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Rajt!

Kérdezzünk meg egy motorost, mennyire várja a tavaszt…
Áprilisi számunk mellékleteként Talmácsi-ajándékfüzettel lepjük meg Önt: várja 
velünk együtt a MotoGP-szezont! Talma 2010-ben a MotoGP új kategóriájában, a 
600 cm3-es Moto2 sorozatban áll rajthoz a Fimmco SpeedUp Team színeiben. Meg-
ismertetjük Önt a most induló Moto2 alapjaival, a verseny színfalak mögötti világá-
val, és Gábor kedvenc motoroskiegészítőivel.
Magazinunk hasábjain is figyelmet szentelünk az utcai motorosoknak, és a téli pihe-
nő utáni tavaszi karbantartáshoz tanácsokat adunk azoknak, akik a garázsukban 
pont egy gépsárkányt tartanak.  
Ápoljuk értékeinket, gondoskodjunk hosszú távon. A MOL Új Európa Alapítványa 
azért hozta létre a MOL Tehetséggondozásért díjat, hogy felhívja a figyelmet a peda-
gógusok áldozatos és eredményes munkájára. A harmadik MOL Tehetséggondozá-
sért díj átadásáról lapunkban is olvashat.
És hogy az Ön egészségéről is gondoskodjunk, lapozza fel táplálkozási tanácsok-
ról szóló rovatunkat!
 

Kívánunk Önöknek áprilisban egészséget, napfényt és lendületet!
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Hibrid Ferrari  Elérkezett hát az idő: a Ferrari is 
beadta derekát és elkészítette első hibrid modelljét. 
Az 599 GTB-ben azért maradt egy V12-es motor is, 
azonban mellette már ott pörög az elektromos haj-
táslánc, és így a Ferrari talán lekerül az amerikai kör-
nyezetvédelmi hatóság feketelistájáról. 

Mercedes SLS a Forma–1-ben  Az idei sze-
zonban egy sirályszárnyas Mercedes SLS a bizton-
sági autó a Forma–1-es versenyeken. Az SLS folytat-
ja a márka hagyományait, és 1996 óta már a hatodik 
modellként szolgálja a biztonságos versenyzést. 
Az új autó az SL63-at váltja fel. Az SLS-ben 571 lóerős 
motor dolgozik, a tetején kamerával egybeépített 700 
LED-es villogófény, a sofőr pedig rádión kommunikál-
hat a versenyzőkkel.

Genfbe ment az Opel Ampera  Ami azért nagy 
szó, mert az Ampera, a leendő sorozatgyártású elekt-
romos Opel, valóban a saját négy kerekén gurult el 
a svájci autókiállításra. A Rüsselsheim és Genf közöt-
ti 600 kilométeres úton az Opel elektromos fejleszté-
si igazgatója, Gherardo Corsini ült a konnektorból tölt-
hető Ampera volánjánál. Tisztán villanymotorral 60, 
míg a benzinmotorral hajtott elektromos hibrid üzem-
módban 500 kilométert tud megtenni a jármű. 

Magnéziumautó  A sportkocsikat gyártó AC Cars 
a repülőgépiparban is használt megoldáson töri 
a fejét: olyan autót fejlesztenek, amelynek karosszé-
riája magnéziumból készül. Az így létrejövő héj köny-
nyű és rendkívül szilárd. A technológia a fejlesztők 
szerint az elektromos autók esetében lehet nyerő, 
ahol komoly energiamegtakarítást lehet elérni a köny-
nyű vázszerkezettel. 

Visszatér a Hispano Suiza  Az egykor méregdrá-
ga luxusautókat kínáló spanyol cég Genfben tért visz-
sza a piacra, a változatosság kedvéért egy méregdrá-
ga luxussportkocsival. Az autó szögletes formaterve 
saját tervezés, az 5,2 literes V10-es motort azonban 
az Auditól szerezték be. Viszont már önerőből növel-
ték 750 lóerőre a teljesítményét, így 3,4 másodperc 
alatt gyorsul százra, és 330 km/h a végsebessége.

Citroën Survolt: ha Batman ralizna
Elképesztő tanulmányt tettek le az asztalra a Citroën mérnökei. A tavaly bemutatott Revolte-modellt fejlesztették 
tovább egy kétajtós szuperagresszív mini sportautóvá. A Survolt teli van spoilerekkel és légbeömlőkkel, 
úgy néz ki, mint amivel akár holnap el lehetne indulni a ralibajnokságon. A 3,85 méter hosszú, 
1,87 méter széles és 1,2 méter magas autó utóda akár az Audi TT-nek is ellenfele 
lehet. Méghozzá elektromos hajtáslánccal. A mérnökök 
ugyanis itt is a Revolte hajtásláncát gondolták 
tovább, azaz a Survoltot is egy apró ben-
zinmotorról tölthető elektromos erőfor-
rás röpítheti. Bár ezt a modellt bizto-
san nem láthatjuk viszont az utcán, 
a formai és technikai megoldások a 
jövőben visszaköszönhetnek más 
Citroën-modelleken.

Végre itt van az Alfa Romeo Giulietta
Az olasz autógyártó végre visszaadta a lelkes rajongóknak azt, amit már annyira vártak: Genfben hivatalosan is 
bemutatták az új Alfa Giuliettát. Sportos, vonzó külső, kicsit nagyobb, mint az előd (4,35 méter hosszú, 1,8 méter 
széles), de továbbra sem családi nyaralásra van kitalálva, a csomagtere ugyanis mindössze 350 literes. Fontosab-
bak a motorok, melyekből eleinte két-két benzines és dízeles változat lesz. Előbbiek 1.4 literesek, az egyik 120, 
a másik 170 lóerős (ez MultiAir vezérlést kap). Az 1.6-os dízelek 105 és 170 lóerőt tudnak leadni. Lesz egy 235 
lóerős csúcsmodell is: a Quadrofoglio 
Verde pár hónappal később 
érkezik majd. 

Modellfrisítés a Mazdánál
A megújult Mazda6-ot arra tervezték, hogy folytassa elődje sikerszériáját. A modellfrissítés során előnyös tulaj-
donságait tovább hangsúlyozták: működése környezettudatosabb lett, belső tere pedig fokozott biztonság- és 
prémiumérzetet közvetít. Az összes karosszériaváltozat (Sedan, Sport és Sportkombi) új, sportos és áramvo-
nalas orrkialakítást kapott, míg a beltérben a krómozott és zongoralakkal fedett felületek gondoskodnak a 
minőségi benyomásról. A most bevezetésre kerülő, új MZR 2.0 DISI benzinmotor kimagaslóan csekély üzem-
anyag-fogyasztást ér el alacsonyabb károsanyag-kibocsátás mellett, miközben teljesíti az Euro5-ös előírásokat, 
ugyanakkor megőrzi a korábbi kétliteres motor sportos karakterét, melynek helyébe lép. A megújult Mazda6-
ban számos új, aktív biztonsági rendszer (visszagurulás-gátló, adaptív fényszóró, ill. vészfékezésre figyelmez-
tető rendszer) is bemutatkozik.
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A KTM rajthoz áll a Man-szigeten
A gazdasági válság nem rettenti el a KTM-t, hogy új utakat próbáljon 
ki, így az osztrák gyártó általános meglepetésre rajthoz áll a legendá-
san hírhedt Man-szigeti Tourist Trophy-viadalon. Három kategóriában: 

Superstock, Superbike és Senior osztályban lesznek ott a rajt-
vonalon a narancssárga-fekete gépek. Eddig egy pilóta neve 

biztos a márka listáján: a 26 éves brit James Edmeades ül 
az egyik motor nyergébe. A több mint százéves múltra visz-
szatekintő versenyt május 29. és június 1. között rendezik 
a Man-szigeten.

Yamaha Superténéré
A név kötelez, a Ténéré-modellek rajongói nem érik be 
akármivel, úgyhogy a japán gyártónak alapos munkát 
kellett végeznie az új modellel. Az XT 1200Z a Yama-
ha eddigi legnagyobb soros kéthengeresét kapta, egy 
1199 köbcentis erőforrást, ami 7250-es percenkén-
ti fordulatszámon 110 lóerőt tud leadni. A 114 Nm-es 
maximális nyomaték már hatezres fordulatszámnál 
rendelkezésünkre áll. A hengerenkénti dupla vezérmű-
tengelyek négy-négy szelepet vezérelnek. A káros vib-
rációkat két kiegyenlítőtengellyel tompítják. A motor 
tele tankkal 261 kiló, azaz igen jó formában kell len-
nie annak, aki uralni akarja. 

918 Spyder, a villany-Porsche
A Porsche is elkészítette a maga elektromos rakétáját. Persze egy vérbeli autógyártó, ha akarna sem tudna elszakadni a szívének oly  kedves V8-as benzinmotortól, úgyhogy az ott van 
a 918 Spyderben is, csak éppen még három villanymotor is dolgozik mellette. A Porsche által kidolgozott rendszer mind a négy kereket hajtja. A hátsó kerekeket egy 500 lóerős V8-as 
és egy villanymotor, a két első kereket pedig két kisebb teljesítményű villanymotor hozza mozgásba. A bonyolult meghajtás többféleképpen működhet, városban akár tisztán elektro-

mos üzemben is kocsikázhatunk. A négy motor összteljesítménye rövid idő-
re elérheti a 718 lóerőt, így a tanulmányautó akár 3,2 másodperc alatt 

felgyórsulhat a 100 km/h-ra, végsebessége pedig elvileg 
320 km/h körül van.
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A Porsche is elkészítette a maga elektromos rakétáját. Persze egy vérbeli autógyártó, ha akarna sem tudna elszakadni a szívének oly  kedves V8-as benzinmotortól, úgyhogy az ott van 

Álcázott erőművész: Škoda Fabia RS
Némi kompromisszum árán, de azért a Škoda csak elkészítette a kis Fabia RS-változatát. Miután nem sok pénz 
jutott a fejlesztésre, így az alapmodellen nem sokat vál-
toztattak, egy-két apró kiegészítőtől és a 17 hüvely-
kes felniktől eltekintve, az RS alig különbözik 
egy szimpla Fabiától. A hajtáslánc is isme-
rős lehet, mégpedig a VW Polo GT-ből 
és a Seat Ibiza Cuprából. 1.4 lite-
res, 180 lóerős turbós-kompresz-
szoros motor, hétfokozatú DSG-
váltóval, és XDS-rendszerrel (az 
önzáró differenciálmű funkció-
ját valójában az első fékek töl-
tik be). A Fabia RS 7,3 másodperc 
alatt gyorsul százra, és 225 km/h a 
végsebessége. 

BMW-vel a riksák között
A Red Bull szívesen szórakoztatja az embereket a világ bárme-
lyik szegletében. Ezúttal Srí Lanka fővárosának, Colombónak a 
lakói jártak jól, akik a négyszeres freestyle motocross világbaj-
nok Chris Pfeiffer produkcióját bámulhatták tágra nyílt szemek-
kel. A 40 éves motoros sztár a belvárosban riksával versenyzett, 
egykerekezett, és mindenféle mutatványokkal szórakoztatta a 
népes publikumot.

5 autós-motoros hírek



sztárteszt �

stílus&lendület

tízszeres amatőr, hatszoros profi magyar bajnok, világbajnoki 7. és 8. helyezett. Harminc 
éve koptatja a parkettet, a Szombat esti láz versenyzőjeként Csonka andrással újra divatba 
hozták a társastáncot, amit nem csak művel, tanít is. Keleti andrea mesél szenvedélyéről.

Tánclépésben
Stílus&lendület: Azt kérte, a tánciskolában üljünk le 
beszélgetni. A hazai pálya nyugalma miatt, vagy azért, 
mert a munka sosem állhat meg? 
Keleti andrea: Ahogy látja, a terem előtt már gyülekez-
nek az iskola profi táncosai. Edzésre jöttek, én pedig 
szerettem volna itt lenni, mikor megérkeznek, hogy egy-
két feladatot ki tudjak osztani nekik, amíg mi beszél-
getünk. 
S&l: A mai napig Önök készítik fel a versenyzőket is?
K. a.: Nem, velük külön edzők foglalkoznak. Jó ideig a 
férjem és én edzettük őket is, így a hétköznapokat a pró-
bateremben töltöttük a növendékeinkkel, a hétvégéket 
pedig különböző versenyeken. Ám, ahogy megszülettek 
a gyerekek, vissza kellett venni a tempóból. De az okta-
tás mellett így is folyton szervezünk valamit: bulit, nyá-
ri tábort, táncfesztivált, táncszínházat. Sokszor azt kívá-
nom, bárcsak fele ennyi munkánk lenne, aztán persze 
rájövök, hogy mégiscsak ez adja a sikerélményt.

S&l: Ahogy a szerelmét is a tánc adta. Véletlen szeren-
cse, hogy épp szakmabelivel hozta össze a sors, vagy 
volt benne némi tudatosság?
K. a.: Sosem törtem magam azon, hogy táncos párom 
legyen. De hát lehet a szerelem tudatos? Egyszerűen 
egymás mellé sodródtunk, és úgy vettük észre, pasz-
szolunk. Jól láttuk, így feszültség is viszonylag ritkán 
van köztünk.
S&l: Összhang a magánéletben és a munkában?
K. a.: Igen, többnyire. Annak idején nem is gondoltam 
volna, hogy egy felnőtt ember gondolatai ilyen nagy-
mértékben forognak a munkája körül. Zolival szeren-
csések vagyunk, mert együtt szövögethettük az álma-
inkat. Közösen hoztuk létre a tánciskolát, és akkor 
sincs harag, ha valamelyikünk túlvállalja magát. Olykor 
előfordul, hogy valamelyikünk éjszakába nyúlóan dol-
gozik, amit nehéz lenne megértetni egy olyan ember-
rel, aki nem éli maga is ezt az életet. A minap is együtt 

keltünk fel hajnali ötkor, hogy zenét válogassunk. 
S&l: Ahogy ezt meséli, csak úgy sziporkázik. Mint min-
dig. Ilyen vidámra kódolták?
K. a.: Meglehetősen pozitív az életszemléletem, de 
azért le tudna lankadni, ha nem inspirálna a környe-
zetem. Biztos, hogy kivételesen szerencsés vagyok, 
hiszen a párom a tenyerén hordoz, imádjuk a mun-
kánkat, egymást és a gyerekeket. Mikor reggelente 
belépek hozzájuk és ébresztgetem őket, a mai napig 
elcsodálkozom, hogy „Jé, ez mind az enyém?!” Ez fan-
tasztikus érzés!
S&l: Ha már a gyerekeket említi: Viki kilencéves, las-
san kiskamasz. Visszagondolva a saját gyerekkorára, 
van oka aggódni?
K. a.: Igen is, meg nem is. Én például sosem hallgat-
tam meg az anyukám véleményét. Ha azt mondta, 
húzzak sapkát, vagy vegyek harisnyát, ha korcsolyáz-
ni megyek, biztos lehetett benne, hogy az ellenkező-
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Új dimenzió

peugeot 5008-hoz
a következő kenőanyagot ajánljuk: 
mOl Dynamic Star pC 5W-30

Peugeot 5008
Motor:  1.6 VTi literes

Lökettérfogat: 1598 cm3

Max. teljesítmény:  

 115 Nm/156 LE, 5800 fordulat /perc

Hosszúság, szélesség, magasság: 

 4,529/2,118/1,632 mm

Max. sebesség: 195 km/h 

Gyorsulás: 9,7 s

Fogyasztás: 9,8/5,7/7,1 liter

Ár: 7 402 000 Ft

Fontosabb felszereltség/extrák:

Blokkolásgátló, vészfékrásegítés és automatikusan 

bekapcsolódó vészvillogó, ESP, isofix rögzítés, ködfény-

szóró, kétzónás automata klímaberendezés, tempomat 

és sebességhatároló.
Forintalapú, casco-köteles

finanszírozási ajánlat
Peugeot 5008

A tesztelt autó ára:  7 402 000 Ft
Két példa az autó megvásárlására:

Önrész: 1 850 500 Ft 

I. 72 havi részlet: 106 266 Ft

  (THM: 11,80%)

II. 84 havi részlet: 95 669 Ft

  (THM: 11,80%)

Merkantil Lízingvonal: (06 1) 2-68-68-68 
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A hirdetés nem minősül a Merkantil Bank részéről ajánlattételnek, célja a figyelem felkeltése.

A francia nem csak 
a balett nyelve…
Tizennyolc éves korom óta van jogosítványom, 
és rendszeresen használom is. Nagyon szeretek 
vezetni, lehetőség pedig adódik bőven. Ahogy any-
nyi minden az életemben, ez is a tánccal hozható 
összefüggésbe, hiszen a legtöbb versenyre autó-
val utaztunk, így jóformán egész Európát végig-
vezettem már. Olyan húsz-huszonötször jártam 
Angliában, de sokszor vezettem Németországba, 
Dániába, a szomszédos országokba és persze 
Franciaországba is. Tehát elég rutinos vezetőnek 
tartom magam, ugyanakkor óvatosnak is, ami a 
gyerekek megszületése óta még jobban igaz. 
Ha a család szempontjából nézem, ez a fehér óri-
ás nagyon praktikus lehet, ráadásul vezetni is egé-
szen különös élmény. Teljesen más dimenzió, mint 
amit megszoktam. Kifinomult, elegáns és nagyon 
designos.

termékeinket kedvező áron 
megvásárolhatja webshopunkban. 

mindenképp. Amit pedig 3-4 éve élek, az már bőven 
afelett van, amit valaha is álmodni mertem. Az, hogy a 
saját tánciskolámban taníthatok, hogy újra táncolhatok  
egy olyan csodás műsorban, mint a Szombat esti láz, 
hogy táncszínházat csinálhatok, ez mind egy-egy apró 
csoda.

jét csináltam. De ez a kamaszok 95%-ánál így megy. 
S&l: És mi volt a kis Andrea jó oldala? Tanulás, sport?
K. a.: Mindkettő. Noszogatás nélkül tettem a dolgom, 
jártam az edzésekre. Talán azért is, mert már elég 
korán sejtettem, hogy merrefelé tart az életem, így 
édesanyámnak emiatt nem kellett aggódnia. Ahogy az 
anyagiak miatt sem. Ha valamire nem futotta, előterem-
tettem saját magam.
S&l: Itt segítsen egy kicsit! Merrefelé is tartott ponto-
san? Hiszen hároméves kora óta balettozott, majd jött a 
ritmikus sportgimnasztika és a társastánc. Végül mégis 
a ruhaipari szakközépben kötött ki…
K. a.: A tánc egy dolog. Mindig szerettem mozogni, ver-
senyezni. Mikor 12 éves voltam, akkoriban játszot-
ták a mozikban a Flashdance-t. Mindenki tánclázban 
égett. Olyannyira, hogy néhányunknak még a Grease-t  
is sikerült megszereznie videón, ami kisebb csodának szá-
mított. Sőt, emlékszem, a Petőfi Csarnokba is rendszere-
sen eljártam, ahol egy ’Jackó-s’ diszkótánccsoport tagja 
lettem. Őrület! Viszont itt és a későbbi társastánci próbá-
kon is nagyon jól éreztem magam, és remek társaságba 
kerültem, ami nagyon sokat jelentett. Mindeközben meg-
tanultam varrni, magam készítettem a fellépő ruháimat.
S&l: Ezek szerint minden a tánc körül forgott?
K. a.: Igen. Napi három órát edzettem, tíz-tizenkettőt dol-
goztam. A végén már a nemzetközi mezőny is az én ruhá-
imban lépett színpadra…
S&l: Ez a feszített menet nem ment a teljesítmény  
rovására?
K. a.: Ezt nem tudhatom, de úgy gondolom, a lehetősé-
geimhez mérten mindent megtettem az eredményekért. 
Sokszor méltatlan körülmények között. Ausztráliában 
például egy ötdolláros szálláson csövesekkel laktunk 
együtt, mert erre futotta. Egy másik alkalommal stran-
don aludtunk, épp csak a 35 fok hiányzott, de renge-
tegszer éjszakáztunk autóban, útszéli parkolókban is. 
Egyszer az is megtörtént, szintén egy világverseny előtt, 
hogy egy hétig csak kenyeret ettünk, miután elfogyott 
az itthonról vitt szalámink. Ettől persze a sikereinket is 
nagyon másként éltük meg, mint a jobb helyzetben lévő 
versenytársaink.
S&l: Hogy érzi, táncosként elérte, amit elérhetett?
K. a.: Amit a lehetőségek engedtek, azt már akkor is, 

www.olajexpressz.mol.hu
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Hercegi járgányok
Vajon egy herceg vagy hercegnő autójára mondhatjuk-e azt, hogy ’király’? Végül 
is, kivel legyünk elnézőek, ha nem magunkkal szemben, ezért nagylelkűen 
hozzájárulásunkat adjuk az iménti fenséges jelző használatához. Ha meg közben 
bekukkantunk némelyik trónörökös garázsába, akkor nem is lesz többé kétséges, 
hogy a megfelelő szót használtuk a megfelelő időben és helyen.

Sejk Hamdan, Dubai – Bugatti Veyron
Bár szűkén vagyunk a helynek, a 26 éves leendő dubai államfő megérdemli, hogy teljes nevét leírjuk: Sejk Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum. Akinek akkora garázsa van, mint egy nagyobb bevásárlóközpont mélygarázsa, és olyan autógyűjteménye, amit ő maga is megirigyelne, 
ha történetesen nem éppen az övé lenne. De az övé valamennyi, és a több tucat közül is kiemelkedik az 1-es rendszámtáblával díszített 1 millió 
euró értékű Bugatti Veyron. Az angliai Sandhurst Katonai Akadémián végzett herceg büszke lehet még Mercedes SLR McLarenjére, a Maybachra, 
a Ferrarikra és Aston Martinokra, valamint a teljes Hummer-sorozatára is. 

Al Muhtadi Billah, Brunei 
Mosler MT900
A Brunei Állam szultánjának elsőszülött fia 36 

éves, és Oxfordban végzett, ahol csak az ő 
kedvéért hozták létre az Iszlám Tanulmá-

nyok és Nemzetközi Kapcsolatok 
tantárgyat. A herceg sikerrel vette az akadályt, gya-

nítjuk, osztályelső volt. 1998 óta hivatalosan is ő 
a szultáni cím elsődleges várományosa, és minő 
rossz hír, 2004 óta nős. Profi pool biliárd és sno-
okerjátékos, 2006-ban még világbajnokságon 
is indult. Talán nem meglepő, hogy lelkesedik a 
gyors, ritka és méregdrága autókért. A már-már 
unalmas Lamborghini Murcielago LP640, Mer-
cedes SLR McLaren és Ferrari 599 GTB mellett 

a Mosler MT900 az igazi különlegesség. Szénszá-
las váz, mindössze 900 kilós tömeg, 350 lóerő és 3,5 másodperces 

százas gyorsulás. A modellből mindössze három utcai és tizenegy ver-
senyváltozat épült.

meseautó �
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Harry, walesi herceg – Audi A3
Igazából Henry, de ezt ő maga sem veszi komolyan, ahogy egyébként is viszonylag kevés 
dolgot vesz komolyan az ifjú trónörökös. A 26 éves fiatalember több kiváló angliai iskolá-
ba is járt, köztük a legendásan elegáns etoni elit iskolába, amit remek eredménnyel vég-
zett el. Talán mondani sem kell, hogy kipróbált katona, szolgált a lovas regimentnél, és 
tizenegy hetet lehúzott Afganisztánban is. Az ifjú herceg imádja a sportokat: lovaspóló, 
rögbi, síelés, motokrossz – jöhet minden. Nem veti meg a bulizást sem, viszont az autók 

terén meglepően visszafogott. A családi márkahűség jegyében édesapjához (A8) és bátyjához (S4) hasonlóan ő 
is egy Audit hajt. Angliában az újságoknak hála ma már mindenki tudja, hogy a herceg tud 160 km/h-val menni 
az A3-as turbódízellel.

Willem-Alexander
Hollandia – kerékpár

Magunk sem gondoltuk vol-
na, hogy ilyen létezik. De, ha 
már mégis, akkor az csakis 
Hollandiában, a kerék-
pározás országában 
fordulhat elő, hogy 
egy koronás fő csa-
ládjával és testőre-

ivel együtt biciklivel hagyja el a palotát. 
A 43 éves, nős, háromgyermekes herceg víz-
ügyi mérnökként diplomázott a Leideni Egye-
temen, és hivatásszerűen óvja környezetét. 
Ő is megszállott sportbarát, a Holland Olimpi-
ai Bizottságnak is évekig tagja volt. Szabadide-
jében bringázik, görkorcsolyázik, síel, golfozik, vitorlá-
zik és sziklát mászik. Ha nem biciklin ül, akkor repül, 
ugyanis hivatásospilóta-jogosítványa van.

Frederik herceg, Dánia – Fisker Karma
A 42 éves hercegnek van még három másik keresztneve, és egy hivalkodóan tetszetős családneve is, ezekre azonban már tényleg nincs hely. Fia-
talkorában nem unatkozott: honi iskolák mellett megjárta a világ egyik legpatinásabb bentlakásos intézményét, a normandiai École des Roches-t, 
egyetemre járt a Harvardra, ahol politológiát tanult, három hónapot szolgált New Yorkban a dán ENSZ-képviseleten, majd 1995-ben a dániai Aar-
husban diplomázott, hogy aztán a párizsi Dán Nagykövetség első titkáraként álljon munkába. Természetesen volt katona is, a haditengerészet 
különleges alakulatánál szolgált. 2004 óta nős, két gyermeke van, és, mint odaadó apa ügyel rá, hogy utódai tiszta környezetet örököljenek. Ezért 
adta becses támogatását a Henrik Fisker által gyártott sportos hibrid, a Fisker Karma népszerűsítéséhez, melyet ő vezetett a tavalyi koppenhá-
gai klímakonferencián.
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Stílus&lendület: Nem olyan régen mutatták be a 
Szinglik éjszakája című filmet, amiben Ön az egyik 
főszereplő. 
gallusz nikolett: Eleinte klippeket forgattam, néme-
lyiket rendeztem is, a reklámfilmek és epizódszerepek 
is megtaláltak, de a nagyobb filmes feladatok eddig 
elkerültek. Vágytam ugyan rá, ha adódott lehetőség, 
hangot is adtam ennek, de mivel nem mozgok filmes 
közegben, nem volt annyira egyértelmű, hogy való-
ra is válik. De azért én mindig is hittem benne. Ami-
kor annak idején nem kerültem bele a Monty Python 
Spamalot előadásába, akkor felhívott az igazgató, 
és azt mondta, Nikikém, maximálisan magának való 
ez a zenei világ, el tudja énekelni, de alkatban, kor-
ban még nem érett rá, túl sok magában a vitalitás, 
nem adom oda a szerepet. Én ezt tudomásul vettem, 
mert úgy éreztem, van benne igazság. Akkortájt kis 
kárörömmel kérdezgették tőlem a ’jóakarók’, hogy 
mi is van velem, és én teljes lelki nyugalommal azt 
feleltem, hogy jógázni járok, és várom az első film-
szerepemet. Aztán egyszer csak tényleg megcsör-
rent a telefon, és Sas Tamás felkért erre a szerepre. 
Ha egyszer lesz lemezem, az is biztos valahogy így 
fog megvalósulni.
S&l: Vágyik rá?
g. n.: Bennem megvan a lehetőség. De óvatosan 
használom ezt a vágyakozás szót, mert inkább a pilla-
natban szeretném észrevenni a szépséget.
S&l: Sokáig külföldön élt, fantasztikusan énekel. 
Nem merült fel a nemzetközi karrier lehetősége?
g. n.: Épp azért nem, mert sokat éltem korábban kül-
földön. Én nem csak egy idealizált életet képzelek 
el, nem ábrándozom fantasztikus lehetőségekről. 
A komolyabb kiadók recepciójáig sem egyszerű eljut-
ni az utcáról, és ez független attól, hogy valaki beszé-
li-e a nyelvet, honnan jön, stb.

S&l: Az sem számítana, hogy itthon több lemeze is 
megjelent?
g. n.: Talán számítana. Ám ott van még egy fontos 
tényező: soha nem az volt a fontos számomra, hogy 
tömegeket mozgassak meg a zenémmel, hanem hogy 
művészi közegben, barátok és alkotótársak között 
élhessem a hétköznapjaimat. Nekem az a nyugalmi 
érzés, hogy bemegyek a Madách Színházba, és ott 
otthon érzem magam. Ez sokkal fontosabb, mint hogy 
karriert építgessek, forgassam a klippeket, vagy futó-
szalagon gyártsam a dalokat. 
S&l: Miután hazajött Ausztráliából, eleinte nehezen 
boldogult…
g. n.: Emberpróbáló volt, de itthon volt célom, elkép-
zelésem a jövőmről.
S&l: Mi volt a legkeményebb abban az időben?
g. n.: Ha az ember rengeteget utazik, betekint ugyan 
más kultúrákba, nyelveket beszél, de ezzel párhu-
zamosan elszakad az itthoni dolgoktól. Rengetegen 
nevettek annak idején Király Lindán az akcentusa 
miatt, de amikor hazajöttem, én is úgy beszéltem. 
Hallottam én belül, hogyan kéne verset mondani, de 
nem voltam képes rá. A szám teljesen rá volt állva az 
angolra, úgy is álmodtam, a naptáramba is angolul 
jegyzeteltem. Hiába mondják, hogy hú, de nagy koz-
mopolita valaki, ilyen nincs! Mindenki csak egy helyen 
tud szívvel-lélekkel ott lenni.
S&l: Az Ön számára itt van ez a hely?
g. n.: Igen, mindig is úgy gondoltam erre az ország-
ra, mint az otthonomra, de vissza kellett magyaro-
sodnom. Kezdetben minden szokatlan volt. Persze 
ugyanilyen fura volt minden, amikor kimentem. Aztán 
lassan beilleszkedtem. Ha most van egy fellépésem, 
és kell egy kiváló zongorista, már tudom, hogy kit hív-
jak fel, ha valamit el akarok intézni, tudom, kire szá-
míthatok. Nekem ezek a dolgok nagyon fontosak. Az 

egyetlen megrázó időszak, a Színművészetit meg-
előző volt, mert úgy éreztem, nagyon intenzíven kell 
tanulnom ahhoz, hogy ki tudjak nyílni. Azt éreztem, 
ha nem vesznek fel, akkor még gyötrelmesebb idők 
elé nézek. Jártam Földessy Margit Színjáték- és Drá-
mastúdiójába, énektanárhoz, dolgoztam az Operett-
ben, statisztáltam a Madáchban, közben felszolgál-
tam, hogy az órákat fizetni tudjam. Ez a hajtás azért 
megviseli az embert. Amint felvettek a Színművészeti-
re, megnyugodtam, úgy éreztem, oké, most már csak 
ki kell tartani. 
S&l: Japánban is élt, ha nem is sokat.
g. n.: Mégis rendkívül meghatározó volt az életem-
ben ez az időszak. Addig az uniformizáló, teljesítmény-
kényszeres magyar módszer szerint tanultam az álta-
lános iskolában, ami nálam nem igazán működött. 
Renitens, magamba forduló tini voltam. Aztán Japán-
ban bekerültem egy Szent Szív nevű különleges intéz-
ménybe, ahova főleg diplomaták gyerekei jártak, és 
bár katolikus iskolának számított, nem volt kötele-
ző annak lenni. Annyira elfogadó, törődő, elhivatott 
tanárok tanítottak! Megengedték, hogy abban telje-
sedjek ki, amihez érzékem van, és csodák csodája, 
egy rosszkedvű, rosszul tanulóból jókedvű, jól tanu-
ló gyerek lettem.
S&l: Szóba hozta a gyerekkort. Kanadából már apu-
kája nélkül jöttek haza, édesanyjával pedig sok fellé-
pése miatt töltött kevés időt. Hogyan kerültek helyük-
re ezek a dolgok, megbocsátott nekik?
g. n.: Ez nem megbocsátás kérdése, ezek tények. 
S&l: Haragudott rájuk?
g. n.: Teljesen mindegy az ügy szempontjából. 
A lényeg az, hogy van egy hiány, ami soha az életben 
nem tűnik el. Akár haragszom, akár nem. De felesle-
gesen duzzognék, csak magamnak ártanék vele, és 
azzal nem változna semmi. Azt, hogy a szüleim mikor, 

Zeneterápia
mentegetőzik karakteres, kifejező arca miatt, pedig nem csak szemeiből, egész lényéből árad 
a nőiesség. nem tudja magáról, hogy profi modelleket megszégyenítő szexepillel áldotta meg 
az ég. gallusz nikolettre először egy tévéreklám miatt kapta fel fejét az ország, majd kiderült, 
hogy tehetséges komika, aki drámai erővel és elképesztő muzikalitással is rendelkezik. 
a Színművészeti egyetem elvégzése után azonnal a madách Színház színpadán találta magát, 
ahol azóta is egymás után kapja a főszerepeket. emellett zenekarokban énekel, a filmszerepek 
is utolérik. Ha nem is olyan gyorsan, mint sok más pályatársának, de úgy tűnik, hamarosan az ő 
álmai is valóra válnak…  
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dával határos módon volt egy jégakkus táska, ami-
be gondolkodás nélkül belenyomta a lábaimat. Ezzel 
megmentett, és ugyan egy évre tolószékbe kerültem, 
de végül tökéletesen felépültem. Nem is tudom, mi 
lett volna, ha nekem, a hihetetlen nagy mozgásigé-
nyű, ugribugri gyereknek egész életemet egy tolóko-

csiban kellett volna töltenem. Sok mindent megéltem, 
igazán volt alkalmam elfogadni az élet törvényszerű-
ségeit, így azt is, hogy a születésben ott az elmúlás, 
hogy a könny és nevetés együtt jár, és lehet valami 
torokszorító az élet leggyönyörűbb pillanataiban is. 

Pribék Nóra

milyen minőségben ismerték fel az ő szülői szerepü-
ket, nem szabad magamra vennem. Lassan értettem 
meg ezeket, rengeteget olvastam, nyomoztam ebben 
az ügyben. De akárhogy csűrjük-csavarjuk, ez egy szo-
morú dolog, ami engem egész életemben elkísér.
S&l: Vissza tudná idézni, mi volt eddigi élete legvidá-
mabb pillanata?
g. n.: Nálam, az euforikus boldogság érzése mindig 
akkor köszönt be, amikor a természet, az állatok, a 
művészet közelsége benne van a napjaimban. Olyan 
egyszerű dolgokra gondolok itt, mint amikor a kutyám 
sétáltat engem.
S&l: A színházi munkáihoz hogyan tartja formában 
magát?
g. n.: Mostanában jógázom. Van a jógának egy spe-
ciális ága, ami az állóképességre van jótékony ha-
tással.
S&l: Lélekápoló eredménye is van?
g. n.: Mindenképpen. Az, hogy én ezekről a felzakla-
tó dolgokról ilyen nyugodtan tudok beszélni, annak 
is köszönhető, hogy igyekszem rendet tartani a lel-
kemben.
S&l: Lesz-e vajon saját családja?
g. n.: Egy nő életében a kiteljesedéshez hozzátarto-
zik a gyerekszülés. De nem hiszem, hogy boldogtalan-
nak kellene lennem, ha ez mégsem jön el. Most úgy 
érzem, készen állok rá, de semmit sem erőltetek, már 
csak azért sem, mert ehhez megfelelő párra és kör-
nyezetre van szükség. Szerintem az együttélés ugyan 
másfajta nehézségeket, problémákat rejt magában, 
mint az egyedüli élet, de tulajdonképpen ugyanannyit. 
Mégsem rágódom ilyesmin, elsősorban igyekszem 
mindig az előttem álló 24 órára koncentrálni. Vannak 
feladataim, a naptáram már jó előre megtelt.
S&l: Meddig?
g. n.: Hamarosan a Madách újra bemutatja a Jézus 
Krisztus Szupersztárt, Szirtes Tamás pedig felhívott, 
hogy nekem szánja Mária Magdolna szerepét. Ha azt 
nézem, hogy jön ez az új előadás, biztos, hogy a szep-
temberi bemutató után még hónapokig fog dübörög-
ni a darab. 
S&l: Mikor kezdik a munkát?
g. n.: Június–júliusban. Ugyan a bemutató a követke-
ző évadra tolódik, a zenei próbák lassan elindulnak. 
Már alig várom!
S&l: Mit jelent az Ön számára a zene?
g. n.: Jobb bármilyen doppingszernél.
S&l: Ha valami gonosz erő megfosztaná tőle…?
g. n.: Azt nem lehet elvenni! Néhányszor megfordult 
a fejemben, hogy milyen borzasztó lenne, ha nem jön-
ne ki többet hang a torkomon, de az nagyon szörnyű 
gondolat volt! Erről az is eszembe jut, hogy pici gye-
rek koromban volt egy balesetem. 5-6 éves lehettem, 
Kanadában éltünk, amikor egy barátommal, egy pik-
nik után homokkal leszórt tűzrakásra bukkantunk. 
Igen ám, de mi azt hittük, hogy homokozó, és beleug-
rottunk. Nekem akkor a lábamon harmadfokú égési 
sérülések keletkeztek. Hiszek a gondviselésben, ott, 
akkor, a semmiből előbukkant egy férfi, akinél cso-
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„Mindenki csak egy helyen tud 
szívvel-lélekkel ott lenni.”





Garmin Foretrex 301 
Hazatalál
A Garmin kimondottan túrázáshoz ajánlott gumírozott 
házba épített GPS navigációs készüléke csuklóra rög-
zíthető és vízálló.  Minden olyan esetben ideális, ami-
kor mind a két kezére szüksége van az embernek, és 
emellett az is fontos, hogy pontosan tudjon navigálni. 
A Foretrex TrackBack funkciójának köszönhetően rög-
zíti és pöttyökkel jelöli a megtett utat, így könnyen visz-
szakövethető, hogy merre jártunk. Az elmentett hely-
színek, célpontok (waypoints), például a sátor, autó, 
táborhely alapján pedig bárhonnan visszatalálhatunk 
az általunk beállított helyhez.
info: www.garmin.hu
ára: 54 900 forint

Természetjárás másképp
manapság egyre több természetbarát, vagy csak simán kirándulni járó ember támaszkodik 
valamilyen elektronikai eszközre messze a várostól is. lássuk, milyen kütyük tehetik 
könnyebbé az életünket távol a civilizációtól!

stílus&lendület

Mindig, mindenhol
Panasonic Lumix FT2 
A Lumix DMC-FT2 a második, 
valóban aktív kültéri, terephasz-
nálatra tervezett kompakt Pana-
sonic fényképezőgép, amelynek  
28 mm-es, nagy látószögű, 
4,6-szeres optikai zoomos LEI-
CA DC VARIO ELMAR objektív-
je van, és AVCHD Lite HD videofel-
vételi móddal is ellátták. A 14,2 
megapixeles FT2 igen strapabí-

ró: a készülék légmentesen zárt háza 
10 méterig vízálló, porálló képessége megfelel az „IPX8” és az 
„IPX6” szabványoknak, rezzenéstelenül tűri a mínusz 10 fokos 

hideget, sőt még azt is, ha esetleg kétméteres magasságból leejtjük a földre. Kell ennél 
több? Itt a tökéletes mindenes, szinte valamennyi kültéri sporthoz! A Venus Engine HD II  
intelligens képfeldolgozási technológiával szerelt, sokoldalú gép márciustól kapható az üzletek-

ben citromsárga, narancssárga, ezüst és kék színben.
info: www.panasonic.hu 

ára:  kb. 97 000 forint
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Solio napelemes töltő 
Töltekezz!
Nincs is kellemetlenebb annál, mint amikor használat közben merül 

le egy telefon, egy navigációs rendszer, vagy épp egy MP3-as lejátszó. 
A Solio MAG napelemes töltőjével ez már a múlté. Akár útközben, akár 

egy pihenő alatt, a napra helyezve értékes energiát tárol, majd segít-
ségével új élet lehelhető lemerült készülékeinkbe. A legnagyobb kapacitá-

sú MAG-típus a maga 1800 mAh-es Li-ion akkumulátorával akár két készüléket is 
képes feltölteni.
info: www.solio.com
ára: kb. 37 000 forint
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A világ legkisebb 
Gigaset telefonkészüléke 
a vadonatúj Siemens Gigaset SL400
A jelenleg legkisebb és legvékonyabb Gigaset telefon-
készülék valódi fémből készült házával és billentyű-
zetével nagyszerű benyomást kelt. A Gigaset SL400 
kitűnő felszereltségének – a színes kijelzőnek, a 
kihangosítónak, a rezgőfunkciónak, az ECO DECT 
technológiának, valamint a Bluetooth és a mini 
USB-felhasználói felületnek – köszönhetően kényel-
mes használatot biztosít. A kiváló minőségű és funk-
cionalitású termék forradalmian új menü- és hangkoncepciójával 
elnyerte az iF-bizottság és a Chicago Athenaeum elismerését, és az 
ezzel együtt járó iF Design és Good Design Awardot.
info: www.siemens.hu
ára: 39 000 forint

Hasznos útitárs
Hama mono állvány és túrabot 

Séta vagy rövidebb túrázás alkalmával is kitűnő 
segítség egy túrabot. Ha azonban ez eredeti funk-

cióján túlmutatva, még mono, vagyis egylábú fotó/
videó állványként is használható, akkor bátran mond-

hatjuk, hogy hasznos kiegészítőt birtokolunk. Az irány-
tűvel és csuklópánttal, illetve 2D állványfejjel, 3 részes, 

teleszkópos lábbal ellátott túrabot könnyű kezelhetősé-
gének és a már említett funkciói révén ideális társa lehet 

bárkinek, aki túrázásra adja a fejét. 
info: www.hama.hu
ára: kb. 4700 forint
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a tavasz közeledtével egyre jobban bizsereg a 
motorosok vére. Végre ismét időt áldozhatnak 
pótolhatatlan hobbijuknak. mielőtt felpattannánk a 
„gépsárkányra”, lényeges szerepe van a téli pihenő 
utáni tavaszi karbantartásnak, aminek fontos 
és elengedhetetlen része a motor működéséhez 
nélkülözhetetlen folyadékok szintjének és állapotának 
ellenőrzése.

Készüljünk a szezonra!

Kezdjük a karbantartást az akkumulátor szemrevé-
telezésével. Ha az akkumulátorunk nem zárt rend-
szerű, akkor ellenőrizzük az elektrolitszintet és 
szükség esetén ioncserélt vízzel töltsünk utána. 
Vízhűtéses motoroknál lényeges, hogy a hűtőrend-
szerben legyen elegendő folyadék. Az utántöltést 
minden esetben ioncserélt vízzel kevert fagyálló 
folyadékkal végezzük. A motorolaj minősége és álla-
pota jelentős tényező a motor élettartama szem-

pontjából. Ezért mindig a motorgyártó által előírt 
teljesítményszintnek megfelelő kenőanyagot hasz-
náljunk. Fontos tudnunk, hogy a motorolaj akkor is 
öregszik a motorban, ha egyáltalán nem használjuk. 
Ezért a motorolaj cseréjét a szűrőkkel együtt minden 
idény elején végezzük el.
Biztonságunk szempontjából fontos a fék ellenőrzé-
se és a fékfolyadék mennyisége. Abban az esetben, 
ha a fékolajtartályban lévő folyadékszint lecsökken, 

akkor mindenképp pótoljuk a minőségi szintnek 
megfelelő fékfolyadékkal. 
Lánchajtású motorkerékpárok sajátossága, hogy a 
hajtólánc folyamatos ápolást igényel. Erre fejlesz-
tette ki a MOL a speciális lánctisztító, illetve lánc-
kenő formulákat. 

a mOl Dynamic moto termékcsalád (talma ajánlásá-
val) ideális választás a motorkerékpárok számára.
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Egy tehetséges diák is csak segítséggel és megfelelő 
iránymutatással tudja azt a tudást kamatoztatni, ami 
benne van. A jövő tudósainak, művészeinek és olimpi-
konjainak eredményessége nagyban függ a tanároktól 
és edzőktől. Ők azok, akik felismerik a tehetséget, akik 
meg tudják adni tanítványaik számá-
ra a megfelelő tudást és útmutatást 
képességeik kibontakoztatásához. 
Sokszor szabadidejüket sem kímélve 
foglalkoznak tanítványaikkal. Munká-
juk azonban ritkán kap méltó elisme-
rést. Ezért hozta létre az Új Európa Ala-
pítvány a MOL Tehetséggondozásért 
díjat, hogy ily módon is felhívja a figyel-
met  a kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tó pedagógusok áldozatos és eredmé-
nyes munkájára.
A MOL Tehetséggondozásért díjat 
immár harmadik alkalommal adták 
át. Minden évben négy tanárt és négy 
edzőt díjaznak, akiket idén is az Új Euró-
pa Alapítvány kuratóriuma választott ki 
a 2009-ben beérkezett közel 300 jelölt közül. A díj erköl-
csi és anyagi elismerés is egyben, melynek értéke sze-
mélyenként 500 000 forint. A díjat magát a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem diákjai tervezték.

a mOl tehetséggondozásért 2009. évi díját az alábbi 
kiváló pedagógusok vehették át:
– Herendi iván asztalitenisz-edző, 1977 óta dolgozik a 
BVSC utánpótlásedzőjeként, tanítványai többszörös ser-
dülő és ifjúsági Európa-bajnokok lettek. Az Ifjúsági Aszta-
litenisz Világfesztivál kitalálója és főszervezője.

– Kálóczi József karateedző, 4 da- 
nos mester, a siófoki térség isko-
láskorú gyermekei mozgáskultúrá-
jának, egészségtudatosságának 
egyik legkiválóbb fejlesztője. Az 

elmúlt években több országos 
és Európa-bajnoki helyezettet 
nevelt ki.
– némethné Érfalvy nóra rit-
mikus sportgimnasztikai szak-
edző. 1994-ben alapította 
meg saját egyesületét, az Óbu-
da RSG Torna Clubot, amely 
mára az ország legnagyobb, s 
egyik legeredményesebb után-
pótlás-nevelő egyesületévé 
vált. Számos tanítványa aktív 
pályafutását befejezve, az ő 
példáját követve edzőként dol-
gozik tovább. 
– tóth Sándor mesteredző, a 
Buda-Cash Békéscsabai Atléti-

kai Club vezetőedzője. Több mint 30 éve vezeti és fogja 
össze az ország egyik legeredményesebb atlétikai után-
pótlásműhelyét. Szakmai tudásával, tanácsaival segíti 
a békéscsabai iskolai és diákcsapatok felkészülését a 
diákolimpiákra. Békéscsabán hagyományt teremtett a 
tömegsportversenyek rendezésében.
– Farkas lászló a keszthelyi Vajda János Gimnázium 
matematika–fizika szakos tanára. Tanítványai közül 
mintegy harmincan lettek díjazottak az elmúlt évek-
ben országos fizikaversenyeken és az OKTV döntőiben. 
Szakkörös diákjai közül már többen sikeresen képvisel-

ték hazánkat nemzet-
közi tudományos verse-
nyeken.
A tehetséggondozás 
mellett aktívan részt 

MOL Tehetséggondozásért
díjátadó harmadszor
az Új európa alapítvány ismét nyolc tanár és edző 
áldozatos munkáját díjazta.

vesz a fizikaversenyek szervezésében, lebonyolításá-
ban és a fizika népszerűsítésében.
– molnár tamás biológia–kémia szakos középiskolai 
tanár, 1990-től tanít Gyöngyösön. Közel 30 éves taná-
ri pályafutása alatt számos diák pályájának elindítását 
segítette. Tanári munkája mellett elkötelezett híve a ter-
mészet- és környezetvédelemnek, az egészségnevelés-
nek és a sportnak. Ez irányú tevékenységébe diákjait 
is aktívan bevonja. A Mátrában tudományos alapossá-
gú tanösvényt alakított ki, amely mára már turisztikai 
nevezetesség lett.
– nádas imréné élethivatásának tekinti a magyar nép-
hagyományok, népművészet oktatását és népszerű-
sítését. 30 éve hozta létre Püspökladányon az első 
gyermektánccsoportját, melynek munkájában azóta 
körülbelül hétszáz 8–14 éves korú gyermek vett részt. 
Tánccsoportjaik sikerrel szerepeltek hazai és nemzet-
közi versenyeken, táncfesztiválokon. Példájára és biz-
tatására sok fiatal folytatta a néptáncot, vagy válasz-
totta azt hivatásának. 
– pásztó andrás gimnáziumi magyartanár. 1995-től 
kezdve tanít Esztergomban, ahol újraélesztette és azóta 
is vezeti az iskolai színkört. A társulat rendszeresen és 
nagy sikerrel lép fel az esztergomi Várszínház nyári elő-
adásain. Diákjai számos rangos vers- és prózamondó 
versenyen szerepeltek kiemelkedő sikerrel. Több, volt 
diákja választotta hivatásául a színészi pályát.
A díjátadón fellépett Érdi Tamás zongoraművész, aki-
nek tanára, Hornyánszkyné Becht Erika egy évvel 
korábban kapta meg ugyanezt a díjat az alapítvány elis-
meréseként, többek között azért a módszeréért, amely-
nek segítségével a nem látók számára is értelmezhető-
vé tette a kottaolvasást. 

a díjazott tanárok: 
nádas imréné, pásztó andrás, Farkas lászló, molnár tamás

Érdi tamás, zongoraművész

Somlyai Dóra
társasági kommunikációs igazgató, mOl

Baán lászló, a kuratórium elnöke



Húsvéti finomságok
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Ha beköszönt a tavasz, eljön a húsvét is. Kiscsibék, húsvéti nyuszik, és piros tojások 
mindenhol. a rengeteg finomságról már nem is beszélve! Éppen ezért, mi mást is 
ajánlhatnánk, mint a sonka, tojás és a friss tavaszi zöldségek egyvelegét? az április elhozta 
Önnek is a húsvét ízeit, ezúttal kicsit másképp… 

Sonkába tekert csirkemellfilé fehérboros zöldségekkel
Hozzávalók: 4 csirkemellfilé, olívaolaj, 1 teáskanál szárított rozmaring, só, chili, 8 vékony szelet nyers sonka, 1 gerezd fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 3 szál zeller,  
3 sárgarépa, 2 kisebb cukkini, 1 evőkanál paradicsompüré, 1/8 l száraz fehérbor, 1 teáskanál reszelt citromhéj, 1 evőkanál összevágott petrezselyem.

elkészítés: A húst hideg vízben megmossuk, és forró olajban ropogósra sütjük. Kivesszük, sóval, paprikával és rozmaringgal ízesítjük. 
Meghámozzuk és összevágjuk a fokhagymát és a vöröshagymát. Megtisztítjuk a répát, a zellert, a cukkinit, és vékony csíkokra vágjuk őket. A paradicsompürét jól elke-
verjük a fehérborral. Forró olajban üvegesre pirítjuk a hagymát. Hozzáadjuk a fokhagymát és a zöldséget, majd rövid ideig tovább pirítjuk. Belekeverjük a boros paradi-
csompürét, ezután sóval, paprikával ízesítjük. A zöldségeket a húsba göngyöljük, majd a henger alakú szeleteket sonkákba tekerjük. Érdemes hústűvel összetűzni. Elő-
melegített sütőben megpirítjuk, hogy összeérjenek az ízek. Burgonyapürével tálaljuk.

stílus&lendület
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Túrós-sonkás penne 
Hozzávalók: 1 nagyobb fej vöröshagyma, 1/2 fej fokhagyma, só, őrölt bors, oregá-
nó, majoránna, 30 dkg penne, 1 szelet füstölt szalonna, 25 dkg gomba, 20-25 dkg 
reszelt sajt, kevés zsír vagy olaj a pároláshoz, 1/2 kg túró, 1 doboz főzőtejszín, 30 
vékony sonkaszelet, 1/2 dl tejföl.

elkészítés: Az egész vöröshagymát és a 2 gerezd fokhagymát apróra vágjuk, üve-
gesre pároljuk. Hozzátesszük az apróra kockázott szalonnát, együtt pirítjuk, majd 
beletesszük a szintén szeletelt gombát és összepároljuk. Felöntjük tejszínnel és 
addig dinszteljük, amíg be nem sűrűsödik. Közben a túrót összetörjük, a tejföllel ösz-
szekeverjük, majd összedolgozzuk a már elkészült masszával. Eközben kb. 2 liter 
vizet felforralunk 2 kanál olajjal, sóval és ételízesítővel, beletesszük a tésztát és las-
sú tűzön kifőzzük. Miután a túró elkészült és a tészta is kifőtt, előkészítjük a sütés-
hez. Hőálló edényünket körben kikenjük. A leszűrt tésztát és a túrós masszát egy 
tálban összekeverjük, beleöntjük a hőálló edénybe, a sonkaszeleteket rétegesen 
közéhintjük. Tetejét oregánóval finoman behintjük, és reszelt sajttal fedjük. Kb. 200-
250 fokon 10–15 percig sütjük. 

Cipóban sült csülök 
Hozzávalók: 1 kisebb füstölt csülök, 45 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 2 dl tej, 1/2 dkg vaj, 
1 tojás, kevés só, csipetnyi cukor, szezámmag, sajt, mustár.

elkészítés: A jól megmosott füstölt csülköt takarékláng fölött puhára főzzük, lefejt-
jük a csontjáról és hagyjuk kihűlni. A lisztből, élesztőből, tejből, vajból, és egy csi-
petnyi cukorból kelt tésztát készítünk. Ha kellőképpen összegyúrtuk, meleg helyen 
állni hagyjuk. Ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, közepén felhalmozzuk a főtt csülköt, meg-
kenjük mustárral, rászórjuk a sajtot, majd szorosan begöngyöljük a tésztába. Tete-
jét tojással megkenjük, megszórjuk szezámmaggal, és közepesen meleg sütőben 
kb. 20 perc alatt megsütjük.

Tonhalsaláta
Hozzávalók: 2 db tonhalkonzerv, 1 fej saláta, 5 dkg olívabogyó, 1 szál 
zöldhagyma, 4 db paradicsom, olívaolaj, borecet, só, bors, 1 dl majo-
néz, 1 csomag petrezselyem, 2 db tojás, 2 szelet kenyér, 2 evő-
kanál vaj.

elkészítés: A halat egy szűrőben lecsepegtetjük. 
A salátát összetépkedjük, hozzáadjuk a kocká-
ra vágott paradicsomot, zöldhagymát, olívabo-
gyót, sózzuk, borsozzuk, meglocsoljuk az ecet-
tel, olívaolajjal, majonézzel és megszórjuk a 
vágott petrezselyemmel, végül az egészet ösz-
szekeverjük. A tojásokat megfőzzük, a kenye-
ret megpirítjuk, és kockára vágjuk. Tálaláskor 
a tonhalat és a kenyérkockákat a salátába kever-
jük, majd a főtt tojásokkal díszítjük.

19 gasztronómia
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Fogyasszunk hozzá Egri Bikavért!
Kapható a MOL-kutakon.

Fogyasszunk hozzá Cserszegi Fűszerest!
Kapható a MOL-kutakon.



Sonkás-hagymás muffi n
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg nyers son-
ka, 1 tojás, 1 dl olaj, 2 nagyobb vörös-
hagyma, 1 csokor metélőhagyma, 
1 gerezd fokhagyma, 2 dl tej, 3 teáska-
nál sütőpor, pirospaprika, őrölt fekete 
bors, só, kb. 5 dkg füstölt sajt.

elkészítés: A sonkát és a vöröshagy-
mát kisebb kockákra vágjuk. Hozzá-
adjuk az apróra vágott meté-
lőhagymát és a zúzott 
fokhagymát. Egy tál-
ban összekeverjük 
a lisztet és a sütő-
port, majd a sóval, 
borssal, és pirospapri-
kával ízesítjük. Egy másik 
tálban felverjük a tojást, kikever-
jük az olajjal, majd hozzáadjuk a tejet. Ezután 
hozzáöntjük a lisztes, valamint a sonkás keve-
réket, s könnyedén összedolgozzuk az egészet. 
A sütőt 180°C-ra előmelegítjük, és körülbelül fél 
órát sütjük. 

Túrós kalácstorta 
Hozzávalók: 25 dkg túró, 1 citrom reszelt héja, 5 dkg 
cukor, 1 tojás, 6 evőkanál tej, 6 evőkanál olaj, 3 evő-
kanál cukor, 1 vaníliarúd kikapart belseje, csipetnyi 
só, 30 dkg liszt, 4 lapos teáskanál sütőpor, 8 dkg dió, 
8 dkg mazsola, tetejére: dió, 1 tojássárgája.

elkészítés: A túró felét elkeverjük a cukorral, a citrom-
héjjal és a tojással. A túró másik felét összedolgozzuk 
a tejjel, olajjal, a 3 evőkanál cukorral, vaníliamagokkal, 
és a sóval. A lisztet elkeverjük a sütőporral, és hozzá-
adjuk a túrós masszához. Jól összedolgozzuk a tész-
tát, majd kb. 30×50 cm-es téglalappá nyújtjuk ki desz-
kán. A kinyújtott tésztára simítjuk el a túrós-tojásos 
tölteléket, rászórjuk a megmosott és lecsepegtetett 
mazsolát, valamint a durvára vágott diót. Szorosan 
tekerjük fel, mint a piskótatekercset. A tekercset 13-
14 egyforma vastag szeletre vágjuk.  Ezeket a szele-
teket kivajazott, 24 cm átmérőjű tortaformában oszt-
juk el egymás mellé úgy, hogy egymástól egyforma 
távolságot hagyva kitöltsék a formát. A torta tetejét 
kevés vízzel elkevert tojássárgájával megkenjük, és 
a rászórjuk a vágott diót. A kenéshez használjunk szi-
likonecsetet. A tésztát 170 fokos sütőben kb. 35–40 
percig sütjük.
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Fogyasszunk hozzá Villányi Portugiesert!
Kapható a MOL-kutakon.
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Természetes csodaszerek
Évről évre egyre többet hallunk a különféle méregtelenítő kúrák 
jótékony hatásáról, valamint az egészséges és kiegyensúlyozott 

táplálkozás fontosságáról. ezúttal néhány természetes csodaszert 
veszünk szemügyre, amelyek nagy segítségünkre lehetnek a kora 

tavaszi méregtelenítésben és az azt követő energiagyűjtésben. 
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Manapság a sok stressz, az egészségtelen és rend-
szertelen táplálkozás, valamint a mozgásszegény 

életmód mind arra ösztönzi az embereket, 
hogy változtassanak életmódjukon az egész-
ségesebb és fittebb közérzet érdekében. Ösz-
tönösen keresik az ellenszereket, amelyek 
közül legeredményesebbnek még mindig a 
természetes módszerek bizonyulnak, mivel 

ezek révén érhetjük el leggyorsabban és leg-
kíméletesebben a rossz közérzet mielőbbi meg-

szűnését. 
Méregteleníteni és étrendet váltani persze 

nem kötelező. Amennyiben egészsége-
sen táplálkozunk, természetes eredetű 

és megfelelő minőségű élelmiszereket 
fogyasztunk, szervezetünk elvégzi a 

szükséges feladatokat, ha azon-
ban a XXI. század átlagemberé-
nek túlpörgetett életét éljük, vall-
juk be, nem fordítunk testünk 
épségére elég figyelmet. 
Itt az ideje, hogy tegyünk vala-

mit egészségünk, testi és szellemi épségünk érdeké-
ben, és a hosszú, hideg tél után ismét töltsük fel szer-
vezetünk energia- és vitaminháztartását.

Az egyensúly 
Mindennek az egyensúly a lényege. A világegyetem 
működésének alaptézise, hogy az ellentéteket hoz-
za egyensúlyba, a testünket alkotó univerzum pedig 
szintúgy eme elv alapján funkcionál. Ha ez az egyen-
súly megbomlik, különböző betegségek tünetei jelent-
keznek: túlsúlyossá válunk, gyakran leszünk fára-
dékonyak, fájdalmaink támadnak, komoly szervi 
rendellenességek lépnek fel. Ezért első lépésként a 
testi egyensúlyunkat, az egészségünket kell helyre-
állítani. 
Kezdetnek ajánlott egy alapos méregtelenítés, tisz-
títókúra, netán egy többnapos böjt, hogy szerveze-
tünket megfelelően „kitakarítsuk”. A sikeresen vég-
rehajtott kúrák után jöhet az „újratöltés”, amelynek 
eredményeként szerveink zökkenőmentesen fognak 
működni, szép bőrünk és karcsú testünk lesz, emellett 
új energiaforrásokhoz, szellemi frissességhez jutunk. 
A hosszabb tisztítókúrák és böjtök mellett – amelyek 
természetes módon aktivizálják szervezetünk méreg-
telenítő mechanizmusát – a legnagyobb segítséget a 
vitaminokban, nyomelemekben és rostokban gazdag 
gyümölcsök és zöldségek adják. 

A gyümölcsöknek – sok egyéb jótékony hatásuk 
mellett – remek méregtelenítő hatásuk van. Sok 
hasznos vitamint, ásványi anyagot és antioxi-
dánst tartalmaznak, magas a rosttartalmuk, 
továbbá kiváló energiaforrások. A bennük fel-
lelhető pektinek a nehézfémekhez, a rostok 
pedig a toxinokhoz kapcsolódnak, így segíte-

nek kiüríteni szervezetünkből a méreganya-
gokat. Persze nemcsak a gyümölcsök vannak 

áldásos hatással az emberi szervezetre, hiszen a 
zöldségek is csodákra képesek, étrendünkben köz-

ponti szerepet kell kapniuk. A legtöbb zöldség ese-
tében a legjobb, ha nyersen vagy préselve, zöldség-
léként fogyasztjuk őket, így megőrizhetjük a legtöbb 
értékes vitamint. Egyszerűen fogalmazva: minél több 
gyümölcsöt és zöldséget eszünk, annál jobban fogjuk 
érezni magunkat! Összegyűjtöttünk néhány természe-
tes csodaszert, amely használata ajánlott a tavaszi 
„újjászületés” során. 
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alma – A legnagyszerűbb gyümölcsök egyike. Magas a pektin- és 
rosttartalma, sok A-, B- és C-vitamint, kalciumot, vasat, magné-
ziumot, foszfort, béta-karotint és energiadús fruktózt tartalmaz.  
A pektin megakadályozza, hogy a fehérjék a belekben rothadásnak indulja-

nak, megköti a vastagbélben a nehézfémeket, kiválasztja az ételek adalék-
anyagait, magas rosttartalma révén pedig kiváló méregtelenítő. Jótékonyan 

hat a máj és a vese működésére.

ananáSz – Antibakteriális hatású, bromelint tartalmaz, 
amely felgyorsítja a fehérjék emésztését, segítve ezzel a 
zsírégetést. Segít a méregtelenítés folyamatában, mivel 

rendkívül gyorsan üríti szervezetünkből a káros méreg-
anyagokat, csökkenti a vér savtartalmát, segítve szerve-

zetünk sav-bázis háztartását. Gazdag C-vitaminban, folsav-
ban, sok benne a kalcium, kálium és a magnézium.

naranCS – Antioxidáns hatású, a leggazdagabb C-vitamin-forrás, segít 
legyőzni a szabad gyököket. Serkenti az emésztést, csökkenti a 
rák és a szívbetegségek kialakulásának kockáza-
tát. Kiváló ízjavító, étvágyjavító és vértisztító. 
Immunrendszerünk erősítésében nélkülözhe-

tetlen csodaszer. 

CÉKla – Kiváló méreg-
telenítő hatással bír, 

magas ásványianyag-tar-
talma révén erősíti a szövete-

ket, élénkíti a vérképzést, 
aktiválja az ellenálló képes-

séget. Tisztítja a májat, gazdag 
C-vitaminban, béta-karotinban, kalci-

umban és vasban. 

paraDiCSOm – Nagyon gazdag antioxidáns hatású liko-
pinokban, sok benne a kálium, a karotin, a B1-, B2- és a 
C-vitamin. Kiváló reumás és ízületi fájdalmak kezelésé-
re, megelőzi a daganatok kialakulását, fertőtlenítő hatá-
sa a gyógyszerekével vetekszik. 

BrOKKOli – A méregte-
lenítő zöldségek között a lis-
tavezető. Hatásosan fokozza 
a bélműködést, nagy mennyi-
ségben tartalmaz C- és B-vita-
mint, kalciumot, cinket, folsa-
vat, vasat és káliumot. Gazdag 
számtalan ásványi sóban, klo-
rofillben és rostokban. Remek 
magnéziumforrás.
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VI. rész: Ahol a part szakad
Száguldó kincsvadászok

Szerző: Kartman Erik

Arany Gábor vagyok. Középiskolai történelemtanári diplomámat akasztottam szögre, ami-
kor átvettem apám hagyatékát, egy kis etyeki pincészetet. Napjaim legjavát ez töltötte ki. 
Mígnem egyszer csak összefutottam régi barátommal, Lacival, aki belerángatott egy új hob-
biba. Kincset kezdtünk keresni. Eddig mindössze két középkori kupát találtunk, no meg a 
Szent Korona és egy másik, dísztelenebb, régebbi korona hűlt helyét. Bónuszként pedig 
régi diákomat, az Oxfordban régészetből diplomázott, káprázatos szépségű Evelynt. De 
még Evelyn sem tudja, hol találhatjuk a kincset. Így most régi tanára, Kürti professzor nyo-
mába eredünk.

Elhagyjuk Százhalombattát és magunk mögött tudjuk a varázslatos múzeumot. Hallgatunk, 
amint az alig tíz kilométerre fekvő Ercsi felé tartunk. Evelyn közelebb húzódik hozzám az ülé-
sen, és mintegy véletlenül, a kezemhez érinti a kezét. Hagyom. Igazából alig veszem ész-
re. Végig azon agyalok, vajon miért ijedtek ennyire meg a múzeum dolgozói, amikor kide-
rült, hogy Kürti professzor után kutatunk? Laci minduntalan a visszapillantóban keresi a 
tekintetemet. Egyre inkább azt látom, hogy féltékennyé kezd válni. De most őt is a küldeté-
sünk foglalkoztatja.
– Összeraknám, amit eddig tudunk – mondja kissé tudálékosan. – Megszereztünk egy kora 
középkori kupát, ami nyomra vezetett: egy régi korona helyét jelöli. A korona viszont nincs 
meg. Nem tudjuk, honnan származik, ki viselhette, mi lehetett 
a célja. És most Kürti professzor talán választ adhat erre a 
kérdésre.
– Talált, süllyedt – nevet Evelyn.
– És mitől olyan félelmetes ez a Kürti professzor? 
– Nem tudom – gondolkodik el a lány. – Amikor tanított, akkor 
is furcsán viselkedett, de nem volt félelmetes. Kicsit rögesz-
mésnek tűnt.
– És mit kereshet Ercsiben? Nincs ott semmi érdekes.
– Már megint tévedsz. Ercsi szuper kis hely, közvetlenül a 
Duna partjára épült, és egyes részei a mai napig őrzik a régi 
településszerkezetet. Itt élt a reformkorban az Eötvös csa-
lád, mi több, báró Eötvös József, az 1848-as és a kiegyezés 
korabeli kultuszminiszter. Sírkápolnája az ercsi löszfal tete-
jén áll. A kápolna romos, gondozatlan. De a városban van 
egy múzeuma, abban a házban, ahol ifjúkori éveit töltötte. 
Azt például mindenkinek érdemes megnéznie.
– Nahát, Evelyn, te aztán mindent tudsz – mondja fan-
csali képpel Laci.
– Abban aztán biztos lehetsz! – mondja kacéran a szőke-
ség, és meg mernék esküdni, hogy rám kacsint.
Ercsi tényleg olyan, ahogy Evelyn lefestette. Hangulatosak a bel-
ső részek. A központban százéves tűzoltótorony áll – innen figyelték 
annak idején, hogy merre menjenek oltani, ha kitört a tűzvész. A fő utcán cukrászda – leg-
szívesebben megállnánk egy fagyira, de sietünk a Duna-partra. A kompátkelőnél kezdődik a 
löszfal, amelyben – reményeink szerint – Kürti professzor is keresgél valamit. Amíg tartanak 
az utcák, a régen meg-megcsúszó löszfalat mesterséges rézsűvel erősítették meg.
– Ez a városrész itt a „Tótlik” – mutatja Evelyn.
– Hogy micsoda? – röhög Laci.
– Tót-lik. A rönkúsztatók a löszfalban vájtak maguknak alkalmi szálláshelyeket. Mára per-
sze egy sem maradt belőlük. 
Felautózunk a zegzugos Tótlikba, majd folytatjuk az utunkat a löszfal tetején. Elérkezünk a 
romos kápolnához. Üresen áll, belül lejárat nyílása tátong: a kriptáé.
– Kiraboljuk? – derül jobb kedvre Laci.
– Hülye – mondom enerváltan. – A báró csontjai már régen a városközpontban, az Eötvös-

szobor mögött nyugszanak. Menjünk inkább le a Duna-partra. Nézzük végig a löszfalat. 
Ahogy leereszkedünk a csúszós-agyagos terepen, lépten-nyomon lövészárkokat találunk. 
A mindentudó, Oxfordot megjárt tanítványom felvilágosít, hogy 1944 decemberében hatal-
mas átkelés és csata volt Ercsinél. A nácik hídfőállást alakítottak ki, és megállás nélkül lőt-
tek mindent. 
A Duna menti, néhány tíz méter széles galériaerdőben nézzük végig a függőlegesen hatvan 
méterig emelkedő partszakaszt. Lépten-nyomon forrásokat találunk, és dús, indázó növé-
nyeket. Ébred a tavaszi természet. Hirtelen, mintha sötét barlang tátongana a növényekkel 
benőtt löszfalban – de csak egy mélyebb beszögellés az. Egy óra caplatás után már majd-
nem feladjuk a kutatást, de Laci rábukkan egy folyondárokkal benőtt részre, ami mögött 
valóban üreg ásít. Végigsimítok a szabályos lyuk peremén. A perem morzsalékos: ezt az 
üreget nemrég tárták fel. Evelynnél mindig van néhány szendvics – és szerencsére elem-
lámpa is. Bevilágítunk, ám nem látjuk a folyosó végét. Óvatosan lépkedünk egyre beljebb. 
A löszös-agyagos föld szaga átjár mindent. Vízcseppek cseppennek halkan. Aztán nesz a 
hátunk mögött. Mintha egy fegyvert biztosítanának ki. A beszűrődő fényt pedig széles vál-
lú alak takarja el.
– Üdvözlet a kincsvadászoknak – szól egy reszelős hang. – Ne mozduljatok! Fegyver van 
nálam. Dobjatok el mindent!

Az alak az arcunkba világít.
– Nohát, nohát, Arany! Maga az?
– Honnan ismer engem? – kiáltom.
– Mindenkit ismerek – röhög fel ércesen.
– Evelyn! – vakkant durván a lánynak. – Náluk van a kupa?
– Igen – suttogja a lány.
– Azonnal vedd el tőlük, és hozd ide nekem. Ügyes vagy, hogy 
végül leszállítottad az árut.
Ó, tudhattam volna. Mit akar egy szőke, IQ-bajnok bombázó 
egy magamfajta alaktól? Mennyire kínos, hogy bedőltem neki, 

én, az egykori tanára. Hogy gondolhattam egy percig is, hogy 
Evelyn belém zúgott?
A lány kiveszi a táskámból a középkori kupát, és átadja az 
alaknak.

– Úgy – mondja a figura. – Hát most megkötözlek benneteket!
– De Kürti professzor! – kiáltja Evelyn. – Nem erről volt szó! Úgy 
volt, hogy nem bánt sem engem, sem Gábort, sem Lacit.
– Csend legyen!
A csendben aztán a pszichopata megkötöz mindnyájunkat. Én 

viszont nem bírom tovább. Kérdeznem kell.
– Kürti professzor! Mit keres valójában?
A prof egy darabig áll felettünk, kiköp, majd megszólal.

– Na jó. Nektek már úgyis mindegy... A kabar törzs koronáját. Aki 
azt viseli, minden csatából győztesként kerülhet ki. 
– De hát a kabarok koronája nem létezik! – kiáltja Evelyn. – Kitaláció! Éppen maga vezet-
te le ezt nekünk az egyetemen.
Kürti professzor erre sakálugatással felérő röhögéssel válaszol, majd elindul kifelé, miköz-
ben kiránt a falból egy deszkát, ami a plafon ácsolatát tartja. A mennyezetet tartó fage-
rendák recsegni kezdenek, a lösz pedig vészjósló morgással megindul felettünk… Föld-
morzsák potyognak a fejünkre, miközben Evelyn – bicska is van nála mindig – éppen 
saját magát szabadítja ki a kötelek közül. Feláll, ránk néz, és kirohan a barlangból. Ott-
hagy minket. 
– Figyelj, Gábor! – kiáltja Laci. Együtt mozogva meg tudunk tenni egy kis távolságot a föl-
dön ülve is valahogy. Merre induljunk? Befelé vagy kifelé? 
Legyintenék, ha tudnék. Valószínűleg nekünk már tényleg teljesen mindegy. 





Egyetlen presszókávé is árthat a szívnek
Egyetlen csésze presszókávé is árthat a szívnek! Olasz kutatók önkénteseken vizs-
gálták, hogy mi történik a vérkeringéssel egyetlen csésze presszókávé, illetve koffe-
inmentes kávé elfogyasztásakor. A presszókávé 107 milligramm, míg egy csésze ins-
tant kávé 75 milligramm koffeint tartalmaz. Egy órával a presszókávé megivása után 
22 százalékkal kevesebb vér áramlott a szívbe a nagy mennyiségű koffein hatására, 
miközben a koffeinmentes kávé fogyasztásánál alig vagy egyáltalán nem tapasztal-
tak változást. Az azonban még nem világos, hogy a szívre gyakorolt rövid távú hatá-
sát ellensúlyozza-e az, hogy a kávé az emberi szervezet számára hasznos antioxidán-
sokat tartalmaz.

Egy centi 200 ezret ér
Két amerikai egyetem professzorai nagyszabású kutatást végeztek on-line 
randioldalakon. 22 ezer felhasználó adatait elemezték, és arra a nem meg-
lepő következtetésre jutottak, hogy a nők a magas és gazdag férfiakra buk-
nak. A centiméterek komoly összegeket érnek. Minél alacsonyabb ugyanis egy 
férfi, annál vastagabb pénztárcára van szüksége, hogy sikeresen hódítson. A 
kutatók számszerűsítették is a  nők preferenciáit, miszerint egy 176 cm magas 
férfinak havi 197 959 forinttal kell többet keresni egy 177 cm magasnál, hogy 
ugyanolyan sikereket érjen el a nők körében. 

A dohányosok IQ-ja
Egy izraeli kutatás szerint a rendszeresen dohányzóknak 
alacsonyabb az átlagos intelligenciahányadosuk, mint 
a nem dohányosoknak. A kutatást 20 ezer besorozott 
fiatal egészségügyi adatainak elemzésével végezték. 
A nem dohányzók átlagosan 101 pontos IQ-t értek el a 
teszten, míg a napi 1-5 szálat fogyasztók átlagos ered-
ménye 98, az egy dobozzal fogyasztóké 94, és az ennél 
is többet füstölőké 90 pont volt. Az izraeli 18 éveseknek 

a statisztika szerint 28 százaléka dohányzik, 68 szá-
zalék mondta azt, hogy sosem dohányzott, a maradék 
pedig már leszokott róla. A kutatók szerint a jelenségre 
inkább az a magyarázat, hogy általában a kevésbé intelli-

gens emberek szoknak rá a dohányzásra, és nem az, hogy 
maga a dohányzás butít.

A tökéletes 
női alak látványa
Milyen a tökéletes alakú nő? A legtöbb fér-
fi esetében a nagy mell, vékony derék, szé-
les csípő bizonyult a legvonzóbbnak. Az ilyen 
látvány ugyanazokat a területeket aktivizál-
ja az agyban, mint az alkohol vagy a drogok 
nagy része. A kutatások során a nőkről elő-
ször teljesen átlagos, majd később kozme-
tikai műtéten átesett, ún. homokóra alakú-
ra formált testű képeiket mutatták meg a 
kísérletben részt vevőknek, akiknek osztá-
lyozniuk kellett, aszerint, hogy melyiket lát-
ják vonzóbbnak. A tesztalanyok egyértel-
műen szebbnek találták a homokóra alakú 
nők képeit, amit az is alátámasztott, hogy a 
képek nézegetése közben az említett agyte-
rületeken megemelkedett az aktivitás.
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Műanyag sziget az Atlanti-óceánon 
Szakértők szerint felszíni áramlatok szállítanak műanyagtörmeléket a Kalifornia és 
a Hawaii-szigetek között lebegő, több száz négyzetkilométeren szétterülő csendes-
óceáni szemétfolthoz, amelyet eredetileg Charles Moore kapitány fedezett fel 1997-
ben. Az elmúlt évtizedekben az óceánba dobált műanyaghulladékokat a nap sugarai 
lassan apró részecskékre bontják le, melyek egy Texas területével szinte megegye-
ző nagyságú szigetté sűrűsödtek össze, és azóta is ott lebegnek az Egyesült Álla-
mok nyugati partjaitól pár tengeri mérföldre. Hatalmas mérete és sűrűsége ellené-
re azonban olyan apró részecskékből áll, hogy sem a műholdfelvételeken nem lehet 
látni, sem szabad szemmel nem lehet észrevenni. 

A fi atalság forrása
Kutatók a dyskeratosis congenita elnevezésű igen ritka, örökletes betegséget tanulmányozták, melynek jellemző 
tünete a korai öregedés. Ám módosított őssejtekkel sikerült visszafordítaniuk az öregedési folyamatot. Beteg páci-
ensek sejtjeiből hoztak létre úgynevezett iPS-sejteket, melyeknek előállításuk közben megfordult a betegség egyik 
vezető, sejtszintű tünete, az ún.  telomerázok, azaz a kromoszómák végén található védőkupakok kopása, ami az 
öregedéshez vezet. Az új sejtek háromszor annyi, az öregedést gátló ún. TERC gént tartalmaztak, amelyek a telo-
merek helyreállításában segítenek. Ez elméletileg azt jelenti, hogy az öregedési folyamat egyik alapvetően fontos 
elemét sikerült leállítani. A felfedezés nemcsak a ritka genetikai betegségben előforduló öregedési folyamatot, 
hanem a rákos sejtek halhatatlanságát és kontroll nélküli szaporodását is segíthet megérteni.

Puffi n, a személyi 
repülőgép
A puffin madárról elnevezett elektromos meghaj-
tású jármű, a NASA új fejlesztésű egyszemélyes 
repülőjárműve, ami egy repülő és egy helikopter 
tulajdonságait ötvözi. Különlegessége a zajszintjé-
ben rejlik, ez a gép ugyanis tízszer halkabb, mint 
a mai legcsendesebb helikopter. A rendkívül izgal-
mas jármű, ami technológiák egész sorát kombi-
nálja össze, a kereskedelmi légi közlekedés és a 
gépjárművek között tátongó tekintélyes űrt kívánja 
betölteni. Az űrügynökség megközelítőleg félmillió 
dollárt költött el eddig a Puffin fejlesztésére, amit 
több más egyetemmel és intézettel együtt épít. 

Az idegenek köztünk vannak?
Paul Davies amerikai fizikus szerint a Földön többször is kialakulhatott az élet, 
mivel a korábbi életformák, valószínűleg parányi mikrobák, amelyek földön kívü-
li eredetűek is lehetnek, még mindig  élhetnek itt közöttünk. Feltételezése sze-
rint az összes Földön található élet nem egyetlen, azaz földi forrásból ered. 
Eddig csupán a világ baktériumainak alig 1 százalékát tanulmányozták beható-
an. Az egyetlen módszer, hogy egy organizmusról bebizonyítsuk, nem az „álta-
lunk ismert élet” körébe tartozik, ha olyan ’egzotikus’ elemekből épülne fel, ame-
lyekkel a Földön jelenleg egyetlen életforma sem rendelkezik.

Sörillatú rózsa
Floridai kutatóknak sikerült rábukkanniuk arra a 12-13 génre, amely a virágok illatáért felelős. Eredetileg azokat 
a géneket keresték, amelyek a virágok etiléngáz-kibocsátását szabályozzák. Az etiléntől hullanak le a be nem por-
zott bimbók, ám ha ezt sikerül kitörölni vagy késleltetni, akkor több idő marad a beporzódásra, és így akár több 
termést is hozhatnak. Az első kísérletek alapján a rózsaillatú petúnia, illetve a fenyő- és sörillatú rózsa létrehozá-
sa tűnik a legegyszerűbb feladatnak, később azonban szabadon manipulálhatók lesznek a virágok illatai, így fel 
lehetne támasztani olyan illatokat is, amelyek az utóbbi évszázad növénynemesítése során elvesztek.
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Nyerje meg ajándékainkat!

SaDe
SOlDier OF lOVe 
SONY MUSIC 
 Sade egy évtizednyi hallga-
tás után készítette el új albu-

mát. A Grammy-díjas énekesnő Soldier Of Love 
című lemezén ezúttal is a szerelemről és szépség-
ről énekel, melynek flamenco gitárral, zongorahan-
gokkal, elektronikával, finom jazzel és soullal fűsze-
rezett dallamai egyszerre varázsolják el a hallgatót. 
De legfőképpen persze Sade bársonyos hangjával, 
amely a tévhittel ellentétben nem csak a női lelke-
ket érinti meg… 

maSzKura ÉS 
a tüCSÖKraJ
SzÉgYentelen
CLS 
A hazai zenei élet egyik szín-

foltja a sajátos szövegeiről és egyedi stíluskaval-
kádjáról egyre ismertebbé váló Maszkura és a 
Tücsökraj. A megjelenésében a 20-as évek geng-
sztervilágát idéző zenekar muzsikája a vidám, 
dzsesszalapú popzene, melyben számtalan stílus 
keveredik: funky, pop, hiphop, latin ritmusok, tangó- 
és keringőbetétek, bossa nova, vagy éppen sanzo-
nokat idéző megoldások. 

BaCK ii BlaCK
FunKYBiOtiKum 
WARNER 
A legnépszerűbb hazai funky-
zenekar alaposan kiéheztette 

rajongótáborát, miután a legutolsó, új dalokat tar-
talmazó stúdióalbumuk négy éve jelent meg. A vára-
kozásnak azonban úgy tűnik, volt értelme, hiszen 
Funkybiotikum című lemezük olyan jól sikerült, hogy 
elnyerte idén az év hazai klasszikus pop-rock albu-
máért járó Fonogram-díjat. 
 

Ke$Ha: animal 
SONY MUSIC 
Az ifjú amerikai énekesnő, 
Ke$ha hét évig készítette most 
debütáló stúdióalbumát, mely-

nek minden egyes dalában társszerzőként is szerepel. 
Az Animal dallistáját a klubokban és rádiókban egy-
aránt nagy sikerek elé néző elektro-pop számok alkot-
ják, melyeket energikus tempójuk, Ke$ha provokatív 
dalszövegei és az énekesnő nem kevésbé excentrikus 
viselkedése tesz még ellenállhatatlanabbá.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) április 16-ig 

ezt a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
Ke$ha: Animal című albumát!

Előző számunk nyertese: Tóth Ádám, Budapest.
Nyereménye: Compact Disco: Stereoid című albuma.

MO ZI

DVD

pOlYgamY
ADS / BUDAPEST FILM 
A fiatal szerelmespár, András (Csányi Sándor) és Lilla (Tompos Kátya) öt év után összebútoroz-
nak, de a férfi valahogy nem érzi jól magát a kapcsolatban, ráadásul  kedvese bejelenti, hogy 
gyereke lesz. András lelkiállapota környezetére is kihat: 9 hónapon keresztül rendszeresen más 
Lilla mellett ébred, miközben a világon minden egyéb változatlan. Magyar párkapcsolati filmta-
nulmány – huszonöt éven felülieknek.

 KapHatÓ a mOl-tÖltŐállOmáSOKOn! 

Vasember 2 
UIP-DUNA FILM
A népszerű első rész régóta várt folytatásának sikerét Jon 
Favreau rendező most sem bízta a véletlenre, szereplőlistá-
ját kizárólag első vonalas hollywoodi sztárokkal töltötte fel:  
Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow, Scar-
lett Johansson, Mickey Rourke – mind stábtagok. A második 
részben a világ már tudja, hogy a milliárdos feltaláló, Tony 
Stark maga a páncélruhás szuperhős, a Vasember. A kormány, a sajtó és a nyilvánosság egy emberként szoron-
gatja őt, hogy ossza meg szupertechnológiáját a hadsereggel. Tony azonban nem akarja közkinccsé tenni a Vas-
ember páncéljának titkait.

mozibemutató: 2010. április 29.

maD maX 
PRO VIDEO 
A távoli jövőben csupán kis elszigetelt csoportok élnek a végtelen sivatagban. Túlélésüknek 
két feltétele van: az olaj, és hogy meg tudják védeni magukat a környéken cirkáló motoros rab-
lóbandáktól. Max (Mel Gibson), a magányos hős vállalja, hogy megvédi az egyik közösség olaj-
szállítmányát, mert ha segít biztonságos helyre eljuttatni a tartálykocsijukat, annyi benzint kap, 
hogy elhagyhatja ezt a poklot. 

 KapHatÓ a mOl-tÖltŐállOmáSOKOn! 

tOY StOrY 1. ÉS 2. 
INTERCOM 
Az egyik legsikeresebb amerikai animációs filmben egy gyerekszoba hősei kelnek életre. Andy 
játékai között Woody, az öreg harcos, a beszélő seriff-rongybaba a főnök. De ott van még Mr. 
Krumplifej, aki szerelemre vágyik, Guba a tudálékos perselymalac, a kalandvágyó katonák és 
a többiek. Ám egy nap megérkezik Buzz, a csillagközi lézerharcos. Buzz és Woody egyik nap 
véletlenül kizuhannak az ablakon, így együtt kell megküzdeniük a valódi világgal, hogy ezernyi 
veszély után végre visszajuthassanak Andyhez.

 KapHatÓ a mOl-tÖltŐállOmáSOKOn! 

CD

titánok harca
WARNER BROS

Perszeusz (Sam Worthington), akit isten nemzett, de ember nevelt fel, képtelen megvédeni családját az alvilág 
bosszúálló istenétől, Hádésztől (Ralph Fiennes). Mivel vesztenivalója már nincs, így vállalja, hogy egy csapat min-
denre elszánt harcost a pokol ura ellen vezet, mielőtt az megszerezné Zeusztól (Liam Neeson) a hatalmat. Vesze-
delmes útjuk során Perszeusz és bátor katonái tiltott világokon verekszik magukat keresztül, olyan tájakra jutnak 
el, ahova ember még nem tette be a lábát, és ahol démonokkal és ismeretlen fenevadakkal veszik fel a harcot. 
Perszeusz egyetlen esélye a túlélésre, ha elfogadja a benne rejlő isteni hatalmat, és képes sorsa fölé emelkedni, 

rátalálva saját végzetére. A Hulk rendezőjének új filmje 3D-ben is megtekinthető lesz néhány moziban.
mozibemutató: 2010. április 15. 
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Nyerje meg ajándékainkat!

allen tHOmaS B.
50 SzupertitKOS 
DOKumentum a tÖrtÉ-
nelem irattáráBÓl
ALEXANDRA
Döbbenetes történetek álcázásáról 
és leleményéről, emberéletek ezreit mentő bátor-
ságról és csalárd akciókról olvashatunk a szupertit-
kos dokumentumokat feltáró könyvben. A kémiroda-
lom veteránja, Thomas B. Allen bepillantást enged 
az ügynökélet, a titkos akciók kulisszatitkaiba.

Életre SzÓlÓ 
KalanDOK 
ALEXANDRA 
A könyvet lapozgató gyanútlan olva-
só hirtelen jegesmedvét cserkész-
het Alaszkában, majd Nepálban barangolhat gya-
logszerrel. De ha inkább luxusutazásra vágyna, 
felszállhat a pazar Orient expresszre, vagy ha adre-
nalinsokkra, akkor nekilódulhat a földkerekség leg-
hosszabb sípályájának. A Top 10 listákon szerepel 
a világ tíz legjobb liftezése, legszebb hídja, vagy leg-
jobb filmje között.

mattHeW BOYDen
az Opera KÉziKÖnYVe
PARK KIADÓ
Valljuk be, ha klasszikus zenei kér-
désekről esik szó, kevesen folynak 
bele magabiztosan a társalgásba.  
Az ilyen helyzeteket elkerülendő ajánljuk azt a köte-
tet, amely Monteverditől az ifjú kortárs zeneszer-
ző, Thomas Adésig a világ operatermésének leg-
javát tekinti át. Az operával csak most ismerkedők 
mellett a vájt fülű rajongók is élvezettel forgathat-
ják a kézikönyvet.

SütemÉnYeK 
aranYKÖnYVe 
KOSSUTH KIADÓ 
Bármelyik receptet készíti is el, biz-
tosan belengi lakását az az utánoz-
hatatlan illat, amilyet csak egy vajas, mandulás, 
csokoládés, gyümölcsös vagy fahéjas sütemény 
áraszthat magából. A fantasztikusan illusztrált 
Sütemények aranykönyvéből a legegyszerűbben 
elkészíthető „pottyantós” sütitől az igazán izgalmas 
és különleges brownie-kig sok ízt és formát kipró-
bálhatunk, 704 oldalon válogathatunk a finomsá-
gok között.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) április 16-ig 

ezt a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse  
Sütemények aranykönyve című könyvet.

Előző számunk nyertese: Sabján Judit, Budapest.
Nyereménye: Carla Bardi: Csokoládés finomságok könyve.

PROG RA MOK KÖNYV

Családi nap – egy személyes tárgy
Szépművészeti múzeum
ÁPRILIS 17. 
A kiállításon a látogatók múzeumpedagógusok 
vezetésével próbálnak meg mindent kinyomoz-
ni egy ábrázolt személyről és annak szokásai-
ról: hogyan használja tárgyait, miben segítenek 
ezek neki, illetve milyen tárgyra lenne még szük-
sége. Így közösen egy használati tárgyat tervez-
nek számára – például egy széket, vagy éppen 
egy szemüveget. Olyat, ami illik a műalkotás stí-
lusához, kifejezi a személy karakterét és hasz-
nára is lehet. A programot a MOL támogatja. 

matheus pálinka és Kávéház
A Matheus Pálinkaház fennállásának régen várt for-
dulópontjához ért: megnyitotta a Matheus Pálinka 
és Kávéházat. A cél egy olyan harmonikus környe-
zet megteremtése volt, amely igazi kikapcsolódást 
jelent a látogatóknak, akik szívesen beülnek a napi 
rohanás közben kissé feltöltődni, egy baráti beszél-
getésre, vagy éppen elmélyült munkára. A vendégek 
finom falatok mellett kóstolhatják és vásárolhatják 
meg a hazai és nemzetközi versenyeken is többszö-
rösen díjnyertes Matheus pálinkákat és a kizárólag 
erre a célra készült egyedi Matheus kávékülönle-
gességet. Az állandó pálinkatörténeti kiállítás mel-
lett különböző időszaki kiállítások is megtekinthető-
ek lesznek majd.

Hollókői Húsvéti Fesztivál
ÁPRILIS 4–5.
A parányi Világörökség faluja címet is viselő Hol-
lókő a húsvéti hagyományok egyik utolsó gondo-
zója. A falusiak apraja-nagyja évről évre díszes 
népviseletet ölt magára, a fiúk kútvízzel locsol-
ják a lányokat, miközben az idősebbek elkészí-
tik a hímes tojásokat. A Hollókői Húsvéti Fesztivál 
egész napos folklór programokkal, gasztronómi-
ai ínyencségekkel, gyerekjátékokkal és kézműves 
bemutatókkal várja két napon keresztül a látoga-
tókat. Az igazán merész hölgyek pedig nemcsak 
népviseletbe öltözhetnek, de a helybéliek őket is 
alaposan meglocsolják kútvízzel – szerencsére 
csak előzetes jelentkezés alapján.
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A rejt vény meg fej té sét április 16-ig kér jük nyílt le ve le ző la pon szer kesz tő sé günk cí mé re be kül de ni (Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.). A márciusi megfejtők között 5 CD-t sorsolunk ki. A már-
ciusi rejtvény megfejtése: Kicsinek látszol innen. Nyertesek: Tóth Ágnes, Budapest; Patakiné Rakonczai Piroska, Pécel; Csapó Istvan, Mohács; Bognár Erika, Sopronkőhida; Ádámné Csete Gizella, Mezőtúr. 
Gratulálunk, nyereményét postán küld jük el! 
A márciusi számunkban meghirdetett játékban nyertek: 
thermotech nyertesek: Ágoston Endre (Budapest); Szilágyi György (Budapest); Udvarhelyné Almádi Zsuzsanna (Pomáz); Császár Szabina (Székesfehérvár) Hansgrohe zuhanyszett nyertesek: Fejes Petra (Bu-
dapest); Németh Károly (Budapest); Dávid József (Debrecen); Nagy Kata (Esztergom); Tamás Katalin (Gödöllő)
Sonnenkraft nyertesek: Szőke Ferenc (Budapest); Balla Csaba Zsolt (Budapest); Bata Tibor (Duhanaraszti)

KÜLÖNBSÉGKERESŐ
Keress a képek között eltérése-
ket! Mire jutottál?

  megfejtés: KERESD AZ EGYFORMÁKAT: 8-9; EZT ADD ÖSSZE: A kérdőjel helyére illő szám a 30. rózsaszín tojás= 5, sárga tojás= 6, kék tojás= 9, piros tojás= 12.

KERESD AZ EGYFORMÁKAT!
A tizenkét kép közül csak kettő 
egyforma. Melyek ezek?

EZT ADD ÖSSZE!
A hímes tojások különböző számo-
kat takarnak. Hogy mennyit ér egy-
egy tojás, azt a sorok és oszlopok 
mellett látható számok segítségével 
számolhatod ki, mivel azok a három-
három hímes tojás összegét jelölik. 
Ugye, nem lesz nehéz dolgod ezeket 

számokra cserélni? a KülÖnBSÉgKereSŐ megfejtése:
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GYERMEK-

pályázat

GYERMEK-

pályázat
RAJZ-

a Stílus & lendület 
pályázatot hirdet 4–10 éves 
gyermekek számára.
RAJZOLD VAGY FESD LE A KEDVENC JÁTÉKODAT 
ÉS KÜLDD EL 2010. ÁPRILIS 19-IG ERRE A CÍMRE: 
1012 BUDAPEST, PÁLYA UTCA 9. 
A MŰVED  HÁTOLDALÁRA ÍRD FEL A NEVEDET, A 
MŰVED CÍMÉT, HOGY HÁNY ÉVES VAGY ÉS HOL 
LAKSZ. A LEGJOBB RAJZOKAT DÍJJAZZUK.
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NYILAS XI. 23. – XII. 21.
Ha az előző hónapból maradt olyan dolog, amit emberi kapcsolata-
iban nem tisztázott, és továbbra is feszültséget okoz a mindenna-
pokban, akkor az első az legyen, hogy megpróbál lépést tenni az 
illető felé. Még az sem kizárt, hogy együtt nevetnek majd azon, ami 
régebben félreértést okozott. Ha március végéről maradt pár elvé-
gezetlen munkája, akkor azt most könnyedén be fogja pótolni.

BAK XII. 22. – I. 20.
A munkahelyén sajnos nem az elvárásai szerint alakulnak a dolgok, 
de ez még nem ok arra, hogy hazavigye a problémákat. Ha úgy érzi, 
hogy az élete olykor nem úgy alakul, ahogyan tervezte, akkor képzelje 
el a napokat úgy, ahogyan szeretné, hogy történjenek, és egyszerűen 
költözzön bele ebbe a világba! Ha képes arra, hogy hinni tudjon a gon-
dolat teremtőerejében, akkor akár csodákat is előidézhet. 

VÍZÖNTŐ I. 21. – II. 19.
Míg az előző időszakban egy kissé megtorpant a magánélete, most 
végre úgy érzi, hogy ismét minden egyenesbe jön. Különösen a jegy 
férfi szülöttei lesznek olyan hódító kedvükben, hogy szinte szárnya-
kat kapnak, a hölgyek pedig egy hónap leforgása alatt több bókot 
hallgatnak, mint máskor egy félév alatt. Pénzügyi helyzete változé-
konynak tűnik, de olyan vidámnak érzi magát, hogy ez nem zavarja.  
Az ön mottója amúgy is az, hogy a pénz nem boldogít.

HALAK II. 20. – III. 20.
Hajlamos lesz egy kis megfázásra, amit könnyebb megelőzni, 
mint gyógyítani. Különösen április első felében nem ártana egy 
tavaszi tisztítókúrát bevezetnie, és több időt tölteni a friss leve-
gőn. Ez nemcsak a meghűléseket és a vírusokat tartja távol, 
hanem energiával is feltölti. Ha pár kilót sikerül leadnia, az a 
közérzetére is jó hatást gyakorol. 

BIKA IV. 21. – V. 20.
Végre azt mondhatja, hogy elégedett az anyagi helyzeté-
vel. Persze, a pénz olyan dolog, amiből soha sem elég. Ám 
ha körülnéz ismerősei és barátai között, be kell látnia, hogy 
nincs igazán oka panaszra. A hónap második fele még arra 
is alkalmas lesz, hogy egy régi tervét megvalósítsa. Dolgos, 
ám vidám és sikeres hónap áll ön előtt.

IKREK V. 21. – VI. 21.
Baráti viszonyai átalakulóban vannak, lesz, akitől egy kicsit 
eltávolodik, egy korábbi ismerős viszont sokkal közelebb 
kerülhet újra önhöz. Ha az utóbbi közeledését elfogadja, 
nem kizárt, hogy egészen új emberek is belépnek általa az 
életébe. Talán kicsit több nyüzsgést is hoznak, mint aho-
gyan azt elképzelte. Szokatlan módon inkább a hétvégék 
lesznek csendesebbek.

RÁK VI. 22. – VII. 22.
Ön, aki a nyár szülötte, minden évben örül a tavasznak, idén 
még a szokottnál is nagyobb lelkesedéssel köszönti ezt az 
évszakot. A jegy hölgy szülöttei többet fognak költeni önma-
gukra, és bizony, jól teszik, ha nem sajnálnak maguktól egy új 
ruhát, vagy valamiféle kozmetikumot. Magabiztosságuk való-
ságos csúcsformában lesz, ami jól fog hatni emberi kapcso-
lataikra is. A jelenleg társtalan Rák szülötteknek egy kivéte-
les találkozást sejtet a hónap második fele.

OROSZLÁN VII. 23. – VIII. 23.
Végre azt érzi, hogy olyan időszak érkezett el az életében, 
amikor learathatja korábbi törekvéseinek gyümölcseit. Az önt 
körülvevő, panaszkodó emberek között szinte különcnek érzi 
magát az elégedettségével. Ne tagadjon meg semmit magá-
tól, amivel kényeztetheti a testét és a lelkét! A hónap második 
felében kedve támad utazni, csavarogni, kirándulni. 

SZŰZ VIII. 24. – IX. 23.
Egy kicsit dolgosabb lesz ez a hónap, mint ahogyan azt ter-
vezte, de szerencsére meg is lesz az eredménye. Munka-
társi kapcsolataiban egy kedvező fordulat történik, ami jó 
hatással lesz a munkahelyi légkörre. Arra azért vigyázzon, 
hogy törődjön eleget a családjával is. Egy baráti vitában ne 
ragaszkodjon feltétlen a saját álláspontjához!

MÉRLEG IX. 24. – X. 23.
A magánéletében hallgasson a megérzéseire, és mondja ki nyu-
godtan azt, amit szeretne és amit gondol! Ha társával kicsit elhi-
degültek, akkor eljött az idő, hogy mindent rendbe hozzanak –
persze, csak ha mind a ketten szeretnék. Azt semmiképp se 
engedjék, hogy kívülállók beleszóljanak az életükbe, még akkor 
sem, ha a legjobb barátaik! 

SKORPIÓ X. 24. – XI. 22.
Jó ideje magabiztosnak és erősnek érzi magát, most pedig 
végre elérkezett a bizonyítás ideje. Akik korábban bizalmat-
lanok voltak önnel szemben, azok meg fogják változtat-
ni a véleményüket, irigyeik pedig titokban a csodálóikká 
válnak. 

KOS III. 21. – IV. 20.
Boldog születésnapot, kedves Kos! Lehet, hogy ebben az évben nem 
örül annyira annak, hogy ismét egy évvel öregebb lett, pedig a csa-
ládja és a barátai nagy örömmel készülnek erre a napra, sőt valami 
nagyon kellemes meglepetéssel is szeretnének önnek kedveskedi. Az 
elmúlt, kicsit mozgalmasabb hónap után önnek azonban inkább egy 
kis nyugalomra van szüksége, amit meg is fog teremteni magának.

Sarah Jessica Parker
1965. 03. 25.

Russell Crowe
1964. 04. 07.

Robert Downey Jr.
1965. 04. 04.

Reese Whiterspoon
1976. 03. 22.

Április hónapra
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stílus&lendület

Felkiáltójel 
helyett kérdőjelek

Hajdu Szabolcs
„Sok jót és egyetlen zsenit látok a fiatalok között, 
és ez Hajdu Szabolcs” – mondta róla Jancsó Mik-
lós. Hajdu az új magyar filmes generáció egyik leg-
tehetségesebb tagja. Rendező, forgatókönyvíró és 
színész. Harmincnyolc éves, de már öt nagyjáték-
filmet forgatott, és legalább egy tucatban játszott. 
Első nagyjátékfilmjével, a Macerás ügyekkel, 2003-
ban a Magyar Filmszemlén a legjobb első filmes ren-
dező díját nyerte el. Legújabb mozija a Bibliotheque 
Pascal pedig a 2010-es Filmszemlén kapta meg a 
fődíjat.
1972-ben született, amikor még javában tartott a 
szocializmus. Egy apró Hajdú-Bihar megyei faluban 
töltötte gyerekkorát. 
Az a tíz év, amit a fiatal rendező a tanítás előtti és 
utáni kőkemény edzésekkel ott eltöltött, meghatá-
rozó az életében. Azt mondja, mindent a tornának 
köszönhet, a monotónia tűrését, annak a tudását, 
hogy ha el akarunk érni valamit, centinként kell elő-
re haladni. Erről az időszakról forgatta a Fehér tenyér 
című filmjét, mely húsz év történetét, saját emléke-
it és testvére pályáját meséli el. A film elején bemu-
tatott sivár környezet, a fenyítésekkel teli edzések, 
a kiskamasz Dongó rettegése az edzőjétől túlzás is 
lehetne, de nem az. „Sőt – mondja Szabolcs, – a 
dolog a filmbélinél durvább volt. Emlékszem, hogy 
nemegyszer nyers krumpliba lyukat fúrtunk, abba 
dugtuk bele az ujjunkat és rávertünk kalapáccsal, 
hogy eltörjön, hogy egy ideig ne kelljen edzésre men-
nünk. Ezt például be sem tettem a filmbe, mert az 
emberek úgysem hitték volna el. A filmben, éppen 
úgy, mint a Bibliotheque Pascalban, kultúrák vannak 
szembeállítva egymással. Magyarországon a nyolc-
vanas években teljesen természetes volt, hogy az 
edző kemény a gyerekekkel. Sőt maguk a szülők kér-
ték, hogy sózzon oda egyet a csemetének, ha nem 
bír vele. Amikor Kanadában forgattunk, láthattuk a 
másik végletet. Ahhoz, hogy a filmben szereplő gye-
reket egy jelenetben megpofozhassuk, öt helyről kel-
lett engedélyt szereznünk. És azt is előírták, hogy 
csak négyszer ismételhetjük meg a jelenetet.” 

Legújabb filmjének két főszerepét, felesége, Török Ily-
lyés Orsolya és kislányuk, Hajdu Lujza játsszák. Azok 
kedvéért, akik még nem látták, el kell mondanunk rövi-
den a történetet. Mona, aki egyedül neveli egy szökött 
fegyenccel töltött egyetlen éjszakájának gyümölcsét, 
hároméves kislányát, vásári bábelőadásokkal tartja 
el magát. Az egyik előadáson találkozik édesapjával, 
akit évek óta nem látott.  Paparu megkéri Monát, hogy 
kísérje el őt Németországba, ahol egy műtétje lesz. 
Mona hagyja magát az útra rábeszélni. Kislányát Vio-
ricát egyik távoli rokonára bízza. Amikor apjával meg-
érkeznek Németországba, kiderül, hogy Paparu valójá-
ban prostituáltakkal kereskedik és tartozása fejében az 
emberkereskedőknek eladja a saját lányát. Mona végül 
Angliába kerül Pascalhoz, a Bibliotheque Pascal nevű, 
irodalmi kávéháznak álcázott bordélyház tulajdonosá-
hoz. Közben otthon Romániában a gyámhatóság elve-
szi rokonától a kislányt. A film Mona Papa-
ru beszámolója: utazásainak, szerelmének, 
nyugat-európai kálváriájának története. 
Stílus&lendület: Kislányod játssza a film-
ben Vioricát. Gondolom, nem engedted meg 
neki, hogy végignézze az egész filmet.
Hajdu Szabolcs: Nem, dehogy. Ő csak azo-
kat a jeleneteket látta, amikben szerepel.  
A film ugyanis szigorúan 18 éven felüliek-
nek szóló mese. 
S&l: Egy helyen azt nyilatkoztad, hogy 
Európa egyik végében a falusi fiúknak az 
okozza a legteljesebb önfeledtséget, hogy 
hazafelé tartva az egész napos munka után 
beleugrálnak a Fekete-tengerbe futó öntö-
zőcsatornákba, addig Nyugat-Európában gyakorlatilag 
a vákuumágyig kell elmenni, és meg kell fulladni ahhoz, 
hogy valahogy újra elkezdjem szeretni az életet. Ennyi-
re szét van feszítve jelen pillanatban Európa. Mi ez a 
vákuumágy?
H. Sz.: Ez egy Európa nyugati felén nagyon népszerű 
kéjkeltő eszköz. Gyakorlatilag egy ember méretű gumi-
tasak, amin két luk van, egy a szájnak, másik a nemi 
szervnek. Amikor benne fekszik a vendég, elkezdik 
kiszívni belőle a levegőt. Gyakorlatilag oxigénhiányt állí-
tanak elő.
S&l: De miért?
H. Sz.: Ezzel fokozzák az orgazmust. Amikor elkezd-
tünk forgatni, egy ilyen ágyat elég nehéz volt besze-
rezni, Ausztriából kellett rendelnünk. Ma már Magyar-
országon is van belőle. Ez az ágy számomra a teljes 
megcsömörlés metaforája. De nem akarok vele sok-
kolni, ítélkezni sem. Csak kérdőjeleket írok, nem felki-
áltójeleket.

S&l: Eredeti helyszíneken forgattatok?
H. Sz.: A film nagy részét épített díszletek között 
forgattuk. A Fehér tenyérben visszamentem gye-
rekkorom világába, és azokon a lakótelepeken for-
gattam, ahol felnőttem. A Bibliotheque Pascal bár 
valós motívumokból építkezik, mégis egy képze-
letbeli utazás, így a helyszíneket is ehhez a vízió-
hoz képest kellett megteremteni. Egy ideig Sepsi-
szentgyörgyön, egy Brassó melletti kisvárosban 
éltem. Együtt játszottunk az ottani színházban a 
feleségemmel, aki egyébként Erdélyből, Marosvá-
sárhelyről származik. Nagy hatással volt rám ez a 
különös balkáni világ, és az itt felszippantott élmé-
nyekre támaszkodtam a forgatókönyv megírásánál. 
A főszereplő filmbeli utazása a Fekete-tengertől az 
Atlanti-óceánig tart négy éven és négy évszakon 
keresztül, át az új Európán egészen Liverpoolig, a 

Bibliotheque Pascal szalonjaiba, titkos folyosóira és 
szobáiba. A Bibliotheque Pascal nem egy közönsé-
ges bordélyház, hanem egy kifinomult, a legkénye-
sebb ízlést is kielégítő szórakozóhely, ahová a meg-
csömörlött értelmiség jár. 
S&l: A filmmel legutóbb Berlinben voltál, ahol a 
vetítés végén nagy taps fogadta a munkádat. Jó 
érzés lehet, hogy feleségeddel és kislányoddal 
együtt tudjátok átélni az ünneplést.
H. Sz.: Igen, sok fesztiválra hívnak minket együtt, a 
rendezőt és a két főszereplőt, vagyis a feleségemet 
és a kislányomat. Ez jó. 
S&l: Terveid?
H. Sz.: Az elkövetkező években Tar Sándor írásaiból 
szeretnék egy filmtrilógiát forgatni a rendszerváltás 
utáni Magyarországról, és emellett már öt-hat éve 
gondolkodom azon, hogy filmre viszem Petőfi életét. 
Talán még három-négy év kell, hogy összejöjjön. 

Dogossy Katalin
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