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Ajándékozzon ragyogást!

Rendkívüli kiegészítő ajánlat a készlet erejéig!
Gyűjtse továbbra is a pontokat és vásároljon az exkluzív
SWAROVSKI® ELEMENTS kristályokkal készült
ékszerek kibővített választékából, rendkívül kedvező áron!

WWW.AJANDEKRAGYOGAS.HU

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

70

VEZ MÉN

Gyermek fülbevaló (pont - kristály, pink, fekete)
Ajánlott fogyasztói ár: 4 900,- Ft

Kedvezményes ár: 1 490,- Ft
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Pénzcsipesz
sipesz (ezüst színű)
Ajánlott fogyasztói ár: 16 200,- Ft

Kedvezményes ár: 3 590,- Ft
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A február kicsit álmos hónap, nehezen múlik a hideg, az
első langyos napsugarak még váratnak magukra.
Ilyenkor vágyunk talán leginkább egy kis feltöltődésre.
Egy családi síelés, egy wellness, vagy akár csak egy jó
kis séta a havas erdőben is sokat javíthat a hangulatunkon. Vannak olyan emberek, akiket a legszürkébb hónapokban is ragyogás vesz körül, velük beszélgetni, velük
tölteni akár csak néhány órát is, igazi feltöltődést jelent.
Ilyen a 19 éves Felméry Lili, a Magyar Állami Operaház
címzetes magántáncosnője, címlapunk sztárja. Bájos,
kedves és elképesztően tehetséges. Nem kell jósnak
lennünk ahhoz, hogy lássuk, hamarosan a légiesen
kecses Lili lábai előtt fog heverni az egész világ.
Valamiben jónak kell lenni – vallja egy másik fiatal
művész: Adorjáni Bálint, aki körül vibrál a kreatív energia. Igazi energiabomba, a Radnóti Színház sármos színésze, színházában tavaly az Évad Színészének választották meg. Tele van erővel, ezért bíztuk rá egy terepjáró
tesztelését.
Végül egy gasztrokalandra invitáljuk Önöket. A kinti
hideg elől szívesen megbújunk meleg konyhánkban,
ahol ilyenkor igazán érdemes kísérletezni, új ízeket felfedezni, az ételekhez pedig megfelelő borokat választani.
Gasztrostílus rovatunkban segítünk az étel-bor
párosításban.
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Kellemes olvasást kívánunk a februári számunkhoz!
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AUtÓS-MOtOrOS HÍreK
Új gazdára lelhet a Pininfarina Több
más európai autógyártó és -tervező manufaktúrához hasonlóan az olasz Pininfarinának is új
gazdája lehet a közeljövőben. A legendás tervezőiroda iránt elsősorban Kínából és Indiából
érdeklődnek élénken. A legesélyesebb vevőjelölt az a kínai BAIC-csoport, amely tavaly megszerezte a Saab 9-3 és 9-5 modelljeinek ázsiai
gyártási és forgalmazási jogát.
Ferrarik Genfre Meglepetéssel készül az
olasz sportkocsigyártó az első tavaszi nagy
európai autó-seregszemlére. Maranellóban
már az utcai teszteken próbálgatják az egyelőre teljes álcával fedett 612 Scaglietti utódot, ami várhatóan egy minden korábbinál erősebb, 12 hengeres motort kap. Eközben pedig
Fioranóban egy hibrid hajtással készült modell
is futja az első próbaköröket.

Nem hagyja magát a McLaren

Az angol sportkocsigyártó a Mercedes AMG-vel és az olasz utcai vagányokkal (Ferrari, Lamborghini) is felveszi a
versenyt, és a 2011-es évet az MP4-12C bevetésével próbálja sikeressé tenni. Amire minden esélye meg is van
a Forma–1-es tervezők bevetésével megvalósított autónak: igen jól néz ki, és még a menetteljesítményére sem
lehet panasz. Pontos végsebességet ugyan nem árultak el az angolok, de bizonyára nem járunk messze az igazságtól, ha úgy gondoljuk, hogy a középre épített 3,8 literes 600 lóerős, 598 Nm csúcsnyomatékra képes motor
jócskán 300 fölé tolja a kilométeróra mutatóját.

BMW-hibrid álca nélkül
Duplázó Honda
Két klasszikus vonalvezetésű V2-es modellel
kezdi az évet a Honda, pontosabban az amerikai Cobra Engineering, amely a japán gyártó két
korábbi sikergépét újítja. A VT750S alapján tervezett RS 45 lóerős modell vízhűtéses blokkot
kapott, és persze a hagyományos piros-fehérkék festést. A 305 CL77 jelű gép tervei alapján
készült Scrambler a hatvanas évek Amerikájának
egyik legsikeresebb külföldi motorját idézi fel.
A két járgány nemcsak a tengerentúlon, de Európában és Japánban is komoly sikerre számíthat.

Biztosra mennek Az Egyesült Arab Emírségekben nemrégiben módosultak a közúti
közlekedés szabályai, többek között új sebességhatárokat vezettek be. A közlekedési mérnökök biztosra akartak menni, és miután úgy
gondolták, hogy az út mellett lévő 100 km/h-s
korlátozótábla mellett könnyű elsuhanni, az
ilyen szakaszokon több kilométer hosszan halványpirosra festették az autópályát.
Kéthengeres Alfa Romeo A Fiat 500-ban
bemutatkozó Twinair kéthengerest más modellekben is kipróbálja a torinói gyár. A Punto és
a Panda kézenfekvőnek tűnik, azonban egyre
gyakrabban hallani, hogy a legnagyobb,
105 lóerős változat előbb-utóbb az Alfa Mitóban
fog kikötni. A kevésbé sportos teljesítményért
cserébe meggyőző, 4,4 literes fogyasztás járna.
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Abu-Dhabiban próbálgatja az eddig titkos projektnek
szánt hibrid modelljét a BMW. A müncheni gyár tavaly már
több információmorzsát is elszórt a Megacity és a Vision
EfficientDynamics modellekről, utóbbiból pedig már egy koncepciópéldányt is bemutattak. Most azonban minden álcázás nélkül futtatták az utóbbi típus egyik példányát a közelkeleti emirátus egyik versenypályáján. A majdani gyártásban
az i8 jelzést viselő ezüstszínű, üvegajtós autóba – a hírek
szerint – egy háromhengeres dízelmotorral szerelt, 350
lóerő csúcsteljesítményű, hibrid hajtáslánc kerül.

A Déli-sarkon
is bizonyított a Toyota Hilux

A járműveket 4600 kilométeres úton használták, gyári
alvázzal és felépítménnyel, valamint 3 literes, turbós dízelmotorral szerelték fel. Viszont sokkal nagyobb kereket,
1280 literes üzemanyagtartályt és a mínusz 50 fok körüli
hőmérsékletben is használható speciális kabinfűtést kaptak. A Hiluxok 100 kilométerenként 50 liter Jet A1 repülőgép-üzemanyagot (a szokásos gázolaj használhatatlan az
extrém hidegben) fogyasztottak. Ez soknak tűnhet, de még
így is csak negyede a sarkvidéken használt lánctalpasok
étvágyának. Azaz nagy jövő állhat a Hiluxok előtt.

AUtÓS-MOtOrOS HÍreK

Múzeumba került
az egyedi motor

A nemzetközi hírű cseh motorkerékpár-építő mester, Václav
Vávra egyik különleges munkadarabjával gazdagodott a prágai Cseh Nemzeti Galéria kortárs gyűjteménye. A Just Bike
névre hallgató, épített (custom) motorból ez az egyetlen
darab létezik csupán, és nem is készül belőle több. A tervező és a keze alatt dolgozó VAV Tuning csapat fél évet töltött a
motor tervezésével és gyártásával, ami átszámítva mintegy
145 ezer euróba került. A múzeum ehhez képest jutányos
áron, kevesebb, mint 36 ezer euróért jutott hozzá a nem mindennapi kiállítási tárgyhoz.

Az Audi nem mond le az RS4-ről

Így azoknak sem kell lemondaniuk a legkeményebb sportkocsikra is frászt hozó, egyszerű limuzin bőrébe bújtatott családias fenevadról, akik annak idején beleszerettek. Az A4 csúcsváltozatát eredetileg csak két évig gyártotta az Audi, és hiába volt kilométeres hoszszú a várólista, megszüntették a gyártást. Most viszont a legmagasabb
ingolstadti körökből szivárogtatták ki, hogy a közeljövőben újra lesz
RS4, olyannyira, hogy már tesztelik is az új modellt. A motort illetően hallani a 333 lóerős 3.0 TFSI felerősített, illetve az RS6-ban
bizonyító 600 lóerős, duplaturbós, 4 literes V8 legyengített változatáról is. Az biztos, hogy 420 lóerő alá nem mennek le a mérnökök.

Elkészült a Maybach kupéváltozata

A német Xenatec cég nyerte el a jogot annak idején, hogy a Maybach jóváhagyásával elkészítsen egy kupéváltozatot az óriás luxuslimuzin egyik modelljéből. A Xenatec
erre a célra az 57S típust nézte ki, a tervezéshez pedig magához csábította Fredrik
Burchhardtot, aki az Exelero nevű autóval gyakorlatilag beírta magát a formatervezés történetébe. Burchhardt most sem fogott mellé: a Maybach kupé egyszerre fenséges és félelmetes, amit a 600 lóerős V12-es motor is alátámaszt. A Xenatec mellé
máris betársult egy szaúdi vállalat, így együtt fogják majd legyártani a tervezett 100
darabos szériát.
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BIZtONSÁGOS VeZetÉS

Öt tanács
a biztonságos

vezetés

érdekében
FEBRUÁRI SZÁMUNKBAN FOLY TATJUK

A JÁRMŰVEZETŐKNEK SZÁNT SOROZATUNKAT ; MOST
ÚJABB

5 OLYAN TANÁCCSAL ISMERKEDHETNEK MEG ,

AMELYEK SEGÍTHETNEK ELKERÜLNI A VESZÉLYES
HELYZETEKET AZ UTAKON .

1. Mindig jelezze a szándékát!
Ha ön mindig világosan jelzi a szándékát, akkor mindig egy
lépéssel előrébb jár az előrelátó vezetésben, s ez az utakon
hasznos önmagának és a többi járművezetőnek is.
2. Figyeljen a szűk látószögekre!
Ha ön a többi járművezető szűk látószögében halad, akkor különösen jól figyeljen, mert ilyenkor nagyon veszélyes helyzetben
van! Ha a forgalom lehetővé teszi, változtasson a helyzetén, oly
módon, hogy a többi járművezető is láthassa önt!
3. Járművezetés közben ne ossza meg a figyelmét!
A járművezetők figyelmét leggyakrabban ezek vonják el a vezetéstől: evés, ivás, telefonálás, rádió beállítása, a CD kicserélése,
gyermekre való figyelés, küllem igazgatása…
4. Óvatosan tolasson!
Tolatáskor megnő az ütközés veszélye. Különösen figyeljen arra,
hogy csak akkor tolasson, ha a gépkocsi mögött láthatóan szabad tér van! Azután forduljon hátra és a tolatási manőver ideje
alatt végig figyeljen hátrafelé! Mindig nagyon lassan tolasson!
5. Vigyázzon a kereszteződéseknél!
A kereszteződés a legveszélyesebb helyek közé tartozik. A városokban a sérüléssel járó vagy halálos kimenetelű balesetek
80%-a főleg a forgalmi lámpával ellátott vagy az „irányított”
kereszteződésekben történik. Ne hajtson be a kereszteződésbe addig, amíg az szemmel láthatóan ki nem ürült! Lassítson!
Ismételten figyeljen jobbra és balra is, hogy nem hajt-e át valaki
a piros jelzésen és hogy nincsenek-e az úttesten gyalogosok.

Gondtalan utazás
az AutoSOS
szolgáltatással
G ondolt már arra, hogy egy utazás során milyen
váratlan események történhetnek? L ehet durrdefekt,
kisebb - nagyobb meghibásodás, baleset vagy bármilyen
váratlan probléma… L együnk akár belföldön, vagy
a határokon túl , az AutoSOS assistance szolgáltatásai
egy órán belül segítenek megoldani a kritikus helyzeteket.
Az Europ Assistance cég 36 országban nyújt segítséget
különböző biztosítási és veszélyelhárítási szolgáltatásaival. Szerte a világban több mint 410 000 szerződött
szolgáltató partnerrel rendelkezik, melyeknek köszönhetően a leggyorsabb reakcióidővel nyújt segítő kezet
a bajba jutottakon.
Az AutoSOS szolgáltatásnak köszönhetően belföldön
egy órán belül a helyszínre érkezik a segítség, mely, ha
lehetséges, helyben megoldja a felmerült problémát.
Amennyiben komolyabb meghibásodásról vagy balesetről van szó, segítenek a gépjárművet elszállítani

a legközelebbi márkaszervizbe, ahol szükség esetén a
tárolást is megoldják. A szolgáltatás éves díja mindös�sze 6900 forint.
Külföldi utazások, nyaralások során a prémiumcsomag nyújt hasonlóan gyors és nagy segítséget a váratlanul felmerült szituációkban, ám ebben az esetben
még komplexebb megoldásokra is számíthatunk az
AutoSOS-től. A gépjármű szerelése és szállítása mellett az igényektől függően három napig terjedő szállást
vagy csereautót is biztosítanak számunkra, mindezt
csupán évi 10 900 forintos szolgáltatási díjért.

Kalmár László, az Europ Assistance Magyarország Kft.
ügyvezetője ugyanakkor kiemeli, hogy az öngondoskodás és az utazás előtti felkészülés elengedhetetlen.
A cégvezető kiemeli, hogy az AutoSOS szolgáltatás az
önhibára is segítséget nyújt, olyan esetekben például, amikor bezárjuk a kulcsunkat vagy rossz üzemanyagot tankolunk.
Az AutoSOS szolgáltatást telefonon vagy interneten
lehet megrendelni. Információ: 14 567-es telefonszámon vagy www.autosos.hu honlapon.

SZtÁrteSZt
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B EROBBAN A KÁVÉZÓBA . VIBRÁL . R ENDEL , ÉS
RENDELKEZÉSRE ÁLL . A ZONNAL OLDOT T ÉS KÖZVETLEN .
K ÍVÁNCSI ÉS TÜRELMETLEN , DE NEM NYUGTALAN : INTENZÍV.
Adorjáni Bálint: Lételemem, hogy mozgásban legyek
folyamatosan.
Stílus&Lendület: A kanyarokat meg a kerülőutakat
is élvezi?
A. B.: Megyek, amerre visz az utam. Ha a pályamódosításomra céloz, nekem az nem volt meredek
vagy kacskaringós. Mentem mindig egyenesen előre.
Inkább azt mondanám, kicsit lassan oszlott a köd, de
egyszer csak pontosan láttam a valódi célt.
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S&L: Hogyan lesz egy kétdiplomás közgazdászból
színész?
A. B.: Kezdhetném onnan, hogy anyám építészmérnök, apám szobrász. A kettős vénám, ha tetszik,
innen ered. Anyám, aki egy művészemberrel éli az életét, és tudja, milyen nehéz teher alkotónak lenni (hát
még alkotó feleségének!), féltett is, hogy én is
elhajlok. Volt rá esély, mert a népes família
igencsak meg van áldva kreatív energiákkal. Tizen-

A DoRJÁNI BÁLINt

négyen vagyunk unokatestvérek, sok közülük zenél,
mesét ír, rajzol, animációs filmet készít. A génekkel
nehéz vitatkozni.
S&L: Mégis úgy tűnt sokáig, hogy „rendes” ember lesz.
A. B.: Igen, azt hittem. Hat gyereket akartam, meg
egy olyan jó minőségű, harmonikus, békés életet,
amilyet egy ismerős közgazdász házaspár teremtett
magának. Tetszett, elkívántam tőlük, gondoltam, ez
nekem is menni fog. Nem is a vizsgákkal volt baj.

SZtÁrteSZt

„Nagyon
sok erőt és
energiát érzek...”

S&L: Unatkozott a Közgázon?
A. B.: Nem, de lassan rájöttem, hogy az ottani ismerőseim valahogy másról és máshogy beszélgettek,
mint én szerettem volna. Bár sokan azóta is a barátaim, de mindig egész más életstratégiákban gondolkodtak, másról álmodoztak.
S&L: Egészség, jólét, szépség, pénz?!
A. B.: Persze, de mivel éred el? Hogyan telik közben az időd? Olyan munkát akartam, ami teljes mértékben megmozgat szellemileg és fizikailag is. Akkor
már játszottam az Egyetemi Színházban, és egyre
biztosabb volt, hogy ezt kellene folyton csinálnom.
Felvételiztem a Színművészetire, nem akadályoztak
meg a tervemben, úgy látszik, megértem a feladatra.
S&L: Komoly bölcsességre vall kivárni az időt.
A. B.: Lehet, de mióta tudom, hogy mi a pályám,
azóta izgágább vagyok, sokszor türelmetlen. Nagyon
hajtanám, erőltetném a dolgokat. Szívem szerint jobban és jobban terhelném magam, siettetném az eseményeket, habzsolnám a lehetőségeket. Nagyon sok
erőt és energiát érzek, ami, úgy tűnik, a feladatok
mennyiségével és nehézségével egyenes arányban
csak egyre növekszik bennem.

A DORJÁNI BÁLINT
1980-ban született Csíkszeredán. Még a forradalom előtt Magyarországra költözött a család, Szekszárdon élnek ma is a szülei. A Közgázon elvégzett egy
marketing szakot és szerzett mellé egy jogi szakoklevelet is. Közben a Janus Egyetemi Színházban játszott. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2008-ban végzett, azóta a Radnóti Színház tagja, ahol tavaly megválasztották az Évad Színészének. Játszott Tzara-,
Gombrowicz-darabokban, Shakespeare- és Goldoni-klasszikusokban.
A TÁP Színház performance-aiban is rendszeresen szerepel. Színpadi szerepein túl láthattuk az Osváth a Radnóti Színházban című tévéfilmben és
a Nyugat 100 című televíziós sorozatban. Jelenleg az Apacsokban,
a Bárány Boldizsárban, az Alkonyban, a Kripliben, a Főfönökben,
a Farkasok és bárányokban, az Asztalizenében és
a Naftalinban látható a Radnóti Színház színpadán.
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S&L: Elégedetlen talán?
A. B.: Dehogy, csak telhetetlen, éhes a közönségre,
éhes az életre. Akarom hagyni, hogy minden megtörténjen velem. Tapasztalni, tanulni és folyamatosan fejlődni. Meg akarok mutatni magamból mindent.
S&L: Kiszolgáltatott a vágyainak meg a rendezőknek.
Mindig várja, hogy kiválasszák, és megfelelő lapot
osszon valaki. Ezt hogyan tűri?
A. B.: Szerencsére az anyaszínházam, a Radnóti, biztos talaj. Ez a harmadik évadom, nyolc darabban játszom, majdnem minden este, azt érzem, szeretnek.
Tavaly engem szavaztak meg maguk közül az évad színészének. Ez nagyon fontos volt, mert amikor bekerül-

tem, az volt a tét, hogy elfogadtassam magam, most
meg már az a tét, hogy egyre jobb legyek, és megkapjam mindig azt a nehézségű munkát, amit már meg
tudok oldani, és ami továbbvisz.
S&L: A szépfiúság már kipipálva? Ami adottság, az
nem kihívás?
A. B.: Talán ez a karakterem, de nemcsak ilyen szerepeket játszom... Igazából most, a Naftalinban alakítok
először bonvivánt. A külső ugyanannyira előny, mint
amilyen hátrány is tud lenni. Az ember mindenét használja. Próbálgatja, hogyan tud gazdálkodni azzal, amije van, és keresi, milyen eszközökkel tudja pótolni, ami
hiányzik. Nem is feltétlenül vagyok azonos azzal, amilyen hatást keltek magamról. Talán ezért sem evidens
ez a hódító szépfiú szerepkör. Még én is ismerkedem
magammal, és tanulom a mesterségemet. Lenyűgöznek az idősebb pályatársak, nagy színészek, akik csak
egyszerűen kimondanak egy mondatot, és abban benne tud lenni egyszerre egy egész élet, meg az ezernyi
szerep tapasztalata, amit valaha eljátszottak. És ez
belső munka, nincs köze a kinézethez.
S&L: Előfordulhat, hogy még meglepi magát további
pályamódosítással?
A. B.: Nem tudom rávágni, hogy nem, bár most úgy
érzem, hogy ez a játékszenvedély kitart erre az életre.
Ezt szeretném csinálni, de nem tudom, hogyan alakulnak a dolgok. Nagyapám, látva az útkeresgélésemet,
pár éve csak annyit mondott egyik búcsúzkodásnál:

„Fiam, valamiben jónak kell lenni.” Na, erre hajtok.
A legfontosabb, hogy mindig legyen dolgom, hogy minden nap jól elfáradjak, amiben elfáradok, abban jó
legyek, és akkor boldog vagyok.
Pataki Katalin

Terepen az igazi
Volkswagen Amarok Bi-Turbo TDI
Motor:
4 hengeres, 16 szelepes
Lökettérfogat:
1968 cm3
Maximális teljesítmény:
120 kW (163LE)/4000 f/p
Maximális nyomaték:
400 Nm/1500-2000 f/p
Sebességváltó:
manuális, 6 sebességes
Gyorsulás:
0-100 km/h 11,1 másodperc
Végsebesség:
181 km/h
Felfüggesztés elöl:
kettős keresztlengőkaros
hátul:
3 fő és 2 segédrugólapos
Fék elöl:
tárcsa
hátul:
tárcsa
Abroncsméret:
205 R16 C
Saját tömeg:
1993 kg
Hasznos teherbírás:
1047 kg
Max. össztömeg:
3040 kg
Üzemanyag fogyasztás:
város:
9,6 l/100 km
országút:
6,9 l/100 km
kombinált:
7,8 l/100 km
Ár típus és felszereltség függvényében:
(nettó) 5 285 000–7 169 000 Ft

Volkswagen Amarok
Bi-Turbo TDI

a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic Gold Longlife 5W–30
Termékeinket kedvező áron
megvásárolhatja webshopunkban.

www.olajexpressz.mol.hu

Volkswagen Amarok

Pick-up. Tetszik. A Hármashatár-hegyre mentem kipróbálni, hogy bizonyítsa,
mit tud. Nem vagyok nagyon tapasztalt, de homokon már vezettem terepjárót, ki is tudtam szedni, amikor beragadt. Most az olvadó hó, a kissé latyakos út új terep volt nekem ezzel a járgánnyal, de azért így, négyszer néggyel
jól elboldogultam.
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Szépek és
sportosak
N E SZERÉNYKEDJÜNK , A MAGUK TERÜLETÉN ŐK A VILÁG LEGJOBBJAI . R ANGLISTAVEZETŐK ,
OLIMPIAI BAJNOKOK , FELÜLMÚLHATATLAN REKORDEREK – MÁR ÉLETÜKBEN LEGENDÁVÁ
VÁLÓ SPORTOLÓK . A PÁLYÁN NYÚJTOTT ELKÉPESZTŐ TELJESÍTMÉNYÜK MELLETT PEDIG
MÉG ELKÉPESZTŐEN JÓL IS NÉZNEK KI , AZAZ MINDEN OKUNK MEGVOLT RÁ , HOGY
UTÁNANÉZZÜNK : MIVEL IS KÖZLEKEDNEK ŐK ÖTEN?

Rafael Nadal
Aston Martin DBS

A mallorcai sportoló még alig múlt hároméves, amikor hivatásos teniszező nagybátyja, Toni Nadal teniszütőt adott a kezébe.
A tehetséges srác már 15 évesen profinak állt,
sorra nyerte a juniortornákat, 17 évesen
pedig már a Grand Slam-tornák mezőnyét
ijesztgette. Kezdetben csak salakon virított (2005-től négyszer nyerte meg a Francia Nyílt Bajnokságot), de idővel egyre jobb
lett füvön és kemény borításon is. Azóta már
mind a négy Grand Slam-tornán diadalmaskodott, Pekingben olimpiai bajnok
lett, jelenleg vezeti a világranglistát, és már közel 40 millió dollárt ütögetett össze, nem
is szólva a szponzori szerződésekről. Így két éve nem is esett nehezére megvenni egy 510 lóerős V12-es motorral
és Bang & Olufsen hi-fi rendszerrel felszerelt Aston Martin DBS-t.

Magdalena Neuner

Ha már tél, akkor nem lehetünk sílövészet, azaz biatlon nélkül. A sportág egyik
legsikeresebb és legszebb személyisége a német Magdalena Neuner, akit a
csodálói és a sajtó is egyszerűen csak „biathlon beauty” néven emleget. Kétszeres olimpiai és hétszeres világbajnok, húsz világkupafutamot nyert eddig
a most februárban 24. életévét betöltő sportolólány. Nem keresi a rivaldafényt, az úgyis megtalálja őt. A 2010-es téli olimpián lett a nemzet nagy
kedvence: második bajnoki címét 9,5 millió honfitársa látta a tévében. Ennek ellenére egy 1400 lelkes bajor falucskában lakik, a nagymamája egykori
házában. A környék kiváló a terepmotorozásra, ami
Magdalena egyik szenvedélye, mint mondja, megnyugtatja, ha húzhatja a gázt.
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Lindsey Vonn – Audi RS6 quattro

A sportág történetének legsikeresebb amerikai női versenyzője – és még
csak 26 éves múlt. Háromszor nyerte meg zsinórban a Világkupát összetettben és lesiklásban, olimpiai bajnok lett Vancouverben (és nyert egy bronzérmet is), kétszeres világbajnok és kétszeres vb-ezüstérmes, összesen 36 Vk-futamot nyert meg eddig.
A minnesotai kislány még kétéves sem volt, amikor először került síléc a lábára. Tízévesen találkozott
az olimpiai bajnok Picabo Streettel, ekkor döntötte el, hogy profi síversenyző lesz. Szabadidejében imád
olvasni, és akkora rajongója az Esküdt ellenségek sorozatnak, hogy a 2010. májusi évadzáró epizódban
még egy kis szerepet is elvállalt. Saját magát pedig egy vadonatúj, 580 LE-s Audival lepte meg.

Ana Ivanovics – Peugeot 207

A 23 éves szerb játékos tenisztudásban és szépségben is méltó ellenfele az orosz sztároknak. 2004-ben állt profinak, azóta
gyorsan ível felfelé a karrierje: 2007-ben már elődöntőt játszhatott Wimbledonban, a következő esztendőben pedig előbb
döntőbe jutott az Ausztrál Nyílt Bajnokságon, majd a Roland
Garroson már meg is nyerte a döntőt. Ezt követően átvette
a vezetést a világranglistán. A tavalyi éve ugyan nem sikerült ilyen jól, de Ivanovics ettől függetlenül nagy kedvenc a
játékosok között, de ugyanígy a médiában is: klasszikus történet, amikor Wimbledonban saját sajtótájékoztatóján készített villáminterjút az általa nagyon tisztelt Roger
Federerrel. Az UNICEF Jószolgálati Nagyköveteként távol áll tőle a pénzszórás: 2007 óta egy Peugeot 207-essel
jár – ha nem is ugyanazzal az autóval, de a modellhez ragaszkodik.

Tom Brady – Cadillac Escalade

A New England Patriots profi amerikaifoci-csapat irányítója (quarterback) a sportág, a liga és az
egész amerikai sportélet egyik élő legendája, ikonja, aki – kis túlzással – egyedül több rekordot
tart, mint a teljes 32 csapatos mezőny összes játékosa együtt (na, jó Bratt Favre-t kivéve).
A 33 éves sportolózseni 2000-ben került a bostoni csapathoz, és
két évvel később már bajnokságot (Super Bowl) nyert a csapattal, amit még kétszer megismételt, egyszer pedig
csak a döntőben maradtak alul – ez a teljesítménye is egyedülálló a ligában.
Bradyt 2004-ben, 2005-ben és
2007-ben is az év férfi sportolójának választották Amerikában. Rövid és hosszú hajjal is állandó szereplője a legszexisebb sportolók listájának. Feleségével, a brazil szupermodellel, Giselle Bündchennel egy fiuk van.
A garázsban az Audi S8 mellett egy igazi amerikai óriás, egy
Cadillac Escalade is a család rendelkezésére áll.
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tüllszoknyában
SZÜLETETT BALERINA

AHOGY A FIATAL, SZINTE MÉG KAMASZ LÁNY BETOPPAN AZ O PERAHÁZ TÁRSALGÓJÁBA, SZOROS
KONTYBA FOGOTT HAJÁVAL , SUDÁR TERMETÉVEL , NŐIESEN KECSES MOZDULATAIVAL , OLYAN, MINTHA EGY
D EGAS-FESTMÉNYBŐL KILÉPETT SZEREPLŐ ÉRKEZNE. LE SEM TAGADHATNÁ, HOGY A BALETT AZ ÉLETE.
NYOMA SINCS BENNE KORTÁRSAI ESETLENSÉGÉNEK VAGY ÉPPEN HARSÁNYSÁGÁNAK . FELMÉRY LILIBŐL
LÉGIES ELEGANCIA , VALAMI AUDREY H EPBURN - SZERŰ KLASSZIKUS BÁJ SUGÁRZIK , EZ AZ , AMI MÁR AZ
ELSŐ TALÁLKOZÁSKOR AZONNAL RABUL EJTI AZ EMBERT. EGÉSZ MEGJELENÉSE AZT SUGALLJA , HOGY
BALERINÁNAK SZÜLETETT ÉS SZÍNPADRA TERMETT.
Stílus&Lendület: Milyen érzés úgy bejönni, hogy ide
tartozik?
Felméry Lili: Én mindig is ide vágytam. Már maga az
épület megfogott, amikor először beléptem, és a társulat egész légköre magával ragadott már akkor is,
amikor még csak darabokat nézni jártam be. Tudtam,
hogy itt, itthon akarok táncolni. Tavaly ösztöndíjas
voltam, ettől az évadtól vagyok tag az Operaházban.
S&L: Rögtön főszereppel indított. Ráadásul Júliával!
F. L.: Ez persze egy rendhagyó dolog, mert az ember
általában lentről kezdve halad az egyre nagyobb szerepek felé. Kevés ember életében adatik meg ilyen
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kezdés, ezért nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki
bizalmat szavazott nekem.
S&L: Hogy fogadták a hírt a kollégák?
F. L.: Akkor még nem tartoztam ide, amikor megkaptam ezt a szerepet, tehát az egy más szituáció volt.
Amikor idegenként bemegy az ember valahova, akkor
nyilván először felmérik, mit is tud. Most már otthonosabban mozgok.
S&L: Emlékszik még a pillanatra, amikor először
kimondta, hogy balerina szeretne lenni?
F. L.: Így konkrétan nem, hiszen sokáig nem is tudjuk, mit vállalunk, amikor elkezdjük, nekem sem volt

fogalmam, mivel is jár ez az egész. Meg
persze az ember először csak a
csillogást látja. Egyszerűen
mozgékony gyerek voltam,
a szüleim pedig szerették
volna, ha sportolok valamit. Édesanyám talált egy
lehetőséget, ahova hetente kétszer jártam. Ott ajánlották,
hogy mindenképpen jelentkezzek a Magyar Táncművészeti Főiskolára. Nekem meg volt kedvem hozzá.
Innentől kezdve egyenes úton haladtak a dolgok,
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Felméry Lili

„M INDENT FELEDTET
AZ , HA TÁNCOLHATOK !”

Még nem fejezte be a Táncművészeti Főiskolát, amikor 2008-ban, Lausanne-ban, a nemzetközi balettszakma egyik legrangosabb versenyén második helyezést ért el, valamint
ő lett az egész mezőny legjobb női táncosa. 29 ország 157 versenyzőjét utasította maga
mögé. A Lausanne-ban elért eredménynek köszönhetően a londoni Royal Balett ösztöndíjasaként hét hónapig tanult az angol fővárosban. Tavaly, az Operaház ösztöndíjasaként
eltáncolhatta a Rómeó és Júlia címszerepét. 2010-től a Magyar Állami Operaház címzetes magántáncosnője. Ugyancsak az elmúlt évben, színház- és filmművészeti kategóriában,
megkapta a Junior Prima elismerést.
Második főszerepében, január 29-e óta látható a Rosszul őrzött lány című darabban.
Pályafutását 2007 óta segíti a MOL Tehetségtámogató Program.

felvettek, eltelt kilenc év, és
most itt tartok, hogy az iskolai
időszak teljesen befejeződött.
S&L: A balettos lét – cáfoljon
meg, ha nem így van – borzasztó fegyelmezett, kontrollált életet kíván. Az iskola mellett, éveken keresztül pluszterhet
ró a diákokra a mindennapi gyakorlás,
edzés. Igaz, hogy nyers hússal borogatja a
véresre tört lábát?
F. L.: Sok lemondással jár, az igaz, de azt gondolom,
aki nagyon tudatosan gondolkodik, és alázattal van a
szakma iránt, annak ez nem számít. Egyszerűen mindent feledtet, ha táncolhatok! Mondjuk, nekem szerencsém is van, egész nézhető a lábam, még strandpapucsot is hordhatok nyáron! Nyers húst még nem
használtam, de lehet, egyszer még azt is kipróbálom.
S&L: Mi volt, amiről le kellett mondania?
F. L.: Az iskolai éveim alatt reggel nyolctól este hétig
elfoglalt voltam. Mi táncosok, biztosan másképpen
élünk, mint a kortársaink. Kevesebb idő jut a barátokra és általában a szórakozásra.
S&L: Meg tudja fogalmazni, mit köszönhet a táncnak? A személyiségéhez mit ad hozzá?

F. L.: Rengeteget, főleg ha karaktereket próbálok létrehozni, hiszen mondanivalója van annak, amit a testemmel kifejezek, ez mind-mind hozzám tesz valamit.
S&L: Például egy Rómeó és Júlia?
F. L.: Szerintem minden balerina álma, hogy egyszer
Júlia legyen.
S&L: Kell hozzá, hogy meglegyen a mindent elsöprő
szerelem tapasztalata?
F. L.: Azt gondolom, hogy igen. Én először 14 éves
koromban éreztem, hogy vége van a világnak.
S&L: Táncos volt az illető?
F. L.: Igen, persze, szinte adott, ha egy ilyen közegben van az ember! De nem tudatosan választottam
így, csak kialakult a vonzalom…
S&L: Még csak idén kezdődött el igazán a pályája, de
már versenyeket nyert, főszerepet táncol… Komolyan
kérdezem, hova lehet még ezen a pályán eljutni?
F. L.: Ó, hát nagyon sok álmom van! Idővel szeretnék
minél több szerepet elsajátítani, és megérni olyan feladatokra, amik azt gondolom, fontos állomások lesznek az életemben. Vágyom rá, hogy itthon táncolhassak, hogy megszerettessem magam a közönséggel.
A táncommal szeretnék másoknak adni. Fontos, hogy
amikor az előadás végén feláll a néző, érezze, hogy
valami történt a színpadon.
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S&L: 19 éves, azt gondolná az ember, a mai fiatalokat nem elsősorban a klasszikus táncok érdeklik.
F. L.: Azt tudom elmondani, számomra mit jelent ez
az egész. Egy varázslatos, külön világot. Megnézek
én mindent, éppúgy kedvelem a néptáncot, mint a
modern, kortárs előadást, de ha az a kérdés, mit csinálok szívesen, akkor a válaszom: a klasszikus
balettet.
S&L: Kicsit prózai a kérdés, de nyilván vigyáznia kell
az alakjára…
F. L.: Így van.
S&L: Ellenőrzik, hogy versenysúlyánál van-e?
F. L.: Az iskolában sokszor mérték, szigorúan vették, hogy minden rendben legyen a kilókkal, de itt felnőtt emberek alkotják az együttest, akik tudják, mit
vállaltak.
S&L: Élt egy darabig Londonban…
F. L.: Igen, hét hónapot töltöttem ott, ez a 2008-as
lausanne-i verseny nyereménye volt, egy ösztöndíj,
aminek a helyét meghatározhattam.
S&L: Említette, hogy nagyon kötődik a családjához,
márpedig hét hónap hosszú idő egyedül…
F. L.: Hát tulajdonképpen egy új életet próbáltam
kint felépíteni, eleinte mindig nehéz beilleszkedni, új
ismeretségeket kialakítani… de ez egy kivételes időszak volt, megismerkedtem egy más iskolával, rengeteg kapcsolatot alakítottam ki, barátokat szereztem…
Egy londoni családnál laktam két társammal együtt,
akik szintén a Royal Baletthez jártak.
S&L: Milyen volt a város?
F. L.: Ha most arra gondol, jó volt-e ott élni, akkor először is leszögezném, hogy a hír igaz, az időjárás kiborító, nem tudtam megbarátkozni vele, de ezt leszámítva maga a város egy kifejezetten élhető hely. De
azért, amikor minden nap egyedül indultam el a szakadó esőben, gyakran hazahúzott a szívem…
S&L: Mi az a plusz, ami miatt – és most kérem, ne
legyen szerény – ki tudott emelkedni a kortársai
közül; hogy ilyen gyorsan, ilyen komoly sikereket ért
el, ilyen óriási feladatot mertek Önre bízni?
F. L.: Én ezt nem tudom. Az az igazság, hogy rám
sokszor mondják az engem ismerők, hogy kishitű
vagyok, nincs elég önbizalmam, tehát vannak velem
problémák (most először neveti el magát). Én ezen
soha nem gondolkodtam. Kaptam egy fizikumot,
talán tehetséget is, de számomra ebből annyi a fontos, hogy próbálom lelkiismeretesen, tudatosan tenni a dolgomat.
S&L: A Rómeó és Júlia kapcsán mennyire viselte
nehezen, ráadásul kezdőként, hogy egy előadás sikere áll vagy bukik Önön?
F. L.: Annyira sokat és kedvesen foglalkoztak velem,
annyi energiát fektettek abba, hogy ez a darab jó
legyen, hogy nem volt bennem semmi kétség. Élveztem minden pillanatát a felkészülési időszaknak és
azután az előadásoknak is. Tudtam, hogy jónak kell
lennie. Fel sem merült bennem, hogy nem így lesz!
S&L: Ezek szerint mégis fel tudja mérni, mire képes,
és a befektetett munkának mi az eredménye!
F. L.: A kishitűségemre céloz?
S&L: Igen, hisz korábban ezt hozta fel példának.
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Fotó: Oleg Borisuk, stylist: Bognár Hajnalka, smink: Almássy Gabi, haj: Galló Móni. Külön köszönet a helyszínért a Magyar Nemzeti Galériának.

CÍMLAPSZtOrI

F. L.: Azért, mert előfordul, hogy elvesztem az önbizalmamat.
S&L: Ilyenkor mi segít?
F. L.: Leginkább a szüleim.
S&L: Nekik van közük a baletthoz?
F. L.: Az égvilágon semmi.
S&L: Nem féltették?
F. L.: De, biztosan. Néha sírva mentem haza az iskolából, olyankor anyukám mindig mondta, hogy akkor
ezt most abbahagyjuk, de én azt feleltem, hogy nem,
nem, csak hadd sírjak egy kicsit, és majd jól leszek.
Nem is hagytam abba, és talán most már ők sem
bánják!
S&L: Lehet, hogy nem fair, hogy a sikerei kellős közepén ezzel nyaggatom, de a balettosok színpadon
eltölthető ideje meglehetősen rövid. Tudatos lánynak
tűnik, olyannak, aki számol ezzel is. Gondol a jövőre?

„Mindent feledtet
az, ha
táncolhatok!”

F. L.: Ha őszinte akarok lenni, ezen még nem gondolkodom, bár tisztában vagyok vele, hogy rövid ez
a pálya, és hogy mindenképpen utána is lábon kell
maradni.
S&L: Létezik „Álmai Társulata”?
F. L.: Nekem mindig is a Nemzeti Balett volt az
álmom.
S&L: Úgy tűnik, szerencsés csillagzat alatt született:
amit kíván, valóra válik. Van még valami a listáján?
F. L.: Legyen egészség, ez egy örökérvényű dolog,
hozzá a szeretet, mert én akkor tudok igazán
kiegyensúlyozott és harmonikus lenni.
Lili pályafutását 2007 óta segíti a MOL Tehetségtámogató Program. 2010-ben a 18 év felettieknek szóló Klasszis kategória egyik nyertese volt.
Pribék Nóra

2 TELJES NAP
7 MASTER OF WINE
20 MESTERKURZUS
50 KIHAGYHATATLAN RITKASÁG
120 CSÚCSBORÁSZAT ÉS PÁLINKAFŐZDE
3000 RÉSZTVEVŐ SZÁMÁRA
-FÉLE BOR

1000

WARREN
WINIARSKI
(Kalifornia)

DENIS ROLAND
BILLECART
(Champagne)

OLIVIER
HUMBRECHT
(Elzász)

PIERRE MONTÉGUT
(Bordeaux)

KOVÁCS ÁKOS

MÁRCIUS 19–20.
Két teljes nap
a legpompásabb borok
bűvöletében, a ragyogó
Corinthia Hotel
Budapest termeiben.

Jegyvásárlás: www.VinCE2011.com

UtAZÁS

Leopárd

a hóhatáron
tANZÁNIA , AZ ŐSERŐ VARÁZSA

VAJON MENNYI MARADT MEG AZ ANGOL GYARMATI URALOM VILÁGÁBÓL, AMIKOR MÉG
KÖNNYŰLÉPTŰ FEKETÉK FEHÉR KESZTYŰBEN WHISKEY-T SZOLGÁLTAK FEL AZ EURÓPAIAK
KLASSZIKUS ELEGANCIÁVAL BERENDEZETT HÁZAIBAN? A KÉT VILÁG KÖZÖTT FÉLÚTON,
A NYOMOR ÉS A MESEVILÁG HATÁRÁN TALÁLHATÓ A MAI AFRIKA VALÓSÁGA,
ÉS BENNE TANZÁNIÁÉ, AHOL MINDEN ELKEZDŐDÖTT.
Az idők hajnalán, amikor a síkság Nagy Szelleme megalkotta a növényeket a szavannán, elsőként a baobabfát
teremtette meg. A baobabfa mindaddig elégedett volt,
amíg meg nem pillantotta az utána következő fák színesebb virágait, kecsesebb termetét és gazdag gyümölcseit. Minden szépséget és tudást magának akart,
de a Nagy Szellem végül megunta állandó követeléseit,
így gyökerestül kitépte, majd fejjel lefelé tette vissza a
földbe. A fa ekkor annyira megijedt, hogy azóta évente
csak egyszer hoz leveleket. – Így tartja az emlékezet. Az
élet szimbólumaként ismert baobabfa, vagy más néven
majomkenyérfa valóban olyan, mintha gyökérzetét hor-
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daná lombkoronája helyén. Pótolhatatlan a sokoldalú felhasználhatósága miatt, az egyes helyeken „upside
down” (fejjel lefelé) faként ismert különös növény 2000
évig is elél, és szinte minden része felhasználható a kérgétől a magjáig. Maga az elpusztíthatatlan életerő, a
túlélés szimbóluma. Ez Afrika!

Érintetlen világ
1964-ben jött létre Tanzánia, az addigra már független Tanganyika és Zanzibár-szigetcsoport egyesüléséből. A kelet-afrikai állam rögös utat járt be a gyarmati
idők óta, ám ezen a helyen nem ritkaság az a fajta fel-

hőtlen optimizmus, mely a született afrikaiak sajátja.
„Azt mondják, hogy aki Afrikában egyszer megfordul,
az vagy beleszeret, vagy soha többé nem tér vissza”
– mondja Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület (AHU) alapítója és elnöke, a Kongói Demokratikus
Köztársaság tiszteletbeli konzulja. „Az utóbbi csoportba tartozókat gyakran riasztják el a sokszor kezdetleges körülmények, de szerencsére sokkal többen vannak azok, akik pontosan azt értékelik, hogy Afrikában
minden – az emberek mentalitása, a táj, az illatok –
nagyon más, mint amit korábban megszoktak. Ez hozza vissza őket újra és újra.”

UtAZÁS
Az ország egy negyede
természetvédelmi
terület óriási
vadállománnyal.
Nem véletlen, hogy
a Földön itt látható
a legtöbb zebra,
antilop, elefánt
és bivaly.

Zanzibár

A két nagyobb, és a körülbelül ötven
kisebb szigetből álló szigetcsoport,
valamint a legnagyobbik sziget (eredeti nevén Unguja) ragadványneve is
Zanzibár, csakúgy, mint az ott található egyetlen városé is, melynek történelmi városmagja a Világörökség
részét képező Stone Town. A világ
egyik legnagyobb fűszertermelőjeként ismert sziget nagy részét részegítő illatú ültetvények borítják, ám ennek
az lett a következménye, hogy szinte
alig maradt érintetlen terület. Kivételt
képez a Jozani-erdő, ahol a zanzibári
eper terem, mely kitűnő afrodiziákum,
amellett, hogy a bőrsejtek regenerálódását is élénkíti. A sziget leghíresebb
szülötte kétségkívül Freddie Mercury,
aki 1946-ban Farrokh Bulsara néven
látta meg itt a napvilágot, majd vált
világhírűvé mint a Queen zenekar énekese.

Az a magával ragadó, semmivel össze nem hasonlítható hangulat, amely már Széchenyi Zsigmondot és
Kittenberger Kálmánt is Afrikába vonzotta, még ma
is ugyanúgy megtalálható Tanzániában. A nagy Afrika-vadászt, dr. Nagy Endrét olyannyira megfogta ez
a világ, hogy miután több évtizedet töltött Tanzániában, hazatérése után Afrika-múzeumot rendezett be
Balatonedericsen. Bár a híres magyar írók és vadászok
könyveiben leírt kontinens arculata sokat változott és
fejlődött, még ma is őrzi azt az ősi erőt és hangulatot,
mely ma is folyamatosan vonzza a szafarira érkező látogatókat.
„Tanzániának éppen a vadvilága, a természeti kincsei
azok, amelyek azonnal megragadják az ideutazókat.
Az ott fellelhető biodiverzitás még mindig hihetetlenül
színes és izgalmas, ezért talán az európai ember számára máig megdöbbentő, ha egy kényelmesen baktató zsiráfot, vagy az út szélén üldögélő majmot lát. A mi
értékítéletünk szerint ez egy érintetlen világ” – mondja
Balogh Sándor.

Végtelen föld
Vannak, akiket a vadászat izgalma, megint másokat a
csendes szemlélődés vonzza Tanzániába, ahol a sátras
túrázástól a luxushotelek kényelméig mindenféle kikapcsolódásra alkalmas lehetőség megtalálható. A helyi
lakosok számára óriási esélyt jelent a turizmus fellendülése, ezért ha más módon nem is, de helyi termékek
vásárlásával mindenki tehet egy kicsit azért, hogy segítse az őslakosok életét. A nyugati vívmányok beszivárgása azonban itt is megállíthatatlan, noha az eredmény
néha inkább humorosnak mondható.
„Láttam már olyan maszáj harcost, aki radiál gumiból kivágott sarut viselt, és mobiltelefonon beszélgetve

terelte a teheneit” – meséli Balogh Sándor. „A sátortáborokat még mindig lándzsás harcosok védik éjszakánként, de napközben a népviseletet viselő kikuju vagy
maszáj már SMS-ben kap értesítést arról, hogy hány
állatot vihet a vágóhídra.”
A táj azonban örök, noha a forma, amely legitimálja létét, mára némileg átalakult. Tanzániában számos
nemzeti park található, melyek létrehozása jelenti a
garanciát arra, hogy a változás ebben az esetben változatlanságot biztosít. A legfontosabbak ezek közül a
Világörökség részét képező Selous Vadrezervátum, a
Kilimandzsáró Nemzeti Park, a Ngorongoro Természetvédelmi Terület és a Serengeti Nemzeti Park. Ez utóbbi maszáj nyelven „végtelen földet” jelent, ami nemcsak
a 15 ezer km3-es kiterjedésének köszönhető, hanem a
területet benépesítő számos állatnak is: zebrák, gazellák, gnúk, orrszarvúk, vízilovak, leopárdok, elefántok és
bivalyok élnek itt.
A nagy Afrika-kutató és -felfedező, Teleki Sámuel jutott
fel elsőként a Kilimandzsáró hóhatáráig. Ma már szervezett túrák indulnak a hegy meghódítására, melynek
csúcsáról egyre inkább eltűnőben van a jellegzetes
hósapka. Ernest Hemingway így ír róla A Kilimandzsáró
havában: „A Kilimandzsáró 19 710 láb magas, hóborította hegy, úgy mondják, a legmagasabb Afrikában.
Nyugati csúcsát maszái néven „Ngaje Ngai”-nak, az
„Isten házá”-nak hívják. Közel a nyugati csúcshoz egy
leopárd aszott, megfagyott teteme fekszik. Senki sem
tudja megmagyarázni, mit keresett a leopárd ilyen
magasban.” – A történet főszereplője a halál közelében, Afrikában érti meg életének valódi értelmét, fedezi fel valódi önmagát és fejti meg a leopárd rejtélyét.
Itt, azon a kontinensen, ahol maga az élet is fakad.
Bende Nelly
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Mindörökké
fiatalon?
eGy kutatás során nŐk önmaGukról alkotott testképét vizsGálták .
27 és 38 év közötti, telJesen arányos, vékony nŐket kérdeztek .
a meGkérdezettek tíz százaléka volt eléGedett a saJát testével.
s méG ennél is kevesebben tartották szépnek maGukat.
Tudjuk, a nők rendszerint bőven találnak magukon olyan területeket, melyeket szívesen megváltoztatnának. A kozmetikai ipar és a plasztikai sebészet rengeteg lehetőséget kínál erre manapság. Kérdés, hogy
miért szükséges a változás. Mi az, hogy szép? Erről kérdeztünk négy szakembert: plasztikai sebészt,
kozmetikust, természetgyógyászt és pszichológust.
Szöveg: Dogossy Kati

Szép testben boldog élet

„Amit az ember
külsejében megváltoztat,
az hatással lesz a belső
világára is.”
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Dr. Kovács Annamária plasztikai sebész, az
egyik legrégebbi magánklinika tulajdonosa
szerint az öregedési folyamatok már 25–30
éves kortól megindulnak. A főbb hormonok
mennyisége csökken, bőrünkön finom vonalak, ráncok, pigmentfoltok jelennek meg.
Hajunk őszülni kezd, látásunk élessége romlik, testünkben egyre több zsír halmozódik fel.
Nem kell hagyni, hogy ez így történjen. Ezért
állítottunk össze klinikánkon olyan programot,
amiben dietetikus és pszichológus is segít a
szépség visszaszerzésében. És igen – mondja a doktornő – ha kell, a plasztikai sebész is
beavatkozik. Erre azonban néha akkor is szükségünk lehet, amikor fiatalok vagyunk. Hiszen
lehet olyan testi hibánk, például az orrunk formája, elálló fülünk, ami nagyon zavaró. S miért
is ne változtassunk rajta, ha megtehetjük? Aki
szépnek és sikeresnek érzi magát, máshogyan
lép be egy szobába, könnyebben talál társat,
munkát, elismerést magának. Ez fordítva is
igaz. Aki csúnyának érzi magát valami miatt,
annak önértékelési gondjai lesznek, állandó
kisebbrendűségi érzéssel küzd, ami egész életére hatással van. Ma már teljesen elfogadott,
hogy az emberek milliókat költenek jó autókra.
Miért ne költhetnénk akkor ennél jóval kevesebbet a saját testünkre?

Rend, nyugalom,
békesség és harmónia
Ha kozmetikusként kellene megfogalmaznom
azt, hogy mi a szépség, talán azt mondanám:
harmónia. A test, a lélek és a szellem harmóniája. Szalai Mária ötvenegy éve kozmetikus,
mindent tud a bőrtípusokról és az emberekről.
Azt mondja, a szépség belülről sugárzik. Harmincéves kor fölött már minden meglátszik az
arcunkon. Felelősek vagyunk a vonásainkért.
Ha jóban vagyunk önmagunkkal, az tükröződik,
de ugyanígy az ellenkezője is. Nincs mindenkinek egyformán bársonyos bőre, de mindenkinek lehet ápolt, rendesen kitisztított bőre.
Alapvetően ebben hiszek, meg a megfelelő
pakolásban, a hideg-meleg vizes váltott mosakodásban. Én csak olyan hatóanyagokat használok, amiket ismerek, és olyan kezeléseket
végzek, amiknek az eredményességében száz
százalékig biztos vagyok. S még valami, ami
nagyon fontos. Nálam a vendégnek azt kell
éreznie, amikor belép, hogy itt rend van, nyugalom, békesség és harmónia. Mert ő pihenni,
kikapcsolódni, szépülni jön. Nekem pedig ő a fontos. Nemcsak az arcát, a szempilláját, a szemöldökét kezelem, hanem egy kicsit a lelkét is.
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Az igazi szépség
mindig természetes
A szépség szerintem – mondja Bíró Tünde
holisztikus életmód szakértő, aromaterápiás tanácsadó – elsősorban egészséges
kisugárzás. Ezt a harmonikus kisugárzást
érezzük, amikor szépnek látunk valakit.
Az összkép azonban a részletekből áll
össze. Vegyük például a bőr állapotát.
A bőrön ugyanis minden belső probléma jól látható. Látszik, hogy az illető
mennyire elégedett az életével, mennyire
nyugodt, kipihent. Vagy éppen ellenkezőleg: zaklatott, fáradt, beteges.
De ugyanígy árulkodik a jó állapotról
a szem csillogása is. Érdemes megfigyelni az arc szimmetriáját. Itt nem a genetikai
arcformára gondolok, hanem arra, hogy például a gerinc ferdesége az orr ferdüléséhez vezet.
A lelki teher is asszimetriát hoz létre. A helyreállt lelki egyensúly pedig kisimítja, harmonikussá, szabályossá teszi arcvonásainkat. Ugyanígy
szépít a szellemi kisugárzás is. Az okos embereket mindig szebbnek látjuk. Tehát, ha egy ember
békében él önmagával és a környezetével, képes
elfogadni magát, egészségesen táplálkozik,
sok tiszta vizet iszik, eleget alszik és örül, olyan
derűt sugároz magából, amit a környezete szépségként definiál.

10tipp
szépség1. Kezdjük a bőrápolással! Menjünk el szakemberhez, hogy tudjuk, pontosan mi illik a bőrünkhöz.

2. Fürdés előtt érdes felületű szivaccsal dörzsöljük
át a bőrünket, ez stimulálja a sejteket.
3. Az arcbőrre lehetőleg minden nap használjunk
bőrradírt. A kristálycukor például kiválóan tisztítja
és simává teszi a bőrt.
4. Ha kevés időnk van, 10 percen keresztül szárítsuk tarkótól felfelé a hajunkat, ettől friss és dús
lesz a frizuránk.

„Minden belső
problémánk egy
kicsit elmozdítja
a vonásainkat.”

Testrészeinket cserélgetjük, mint megunt ülőgarnitúrát?
Olyan kultúrában élünk – mondja Kunsági Andrea klinikai szakpszichológus, amelyben a szépség és a
fiatalság nagyon erős igény. Aki szép, az okos, tehetséges, sikeres, és egészséges is. Akinek valamilyen
testi fogyatékossága, esztétikai hibája van, ezzel szemben beteg. Tudjuk, hogy ez valójában nem így van,
mégis így társítjuk a fogalmakat. Ezért az emberek mindent hajlandóak megtenni azért, hogy szépnek
és fiatalnak tűnjenek. Konditeremben kínozzák magukat, éheznek, s, ha van rá pénzük, különböző szépészeti beavatkozásokat végeztetnek el magukon. Ez a dolog egyik vetülete. A másik a sikerélmény igénye. Úgy tapasztalom, hogy mostanában kevés elismerést kapnak az emberek egymástól. Nagyon sokat
dolgoznak, olykor tíz–tizenkét órát naponta, és mégsem mindig érzik elégedettnek, sikeresnek magukat. Párkapcsolataik is túl gyorsan, gyakran változnak, nem tudják benne igazán mérni magukat. A külső
megjelenés, a fogyókúrázás, a konditerem, a plasztikai sebészek által nyújtott lehetőségek segítségével azonban elérhetik, hogy utánuk forduljanak az utcán, dicsérjék, irigyeljék
őket. A harmadik része a dolognak az, hogy ma már van egy
réteg Magyarországon is, amelyik olyan jómódban él, hogy
bármikor kicserélhet magán szinte bármit, ami nem tetszik
neki. Éppen úgy, mint a megunt ülőgarnitúrát a nappaliban.
Nincsen ezzel semmi baj, ha elégedett lesz utána, ha örömét
leli benne. Ha viszont csak újabb hibákat keres saját magán,
amiket szintén átoperáltat majd, az már kóros.

„A szépséghez
pozitív
dolgokat
társítunk.”

5. Púder helyett pink vagy barackszínű pirosító
krémet használjunk.
6. Ha mélyen ülő szemei vannak, kerülje
a szemceruzát.

7. A szempillaspirál csodákat művel, főként, ha
használata előtt pár percig melegíti hajszárítóval.
8. Az idei trend ismét divatba hozza a sűrű és a
korábbinál vastagabb, természetes hatású szemöldököt.
9. A test, mint mondják, a lélek tükre. A napi
edzés, legyen az akár 10 perces, segít megőrizni testi-lelki szépségünket.
10. Az étrendünkből iktassuk ki a gyorséttermi
ételeket, a konzerveket, mindazt, ami túl sok
kemikáliát tartalmaz.

tUDOMÁNY

Diéta helyett tea?

Egereken tesztelték a tea jótékony hatását a japán Kobe Egyetem
munkatársai, és arra a következtetésre jutottak, hogy fogyasztása hozzásegít többek között az ideális testsúly megtartásához.
A mélyreható vizsgálatok során arra is fény derült, hogy a teák
rendszeres fogyasztása csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség
kialakulásának esélyét, és a gyorsételek szervezetre gyakorolt
káros hatásait is nagyban mérsékli. Továbbá a zöld és a fermentált fekete tea is hatékonynak bizonyult a zsíros ételek okozta
hízás és a haspuffadás megelőzésében. Ezenfelül a fekete tea
segített egyensúlyban tartani a koleszterin- és a vércukorszintet
is. Talán nem meglepő, ha ezentúl a menő modellek fejét
nem koktéllal, hanem teával fogják elcsavarni a férfiak.

Csillagok, csillagok…

Egy brit asztronómus, Mark Thompson úgy véli, hogy a betlehemi csillag mozgása a Jupiter korabeli együttállásaival magyarázható. Az i. e. első év szeptember 3. és május 2. közötti időszakban – amikorra a történészek ténylegesen is datálják Jézus születését – a Jupiter igen közel került az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillagához, a
Regulushoz. Thompson kiderítette, hogy a Földről nézve a gázóriás kelet felé haladva közelítette meg az alfacsillagot, majd irányt váltott, s nyugat felé elhaladt mellette. Ha ez a feltételezés igaz, akkor a napkeleti bölcsek képzett
csillagászok voltak, hiszen felfigyeltek a Jupiter „furcsa mozgására”, amelyet égi jelnek véltek. Sőt azt is jelenti,
hogy a teveháton körülbelül három hónapot igénybe vevő utazásuk alatt a Jupiter is végig nyugat felé haladt.

Felmentés Billy the Kidnek

Új-Mexikó kormányzója nemzetközi közvélemény-kutatást indított, melyben arra
volt kíváncsi, hogy a ma élő emberek vajon megkegyelmeznének-e Billynek.
A 129 éve kivégzett virtuóz három seriffel is végzett, ezután hajtóvadászatot
indítottak ellene. A Kölyök azzal vívta ki a hatóság haragját, hogy egy marhaháborúban lelőtt egy seriffet. Ezután csalta tőrbe az akkori kormányzó a kegyelem
ígéretével, ha tanúskodik egy másik ügyben. Billy elment a bíróságra, ahol elfogták, és kötél általi halálra ítélték, de ő megszökött, és halálosan megsebesített
további két rendőrt. Hamarosan azonban őt is elérte a végzetes golyó. A mostani
netes szavazás kis különbséggel, de Billy felmentését hozta. A dolog pikantériája, hogy a rosszfiú kései leszármazottja a kivégzés mellett voksolt.

Kinek mekkora

A legősibb fóbiák közt biztosan őrzi dobogós helyét a pókiszony.
Az ezzel foglalkozó orvosok azt állítják, hogy egy tarantula pók megjelenése az emberi agy pánikközpontjának reakcióját váltja ki. Egy
újabb kutatás szerint a folyamatot az is befolyásolja, hogy milyen
irányból érkezik az állat. Sőt, azt is megfigyelték, hogy azok az emberek, akik eleve félnek a pókoktól, jóval nagyobbnak látják az ízeltlábúakat. A kutatás vezetője úgy véli, ez azért van, mert tanulási
folyamatok során alakítjuk ki a fóbiáinkat, és ha ezek megerősítést
nyernek, akkor könnyen elveszthetjük realitásérzékünket.

tUDOMÁNY

Ikrek két apától

A nemrég felröppent hír szerint két különböző apától származó kisfiú és kislány magzatot hord egy lengyel
nő a szíve alatt. A különös terhességhez két makkegészséges petesejt egy időben történő kilökődésére
van szükség, amelyeknek aztán meglehetősen rövid időn belül kell találkozniuk a két férfi ondósejtjeivel.
Az említett hölgy elmondta, hogy a fogantatás időszakában szakított férjével, és lett új barátja. A kérdésre, hogy mennyire tekinthető ikerpárnak a két magzat, az orvosok azt válaszolják, hogy az anya részéről
kétségtelenül, de az apai DNS szempontjából semmiképpen. Csak remélhető, hogy a korai reflektorfény
nem jelent majd hátrányt a két kis jövevény életében.

Jó éjt horkolás!

Tűzközelben
a Neander-völgyi

Több közvélemény-kutatás bizonyítja, hogy a párkapcsolatok jelentős százaléka ér véget
azért, mert a nő képtelen elviselni párja horkolását. Első lépés a külön háló, de az esetek többségében ezután néhány hónap alatt teljesen megromlik a viszony. Remélhetőleg
a „horkolós” kapcsolatok nagy része megmenthető lesz egy új technikai újdonság segítségével! A szakemberek egy olyan implantátummal kísérleteznek, amely alvás közben enyhe elektromos árammal stimulálja a nyelvtővel összeköttetésben lévő ideget. Az izmok így
nem lazulnak el teljesen, és nem zárják el a felső légutat. Ez a piciny műszer nemcsak a
horkolást szünteti meg, de a komolyabb légzészavarokat is kezelheti. Így tehát bízhatunk
abban, hogy ezután még több ezüstlakodalomba leszünk hivatalosak.

A korábbi feltételezésekkel ellentétben mégiscsak főzött
növényeket a Homo Sapienshez hasonlóan a Neandervölgyi ember is – közölték amerikai kutatók. A felfedezés szembemegy azzal a szakmában elterjedt nézettel,
hogy a Neander-völgyi ember mintegy harmincezer évvel
ezelőtti kihalását a túlzott húsfogyasztás okozta. A kutatók számos Észak-Európában és Irakban talált leletet elemeztek. A fogakon talált lepedékek azt mutatják, hogy
távoli ősünk étlapján szerepeltek főtt gyökerek, gumók
és egy vad fűfajta is. Ebből viszont az következik, hogy a
Neander-völgyi ismerte és uralta a tüzet.

Pont, pont, vesszőcske

A Harvard Egyetem pszichológusai arra keresték a választ, vajon miért
látunk mindenben emberi arcot. Az arcillúziók mestere, Arcimboldo például egyik híres festményén kedvenc levesének, a minestronénak az alapanyagait festette meg egy tálon, de ha megfordítjuk a képet, egy marcona kalapos férfiarc néz vissza ránk. Mi az, amitől emberi arcnak érzékeljük
a zöldségek együttesét? A receptorainkra érkező fények az agyba jutva
egy arcfelismerő programmal találják szembe magukat, amely összehasonlítja a „könyvtárában” található arcmintákkal. Az arcsémák keresésének ugyanis evolúciós okai vannak. A történelem során gyakran életbevágó volt a másik fél kommunikációjának sikeres értelmezése. A kutatás
egy másik iránya az arcként felfogható legminimálisabb képre irányult: ez
pedig a szem és a száj kombinációja, mégpedig úgy, hogy a homlokrésznek kell felül lenni – derül ki a kutatásból.
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GASZtrONÓMIA

Farsang régen és ma
ÜNNEPI SZoKÁSAINK FELELEVENÍtÉSÉHEZ SZEREtÜNK VISSZANYÚLNI A MÚLtBA ,
S oNNAN MERÍtENI IHLEtEt. NAGYANYÁINK , ANYÁINK HAGYoMÁNYAIt ÍGY ADJuK
Át GYERMEKEINKNEK . A NÉPSZoKÁSoKoN tÚL A GASZtRoNÓMIA IS ŐRIZ NÉHÁNY
FINoM tItKot AZ ÜNNEPEK FoNtoS RÉSZEKÉNt, ÉS IDÉZI FEL A FINoMSÁGoK
ELKÉSZÍtÉSÉVEL GYEREKKoRuNK HANGuLAtÁt ÉVRŐL ÉVRE . R ÉGI ÉS ÚJ RECEPtEKKEL
SZEREtNÉNK HoZZÁJÁRuLNI A FARSANGI MuLAtSÁG SIKERÉHEZ .

Pikáns sajtleves

Hozzávalók: 2 fej vöröshagyma, 4 dkg margarin, 3 dkg liszt,
7 dl tej, 1,5 dl fehérbor, 1 csipet só, 1 csipet őrölt fehér bors,
1 csipet reszelt szerecsendió, 10 dkg ementáli sajt, 2 ek.
főzőtejszín, 1 csokor snidling, 1 szelet kenyér, néhány szelet
bacon szalonna.
Elkészítés: A hagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk, felhevített zsiradékon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a lisztet, jól
elkeverjük, és habzásig hevítjük. Beleöntjük a tejet, a másfél
deci fehérbort, sóval, frissen őrölt fehér borssal, reszelt szerecsendióval ízesítjük, majd tovább főzzük. A sajtot finom lyukú sajtreszelőn lereszeljük, és folytonos kevergetés mellett
a leveshez adagoljuk. Egy ideig főzzük, amíg a sajt meg nem
olvad, majd a legvégén a tejszínt lazán a levesbe csurgatjuk.
A kenyeret kis kockákra vágjuk, és forró zsiradékban megpirítjuk, de helyettesíthetjük szeletekre vágott zsemlével is.
A levest csészékbe merjük, a pirított kenyér- vagy zsemlekockákat a tetejére szórjuk. Apróra vágott snidlinggel vagy sült
bacon szalonnával díszítjük.

Frankfurti saláta

Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 1 tyúkhúsleveskocka, 1 ek. reszelt
vöröshagyma, 1 púpozott ek. finomra vágott petrezselyem és metélőhagyma, 1 dl majonéz, 4 pár virsli, 8 csemegeuborka.
Elkészítés: A megtisztított, kockákra vágott burgonyát forró vízben
néhány percig főzzük, ügyelve arra, hogy ne puhuljon meg túlságosan.
Levesszük a tűzről, a levéből másfél deciliterben feloldjuk a leveskockát. Óvatosan visszatesszük a burgonyakockákat a serpenyőbe,
ráöntjük a húslevest. Majd hozzáadjuk a reszelt hagymát, a petrezselyem- és metélőhagyma keveréket, lehűtjük, s néhány óráig, de a legjobb, ha egész éjszakán át állni hagyjuk. Bő
forró vízben, lefedett edényben megfőzzük a virsliket, amelyeket a tűzről levéve lecsurgatunk, és majonézzel leöntött
burgonyasalátára teszünk.
A tálat csemegeuborkával díszítjük, amit
úgy vágunk szeletekre, hogy a vége egyben maradjon, és a szeleteket legyező
alakúra nyitjuk.
Fogyasszunk hozzá Szeremley Rizlinget!
Kapható a MOL-kutakon.

GASZtrONÓMIA

Mulatozók
itala

Hozzávalók: 2,5 dl almalé, 1 darabka
fahéj, csipetnyi reszelt gyömbér,
2 cl Amaretto likőr, 1 kiskanál méz.
Elkészítés: Kimondottan pikáns
farsangi koktél, ráadásul nem nehéz
elkészíteni. Az összes hozzávalót
egészen forráspontig hevítjük. Ezután
leszűrjük, hőálló pohárba töltjük, majd
a végén hozzáöntjük a likőrt.

Részeges csirke

Hozzávalók: egy egész csirke, 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor, 12 dkg
füstölt szalonna, majoranna, őrölt bors, só.
Elkészítés: A megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk, belsejét majoránnával, külső felületét borssal fűszerezzük. Az így előkészített csirkét magas falú tepsibe helyezzük, leöntjük olvasztott vajjal, és aláöntjük a fehérbort. Sütőben, letakarva pároljuk,
sütés közben szükség szerint pótoljuk az elpárolgott bort. Amikor megpuhult, hajszálvékony
szalonnaszeleteket borítunk rá, és ropogósra
sütjük. Sült vagy párolt zöldségekkel tálaljuk.
Fogyasszunk hozzá Isaszegi Fűszerest!
Kapható a MOL-kutakon.

Sonkás kiﬂi

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1 tojás, 1 dl tejföl, 15 dkg
sonka, 5 dkg vaj, pirospaprika, só.
Elkészítés: A lisztet a vajjal, a tojássárgájával, kevés tejföllel és sóval tésztává
gyúrjuk. Vékonyra kinyújtjuk, háromszögletű darabokra vágjuk. A sonkát ledaráljuk
vagy apróra vagdaljuk, majd a vajjal és pirospaprikával összegyúrjuk. Az így nyert
sonkás tölteléket a háromszögletű tésztácskákon elosztjuk, amiket ezután kifli formára tekerünk fel, megkenjük tojással, és forró sütőben megsütjük.

Klasszikus farsangi fánk

Hozzávalók: 1 kg finomliszt, 8 dl tej, 3 dkg élesztő, 2 ek. kristálycukor, 1 csapott
ek. só, 1 egész tojás, 1 ek. olaj, és bőségesen olaj a sütéshez.
Elkészítés: 2 dl tejet 1 kanál cukorral elkeverünk és meglangyosítunk, majd
a 3 dkg friss élesztőt belemorzsoljuk és megfuttatjuk.
A lisztet, cukrot, sót elkeverjük, majd ráütünk egy tojást, hozzáadjuk az élesztős tejet, és a maradék 6 dl meglangyosított tejet. Ráöntünk egy evőkanál olajat
és beledolgozzuk. Ha a tésztát már jól összedolgoztuk, egy tál alá tesszük, és
pihentetjük. Ha megkelt, belisztezzük, gyúródeszkára borítjuk és kinyújtjuk, majd kerek pohárral vagy formával korongokat szaggatunk,
és forró olajban kisütjük. Ha az egyik
oldalát fedő alatt, a másikat fedő nélkül
sütjük – „szalagos” fánkunk lesz .

GASZtrOStÍLUS

Okos ember
borral főz
sokan uGyan sznobizmusnak vaGy úri huncutsáGnak tartJák az étel
és bor párosítGatását, pediG eGy Gondosan meGalkotott étel- ital
kompozícióval naGy élményt szerezhetünk asztaltársasáGunknak .
Egymásba fonódva

1. Aperitif

5. Ideális hőmérséklet

Való igaz, hogy a mindennapi rohanás közepette nem
az a legfőbb gondunk, hogy milyen ételhez milyen
italt fogyasztunk legszívesebben. Ha mégis sikerül lelassulnunk, és örömteli pillanatokat szeretnénk
eltölteni a fehérasztal körül, akkor már természetes
a mind tökéletesebb élményre való törekvés. Egy bor
már önmagában is lehet magával ragadó élmény, és
egy ételt is találhatunk önmagában fenségesnek. Az
élvezeteket azonban tovább fokozhatjuk azzal, hogy a
megfelelő ízeket összehangoljuk, megkeresve közös
pontjaikat, a hasonlóságot, például a vegetális jegyeket, gyümölcsösséget. A jó párosításkor az étel és
ital íze egymásba fonódik, egymás értékeit még jobban kiemeli.

A pálinka és a párlatok sokak szerint elzsibbasztják ízlelőbimbóinkat és utána már sem az ételt, sem
a hozzárendelt borokat nem fogjuk élvezni. Étvágygerjesztőként érdemes inkább egy magasabb savtartalmú, könnyű fehérborral vagy száraz pezsgővel
indítani, amely kellőképpen előkészíti a gyomrot az
étkezéshez.

Az alacsonyabb hőmérsékletű borok felől haladunk a szobahőmérsékletű”, 18-20 °C-os
borok felé. A portói és sherry
típusú borokat, illetve a nagyon
régi vörösborokat fogyasztjuk
szobahőmérsékleten.

Semmi sem kötelező
Az ételek és italok összehangolásánál semmiképpen sem merev szabályokban, hanem ajánlásokban érdemes gondolkodni. Amikor már azt
hisszük, hogy kezdjük érteni és érezni, mit mihez társítsunk, akkor újabb
és újabb ajtók tárulnak fel előttünk,
megannyi újabb felfedezés felé vezetve bennünket. Hiszen nem elég az étel alapanyagát
figyelembe venni, fontos az elkészítés módja (például párolt vagy sült húsról van szó), hogy
milyen mártással készült, illetve milyen
a fűszerezettsége. Mindenesetre arra
kell törekednünk, hogy se az étel ne
nyomja el a bort, se a bor ne kerekedjen az étel fölé.

A borok sorrendjének
8 alapszabálya
Mind az ételsornál, mind az italok megválasztásánál érdemes az egyszerűbb ízek, illetve a könnyebb ételek és borok
felől haladni az összetettebbek
felé. Egy menüsort kell tehát
felépítenünk:
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2. A fehérbor az előételekhez

6. Száraz vagy édes?

Az előételekhez és a levesekhez fehérbort kínáljunk.
Klasszikus páros a friss spárga és a spárgaillatot is
árasztó sauvignon blanc, de jó
lehet az olaszrizling vagy
a zöldveltelini is. A zsírokban és fehérjékben gazdag tenger gyümölcsei
mellé fogyasszunk magas
savtartalmú bort, ilyen a
chardonnay, a furmint vagy
a tenger gyümölcseire büszke
Galícia albarino fajtája.

A száraz borok felől haladunk az édes desszertborok felé. A kivétel erősíti a szabályt. Egy libamájnak
ugyanis kiváló kísérője lehet egy alacsonyabb puttonyszámú tokaji aszú. Ezt úgy tudjuk helyrehozni, hogy egy csésze levest
fogyasztunk utána, mintegy
átöblítve ízlelőbimbóinkat.

3. Borban a fiatalé
az elsőbbség
Előbb a fiatalabb borokat, és csak azután a régebbi
évjáratúakat fogyasszuk. A friss rozé például remek
szárnyasokkal vagy halakkal.

4. Az alacsonyabb tannintartalmú (csersavtartalom) bor megelőzi a robusztus tanninokkal rendelkező borokat. A paprikás csirke
vagy a kacsa mellé például remek a kadarka vagy
a portugieser, ezek könnyebb, alacsonyabb tannintartalmú borok. A pinot noir ugyancsak – gyümölcsös, könnyed, elegáns. A sertés, a marha és pláne
a vadhúsok mellé robusztusabb, nagytestű borokat
fogyasszunk, mert egy könnyed tétel „elvérezne” a
súlyos ételek mellett.

7. Klasszikus párosítás
A sajtok és borok összehangolásánál figyelembe kell venni
az alapanyagot (tehéntej, kecske, juh), az érlelési időt és a
készítési módot. Vörösboros ajánlásnál fontos, hogy
magas savtartalmú, lendületes, könnyű vörösbort válaszszunk alacsony tannintartalommal, hogy elkerüljük az
esetleges keserű ízérzetet. A sajtokhoz általában száraz borokat ajánlunk, kivételt képeznek a kék sajtok.

A desszerteknél nemcsak a hasonló ízjegyek összehangolására, hanem a kontrasztok kiemelésére is
törekedhetünk. Ez az a pont a menüsorban, ahol már
szinte minden megengedett. Egy nagyon édes deszszertet tompíthatunk akár egy száraz pezsgővel is.
Ha a desszert mellé édes bort adunk, akkor viszont a
bor legyen édesebb, mint a desszert.

Kreatív élményjáték
Ha a sok figyelembe vehető szempont esetleg bárkit
is elbátortalanítana, azért ne veszítsük el kísérletező kedvünket! Ha nem hiszünk a fenti ajánlásokban,
tegyünk egyéni próbákat: akár egy baráti társaságot
összeverbuválva készítsünk különböző ízvilágú falatkákat, és próbáljunk ki hozzá eltérő borokat.
Ezáltal saját ízlésünket is tesztelhetjük, finomíthatjuk és önálló tapasztalatra tehetünk szert.

Milyen bort ajánlana tésztaételek mellé?
A, Magas savtartalmú fehérbort.
B, Friss rozét.
C, A tésztaszósztól függ.
Érlelt sajt mellé vörösbor dukál?
A, Igen, fehérbor nem bír el velük.
B, A tokaji is izgalmas sajtok mellé.
C, Pezsgővel a legjobbak.
Paprikás csirke mellé mit adna?
A, Egyértelmű: szárnyasokhoz fehérbor illik.
B, A paprika miatt egy könnyű, pikáns vörösbort, például egy jó kadarkát.
C, A paprikás csirke nehéz étel, adjunk mellé testes, érlelt vörösbort.
Nagyon csípős ételhez mi a legjobb megoldás?
A, Ne erőltessük a bort, kár érte, jobb lesz a sör.
B, Egy tüzes vörösbor felveszi a harcot a paprika „lángjával”.
C, Igyunk mellé silány minőségű fehérbort.

Megoldás:

8. Az ellentét izgalmas lehet

Lássuk, mennyire sikerült
elsajátítani az alapokat!

C – A szósztól függ, például tejszínes-csirkés raguhoz jöhet a magas savtartalmú fehér, de paradicsomos
szószkoz inkább egy könnyedebb vörös, például egy kékfrankos illik.
B – Egy aszú kiváló partnere a kék sajtoknak is.
B – Igaz, hogy szárnyas a paprikás csirke, de a pikáns paprikához pikáns, könnyű vörösbor ajánlott, valóban
a fűszeres kadarka az egyik legjobb.
A – A csípős ételek annyira elzsibbasztják az ízlelőbimbókat, hogy a bor értékéből semmit sem érzünk, így a
hűsítő sör sokkal jobb választás.

GASZtrOStÍLUS

KULtÚrA

Programok – Fesztiválok
Hobo Blues Band-búcsúkoncert

2011. FEBRUÁR 12., 19:30
BUDAPEST SPORTARÉNA

A Hobo Blues Band 33 termékeny és változatos
év után búcsút int nekünk. A Földes László (alias Hobo) vezette zenekar az egyik legizgalmasabb színfolt volt a magyar könnyűzenei palettán, amely zenéjében a blues, a rock n’ roll és a
költészet különös keverékét adta. Az együttes
„holdudvarába” több kiváló zenész tartozott, így
a búcsú sem történhet nélkülük. A három évtized
zenei anyagát átölelő koncerten olyan zenészeket hallhatunk majd, mint Deák Bill Gyula, Póka
Egon, Solti János vagy Tátrai Tibor.

Ördöglakat

2011. FEBRUÁR 3., 9–10., 20., THÁLIA SZÍNHÁZ
Az angliai Wiltshire kastélyának különc ura, Andrew Wyke
népszerű krimiszerző. Ide csalja el feleségének csábítóját, a fiatal és jóképű Milo Tindle-t, és minden jel arra utal,
hogy csupán afféle „használati utasítást” akar adni az új
szeretőnek az asszonyhoz. Wyke azonban meglepő ajánlattal áll elő: ha Milo belemegy egy kockázatos játékba,
ő nem áll a szerelmesek útjába, sőt, biztosítja az induló
tőkét is boldogságukhoz. Ettől kezdve furcsa események
láncolata indul el… Anthony Shaffer fordulatos thrillere
két filmfeldolgozást is megért – előbb Laurence Olivier és
Michael Caine, majd Michael Caine és Jude Law főszereplésével. Szirtes Tamás rendező ezúttal Gálvölgyi Jánosra
és Nagy Sándorra osztotta az izgalmas karaktereket.

Elvis Jailhouse Rock Show

2011. FEBRUÁR 26., 20:00, DIESEL ARÉNA
Elvis Presley hatása máig felmérhetetlen, zenéjét a
mai napig milliók hallgatják világszerte. A Király alakját napjainkban is jó néhány „Elvis-imitátor” idézi fel a
világ számos pontján. Ezt az élményt igyekszik továbbadni az a világjáró show, melyben helyet kap a Jerry
Leiber és Mike Stoller műhelyéből 1957-ben kikerült
Jailhouse Rock, a Prison Band, és a Roll Skate Boogie,
és persze megjelenik majd maga Elvis is, nem is egy
példányban.

CD

JÁTÉK!

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
február 13-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Taio Cruz: Rokstar című CD-jét.
Előző számunk nyertese: Nagy Dávid, Tatabánya.
Nyereménye: a Ghymes együttes Bennünk
van a kutyavér című CD-je.

Michael Jackson
Michael

Sony Music
A 42 perces, tíz, eredetileg befejezetlen felvételt tartalmazó lemez
több országban azonnal az eladási listák élére került. A Breaking
News című, korábban soha sehol
sem hallott Jackson-dalt például
2007-ben készítette, s csak nemrég készült el végleges formájában.

Rihanna
Loud

Universal Music
A 22 éves barbadosi énekesnő
saját bevallása szerint egy energikus, szexi albumot készített.
Rihanna ötödik stúdiólemezén
többek között Eminem is szerephez jutott, aki a Drake-kel közös
What’s My Name című szám folytatásához adta szövegeit és hangját. Az Only Girl (In The World) című
sláger pedig már megjelenése óta
világszerte uralja a slágerlisták
első helyét.
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Beyonce
I am… World Tour

Sony Music
Az I Am… World Tour deluxe változatában egy egyedülálló alkotás.
Egyszerre dokumentumfilm és élő
felételeket tartalmazó CD. A kiadvány producere, rendezője és szerkesztője is maga Beyoncé volt.
Nemcsak a különféle koncertekbe
pillanthatunk bele, hanem a világ
minden táján előadott show-k valódi
kulisszák mögötti világába is.

Taio Cruz
Rokstar

Universal Music
Az angol fenegyerek, énekes-dalszerző és rapper Taio
Cruz nagy sikerű, 2009-ben megjelent Rokstarr
című albuma újra a boltok polcaira került egy
különleges, bővített kiadásban. A korábbi
album, amin olyan slágerek szerepeltek, mint a
Kesha-val közösen előadott Dirty Picture, vagy
a Dynamite, négy vadonatúj számmal egészült
ki, köztük a Higher című dallal, melyet Taio Kylie
Minogue-gal közösen készített.

KULtÚrA

Mozi

Könyv
Búcsú Vera: Erotokulinária
ENDREI KÖNYVEK KIADÓ

A kötet Új-Zélandon élő szerzője
ételeken, fűszereken keresztül
festi le a szerelem legkülönfélébb
árnyalatait, a megismerkedéstől
kezdve, az első éjszaka szenvedélyén át, a
veszekedés és szakítás fájdalmáig, az érzelmek
teljes skáláján mozogva. Teszi ezt úgy, hogy az
érzelmek teljes skáláját a formai változatosság is
követi: versek, szabadversek, szavak hullámzása
és prózai megfogalmazás egyszerre teszi a
könyvet egy finoman nőies, könnyed humorú,
de vesébe látó, egyszerre gondolkozni hagyó és
önmagát felvállalni tudó, egyedülálló alkotássá.

David Nicholls: Egy nap

Gulliver utazásai

CARTAPHILUS KÖNYVKIADÓ

INTERCOM

Lemuel Gulliver (Jack Black) igazi kisember. Pedig
egy nagy New York-i újságnál dolgozik – igaz, csak a
postázóban. Gulliver ráveszi az utazási szerkesztőt,
egyben plátói szerelmét, hogy adjon neki egy komolyabb munkát, méghozzá a Bermuda-háromszögben.
Gulliver hajótörést szenved, és egy különös törpekirályságban találja magát, ahol a miniatűr uralkodónak azt hazudja, hogy ő az Egyesült Államok elnöke.
Aztán részt vesz a helyiek háborújában és békéjében, szerelmi és stratégiai tanácsokat ad nekik –
egészen addig, míg meg nem jelennek az óriások…
Mozibemutató: 2011. február 3.

DVD

Díva

INTERCOM
A kisvárosi lány, Ali Los Angelesbe utazik, hogy megvalósítsa élete álmát és híres énekesnő váljon belőle. Az izgalmas, a kabarék világát idéző Burlesque
Lounge klubban szerez pincérnői állást. Ali a reflektorfénybe vágyik, ki is küzdi magának a lehetőséget. Fantasztikus zenei-táncos betétek és szemkápráztató látvány vezeti a nézőt egy különös világ kulisszái mögé, a
főszerepben Christina Aguilera-val és Cher-rel.
Mozibemutató: 2011. február 3.

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

A kritikusok és az olvasók
egybehangzó véleménye szerint
kétségtelenül a legeredetibb és
legjobb szórakoztató szerelmes
regény a Bridget Jones naplója óta. Emma és
Dexter története egyetemi ismeretségükkel
kezdődik. Az egymást eleinte csak kerülgető
fiatalok a diplomaosztó buli után kalandos
éjszakát töltenek együtt. Ám a sors úgy hozza,
hogy noha jó barátok maradnak, az útjaik
elválnak: Emma munkát keres, a jómódú
családból származó Dexter pedig utazgatni kezd.

JÁTÉK!

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
február 13-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Ross King:
Michelangelo és a Sixtus-kápolna című könyvét.
Előző számunk nyertese: Kováts Kinga, Mozsgó.
Nyereménye: Bereznay Tamás:
Németország ízei című könyve.

Ross King: Michelangelo
és a Sixtus-kápolna

Kaptár 4

InterCom
Ragályos vírus pusztít a világban,
amelynek áldozataiból élőhalottak
lesznek. Alice (Milla Jovovich) fáradhatatlanul próbálja felkutatni a túlélőket, de a Védernyő Vállalattal
vívott harca egyre kilátástalanabb.
Állítólag Los Angeles az egyetlen
biztos menedék az élőholtak elől,
ám amikor megérkeznek az Angyalok Városába, élőhalottak ezreivel
találják szembe magukat.

Marmaduke

InterCom
Marmaduke, a család kicsi kutyája hatalmasra nőtt, mindenkinél
erősebb és makacsabb lett. Amikor gazdái, Winslow-ék úgy döntenek, hogy Kaliforniába költöznek,
Marmaduke elhatározza, hogy ő is
új életet kezd: az új szomszédságban eljátssza a született falkavezért, csak hogy elnyerhesse a gyönyörű afgán agár, Jezebel szívét. De
hősünk nem harcra termett...

Dorian Gray

ADS
London ködös, egyhangú estéit egy
kivételesen jóképű ifjú feltűnése
pezsdíti fel. Dorian Gray tiszta lelkületével hamar közkedvenccé válik.
Lord Henry Wotton azonnal lecsap
a tapasztalatlan Dorianre, s megfertőzi az örök élet utáni csillapíthatatlan vágy érzetével. Ráveszi,
hogy hedonista elvek szerint éljen,
s Dorian egyre lejjebb csúszik a
kétes hírű nők és az ópiumbarlangok közötti körforgásban.

PARK KIADÓ

A Sixtusi-kápolna mennyezeti freskója a festészet történetének egyik legelképesztőbb és legcsodálatosabb alkotása. 1508-ban II. Gyula pápa bízta
meg Michelangelót a freskó elkészítésével, s
a 33 éves szobrász négy éven át, gondosan
összeválogatott segédek csapatával dolgozott
a monumentális művön. Rajzok és vázlatok
ezreit készítette, hátfájdító testtartásban megszámlálhatatlan órán át festette a harmincméteres magasságban ívelő boltozatot. Ross King
számos legendát szertefoszlató könyvében
ismerteti meg olvasóival a modern Michelangelo-kutatás legújabb megállapításait.
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HIGH-teCH

Újhullám
az

elek tronikai iparban általában tavasszal érkezik eGy úJabb vásárlási

hullám .

a

maGukra adó Gyártók erre az idŐszakra is úJdonsáGokkal
készülnek , ezekbŐl mutatunk be néhányat.

Sennheiser PXC 360 BT – Fülbemászó

A zenehallgatásban a Sennheiser neve egyet jelent a minőséggel és a legtisztább hangokkal. Mindezt sokan
csak otthon élvezhetik, pedig a Sennheisernek van megoldása azoknak is, akik útközben sem szeretnének
lemondani a tiszta hangokról. A PXC 360 BT olyan hangterjedelmet szólaltat meg, amelyről egy mobil- vagy
laptophasználó ritkán álmodhat, s a tetejébe minden adatátvitel Bluetooth-kapcsolaton át zajlik, vezeték nélkül. A hangátadás a vezetékmentes technológiával is szakadás- és problémamentes, útközben gondtalanul
élvezhetjük tehát kedvenc zenéinket.
Info: www.sennheiser.com

Nokia C7 – Formás

A Nokiának a C7 volt a tavalyi utolsó nagy dobása; ez fiatalos kialakításával, egyszerű, de tetszetős formájával, új Symbian 3-as operációs rendszerével és mérhetetlen tudásával szinte mindenkit lenyűgöz. A teljes érintőképernyős 16:9 nHD (640×360) felbontású AMOLED kijelzővel felszerelt C7 szinte
minden lényeges kiegészítőt megkapott (GPS, A-GPS, iránytű, b/g/n WIFI,
HSDPA, Bluetooth, 8 magapixeles kamera), amit csak kívánhatunk egy készülékbe. Emellett 8 gigabájt belső memóriája van, amely microSD kártyával
tovább bővíthető, egészen 40 gigabájtig. A beépített Nokia e-mail ügyfél mellé
gyárilag kapunk navigációra is képes OVI Maps térképet, illetve előre telepített
Facebook-alkalmazást, amellyel azonnal kapcsolatba léphetünk ismerőseinkkel.
Info: www.nokia.com

Philips Ambisound HTS7140 – Megszólal

A Philips fekvő oszlopra emlékeztető SoundBar térhatású házi mozija tökéletes hangzással és esztétikus megjelenésével egyszerű, de nagyon
szórakoztató kiegészítője lehet otthonunknak. Az egybeépített egység egy mélynyomó ládával kiegészülve 7.1-es hanghatásokat is produkálhat. Beépített Blu-ray lejátszója jóvoltából a Dolby TrueHD /DTS-HD tartalom jelveszteség nélkül szólalhat meg, mert nincs kábelrengeteg.
A lejátszó 3D-előkészítésű, így egy jeladóval azonnal 3D-s filmeket is megnézhetünk rajta a kiegészítő szemüvegekkel. Az Ambisound rendszer összteljesítménye 500 watt. A készülék a DVDfilmeket 1080p-re javítja, és felismeri a DivX/
Ultra és az MKV formátumot is. A Philips csinos házimozi-rendszere DNLA-képes, emiatt
Ethernet csatolón át PC-hez is csatlakoztatható, vagy használható a beépített USBcsatlakozóval, amelyen át külön hordozóról
filmeket játszhatunk le.
Info: www.philips.com
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MOL Green Kártya
Önnek, cégének, családjának!

Felejtse el a papíralapú szerződéskötést!
Igényeljen online módon Ön is Green Kártyát, hogy mihamarabb
élvezhesse a kártya által nyújtott 5 Ft/liter üzemanyag-kedvezményt
az Ön által kiválasztott MOL-töltőállomásokon!

Kerüljön előnybe!
További részletek a www.mol.hu weboldalon.

HATÁRTALAN LENDÜLET | www.mol.hu

ÖTCSILLAGOS BORESEMÉNY
A nagy sikerű VinCE 2010 boresemény után 2011 márciusában ismét a boré lesz a főszerep az ötcsillagos Corinthia Hotel Budapest épületében, Budapest szívében. Két napon át a világ
sztárszakértői kóstoltatják a világ csúcsborait: itt lesz Kalifornia legendája, az évezred pezsgőjét alkotó champagne-i ház képviselője, Chile legnagyobb presztízsű borászata, a londoni
Master of Wine Intézet (a „borvilág jediképzője”) elnöke és jónéhány mestere, kóstolható lesz Bordeaux arany árában mért folyékony aranya, a napfényes Andalúzia pompás sherry borai,
de a pálinka szerelmesei is megtalálják a csupa gyümölcs párlat legszebbjeit. A mesterkurzusok és workshopok után délután 120 hazai és környékbeli csúcsborászat kínálja legjobb borait.

3000 borimádó
lehet részese az élménynek
120 csúcsborászat
és pálinkafőzde borai és pálinkái kóstolhatók szabadon, korlátlanul

2

20

mesterkurzus és workshop a világ top boraival
teljes nap a bor (és pálinka) jegyében

Jegyek

5500 forinttól.

További információ: www.vince2011.com

EZ A KUPON

1000 FT-OT ÉR!

Vágja le és küldje be nevével és e-mail címével a kupont a szervező Decanter
magazin szerkesztőségébe (1012 Budapest, Pálya u. 9.).
Hamarosan e-mailt kap, hogy VinCE-jegyét miként vásárolhatja meg
5500 Ft helyett

4500 Ft-ért.

Az akció csak a februárban beérkezett kuponokra vonatkozik.

HOrOSZKÓP

HALAK

02. 20. – 03. 20.
Kicsit szorongva lép be a februárba, de végül is semmi rossz
dolog nem leselkedik önre. Higgye el, soha sem szabad
olyan dolgok miatt aggódni, amelyek soha nem is következnek be. Ez csak felesleges lelki energiát von el öntől.
A legjobb, ha ebben az időszakban szeretteivel, legközelebbi barátaival törődik. Az előző hónapban már önre mosolygott Ámor, miből gondolja, hogy most elfordítja az arcát?

KOS

Ashton Kutcher
1978. 02. 07.

Zigi Zhang
1979. 02. 09.

Robbie Williams
1974. 02. 13.

03. 21. – 04. 20.
Az optimizmust jelölő Jupiter bent jár a jegyében, az Uránusz pedig közeledik ahhoz a pozícióhoz, ami hatalmas
életerővel, cselekvő aktivitással ruházza fel önt. Mindezek
után nem véletlen, hogy azt érzi, tele van életerővel és lendülettel. A február hónap mottója az ön számára ezért leginkább az lehet, hogy „fogj bele, valósítsd meg!”

BIKA

04. 21. – 05. 20.
Az előző hónap nyugodtabb hangulata ebben az időszakban is megmarad, bár bizonyos napokon egy kicsit több
elintéznivaló szakad a nyakára, mint ahogyan azt szerette
volna. Ebben szerepe lesz annak is, hogy mások helyett
is átvállal dolgokat. Először küzdjön meg a saját feladataival, és csak akkor vállaljon el másoktól egyéb tennivalókat, ha marad még erre ereje és ideje.

IKREK

VÍZÖNTŐ

RÁK

OROSZLÁN

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS
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11. 23. – 12. 21.
Többször elmondtam már, hogy önről azt tartja az asztrológiai
hagyomány, hogy általában ott szeret lenni, ahol épp nincsen.
Nos, ezt most azért hangsúlyozom ki, mert ebben a hónapban
szívesebben lesz úton, mint odahaza, mintha az élete egy állandó mozgásból állna. Lehet, hogy családja ennek nem igazán
örül, de azért a végén csak sikerül majd velük egy egészséges
kompromisszumot kötni.

08. 24. – 09. 23.
Ha ennek az évnek az első napjaiban sikerült egy régebbi tervét megvalósítania, vagy legalábbis lépéseket tenni a
megvalósítás felé, akkor most nyugodtnak érezheti magát.
De azért vigyázzon, nehogy elbizakodottá váljon, mert állnak még ön előtt nehézségek. Ne engedje, hogy bárki is
lebeszélje arról, amit eddig elhatározott. Február közepétől anyagi helyzete is javulni fog.

10. 24. – 11. 22.
Az előző, sok szempontból feszültebb hónap után megint a
mosolygósabb arcát mutatja ön felé a sors. Igaz, ebben nagy
része lesz annak is, hogy bátrabb, magabiztosabb lesz, sőt megszokott maximalizmusa is visszatér. Most jön el az idő, amikor
párkapcsolatát és hivatását könnyedén össze tudja egyeztetni.

07. 23. – 08. 23.
Kedves Oroszlán szülött, most az egyszer tegye meg, hogy
gondolatban elengedi a napi gondokat, és egy kicsit lazít!
Így marad egy kis szabadideje, ami feltölti a lelkét. Találkozni fog valakivel, aki egy érdekes, új szabadidős programot kínál önnek. Ne habozzon, próbálja ki! Úgyis régen
próbált már ki új dolgokat, holott most épp erre lenne a
legnagyobb szüksége.

09. 24. – 10. 23.
Lehet, hogy kicsit kedvetlenül fog kezdődni ez a hónap, de cserébe az élet egy olyan kellemes meglepetést kínál, ami visszahozza erejét és életkedvét. Az egyik ilyen kellemes meglepetés
valószínűleg egy érdekes, új találkozás lesz, ami segít majd sok
mindent új fényben látni. Február közepén szívesen megy emberek közé, olykor a társaság fénypontja lesz.

06. 22. – 07. 22.
A Mars kedvező fényszöget vetít az ön jegyére, ami szokatlanul nagy tetterőt biztosít. Vegye számba, van-e olyan
életterület, amin változtatni szeretne, és ami különösen megéri a beléje fektetett energiát. Ha ezt megtalálta, akkor már semmi sem tarthatja vissza a sikertől. A Rák
férfiak számára a magánélet most különösen sikeresen
alakulhat. Ámor a mosolygós arcát fordítja feléjük.

01. 21. – 02. 19.
Mindaz, ami az előző időszakban megtorpant, az ezekben a
napokban olyan erővel tör lendületre, hogy még ön is meg
fog lepődni. Használja ki tehát jól a sors szelét! Legyen határozott, magabiztos, és higgyen abban, hogy az élete sikerekben gazdag, és hogy ami energiát eddig beléfektetett, az most
majd megtérül.

05. 21. – 06. 21.
Ha az előző hónapokból maradt tisztázatlan ügye, akkor itt
az ideje, hogy lépéseket tegyen ezek megoldása felé. Higgye
el, azzal a személlyel, akivel most éppen nincs jóban, együtt
nevetnek majd azon, ami korábban félreértést okozott. Ha
januárról maradt pár befejezetlen, nem szívesen végzett
munkája, akkor azt most könnyedén be fogja pótolni.

SZŰZ

Shakira
1977. 02. 02.

BAK

12. 22. – 01. 20.
Ha teheti, ne keveredjen vitába senkivel, inkább vonuljon félre.
Ez nem megalkuvás, ösztönösen érezni is fogja, hogy a megszokottnál is több csendre, nyugalomra van szüksége. A Vénusz az
ön jegyén vonul át, ami most a leginkább annak kedvez, hogy
kiélvezhesse az élet csendes, apró örömeit.

fejtörő
KÉRJÜK
A SORRENDET!
Rakd a képeket időrendbe
aszerint, ahogy a baba
megjelent és eltűnt
az ajtó mögött!

HÁROM EGYENEST!
Húzz az ábrába három egyenes vonalat úgy, hogy az
édességeket válaszd el egymástól! Ügyelj arra, hogy a
cukorkákat sehol ne húzd át a vonalakkal!

Megfejtés: HÁROM EGYENEST

KIEMELÉS
A hiányos kép mindegyik részletét megtalálod a felső és az alsó sor valamelyikében, sőt még egy felesleges darabka
is akad köztük. Melyik képkockára nincs
szükség a kép helyreállításához?

Megfejtés: KIEMELÉS: A G betűvel jelölt képdarabkára nincs szükség a kép helyreállításához. (1-H, 2-F, 3-B, 4-D, 5-A, 6-C, 7-E); KÉRJÜK A SORRENDET: 1-E, 2-F, 3-C,
4-B, 5-A, 6-D
A rejtvény megfejtés ét február 13-ig kérjük nyílt levelezőlap on szerkesztős égünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budap est, Pálya utc a 9.). Februári rejtvényünk helyes beküldői között könyvcsomagot
sorsolunk ki. A januári nyertesek: Simonné Vecsei Katalin, Sárvár; Kocsis Pál, Kecskemét; Németh Imréné, Szombathely; Bene Sándor, Rétság; Havasiné Szecskó Andrea, Szigetszentmiklós. Gratulálunk!
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GYEREKSZ EM
PÉLDAKÉP

MŰVÉSZETI EGYESÜLET
MoL GYERMEKGYÓGYÍtÓ P RoGRAM

A GYEREKSZEM MŰVÉSZETI EGYESÜLET A HŰVÖSVÖLGYI GYERMEKOTTHONBAN
2003 ÓTA, A SZILÁGYI ERZSÉBET GYERMEKOTTHONBAN 2008 ÓTA TART TERÁPIÁS
JELLEGŰ FILMKÉSZÍTŐ SZAKKÖRÖKET. SZINTÉN AZ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN IDÉN
TAVASSZAL IMMÁR HARMADIK ALKALOMMAL KERÜL MEGRENDEZÉSRE
A NEMZETKÖZIVÉ DUZZADT

2007-ben a Hűvösvölgyi nevelőotthonban tartott filmszakkörök termését látva született meg Grosch Nándorban, a szakkör vezetőjének, a Gyerekszem Művészeti Egyesület elnökének a fejében az az ötlet, hogy
érdemes lenne egy országos gyermekfilmfesztivált
rendezni. Egyfelől ismerkedés, tapasztalatcsere céljából, másfelől, hogy az intézetben nevelkedő gyerekek
élesben mérkőzhessenek meg a rendes családi közegben élő társaikkal. Arra a kérdésre, hogy ezt a kihívást hogyan élték meg az intézetben nevelkedő gyerekek, Grosch Nándor azt mondja, hogy „izgultak, de
edzeni kell őket”. A zsűribe
már az első évben
olyan illusztris sze-
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GYEREKSZEM FILMFESZTIVÁL.

mélyeket sikerült megnyerni, mint többek között a Simon
Mágust jegyző Enyedi Ildikó
vagy a cannes-i filmfesztiválon
díjakat nyert Kocsis Ágnes. Az
első, Millenárison megrendezett fesztiválra több mint kétszáz film érkezett be.
A 2011. márciusi Gyerekszem
Filmfesztiválra már Finnországból, Görögországból, Spanyolországból, Oroszországból, Szlovákiából, Horvátországból, sőt
még Dél-Koreából is érkeztek
pályamunkák, melyeket egy
diákzsűri bírál el.
A nevelőotthonokban a szakkörök kétféle korcsoportban zajlanak – a prepubertások, azaz 6–11
évesek és a posztpubertás, azaz a 12 évesnél
nagyobb gyerekek részvételével. A másfél órás foglalkozásokra heti egy alkalommal kerül sor.
A gyerekeket végigvezetik a teljes
filmkészítés folyamatán a forgatókönyvírástól a stábverbuváláson és a jelmezpróbákon
át egészen a forgatásig. A filmfesztiválon nem
kötelező a részvétel, és ugyan van külön intézeti
bemutató, de a gyerekek zöme szívesen vesz részt
a nagy megmérettetésen is. „Általában az a cél, hogy
az a gyerek, akié a történet, a film főszerepét
is eljátssza, de ha mégis be akar bújni
valaki más bőrébe, annak sincs akadálya” – mondja Grosch Nándor.
A gyerekek nagyon könnyen megtanulják a kamerát mozgatni, vágni, és ami a legfontosabb, amiért
tulajdonképpen létrejött a filmkészítő szakkör, hogy a gyakran igen mély traumáikat, belső
szorongásaikat a film játékos terében képesek lesznek

újra átélni, és ezáltal dolgozni rajta. Ezek a gyerekek,
akik családban nevelkedő társaikkal ellentétben sokszor nem élhetnek meg teljes gyerekkort, nem egyszer
a szüleik felnőtt világát hozzák be a filmen keresztül a
saját gyermekvilágukba. Grosch Nándor tapasztalata
szerint a gyerekek nagyon zsigerből játszanak, és rendkívül hitelesen tudnak megszólalni, főleg, ha dokumentumfilmet forgatnak. „Az évek során egy-egy gyerek
filmjeiből komoly lelki fejlődési ív rajzolódik ki, a teljes
passzivitásból a cselekvőképes, a kinti világgal együttműködésre kész magatartásig.”
Az idén a Merlin Színházban és az Uránia Nemzeti Filmszínházban megrendezendő filmmustrán már
hagyományszerűen különféle járulékos programokra is sor kerül, így konferenciára, konzultációkra,
smink- és jelmezfotózásra, animációs és natúrfilmes
workshopokra. A több hónapos felkészülést és a fesztivált a MOL Gyermekgyógyító Programja támogatja.
A Gyermekszem Egyesület hivatásának tartja, hogy
a filmszakkörök vezetését lehetővé tevő módszertani tudást átadja nevelőtanároknak, ezért szerte az
országban tart egy 60 órás, akkreditált módszertani
képzést filmes szakemberek és pszichológusok bevonásával. A jövőben szeretnék ezt a nemzetközi színtérre is kiterjeszteni. www.gyerekszem.hu
Barta Judit
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Mazda6 modellek 4.999.900 Ft*-tól

Aki a különlegest keresi, tudja, hogy a Mazda6-ban mindent megtalál,
B
ami a dinamikus és biztonságos vezetéshez feltétlenül szükséges.
6
A hat légzsák, a bi-xenon adaptív fényszórók, a vészfékezésre figyelmeztető,
a
d
z
valamint a sávváltást segítő rendszer mind-mind az Ön vezetési élményéa
nek záloga, a szórakozásról pedig a Bose prémium hangrendszer gondoskodik.
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*A feltüntetett fogyasztói ár a benzines Mazda6 Sedan 1.8 CE felszereltségi szintre vonatkozik.
Az ajánlat 2011.01.01-03.31. között érvényes. A kép illusztráció.
Átlagfogyasztás: 5,5-8,1 l/100 km, CO2- kibocsátás: 147-193 g/km.

