és gyerekszoba), egyesével
beállítjuk a megfelelő hőmérsékletet a külön zónákra,
majd olyan fűtési időprogramot készítünk, amely
életstílusunkhoz a legjobban alkalmazkodik, sokat

1 °C hőmérsékletcsökkentés közel
6% energiamegtakarítást eredményez.

spórolhatunk az energiával. Ebben nyújt praktikus segítséget
a vezeték nélkül működő, moduláris Honeywell evohome rendszer,
amely minden ingatlanra – akár már meglévő fűtési rendszerre is –
könnyen telepíthető.
A vezeték nélküli okostermosztát kisebb lakásokba,
nyaralókba ajánlott, ahol egy vagy két zóna kialakítására
van csupán szükség. Az internetes hálózati modul segítségével az okostermosztátot elláthatjuk időprogrammal, és akár mobileszközről, távolról is elérhetjük.
Többszobás lakás, családi ház esetében a szintén vezeték nélkül kommunikáló, 12 zónát kezelő
Honeywell evohome központ a megoldás. Ezzel
annyi zónát alakíthatunk ki, amennyit szeretnénk,
legyen szó radiátoros vagy padló- és felületfűtésről, melegvíz-tárolóról vagy kazánszabályozásról.

Fűtsön be az interneten keresztül!

A teljes kényelmet és rugalmasságot a Honeywell Total Connect
Comfort szolgáltatás nyújtja. Ez egy olyan internetes felhőszolgáltatás és okostelefon-alkalmazás, melynek segítségével mobileszközünkön keresztül bárhonnan, bármikor felülbírálhatjuk a beállított időprogramot. Ha a tervezettnél később érünk haza, csak pár érintés,
és nem fűt feleslegesen a kazán – mégis, mire hazaérünk pontosan
az általunk kívánt kellemes meleg fogad minket. A független fejlesztésű „IFTTT" alkalmazást használva kihasználhatjuk például okos
telefonunk helymeghatározási lehetőségét: úgynevezett geofencing
receptet állíthatunk be, hogy például amennyiben elhagyjuk lakóingatlanunk meghatározott körzetét, a fűtés kapcsoljon ki. Vagy ha munkából hazafelé tartva közeledünk otthonunkhoz, kapcsoljon be a kazán.
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példakép

Összefogás a természet
és az épített környezet védelméért

Földvigyázók kertje

A MOL Zöldövezet Program
segítségével ezúttal Kiskunhalas
egy elhanyagolt területe
született újjá. A Zöld-híd Halasi
Környezetvédők Egyesülete
által elkezdett projektben egy
3000 m2-es liget kapott új arculatot,
és vált több generáció számára
is használható zöldövezetté.

Fotó: Pozsgai Ákos

Bár a vadregényes tájaknak is megvan a
maguk bája, olykor nem árt egy kicsit ráncba
szedni környezetünket annak érdekében,
hogy a közösségi létet szolgálja.
Ezt az elvet követve indították el a kis
kunhalasiak a Földvigyázók kertje című pályázatot. A terület a város központjához közel, a
Bibó István Ökogimnázium udvara mögött, az
Erzsébet játszótér közvetlen közelében található, melynek korábbi állapota nem volt alkalmas közösségi célokra. A tervek szerint a
kertben fák és bokrok ültetését, padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók és egy kis híd elhelyezését tervezték, és az egyesület alapelveihez hűen a közösséget már a projekt megkezdése
előtt bevonták a tervek megvalósításába. A város zöld óvodáinak és ökoiskoláinak diák- szülő- és pedagógus közösségét kérték fel, hogy készítsenek rajzokat, maketteket, plakátokat, a felnőttek pedig fotót arról, milyen is legyen a Földvigyázók kertje.

A projekt közösségformáló ereje

„Az Új Európa Alapítvány pályázatának elnyerésével hatalmas
lendületet kaptunk, aminek köszönhetően a kert megvalósítása rendkívül sikeres volt, és sok ötletet merítettünk a pályamunkákból is, mint például az információs tábla vagy a padok
elhelyezésének útvonalai” – meséli Mongyi Marianna, az egyesület elnöke. A Zöldövezet pályázat mellett számos támogatót
sikerült megnyerniük a kert megvalósításához, helyi szakmai
és segítő közösségeket is. A még hiányzó források előteremtése végett pedig két jótékonysági rendezvényt is szerveztek.
A kialakításkor ügyeltek a meglévő természeti értékek
megőrzésére, jelenleg a fenntarthatóság a céljuk. A kertbe
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A projekt során szülők, diákok, tanárok, az
egyesület tagjai és civil szervezetek együttes
munkájának köszönhetően az emberi
összefogás a környezet fejlődését szolgálta.

64 darab őshonos fát, 81 darab cserjét ültettek és a természetes anyagú köztéri elemek is megtalálták méltó helyüket, mint
a hulladékgyűjtő, a biciklitároló, a már említett tájékoztató
tábla, vagy az egyesület jelképe, a zöld fahíd. „A projekt során
szülők, diákok, tanárok, az egyesület tagjai és civil szervezetek
együttes munkájának köszönhetően az emberi összefogás
a környezet fejlődését szolgálta.”

Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete
Az egyesület 2009-ben, akkor még civil csoportként alakult
Kiskunhalason. Célja a városi szintű összefogás a környezet
védelme édekében, s egy olyan tudatos ökológiai szemlélet
kialakítása, mellyel helyes jövőképet, példát mutathat gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az egyesület hiánypótló
tevékenysége során a hangsúly a fenntarthatóságon és az
összefogáson van, miközben a közös cél érdekében, környezetünk megóvásáért igyekeznek mindent megtenni.

A MESTERM
DÍJ ÉRTÉKE
EGYMILLIÓ
FORINT!

NINCS TANÍTVÁNY
MESTER NÉLKÜL

KERESSÜK A LEGJOBB PEDAGÓGUSOKAT!
A MESTER-M DÍJ olyan tanárok, edzők munkáját ismeri el, akik kiemelkedően
ösztönzik a tehetséges gyermekeket és emberileg, szakmailag tanítványaik
példaképei. Ha ismer ilyen pedagógust, jelölje a Mester-M Díjra!
A díj erkölcsi és anyagi elismerés, értéke egymillió forint.
Az online jelölések határideje: 2015. december 31. Díjátadás 2016. tavasz.
www.mol.hu; www.ujeuropaalapitvany.hu

MEMBER OF MOL GROUP

címlapsztori

Hétköznapi bűnözők

Két népszerű filmszínész, a legjobb magyar színházi
társulatok tagjai. Ónodi Eszter és Thuróczy Szabolcs ezúttal
egy házaspárt alakít az HBO novemberben induló, Aranyélet
című sorozatában. A színészekkel a közös munkáról és
„hétköznapi bűnökről” beszélgettünk.
16
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Fotó: Sárosi Zoltán, fodrász: Zomborka Mihály, smink: Kiss Csilla. Köszönet az Aranyélet jelmezeiért Breckl Jánosnak!

címlapsztori

Stílus&Lendület: „Jó nőkkel könnyű dolgozni” – ezt
Szabolcs nyilatkozta egy korábbi filmesmunkájával
kapcsolatban. Megteszi, hogy kifejti ezt bővebben?
Thuróczy Szabolcs: Egy férfi színész számára már
önmagában az inspiráló, ha egy vonzó nő a partnere.
És itt nem feltétlenül a külső megjelenésére gondolok, hanem a nőiességre, a kellemes személyiségre –
legyen szó egy 17 vagy egy 77 éves hölgyről. Imádom
azokat a színésznőket, akik ösztönösen, zsigerből
hozzák ezeket a tulajdonságokat egy szerepbe is.

Tényleg van egy olyan tulajdonságuk
a színészeknek, mint a cirkuszi lovaknak:
amikor azt mondják, hogy felvétel indul,
tessék, onnantól képesek újra működni.

S&L.: Ónodi Eszter esetében mindez hogyan
érvényes?
T. Sz.: Eszter esetében természetesen hatványozottan igaz mindaz, amit elmondtam!
S&L.: Dolgoztak korábban együtt, tudták, hogy mire
számíthatnak egymással kapcsolatban?
Ónodi Eszter: Én emlékszem az első munkánkra –
a Valami Amerika 2-ben volt egy közös jelenetünk,
de közös dialógusunk még nem. Utána Török Ferenc
Koccanás című tévéfilmjében dolgoztunk együtt, az
igazi közös munka pedig már az Aranyélet volt. De
emlékszem arra is, mikor láttam először Szabit színpadon: a Szkénében, egy Mizantróp-előadásban.
T. Sz.: Abban a darabban találkoztam először Pintér
Bélával. Ez pontosan húsz évvel ezelőtt történt. Én
pedig Eszter pályáját már gyermekkorom óta figyelem... Viccen kívül: a kezdetek óta rengeteg előadásban láttam őt a Katona József Színházban.
Ó. E.: Egyébként van egy érdekes közös pont a
pályánk alakulásában: a színészet mellett mindkettőnknek van civil szakmája is. Én angoltanár vagyok,
Szabolcs pedig jogi doktor.
T. Sz.: Jógadoktor – ahogy mifelénk mondják.
Valóban, miközben estin jártam az egyetemre, már
benne voltam Zsótér Sándor első, nyíregyházi rendezéseiben. Eleinte édesanyám kétkedve fogadta színészi ambícióimat, de Szolnokon egy előadásom után
Gaál Erzsi rendező megnyugtatta: „Szabolcs negyvenéves kora után fog igazán beérni” – mondta, és tényleg így történt; nagy ívű szerepeket csak néhány éve
játszom.
Ó. E.: Ennek kapcsán nekem is van egy kedves történetem. Nyáron a nyíregyházi Vidor Fesztiválon vendégszerepeltünk a Katonával, majd az előadás után a büfében
odajött hozzám egy bájos, idősebb házaspár, kezükben
virággal, mondván, hogy most már ideje megismerkedniük a menyükkel. Szabolcs szülei voltak...
S&L.: Akik nyilván az Aranyélet miatt viccelődtek
ezzel, hiszen a sorozatban egy házaspárt alakítanak.
Milyen ez a házasság?
T. Sz.: Az első tizenöt évük csodálatosan telt, de egy
idő után a család belekerül a saját jóléte csapdájába:
a feleség egyre követelőzőbb lesz, a férj pedig egyre

kiszolgáltatottabbá válik a feleségével szemben – ez
pedig megmérgezi a kapcsolatukat is.
Ó. E.: Janka, vagyis az én karakterem szegény, vidéki
lányként indult, akinek sokáig keményen kellett dolgoznia a megélhetésért. Aztán hozzáment a Szabolcs
által alakított Attilához – valószínűleg tényleg szerelemből. Csakhogy Janka azt érzi, neki ez a férfiideál
már nem felel meg, és a férje anyagilag sem tudja biztosítani azt az életszínvonalat, amit elvárna. Ez pedig
borzasztó érzés egy családfő számára, aki egyre
kevésbé tudja egy erős férfi képét mutatni.
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S&L.: Ha már ezt említi: a házaséletükbe milyen mélységekig láthatunk bele?
Ó. E.: A sorozat történetének középpontjában tulajdonképpen Attila krízise áll: ő jó útra akar térni, ki
akar szállni a bűnös életből, de mivel a felesége ezt
nem engedi, állandóan frusztrált – és ez a szexuális életükre is kihat, amire a filmben is történnek
utalások.
S&L.: Az Aranyélet főhőse tehát egy simlis alak, de
mégsem egyértelműen sötét karakter. Mennyire próbálta szerethetővé tenni a családfő figuráját?
T. Sz.: Én egy olyan karaktert próbáltam megjeleníteni, mint amilyen az a szomszéd, aki évek óta ott
lakik csendben melletted, aztán egyszer csak kiderül
róla, hogy illegális sertéskereskedése van, vagy lopja
az áramot a lakóparkban. Csak Attila éppen ingatlanokkal bizniszel. Van azonban valami nagyon emberi
abban, ahogy próbál megszabadulni ettől a tisztességtelen élettől, ezért a néző talán együtt is érez vele.
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S&L.: Eszter feleségkarakterét ezzel szemben egyfajta hétköznapi Lady Macbethként emlegetik.
Élvezetes színészi munka egy ennyire negatív nőalakot eljátszani?
Ó. E.: Persze, az ilyesmi nagyon izgalmas. A sötétebb
műfajok egyébként is közel állnak hozzám, bár eddig
nem nagyon volt hozzájuk szerencsém a pályámon.
Dyga Zsombor egy korábbi thrillerjében játszottam
ugyan, de ott egy egész más karaktert.
S&L.: Bár az Aranyéletről az hírlik, hogy kifejezetten
korszerű és „menő” lesz, a magyar sorozat fogalma
nem csengett mindig olyan jól a hazai köztudatban.
Ez megváltozott mára? Kérdezem ezt amiatt is, mert
Eszternek ez lesz az első ilyen munkája...
Ó. E.: Én bízom benne, hogy az HBO nézőközönségénél nem állt meg az idő a Szomszédoknál, és Kulka
Jánostól sem kérnek ma már orvosi tanácsokat az
utcán.
S&L.: Az alapsztori és a karakterek meglehetősen
életszagúak: hitelcsapda, csempészés, adóval ügyeskedés. Voltak konkrét személyek, akik a szereplők
mintájául szolgáltak?
Ó. E.: A történet egyik fontos alakítója Seress Zoltán
figurája, akinek a karakterét egy egészen konkrét nagyvállalkozóról mintázták. Sokan talán rá is ismernek
majd. De a hétköznapi kis bűnök is nagyon finoman
jelennek meg az epizódokban: amikor ez a jómódú
ember a szlovák rendszámú autójával megáll a Bazilika
előtt és kiteszi rá a rokkant kártyát, az is ismerős jelensége a magyar mindennapoknak. Vagy amikor Janka
kilopja a magazint a szomszéd postaládájából.

címlapsztori

A sorozat pontosan azt teszi, amiről
a shakespeari üzenet szól: tarts tükröt
a természetnek!

Ó. E.: Ha a gyerek azt látja, hogy a szülők folyton a kiskapukat keresgélve érvényesülnek, akkor nagy valószínűséggel ő is ezt teszi majd. Ezért nagyon fontos, hogy
lehetőleg ne örökítsük tovább a rossz mintákat.
S&L.: Önök hogyan képzelnék el az igazi aranyéletet?
T. Sz.: Önmagában az, hogy ránk bízták ezt a két szerepet, boldogító. Őszintén azt gondolom, hogy egy
nagyon jó sorozat született, nem véletlen, hogy ilyen
sokat várnak tőle a készítők. Ráadásul, ha a megfelelő érzékeny pontjain találja el a közönséget, akár
több évadot is megélhet, és a mi filmes pályánknak is
emblematikus fejezetévé válhat.

névjegy

Ónodi Eszter jelenleg Kamondy Zoltán rendezővel forgat, a
főszereplésével készült Anyám és más futóbolondok a családból című filmet november 5-én kezdik vetíteni a hazai mozik.
A Katona József Színházban idén két új feladata lesz: Ivan
Viripajev Részegek című darabjában és Shakespeare komédiájában, az Ahogy tetszikben.
Thuróczy Szabolcs legújabb filmje, A szerdai gyerek decemberben kerül a mozikba, utána pedig érkezik a Till Attilával forgatott Tiszta szívvel című film. A Pintér Béla és Társulatával
novemberben Fácántánc címmel készülnek új bemutatóra.

S&L.: Tehát egyfajta látlelet ez egy morálisan gyengélkedő társadalomról. Önök szerint hogyan lehetne
ezen az erkölcsiségen erősíteni?
Ó. E.: Például éppen azzal, hogy minél többen megnézik a sorozatot, hiszen pontosan azt teszi, amiről a
shakespeari üzenet szól: tarts tükröt a természetnek!
T. Sz.: Gyorshajtás után lefizetni a rendőrt, puskázni
a vizsgán, hálapénzt adni és elfogadni – a korrupció
és a csalás tényleg annyira az életünk részévé vált,
amin szerintem csak hosszú évek kemény munkájával
lehetne változtatni.

S&L.: Elképesztően sokat dolgoznak, mindkettőjüknek folyamatosan vannak színházi és filmes feladataik. Kimerítő a népszerű színészek élete?
T. Sz.: Hajnalban felrázom a feleségemet, mondom
neki, hogy elmentem forgatni, kérdezi, hogy mikor
érek haza, mondom, este játszom, szóval éjfél körül
jövök, de puszilom a gyerekeket! És sokszor így telnek
el napok. Magyarországon erre az életre kondicionálják a színészeket, miközben szerencsésebb helyeken
ez koránt sincs így.
Ó. E.: Az Aranyélet forgatása közben is volt pár iszonyú nehéz hetünk. Hatra bementem a színházba, előadás után tízkor elindultam Máriaremetére forgatni,
ahol másnap reggel nyolcig dolgoztunk. Az éjszakázást négy-öt óráig lehet bírni, utána szétesik az ember.
De közben már kezd világosodni, vagyis kezdődnek
a nappali jelenetek. Mi pedig ilyenkor már úgy ültünk
Szabolccsal, mint két zombi, és magunk sem értettük,
hogyan lesz ebből felvétel. De tényleg van egy olyan
tulajdonsága a színészeknek, mint a cirkuszi lovaknak:
amikor azt mondják, hogy felvétel indul, tessék, onnantól képesek újra működni. És állítólag utólag sem látszik a jeleneteken, hogy tizenhárom óra meló után vettük fel őket. De gyorsan hozzáteszem: nem sajnáltatni
szeretném magunkat, ezek csodálatos munkák.
S&L.: A beszélgetésünk hangulatából kiindulva fel
tételezem, hogy a fáradtságon túl azért jókedvűen telt
a közös munka...
Ó. E.: Teljes mértékben! A holtpontokon engem sokszor éppen Szabi viccelődése segített át. Mindig alig
vártam, hogy megérkezzen a forgatásra.
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   A jelszó:

természetesség!
Lakástrendek ősszel-télen
Visszafogott színek és stílusok,
mindez melegséggel párosulva
– amit ma már nem élénkre
festett falszínnel, hanem jól
megválasztott kiegészítőkkel
érhetünk el. A szezon lakberendezési
tendenciáiról Nikoletti Petrát,
a Térkultúra blog író-szerkesztőjét
kérdeztük.
A fehér forradalma

Míg pár évvel korábban virágkorukat élték a vad a színek,
addig a 2015-ös évvel beköszöntött egy új korszak, ami a
letisztultságot, a nyugalmat tükrözi. Nikoletti Petra szerint
az idei télen a természetesség uralja a lakástrendeket,
aminek egyik alapja a fehér. Persze ez nem jelenti azt,
hogy a színek eltűnnek, csak sokkal inkább a visszafogottabb árnyalatok kerülnek előtérbe. A nagy felületek, mint
a kanapé vagy a szőnyeg kiválasztásakor inkább natúr
színekben gondolkodjunk, amit feldobhatunk színes párnákkal. Az idei ősszel a mély fűzöld, a kék, illetve a szürke
és annak minden árnyalata hódít. De továbbra sem ment
ki a divatból az arany és az ezüst sem, viszont csatlakozott hozzájuk a vörösréz, ami tökéletesen tükrözi a lehulló
levelek hangulatát az otthonunkban is.
Nikoletti Petra is tisztában van azzal, hogy az emberek
nem cserélik le az egész nappalijukat csak azért, mert új
trendek köszöntöttek be, de elárulja, néhány apró változtatással mégis miként követhetjük a lakásdivatot.
„A jó kiegészítő nagyon fontos, ez lehet egy új párnahuzat, néhány gyertya az asztalon, esetleg egy új szőnyeg.
A párnahuzat kiválasztásakor ebben az évszakban már
hanyagoljuk a nyáron és tavasszal még divatos virágmintát, a textilekben sokkal inkább előtérbe kerültek a geometrikus elemek. De a jópofa feliratokkal ellátott párnák,
az állatmintát vagy állati arcot tükröző huzatok is a fénykorukat élik.”
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A magasfényű felületek helyett
a skandináv stílusú természetes
fa visszafogottabb árnyalatai veszik
át a főszerepet.

Hozzuk be a természetet
az otthonunkba!

Az állati minták nem csupán a párnákon fedezhetők fel,
sok év után újra szerephez jutottak a szőnyegeken is.
Az idei év egyik legnagyobb slágere a racka, amely nem
csupán vizuálisan nyújt melegséget egy ágy melletti kilépőként, hanem valóban meleget ad a téli hideg reggeleken. De újra hódítanak az állati bőrök és szőrök is – egy
székre vagy kanapéra dobva. Ezek a darabok pedig egytől
egyig természetességet és melegséget sugároznak.

életmód

Az idei ősszel
a mély fűzöld, a kék,
illetve a szürke
és annak minden
árnyalata hódít.

Hódít a Mid-Century Modern,
leáldozóban a provence-i

Egyedi tapéta
Ha valaki mégsem tud kiegyezni a
fehér falszínnel – és van elég bátorsága –, ma már választhat magának
egyedi tapétát is. Azzal, hogy idén a
természetesség újra beköltözik az otthonokba, csupán egyetlen lépésre
kerültünk a nyolcvanas évek nagy slágerétől, a panelek nappalijának falát
beborító, óriási erdőt ábrázoló tapétától. Ma már ez nem ciki, hanem kifejezetten divatos. A bátrabbak nyugodtan megidézhetik szüleik fiatalságát
a saját otthonukban, a 70-es, 80-as
évek mintái már szinte mindenhol fellelhetők, de rendelhetünk egyedi, saját
ízlés szerint megtervezett tapétát is.

Ez a fajta természetközeliség felfedezhető a bútorokban is. Míg hosszú éveken keresztül hódított a műanyag,
mára a fa visszakapta méltó helyét a lakberendezésben.
A magasfényű felületek helyett a skandináv stílusú természetes fa visszafogottabb árnyalatai veszik át a főszerepet. A diót jó pár évig hanyagolhattuk, most bátran használhatjuk újra. Ahogy a tölgyet és az álgesztes bükköt is.
E darabok szépségét az erezetük adja, amitől még hangsúlyosabbá válik a természetesség.

Még mindig az MCM stílus, amit itthon tévesen csak retrónak neveznek, pedig sokkal több annál. Az 50-es,
60-as évek bútorai tökéletesen ötvözhetők a ma természetközpontú felfogásával. A Mid-Century Modern értéke
ugyanis többek közt olyan apróságokban rejlik – ha formáját tekintve még oly egyszerű vonalú is –, mint az értékes, minőségi fahasználat. Éppen ezért, ha ilyen típusú
bútordarab felújítására adnánk a fejünket, szakember
segítsége nélkül ne álljunk neki, mert előfordulhat, hogy
több kárt teszünk vele, mint hasznot. Ha barkácsoló kedvünk mégis csillapíthatatlan, inkább válasszunk egy
20-as, 30-as években készült olcsó neobarokk bútort,
aminek tulajdonképpen csak jót tesz, ha kicsit hozzányúlunk. Dolgozzunk akár aranyfújással vagy antikolással, a
végeredmény tökéletesen beilleszthető lesz otthonunkba.
Azt viszont ne felejtsük el, hogy lassan kezdünk kilábalni
a provence-i stílusból és a skandináv stílus veszi át az
uralmat, úgyhogy egy-egy „súlyosabb” darab bőven elég,
nem kell túlzásba esni.
A lelkes bútorátalakítóknak Nikoletti Petra hasznos tanác�csal szolgál: A barkácsolás fénykorát éljük ma, de lehetőleg ne erőszakoljunk rá idegen stílust egy bútorra. Nem
minden darabnak áll jól az antikolás. Ha tehát mindenáron
„csináld magad” akcióba szeretnénk kezdeni, először próbálkozzunk kicsiben, kiegészítőkkel. Némi fantáziával például egy régi kofferból tökéletes dohányzóasztalt lehet
varázsolni, de akár egy fiókos komód is készülhet belőle.

életmód
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Használd az őszt

Sétáljunk, gyűjtsünk, fessünk, aranyozzunk,
hogy becsempésszük a természetet a szobába.
A kincsek ott várnak az erdőben, csak fel kell
szedni őket. Szentgyörgyi Kata, a Kicsiház blog
írója adott tippeket az őszi dekoráláshoz.

A

z ősz szebb napjait érdemes kihasználni nagy
erdei túrákra, hiszen azon túl, hogy friss levegőt szívunk, és élvezzük a természetet, számtalan kincset is hazavihetünk. Az őszi dekoráció
alapkellékei leginkább ilyen erdei séták során gyűjthetők be, és kis ráfordítással az otthonunk kedves,
látványos és időtálló díszeivé válhatnak. Persze,
van, amit érdemesebb a piacon keresgélnünk,
de mindenképp megéri játszani a terményekkel, növényekkel, különböző magvakkal, hiszen
számtalan módon tudjuk alakítani őket.
Az idei ősz dekorációs trendje egyértelműen a csillogó fémek

bőséges használatára csábít. Ez azért nagyszerű,
mert viszonylag könnyen tudunk divatos, stílusos,
trendi dekorációt gyártani, egyszerű sprayfesték használatával. Az arany- vagy bronzfestékekkel gyönyörű
változást érhetünk el gyakorlatilag az összes őszi termény, bogyó esetében.

1

Csillogó faágak
A göcsörtös, érdekes alakú faágakat a festés előtt egy
dörzsiszivaccsal dörzsöld át (amennyiben nincsenek rajta
bogyók, levelek). Tedd az ágakat egy használaton kívüli
befőttesüvegbe, majd egyszerűen körbejárva az üveget
fújd le az ágakat úgy, hogy mindenhol egyenletesen érje
őket a festék. Két-három réteget érdemes felvinni rájuk
figyelve arra, hogy a festék ne folyjon meg, de szép
csillogást kapjunk.

3

2

Arany falevél girland
Gyűjts hozzá szép formájú faleveleket, és festés előtt óvatosan porta
lanítsd őket. Helyezd a faleveleket
újságpapírra, és kb. 20 cm távolságról, többszöri alkalommal, sprayfestékkel fújd le őket. A festést mindig jól szellőző helyen végezd, és a
területet jól takard le, mert a sprayfesték szóródik! Amikor a festék meg
száradt, kis csipeszekkel feltűzheted
a leveleket egy zsinegre.

Az idei ősz dekorációs trendje
egyértelműen a csillogó fémek
bőséges használatára csábít.

Aranyos tökök
Aranydekorációt nemcsak spray-festékkel, hanem arany füstfóliával vagy
aranyszínű öntapadós papírral is készíthetünk. Az alábbi dekorációhoz fehér
színű tököt válasszunk, vagy fessük át világos színűre. A festéshez Chalk
Paintet javaslok, amit már spray-festék formában is meg lehet venni. Ehhez
a festékhez nem kell alapozó, és mindenen megtapad. Az aranydekorációhoz nagyobb papír-írószer boltban kapható arany öntapadós fóliát kell
beszerezni, amelyből tetszőleges mintákat vághatunk ki, jelen esetben
kb. 3 cm-es csíkokat. Az öntapadó fóliát lehúzva bárhová felragaszthatjuk
a kivágott díszeket. Egyszerű megoldás, látványos végeredmény.
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SZÁMÍT,
HOL ÁLLSZ MEG!
BORÍTSUK VIRÁGBA A VÁROSOKAT!
Ha a MOL-nál állsz meg, segítesz egy zöldebb Magyarországot teremteni! A MOL Zöldövezet Program
hatására közel 300 közösség, összesen 20 000 ember fogott össze. 10 év alatt, másfél Margit szigetnyi, 1,5 millió négyzetméternyi területet borítottunk zöldbe együtt. A Program 2014-ig közel 100 000
fa, virág és cserje telepítését támogatta 125 millió forinttal!
Tudj meg többet a programról a
http://molzoldovezet.hu/a-programrol címen!

divat

Új évszak,

új trendek

2

3

Őszi színek
bűvöletében

Minden évszaknak saját hangulata, illatai,
színei vannak, melyekhez gardrobunkat is érdemes
hozzáigazítani. Nézzük, mit hoz az évvége.

1

A tervezőket idén leginkább az őszi erdő

színei és a 70-es évek divatja inspirálta.
Visszatérnek a nélkülözhetetlen kalapok, kesztyűk,

5

garbók és harang alakú szoknyák.

4
6

7

8

9

10

1. Nyaklánc és medálok 17 500 Ft-tól, Engelsrufer/Juta Ékszer 2. Fülbevaló 3990 Ft, Bijou Brigitte
3. False Lash Effect Velvet Volume szempillaspirál 4599 Ft, Max Factor/dm 4. Blézer 14 990 Ft, New Yorker 5. Parfüm 50 ml 10 990 Ft,
Beyonce Heat Kissed/Rossmann 6. Felső 4490 Ft, New Yorker 7. Szoknya 5990 Ft, H&M 8. Csizma 12 990 Ft, H&M 9. Rúzs és pirosító 5400 Ft, MAC; 6100 Ft, Macnificente Me/MAC 10. Kesztyű 5590 Ft, C&A 11. Ruha 7990 Ft, New Yorker
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11

divat

1

2

Noha a férfiak nem váltogatják oly sűrűn kedvenc
ruhadarabjaikat, érdemes tudniuk, hogy most a kötött
holmikon és a kiegészítőkön a hangsúly. Egy új illat pedig

5

tökéletessé teheti megjelenésüket.

3
6

4

10

7
9
8

11

1. Táska 10 995 Ft, Reserved 2. Karkötő 27 800 Ft, Thomas Sabo/Juta ékszer 3. Parfüm 50 ml 20 700 Ft,
Hugo Boss The Scent/Douglas 4. Himalájai agyagpakolás 6790 Ft, The Body Shop 5. Pulóver 7995 Ft,
Bershka 6. Zakó 29 990 Ft, H&M 7. Mellény 9490 Ft, New Yorker 8. Öv 4495 Ft, Reserved 9. Óra 114 900 Ft,
Thomas Sabo/Juta Ékszer 10. Farmernadrág 7495 Ft, Reserved 11. Bakancs 12 900 Ft, Deichmann
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gasztronómia

Gesztenyés ízek
szelíden

A november és a sült gesztenye illata elválaszthatatlanul
összekapcsolódik. Ha vállaljuk a kihívást, akár otthon
is kipróbálhatjuk, mi mindent lehet varázsolni a nyers
szelídgesztenyéből. Hámozásra fel!
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gasztronómia

Hozzávalók: 1 kg gesztenye, víz.

Sült gesztenye
Így készül:

1) A friss gesztenyét mossuk meg, majd mindegyik szemnek a domború

oldalára éles késsel vágjunk csíkot. Ügyeljünk, hogy csak a héjat vágjuk
el, a húst ne. 2) Ezután áztassuk be kb. egy órára az irdalt gesztenyéket,
hogy kicsit megpuhuljon a héjuk. 3) Vegyünk elő egy serpenyőt, öntsünk
bele egy deci vizet, kezdjük el hevíteni, és pakoljuk bele a gesztenyéket.
Addig süssük, amíg a vágás mentén szét nem nyílnak. Ha tepsit használunk, akkor is öntsünk egy kis vizet a gesztenyék alá, különben nagyon
kiszáradnak sülés közben.
S&L-tipp: Sok recepthez tisztított gesztenyére van szükség, így
legtöbbször ezzel a lépéssel kell kezdenünk a főzést: tisztításhoz
vágjunk keresztet a gesztenye domború oldalára, dobjuk tepsibe,
melynek alján egy centi magasan víz áll, és fólia alatt süssük fél órát.
Ezután, még melegen, könnyű lesz meghámozni.

Gesztenyeleves
Így készül:

1) Pároljuk meg a vajon a felkockázott vöröshagymát, majd dobjuk rá az
apróra vágott fokhagymát. 2) Tisztítsuk meg a zellert, a répákat, a burgo-

nyát, majd vágjuk kisebb darabokra és dobjuk a hagymára, hadd piruljon.
Végül a megtisztított gesztenyét is adjuk a többihez a fűszerekkel, sóval,
borssal együtt, és kissé pároljuk össze. 3) Ezután öntsük fel egy liter húslevesalaplével vagy vízzel. Ebben főzzük puhára a hozzávalókat. 4) Vegyünk
ki néhány gesztenyét a későbbi díszítéshez, és vegyük ki a babérleveleket is,
majd turmixoljuk le a levest. 5) Ezt dúsítsuk tetszés szerint, és a tejszínnel
felöntve forraljunk rajta egyet. Dekoráljuk piros borssal, és tálaljuk rámorzsolt gesztenyével, ropogós mártogatóval.

S&L-infó:
A népi gyógyászatban
a gesztenyének
hasmenést és légző
szervi megbetege
déseket gyógyító
hatást tulajdoníta
nak, de görcsoldásra
is használják. A benne
található szaponin
keverék antioxidáns
hatású, gyulladáscsök
kentő, segít az érfalak
gyógyulásában.

Hozzávalók: 3 dkg vaj, 1 db vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma,
40 dkg megtisztított gesztenye, 1 közepes burgonya, 2 db sárgarépa,
fél zeller, 1 kiskanál kakukkfű, babérlevél, só, bors, piros bors, 2 dl tejszín.
Hozzávalók: 50 dkg kicsontozott szarvashús, 5 dkg vaj, 5 dl finom
sör, 1 ek. liszt, 2 db vöröshagyma, 3 db sárgarépa, 2 db fehérrépa, fél
zellergumó, 10 dkg főtt gesztenye, friss kakukkfűágacskák, 3 szem
borókabogyó, 3 szem szegfűbors, 2 db csillagánizs, só, bors.

Szarvasragu gesztenyével
Így készül:

1) A húst kockázzuk fel, majd forgassuk meg a lisztben. 2) Lefedhető serpenyő-

ben olvasszuk meg a vajat, és dinszteljük meg rajta a felkockázott vöröshagymát.
Ha kissé megpirult, bekerülhetnek a serpenyőbe a lisztes húsdarabok is, amelyeket pirítsunk aranyszínűre. 3) Ezután a serpenyő tartalmát öntsük fel a sörrel,
és szórjuk meg a mozsárban összedolgozott fűszerekkel – a csillagánizst hagyjuk
egészben, hogy jól mutasson a tálalásnál. Tegyünk rá fedőt, és alacsony lángon
hagyjuk párolódni-főni egy órán át. 4) Mikor visszatérünk, ellenőrizzük az álla
potát – ekkor még nem szabad, hogy a hús teljesen puha legyen. A félkész szarvashoz most társítsuk a zöldségeket: a csíkokra vágott sárgarépát, a fehérrépát,
a felkockázott zellert. 5) Ismét fedjük le, s még egy fél órát hagyjuk rotyogni.
6) Ezalatt akár meg is főzhetjük és megpucolhatjuk a szelídgesztenyét, amit
egyébként csak az utolsó 10 percben szabad a raguhoz adni. Vágjuk félbe, és az
átmelegítésen kívül ne főzzük többet, mert könnyen szétfőhet.
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Hozzávalók: 25 dkg gesztenyemassza, 5 dkg cukor, 6 dkg
kekszmorzsa, 2 evőkanál főzős kakaó, 5 ek. friss narancslé, 2-3 ek.
narancslekvár, fél narancs héja, 1 tábla csokoládé reszelve.

Gesztenyés-narancsos trüffel
Így készül:

1) A gesztenyemasszát villával törjük össze, majd adjuk hozzá a reszelt
narancshéjat és a kakaót. 2) A kekszmorzsát és a narancslevet külön kever-

jük össze, majd így adjuk a gesztenyemasszához. Jól dolgozzuk össze, majd
adagonként adjuk hozzá a narancslekvárt is. 3) Negyed órán át pihentessük,
ezalatt a keksz megszívja magát a nedvességgel, és besűríti a trüffelt. Ezután
kezdjünk el golyókat formálni a masszából, és a kész golyókat forgassuk csokireszelékbe. Ha csak később szeretnénk tálalni, tegyük hűtőbe.
S&L-infó: A gesztenye több néven ismert: hívják jóféle, vagy
édes gesztenyének is, a nemesített termést maróninak.
Egy fa képes fedezni egy ember téli ellátását. A Castanea 20 éves
korában kezd el virágozni, és akár 1000 évig is él. Faanyaga kiváló,
de díszfaként is találkozhatunk szép, kerek lombjával.

borajánló
Sauska
Cuvée 13
Villány/2013

Két cabernet, merlot és
syrah, felerészben használt
francia hordóban, felerészben
tartályban érlelve fél éven
át. Élénk, gyönyörű szín,
rubinvörös, fiatalos lila
karimával. Fűszeres, könnyű,
mégis sokrétegű illat:
hordófűszerek, frissen tört
színes bors és piros ribizli.
Ízében hűvös, fűszeres és friss.
Nagyon dinamikus, üdítő,
igazi bisztróbor.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Hozzávalók:
20 dkg tisztított
gesztenye,
1 csésze tisztított
napraforgómag,
30 dkg (teljes kiőrlésű)
tönkölybúzaliszt,
20 dkg finomliszt,
1 ek. olíva-, tökmagvagy szezámolaj,
1 ek. só,
1 db vöröshagyma,
10 dkg bacon, kevés
langyos víz,
1 cs. élesztő.

Gesztenyéshagymás kenyér
Így készül:

1) A gesztenyét főzzük meg, majd törjük össze
krumplinyomóval. 2) A liszteket keverjük

össze a gesztenyével és a napraforgómaggal,
majd elegyítsük az élesztővel. Ehhez öntsünk
1-2 dl langyos vizet, éppen annyit, amennyitől nyúlós, laza tésztát kapunk. 3) Az apróra
vágott hagymát dinszteljük meg, majd hagyjuk kihűlni. A bacont vágjuk kockára, és
a hagymával együtt gyúrjuk bele a tésztába.
4) Melegen tartva, letakarva kelesszük duplájára. 5) Ezután tegyük 180 °C-ra előmelegített sütőbe, nagyjából egy órára.

S&L-infó:
A vízigesztenye
ropogós gumója
a sulyom – édes
kínai konzervekben
találkozhatunk
vele. A szelíd
gesztenye gasztro
nómiájának
még ünnepet
is szentelnek,
ilyen a Velemi
Gesztenyeünnep.

BUSINESS LUNCH, EGY KICSIT MÁSKÉPP…

GONDOLTA VOLNA, HOGY A TÖBBFOGÁSOS GOURMET EBÉDEKRŐL HÉTKÖZNAPOKON SEM KELL LEMONDANIA?
A HÉT MINDEN NAPJÁN EBÉDELHET ÜZLETI PARTNEREIVEL EGYÜTT – MI MINDENT MEGTESZÜNK A SIKER ÉRDEKÉBEN!
NAPONTA MEGÚJULÓ, SZEZONÁLIS ÉTELEK A NAGYKÖRÚT SZÍVÉBEN:

ZSOLNAY KÁVÉHÁZ, RADISSON BLU BÉKE HOTEL ★★★★ SUPERIOR

STÍLUSOS KÖRNYEZET, SIKERES EBÉDEK!
2 FOGÁS: 1600 FT

3 FOGÁS: 1900 FT

Áraink az áfát és a szervizdíjat tartalmazzák. A heti menü változtatási jogát fenntartjuk.

1067 Budapest, Teréz krt. 43., Asztalfoglalás: +36 1 889 3966
restaurant.budapest@radissonblu.com, radissonblu.com/hotel-budapest
Nyitva tartás: 8:00-24:00

/zsolnaycafe

KEEP CALM
AND

GO TO KARDOSFA
HOTEL KARDOSFA***

ÖKOTURISZTIKAI ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

Zselickisfalud-Kardosfa | SEFAG Zrt.
Mobil: +36 30/204-7278 | info@kardosfa.hu

www.kardosfa.hu

!

kultúra

Éljen a dér

Szívmelengető közösségi programok

sport

Tennis Classics
Papp László Budapest Sportaréna
2015. november 24.

Ï

November végén újra összejönnek a teniszcsillagok Budapesten, hogy
két csapatot alkotva összemérjék az erejüket. A csapatokat jelenlegi
élvonalbeli férfi és női játékosok, valamint egykori legendák alkotják.
Egy mérkőzés öt találkozóból áll: férfi egyes, női egyes, férfi páros,
vegyes páros, „legendák” férfi egyes. A több játékot megnyerő csapat
győz. Az idei Tennis Classics csapatait két, jelenleg is a teniszvilág legszűkebb élvonalába tartozó játékos vezeti. Az egyik csapatkapitány
Marin Cilic, a horvát Grand Slam-bajnok, aki tavalyi győzelme után idén
újra bejutott a US Open elődöntőjébe. A másik csapatkapitány a francia Richard Gasquet, aki idén Wimbledonban elődöntőt játszott, és a US
Openen is a negyeddöntőig menetelt. Babos Tímea személyében végre
magyar játékosnak is drukkolhat majd a hazai közönség, az est fénypontjaként pedig a 85-ös wimbledoni döntő két férfi párosa (Taróczy Balázs–
Heinz Günthardt és Pat Cash–John Fitzgerald) újra megmérkőzik.

Fülbe-való,
zenei bolhapiac fiataloknak

zene

Budapest Music Center, 2015. november 7.
(2015. december 6., 2016. január 16., február 7., március 20., május 15.)

A 2015–16-os évadban újra Fülbe-való sorozat a BMC-ben!
Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész és az Új Európa Alapítvány
fiatal zenész támogatottjai hat alkalommal várják interaktív, humorral
átszőtt műsorukkal az általános iskolásokat és gimnazistákat.
Jegyek és részletes program: www.bmc.hu.

színház

9

Momo – zenés mesejáték
Miskolci Nemzeti Színház
Bemutató: 2015. november 27.

Michael Ende, a Végtelen történet szerzőjének darabja Momo világába
repíti el a nézőt, ahol a főszereplő kilencéves kislány a barátaival tölti
ideje nagy részét. A közös beszélgetések, táncolások, falatozások azonban hirtelen megfogyatkoznak, mivel a barátoknak egyre több fontos
dolguk van – valahol máshol. Kiderül, hogy a rejtély mögött gonosz időtolvajok állnak, és Momo az egyetlen, aki megmentheti az emberiséget.
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koncert
SLASH

Papp László Budapest Sportaréna
2015. november 18.

9

könyv

Hulej Emese: Egy Teleki gróf
Afrikában
Helikon Kiadó

film

Teleki Géza gróf vadregényes élete
Erdélyben kezdődik. Teleki Pál unokája
Amerikában nő fel, ott jár egyetemre,
majd Afrikában Jane Goodall munkatársa lesz. Együtt küzdenek a csimpánzokért, később állatcsempészek
nyomába ered, és megalapítja Sierra
Leone első nemzeti parkját. Rejtélyes körülmények
közt elveszíti szerelmét,
de rálel hivatására: világszerte elismert természetvédővé válik. Élete utolsó
éveiben szíve visszahúzza
¿
a szülőhazába.

Világkörüli turné állomásaként érkezik hazánkba a Slash:
Featuring Myles Kennedy and the Conspirators. A Time magazine
által minden idők második legjobb gitárosának kikiáltott amerikai zseni és csapata új lemezük, a World On Fire bemutatója kapcsán utazzák végig Európát. A lemez a banda életének eddigi
legtöbb elismerését zsebelte be, és most végre itthon is testközelből élvezhetjük a rockzene történetének legjobb gitárriffjeit.

Egerszalóki
borkorcsolyanapok

gasztro

Egerszalók, Barlanglakások
2015. november 20–22.

Ezen a három napon benépesülnek a barlanglakások, ahol
kézműves mesterek várják majd a látogatókat. Három település borait lehet kóstolni, és mellé különleges borkorcsolyákat, hiszen van élet a pogácsán túl is. A helyszínen
egyedi boros programokkal, borvacsorával, sajtkóstolással
és gombaüzem-látogatással foglalják le azokat, akik már
megismerkedtek a legfinomabb nedűkkel.

Az éhezők viadala: A kiválasztott 2. rész
Bemutató: 2015. november 19.

Katniss (Jennifer Lawrence), a forradalom arca elhagyja a 13. körzetet, hogy
a rezsim megdöntése az őrült Kapitóliumban folytatódhasson. Snow elnök
(Donald Sutherland) közben minden eszközzel a Fecsegőposzáta életére tör,
Panemben totális háború dúl, a lány pedig súlyos morális döntésekkel szembesül. Vajon tényleg egy emberen múlik a rendszer romlottsága, és elég
lecserélni a diktátort egy szebb jövőhöz?

Á

kultúra

horoszkóp

Közösség

és meleg otthon

Katy
Perry
1984. 10. 25.

Leonardo
DiCaprio
1974. 11. 11.

Whoopi
Goldberg
1955. 11. 13.

Alföldi
Róbert
1967. 11. 22.

A hűvösebb időjárás ráirányítja figyelmünket az otthonunkra, emellett
barátainkra, családunkra és önmagunkra is több időt tudunk szánni.
Novemberben számtalan jó alkalom kínálkozik majd arra, hogy
bepótolhassunk mindent, amit év közben esetleg elmulasztottunk.

Kos

Mérleg

Bika

Skorpió

Március 21. – április 21.

Bár nem ez az év legkönnyebb időszaka, most mégis
sikerül a lehető legjobbat kihozni belőle. Nagy örömmel hív meg az otthonába önhöz közel álló embereket, és tölt velük kellemes, meghitt estéket.

Április 22. – május 21.

Az előző időszak mozgalmassága után most élvezze
ki úgy ezt a csendesebb hónapot, hogy saját magára
is szán időt és pénzt. A korábbi hónapok a vetésnek kedveztek, most az aratás jön. Élvezze ki minden
pillanatát!

Ikrek

Május 22. – június 21.

Hódító kedvében lesz, és ez alkalommal bátran
számíthat Ámor támogatására is. Kedvességével
és magabiztosságával leveszi lábáról az ellenkező
nemet. A november 11-i újhold lehetőséget teremt
egy új kezdethez.

Rák

Június 22. – július 21.

Mindenki tudja, hogy ön nagyon családszerető ember,
most viszont még a barátokra, ismerősökre is lesz
ereje. A házimunkát ne vigye túlzásba! Ha sok mindent szeretne elvégezni, bátran kérjen segítséget.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Valaki jó hatással lesz önre, így életmódjában pozitív
változás áll be. Ha le szeretne szokni valamiről, most
fókuszáljon arra, mennyivel gazdagabb lesz nélküle.
A szervezete meghálálja az odafigyelést!

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Az ön számára dolgos lesz a november, aminek hatására anyagi helyzete is fellendül. Kollégáival közösen
sikerül megoldaniuk egy feladatot, ami jó hatással
lesz a munkahelyi légkörre.
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Szeptember 23. – október 22.

Az előző mozgalmas hónapok után most inkább
ez elvonulást, a békés estéket választja. Ha kedve
támad valamilyen művészi vagy meditációs tevékenységre, ez a legjobb időpont arra, hogy belefogjon.

Október 23. – november 22.

Ha úgy érzi, valami hiányzik az életéből, fogjon
karitatív tevékenységbe. Biztosan talál olyat, aki
szívesen fogadja a segítséget, a jótékonykodás pedig
az ön hangulatára is nagyszerű hatással lesz.

Nyilas

November 23. – december 22.

Itt az idő, hogy szabad folyást engedjen az érzelmeinek. Mondja ki bátran, mire van szüksége, kitől mit
vár. Ezáltal egyaránt tisztázhat régi vitákat, és közelebb kerülhet azokhoz, akik fontosak önnek.

Bak

December 23. – január 20.

Ennek a hónapnak a kulcsszava a tolerancia és
az empátia. Egy váratlan élethelyzet arra kényszeríti
önt, hogy belebújjon másvalaki bőrébe. Bár ez
kihívást jelenthet, utána ön is sokkal jobban fogja
érezni magát.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

A hűvös hetek még a legmozgékonyabb Vízöntő életében is az otthonra irányítják a figyelmet. Ha kedve
támad valamit felújítani, vagy alapos nagytakarítást
végezni, a megújult környezetben csodálatosan érzi
majd magát.

Halak

Február 20. – március 20.

Ebben a hónapban az egymásnak tett ígéretek kerülnek előtérbe, és ez nagyon jót fog tenni az emberi
kapcsolatainak. Hamarosan felélénkülnek ön körül
az események, ám ezt egy pillanatig sem fogja bánni.

a croSSoVer MűfaJ legizgalMaSaBB PároSítáSa,
aHol az elektronikuS zene a klaSSzikuS HangzáSSal találkozik

Magyar Virtuózok • Mr. VaSoVSki (DJ)
raDicS gigi • tolVai reni
Járai Márk • MaJka éS curtiS • Mező MiSi
Baricz gergő · kollányi zSuzSa · náDor DáViD
Harót BalázS · eliza BliSS · HerolD Péter · koóS-HutáS áron
néMetH zSolt (ritMo) · BaSSliMe
Vezényel : Werner gáBor
Jegyek kaphatók a

.com

oldalon és az ismert jegyirodákban.
kiemelt médiapartnerünk:

BPM
agency
Peter’s

Consulting

ADVERTISING
AGENCY

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2015. november 30-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.), vagy elektronikus formában
a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Az ősz második tavasz, amikor minden levél virággá változik.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat
nyertek: Sipos István – Drávapalkonya; Jósa Katalin – Erdőkertes; Kovácsházy Miklós – Budapest; Vasvári Dávid – Budapest; Szalai Ákos – Budapest. Gratulálunk!
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AKÁR

*

50%

MÉNY
Z
E
V
D
E
K

Számít, hol állsz meg!

SZÓRAKOZÁS
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!

Tankoljon vagy vásároljon a MOL töltőállomásokon, gyűjtse a matricákat,
és szerezze meg akár 50%* kedvezménnyel a Sony termékeit!
A promóció 2015. október 20-tól 2016. január 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
* A termékek MOL által alkalmazott, kiskereskedelmi árához képest.
A képen látható termékek illusztrációk.

