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Év eleji ígéretek
Vajon milyen lesz az idei év? Jobbra vagy rosszabbra 
számíthatunk? Így januárban mindig ugyanaz a 
kérdés foglalkoztat mindenkit. Összegezzük az elmúlt 
évet, álmodozunk, keressük azokat a pontokat, amik-
be fogódzkodva kitalálhatjuk, hogy mit hoz a közeli vagy 
a távolabbi jövő. Sőt, ígéreteket is teszünk, mi az, amit 
idén meg akarunk valósítani és mi az, amit biztos nem 
úgy szeretnénk csinálni, mint tavaly.
 
Az ősi kínai asztrológiai rendszer szerint 2011 a Nyúl 
éve, ezért különösen szerencsések lesznek a Nyúl 
jegyűek, számukra ez az év sok jó dolgot ígér, hiszen 
saját jegyük uralma alatt áll az egész esztendő. De idén 
is lesznek embertársaink, akik szolidaritásra, gondosko-
dásra szorulnak, róluk sem szabad megfeledkezni. 
A Héttükör Alapítvány és a Szív-kamara Stúdiószín-
ház gyerekeknek indított fejlesztő- és tehetséggondozó 
programokat szervez a MOL Gyermekgyógyító Program 
támogatásában. A művészetterápia jótékony hatásáról 
Pillanatkép rovatunkban árulunk el többet.
Címlapsztárunk, Schell Judit idén is komolyan szóra-
koztat. Kihasználja a színpad és a film nyújtotta 
lehetőségeket, emellett a „civil” élet hétköznapjait 
éppen olyan fontosnak tartja, mint a munkáját.
 
A nagy, év eleji ígéreteket nehéz betartani, de higgyék 
el, ha csak egyet is sikerül megvalósítani, akkor már 
elégedettek lehetnek!
 
Jó olvasást kívánok!

Meg je le nik ha von ta  Ki ad ja a Ha mu és Gyé mánt Ki adó Kft., 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca  9., te le fon: +36 1 487-5200, fax: +36 1 487-5203. A kiadó vezetői: Csetényi Csaba és Krskó Tibor. Kulturális kiadó vezető: Tarpai 

Zoltán. Lap ala pí tó: MOL Nyrt. A lap ala pí tó kép vi se lő je: MOL Nyrt. Tár sa sá gi Kom mu ni ká ció. Pos ta cím: 1517 MOL Nyrt. Pf. 15. Felelős kiadó: Somlyai Dóra. Lapigazgató: Dr. Pánczél Andrea. Lapmenedzser-szerkesztő: 

Újhelyy Attila. Kreatív tanácsadó: Simon Virág. Felelős  szer kesz tő: Kertész Éva. Szerkesztő: Richter Zita. Ol va só szer kesz tő: Oborni Katalin. Kor rek tor: Dudás Márta. De sign: Ha mu és Gyé mánt Kiadó – Gordos Gergő, 

Staller István. Szer zők: Barta Judit, Berkes Orsolya, Hegyi Áron, Hekli Lás zlóné, Hor váth And rea, Pataki Katalin, Pribék Nóra, Szedlmayer József. Fo tók:     www.fotogyar.com, info@fotogyar.com, 

telefon: +36 1 487-5201, Képszerkesztő: Krékits Péter, Kovács Péter. Fo tog rá fu sok: Oleg Borisuk, Acsai Miklós, Tóth Vadnai Gábor. Ügynökségi képek: Europress/Stockfood, iStockphoto. Hir de tés fel vé tel: Bá lint Ba lázs, 

te le fon: +36 1 487-5245; e-mail: balin t.bal azs@mediasc.hu. 

Fo tó ink, írá sa ink és gra fi ká ink, a szer kesz té si és tör de lé si meg ol dá sok önál ló szer zői jo gi vé de lem alatt áll nak. En ge dély nél kü l má so lá suk, fel hasz ná lá suk és után zá suk jog sza bály ba üt kö zik és bün te tő jo gi fel e lős ség gel jár. ISSN 1785–0061

Pánczél Andrea 
magyarországi 

kommunikációs igazgató

Szíria

tartalom

 2011. január | stílus&lendület | 3

STÍLUS&LENDÜLET MAGAZIN    2011. JANUÁR IMPRESSZUM
 

Autós-motoros hírek  4

BIZTONSÁGOS VEZETÉS  6

SZABÓ ERIKA
Sztárteszt  8

UTAZÓK, KALANDOROK
Meseautó  12

SCHELL JUDIT
Címlapsztori  14

KÍNAI ASZTROLÓGIA
Éves horoszkóp  18

KERESZTES LOVAGOK FÖLDJÉN 
Utazás  20

HAVADTŐI SÁMUEL
Pillanatkép 22

TREND A LELKE…
Stílus 24

Tudomány  26

ÚJ ÉV – ÚJ ÍZEK
Gasztronómia   28

Kultúra, programok  30

Horoszkóp  32

Fejtörő  33

SZÍV-KAMARA
Példakép 34

2626

2011 a Nyúl éve



4 | stílus&lendület | 2011. január

Szerényebb, mint gondolnánk
Csak ránézésre tűnik kemény legénynek a Rieju 
RS2, a spanyol gyártó modellje ugyanis való-
jában egy jóképű 50-es. Azaz a sportmotorra 
hajazó külső alatt egy mindössze 7-8 LE közötti 
teljesítményre képes 50 cm3-es blokk dohog. 
A kellemes külsőt a 17 hüvelykes kerekek, 
a fordított 35-ös villa, illetve az elöl 280-as, 
hátul 220-as hűtött tárcsafékek teszik teljessé. 
A 110 kilós motor a Babettából kinőtt, de 
az igazi aszfaltbetyárokhoz még fiatal srácok 
legjobb barátja lehet.

Óriással jön a Hyundai  A Genesis és a 
Sonata után egy újabb, a felső kategóriát meg-
célzó modellt készül bevezetni Európában és 
Észak-Amerikában a Hyundai. A Grandeur már 
magán viseli a dél-koreai gyártónál meghono-
sodott új formavilágot, fronthajtásos lesz, és 
a csúcsmodellbe egy 3,8 literes V6-os motor 
kerül.

Lámpa helyett homokóra  Egy formater-
vező, bizonyos Thanva Tivawong ötlete szerint 
a hagyományos közlekedési lámpákat a jövő-
ben azokkal megegyező színű LED-es homok-
órákra kellene cserélni, melyek egyrészt a 
„homokszemek” fogyásával, másrészt számmal 
is jelzik az adott (piros, sárga vagy zöld) sza-
kaszból hátralévő időt.

Csillagászati összegek fejlesztésre  
2018-ig a Volkswagen mintegy 50 milliárd eurót 
költ fejlesztésre, új modellek gyártásának elő-
készítésére és azok beindítására. A pénz közel 
felét Németországban költi el a cég, negyede 
megy az aktuális modellkínálat lecserélésére, 
és szintén negyede a hihetetlen ütemben fejlő-
dő kínai üzem további felfuttatására.

Jöhet az elektromos Jazz  A Honda Los 
Angelesben mutatta be a Jazz Fit EV tanul-
mányt, ami a népszerű kisautó elektromos vál-
tozata. A villany-Jazz egy feltöltéssel 160 km-t 
tud megtenni, végsebessége 145 km/h, és hat 
óra alatt lehet újratölteni az akkumulátorait 
a 220 V-os hálózati csatlakozóról. 

Mosolygós lett az új Opel Corsa
2011 januárjától már megvásárolható a megújult Opel Corsa. A német gyártó városi kisautója új 
műanyag karosszériaelemeket kapott, elöl pedig egy jóval karakteresebb hűtőrács néz a szemköz-
ti sávban közlekedőkre. A motorválaszték nem változott, maradt a három benzines (65, 85 és 100 
LE-vel), valamint a három dízel 1,3 és 1,7 liter közötti hengerűrtartalommal 75, 95 és 130 lóerővel. Az 
egyre népszerűbb EcoFlex változat is megmarad: a középső dízellel szerelt változat mindössze 3,5 liter 
gázolajat fogyaszt 100 kilométeren.

Németül tanulhat a Ducati
Iparági források szerint a patinás olasz motorgyártónak a közeljövőben egy nem kevésbé patinás német autógyár 
lehet a többségi tulajdonosa. Hírek szerint ugyanis a Mercedes–Benz-csoporthoz tartozó tuningcég, az AMG és a 

Ducati között már előrehaladott tárgyalások folynak a fúzióról. Az AMG révén a Ducati lehetőséget kapna, hogy kis 
sorozatszámú, azaz igen exkluzív, nagy teljesítményű sportmotorokat dobjon piacra, ráadásul mindezt egy tőke-

erős, és igen komoly technikai hátteret felvonultató tulajdonostárssal karöltve tehetné meg.
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Új Daciát kapott a Forma–1-es világbajnok
Az autósport csúcskategóriájának négyszeres világbajnoka, Alain Prost újra rajthoz állt a 
nyolc versenyből álló Trophée Andros jégralisorozatban. A tavalyi szezonban az összetett-
ben második helyen végző legenda újfent egy Dacia Duster kormányát teker-
getheti, és amondó, idén már csakis a győzelemmel elégszik meg 
a BMW-ket, Fiatokat és Škodákat felvonultató mezőnyben. 
Prost új Dusterében egy 3 literes, 350 lóerős V6-os motor 
dolgozik, 360 Nm-s nyomatékot leadva. Az idény során 
a mezőny megfordul Andorrában, az Alpe d’Huezen és 
Clermont-ban is, az utolsó futamot pedig a párizsi Stade 
de France stadionban rendezik március 5-én.
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Turbóra vált a Toyota
Az európai gyártókhoz hasonlóan a közeljövőben a Toyota is átállítja motorgyár-
tását a kisebb lökettérfogatú, mégis erősebb, ugyanakkor gazda-
ságosabb és tisztább turbófeltöltős típusokra. 
A japán gyártó eddig azért ódzkodott ettől 
a megoldástól, mert a turbós rendszer 
némileg bonyolultabbá teszi az erőforrás 
felépítését, és a változó szelepvezérlés-
sel meg tudták oldani, hogy a környezet-
védelmi határértékeken belül maradja-
nak. Most már azonban a Toyota is egyre 
jobban érzi, hogy Észak-Amerikában és Európá-
ban is a minél kisebb fogyasztás jelenti a legfőbb 
szempontot a vásárlók számára.

Egy Fiat 500 lehet a gyorshajtók réme
A Lamborghinik mellett egy Németországban „kiképzést kapó” speciális 

Fiat 500 Abarth is szolgálatba állhat az olasz autópálya-rendőrség köte-
lékében a jövőben. A német Bilstein futómű-specialista által átala-

kított kisautót a decemberi Essen Motorshow-n mutatták be. 
A járműben az 1,4 literes motor legerősebb, 160 lóerős 

változata dolgozik. Az autó speciális felfüggesztést 
kapott, a rugóstagok segítségével pedig állít-
ható lett az autó hasmagassága.

Ötajtós rakéta
Az Audi RS3 Sportback a legerősebb és leggyorsabb kompakt kombi a piacon, 
ami egyszerre lehet apa sportkocsija, vagy anyu és a gyerekek családi autója. 
A 2,5 literes, 340 lóerős turbómotor 4,6 másodperc alatt gyorsítja 100 
km/h-ra az autót, aminek a végsebességét 250 km/h-ban korlátozza 
az elektronika. Az A3 Sportback sportváltozatát 25 mm-rel leültették 
a tervezők, 19 hüvelykes felniket kapott, elöl 370-es, hátul 310-es 
hűtött tárcsafékek gondoskodnak a lassulásról. Az autót a piros 
varrással díszített fekete nappabőr kárpitja teszi ízig-vérig 
sportkocsivá.

Ízig-vérig amerikaiak Olaszországból
Az ország motorgyártásának hagyományaival szemben, a milánói Headbangers Motorcycles 
nem szélvészsebességű sportmotorokat készít, hanem amerikai mintára tervezett 
choppereket. A cég két tulajdonosa közül az egyik, Giorgio Sandi szimplán csak bolondul az 
amerikai kétkerekűekért, másikuk, Luciano Andreoli azonban a világ egyik legjobb motorépí-
tőjének számít. A milánói kiállításon bemutatott négy modell mindegyike 1,5-2 literes V2-es, 
léghűtéses Revtech blokkot kapott, és nemcsak szépek, de tiszták is: teljesítik az Euro3-as 
normát. A fényezést pedig a kedves vevő tervezheti meg, hogy pont olyan legyen a motor, ami-
lyennek szeretné. A Headbanger eddig csak hazai pályán volt jelen, a jövőben azonban szeret-
nének betörni az európai piacra is.



1. Legyen elégedett!
A gépjárművek biztonságos vezetése szorosan össze-
függ a járművezetők egyéni reagálóképességével 
azokban a veszélyes helyzetekben, amelyek talán 
már az autózás kezdetétől jelen vannak a közleke-
désben. Gépkocsivezetőként bizonyára önök sem 
tudják elkerülni az ilyen konfliktushelyzeteket. Ilyen-
kor a gépkocsivezetőknek általában nem áll mód-
jukban, hogy mindig elkerüljék a konfliktusokat, de 
az erre való reagálásukat helyes irányban tarthat-
ják. A mai hatalmas forgalomban, a biztonság növe-
lése érdekében nyugodt, pozitív és objektív módon 
kell reagálni az eseményekre. Bizonyára ön is el tudja 
sajátítani ezeket a módszereket.

2. Ne hagyja, hogy bármi is elterelje 
a figyelmét az útról!
Számos járművezető a vezetésre csupán 5–8 másod-
perccel azután összpontosít, hogy előtte valami tel-
jesen mással foglalkozott (pl. mobiltelefon keresésé-
vel, stb.). Soha, semmi ne vonja el figyelmét az útról, 
mert csupán így tudja felismerni és elkerülni az eset-
leges veszélyeket.

3. Hagyjon elegendő helyet – alkalmazza 
a „2 másodperc időtartalék szabályát”!
Ügyeljen a biztonságra oly módon is, hogy tudatosan 
elegendő helyet alakítson ki járműve körül. Soha ne 
hagyja magát „körülvenni” a többi járművel. A megfe-
lelő helytartalék segít önnek abban, hogy elkerülje az 
esetleges ütközéseket. Legalább 2 másodperc időnyi 
szabad úthosszt hagyjon maga előtt – de ha lehetsé-
ges, inkább többet. A forgalomban a helyzetét úgy ala-
kítsa, hogy ne kerüljön ki a többi vezető látószögéből.

4. Kommunikáljon! 
Használja a lámpákat (nappal is kapcsolja be az első 
lámpákat), és ha szükséges, hogy jelenlétére felhívja 
a figyelmet, dudáljon is. Ha ön a másik sofőrre néz, 
de az nem figyel önre, akkor nagy a valószínűsége 
annak, hogy nem tudatosította az ön jelenlétét. 
Jelezzen minden változást, és bizonyosodjon meg 
arról, hogy a gépkocsiján valamennyi lámpa rende-
sen működik.

5. Vezessen előrelátóan!
Az előrelátó módon való vezetés az egyik legjobb 
módja annak, hogy növelje saját maga és a forgalom 
többi résztvevőjének biztonságát. Igyekezzen úgy 
közlekedni, hogy ne okozzon meglepetést a többiek-
nek váratlan viselkedésével. Ez a szabály a 4. számú 
szabályra hasonlít, a gyakorlatban azonban attól kis-
sé eltér: az előrelátó vezetés az útközben lehetséges 
veszélyek folyamatos kiértékelésének és a gépjármű-
vezetésre való teljes odafigyelésnek a része.

Ö  
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E HAVI SZÁMUNKBAN ÚJABB 5 TANÁCCSAL SZOLGÁLUNK OLVASÓINKNAK 
A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN, AZZAL A CÉLLAL, HOGY SEGÍTSÉGÜKRE 

LEGYÜNK A VESZÉLYES HELYZETEK ELKERÜLÉSÉBEN.
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ERIKÁT ANNO A BARÁTOK KÖZT KEDVES, 
CSINOS SZEREPLŐJEKÉNT ISMERTE MEG AZ 
ORSZÁG. 17 ÉVES VOLT AKKOR. A BÁJOS 
AMATŐR SZÍNÉSZBŐL FELNŐT T NŐ LET T, 

AKI MINDENT MEGTESZ AZÉRT, HOGY 
VALÓRA VÁLTSA KISLÁNYKORA LEGSZEBB 

ÁLMÁT. LEGUTÓBB AZ ÜVEGTIGRIS 3-BAN 
LÁTHAT TUK.



Egy fehér Bentleyvel könnyű csajozni. Rudolf Casano-
va Péter lassít, és Szabó Bombanő Erika, naná, hogy 
beszáll. Gáz, irány a főváros.  Az Üvegtigris 3 beleha-
sít a luxusba…

Stílus & Lendület: Elgyengül a hétköznapi életben is 
egy ilyen autótól?
Szabó Erika: Ha sok gomb van rajta, feltétlenül. 
Imádom nyomkodni ezeket a finom szerkezeteket. 
Rudolf Péter néha megengedte a forgatási szünetek-
ben, hogy beüljek egyedül, és kedvemre tekerges-
sem, forgassam, húzogassam, nyomkodjam rajta a 
gombokat. Így is választok autót magamnak: ha sok 
a gomb, beleszeretek, megveszem. Még a színe se 
érdekel annyira.
S&L: Akkor ön egy technicista nő?
Sz. E.: Azért azt nem mondanám. Például megelég-
szem azzal, ha a mobilomon tudok telefonálni vagy 
SMS-t írni. Nem vagyok rabja a technikai újdonságok-
nak, és naprakész sem vagyok a legújabb trükkök-
ből. Amikor az Üvegtigris 3 forgatásán egy igazi luxus-
házba keveredtem, először gondot okozott egy egy-
szerű ajtónyitás, és komolyan eltöprengtem, hogy a 
kávéfőzőnek hívott ipari műalkotásból vajon hogyan 
lehetne kinyerni a forró italt. 
S&L: Újszerű kellékek. Lerobbant lakókocsihoz szok-
tunk, nem Bentleyhez, meg kacsintásra bekapcsoló-
dó légkondihoz. Kicsit változott a díszlet.
Sz. E.: Változott a világ. Tíz év telt el az első rész óta, 
megmozdult minden. Ez a fejezet leginkább a gazda-
gok világának túlkapásait figurázza ki.
S&L: Hogy ment a forgatás?
Sz. E.: Nagyon szerettem. Először is nagyon fon-
tos, hogy újra készül egy jó magyar vígjáték. Külön 
öröm, hogy egy háromfordulós válogatáson nyer-
tem el a szerepet, tehát nem csak úgy belepottyant 
az ölembe. Imádom az Üvegtigris-fiúkat, a kezdetek-
től kedvemre van a film humora. Bírom az öniróniát, 
kell, hogy az ember tudjon saját magán is röhögni, 
nehogy elveszítse a valóságérzékét. Mindenkép-
pen nagy kaland volt bekapcsolódni a történetbe. 
Tizenhét napot forgattam ez volt az önfeledt, ama-

tőr korszakom utolsó nyara. Ősz óta a Színművészeti 
Egyetemen tanulok. Marton László, Hegedűs D. Géza 
és Forgács Péter osztályában.
S&L: Régi vágya teljesült?
Sz. E.: Kislánykorom legszebb álma.
S&L: Elég ügyesen álmodik.
Sz. E.: Lehet mondani. 17 évesen kerültem be a 
Barátok közé, hat évig játszottam Tilda szerepét, min-
den este képernyőn voltam. Aztán jött egy kis szünet, 
rádióztam, színházban játszottam, hívtak, mentem. 
Mindeközben gyűjtöttem az erőt meg a bátorságot. 
26 évesen mertem először jelentkezni a Színművé-
szetire, és szerencsére fel is vettek.
S&L: Szerencsére?
Sz. E.: Volt benne sok munka, és persze nagyon 
akartam. Tudtam, hogy ez egy komoly szakma, és én 
igazi színésszé szeretnék válni. A barátaim a soro-
zatból, a Barátok közt fiatal sztárjai – Kiss Ramóna, 
Kinizsi Ottó, Bruckmann Balázs – játéknak, jó pénz-
keresetnek fogták fel mindig is a szereplést. Minden-
kinek van szenvedélye, szereplésen kívüli civil kar-
rierje, amihez persze jól jött a tévés népszerűség. 
Nekem viszont nem titkolt ambícióm volt mindig is, 
hogy kitanuljam a színészmesterséget. 
S&L: Ennyi rutin, fellépés, szereplés után, mit csi-
nálnak ott önnel? Újra tanul beszélni, mozogni, éne-
kelni?
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sztárteszt

Toyota Auris HSD Luna
a következő kenőanyagot ajánljuk: 
MOL Dynamic Gold 5W-30

Az unisex autó

Toyota Auris HSD Luna
Motor:  hibrid, van egy elektro- és benzinmotor

Lökettérfogat: 1798 cm3

Maximális teljesítmény:    benzinmotor / 99 LE /perc 

 elektromotor / 80 LE /perc

Maximális forgatónyomaték:    

 benzinmotor 142/4000 Nm, fordulat/perc

 elektromotor 207  Nm, fordulat/perc

Hosszúság, szélesség, magasság (mm):

 4245 / 1760 / 1510 mm 

Maximális sebesség: 180 km/h

Gyorsulás 0-100km/óra: 11,4 s

Fogyasztás városi/országúti/kombinált:

 3,8 / 3,8 / 3,8 liter

Induló ár:  5 990 000 Ft-től

Fontosabb felszereltség/extrák: RDS-es rádió, CD 

lejátszóval, MP3 és WMA dekóderrel, USB bemenet a 

kesztyűtartóban, elektromos üzemmód kapcsoló, szí-

nezett üveg, tolatókamera képe a navigációs kijelzőn, 

sebességtartó automatika, automata digitális légkon-

dicionáló

www.olajexpressz.mol.hu

Termékeinket kedvező áron 
megvásárolhatja webshopunkban. 



Sz. E.: Ezeket mind. A szakma fortélyait. De elsősor-
ban saját magamat kell megtanulnom. Szembesül-
nöm kell azzal, ami esetleg nem jó bennem, fejlesz-
teni kell, ami fejleszthető, alakítani, erősíteni kell a 
személyiségemet.
S&L: Tudnak még meglepetést okozni?
Sz. E.: Igen, nap mint nap. Ami egy igen fájdalmas 
folyamat, de megéri energiát fektetni bele. Ezért van 
ez az iskola, ezért vagyunk itt ilyen jótékony inkubá-
torban, hogy bátran és szabadon kísérletezgessünk 
magunkon meg egymáson.
S&L: Most nem is vállal más feladatot?
Sz. E.: Nem. Az a játékszabály, hogy az első két 
évben nem ugrunk semmiféle munkába, nem szalad-
gálunk szanaszét, csak befelé figyelünk.
S&L: Mi tagadás, ez teljesen elfoglalja. Igaz, hogy 
vizsgaidőszakban kerestük meg, de még egy sze-
mélyes találkát sem engedélyezett magának. Ez az 
interjú is telefonon készült, egy röpke ebédszünet-

ben. Nagyon szigorú és fegyel-
mezett.
Sz. E.: Muszáj. Nekem 
most ez a legfonto-
sabb. Nemcsak 
magamhoz kell iga-
zítani az életet, 
az alkalmazkodás 
művészetét is fel kel-
lett vennem a tanu-
landók közé. Tizen-
egyen vagyunk az 
osztályban, és éjjel-nap-
pal együtt próbálunk. Nagyon 
fontos, hogy megtanuljunk jól együtt-
működni, hogy kitanuljuk egymást, hogy tud-
junk számítani egymásra. A tét, hogy igazi közösség-
gé váljunk, és ezért közösen kell megdolgoznunk.

Pataki Katalin

Toyota Auris
Kényelmes, masszív, stabil autó, biztonságosnak tűnik. Nem kifejezetten  „csajos”,  épp akkora, hogy még egy 

nő is jól néz ki benne. Unisex. Az automata sebváltó elkényeztet, de nem szeretnék rászokni, mert  két hét alatt 
elfelejtenék normálisan vezetni. Tetszik, hogy keveset fogyaszt és környezetbarát. Nem vagyok egy harcos 

„zöld”, de próbálok tudatos lenni ebben: megnézem, hogy amit vásárolok, miből van, és mibe csomagolták.

sztárteszt
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„...én igazi színésszé 
szeretnék válni...”



MOL Blue Kártya
Ajándékozzon szabadon!

A Blue Kártya sokrétû és elegáns ajándékozási forma, mely segítségével 

a MOL-töltôállomások valamennyi terméke és szolgáltatása megvásárolható. 

Kedveskedjen szeretteinek, vagy üzleti partnereinek ezzel az egyedi 

utalványkártyával. 

Az egyedi MOL Blue Kártyákat keresse a kijelölt MOL-töltôállomásokon!

S&L sajto holanyos.indd   1 11/9/10   1:31:27 PM



meseautÓ
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A XIX. ÉS XX. SZÁZAD FORDULÓJÁN EGYMÁSSAL VERSENGVE 
IGYEKEZTEK ELJUTNI A NORVÉG, FRANCIA, BRIT, AMERIKAI VAGY 

OROSZ KUTATÓK, FELFEDEZŐK, KALANDOROK A VILÁG LEGTÁVOLABBI, 
MINDADDIG A CIVILIZÁCIÓ ELŐTT REJTVE MARADT SZEGLETEIBE. 

MIUTÁN AZ ÖSSZES FEHÉR FOLTOT ELTÜNTETTÉK A TÉRKÉPEKRŐL, 
MAI KÖVETŐIKNEK FELADTÁK A LECKÉT: OLYAN KIHÍVÁST KELL 

TALÁLNI, AMIBEN BIZTOSAN ELSŐK LESZNEK. EZ ALÁBBI 
VÁLOGATÁSUNK MINDEN TAGJÁNAK SIKERÜLT, MÉGHOZZÁ 

NEM IS AKÁRMILYEN MÓDON.

M 
  – K

Steve Fosset (léghajó)
A 63 éves korában rejtélyes körülmények között eltűnt amerikai milliárdos volt az, aki a XX. század végé-
re visszahozta a száz évvel korábbi felfedezők útjainak izgalmát és egyediségét. Addig pró-
bálkozott, amíg nem járt sikerrel. Vitorlázó, repülő és felfedező volt, tagja a Királyi 
Földrajzi Társaságnak. Leghíresebb útjait hőlégballonnal tette meg, hogy ő lehes-
sen az első, aki leszállás nélkül kerüli meg a földet egy ballonnal. Ez végül 2002-
ben sikerült neki a 42 méter magas, 18 méter széles Spirit of Freedommal, útja 
során számos (főleg sebességi) rekordot felállítva. Rekordkísérleteinek több esz-
köze is megtekinthető egy washingtoni múzeumban. 2007 szeptemberében egy 

barátja kisrepülőjét próbálta ki Kaliforniában, amikor (vélhetően) 
lezuhant. 

FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN

Richard Branson – Spaceship One
A 61 éves brit milliárdos kiváló üzleti érzékével és szenzációs kalandjaival lett világhí-
rű. A Virgin konszern alapítója így többek között tulajdonosa lemezkiadónak, áruház-
láncnak, de volt légitársasága is, ma pedig a civil űrutazás úttörőjének számít a Virgin 
Galacty nevű cége révén. Asszisztensét televíziós valóságshow-ban választotta ki, 
volt rekordkísérlete vitorlással, hőlégbalonnal, könnyűsúlyú repülővel és kétéltű autó-
val is. Most azonban az űrutazásra koncentrál: már épül az űrrepülőtér Új-Mexikóban, 
a SpaceShip Two nevű repülőgép pedig már több sikeres próbarepülésen túl van. Meg-
kezdték a jegyek árusítását is: a 40 millió forintos utak már évekre előre elkeltek.

M 
  – K
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Ellen MacArthur – 
B&Q Castorama trimarán
A törékenynek tűnő hölgy 2004. november 28. és 2005. február 7. között 
71 nap és 18 óra alatt vitorlázta körbe egyedül, kikötés nélkül a földet 
háromtestű vitorlásával. A 8,3 tonnás hajó közel 23 méter hosszú, az árbo-
ca 30,6 méter magas, a fővitorlája pedig 160 m2. Célba érve bő egy nappal 
döntötte meg az addig csak férfiak által tartott rekordot. A brit állampolgár 
Ellen tizenévesen kezdett vitorlázni Franciaországban, és 1998-ban mind-
két hazájában az Év vitorlázójának választották. A földkerülő rekord után II. 
Erzsébet angol királynő a Brit Birodalom Tisztje kitüntetésben részesítette, 
de Nicolas Sarkozy francia elnöktől is magas kitüntetést kapott. A verseny-
szerű vitorlázástól visszavonulva egy alapítványt hozott létre, ami a gazda-
ságilag elmaradt térségek fiataljainak nyújt segítséget.

Ewan McGregor – BMW R1150 motorkerékpár
A 40 éves skót színész a Trainspottinggal és más független filmekkel lett ismert, majd a kétezres 
évek elején a Csillagok háborúja ifjú Obi-Wan Kenobijaként lett igazi világsztár. De játszott az Angya-
lok és démonok filmváltozatában, ugyanakkor dolgozott olyan komoly rendezőkkel, mint Woody Allen 
vagy Roman Polanski. Elkötelezett jótékonykodó és környezetvédő, dolgozik az UNICEF-nek és részt 
vesz egy, a fejlődő országokban élő gyermekeket segítő alapítvány munkájában. 2004 áprilisa és 
júliusa között Közép-Európa, Ukrajna, Oroszország, Mongólia, Kína és Kanada érintésével két barát-
ja társaságában motorral ment el Londonból New Yorkba. Az útról nagy sikerű könyv és tévésorozat 
készült (Long Way Round címmel). Az utat később lemásolta Afrika észak–déli átszelésével, 2011-
ben pedig Dél-Amerikában készül hasonlóra.

Jessica Watson – Pink Lady vitorlás
A 17 éves új-zélandi–ausztrál kettős állampolgár tinédzser 2009. október 18. és 2010. 
május 15. között minden idők legfiatalabb hajósaként vitorlázta körbe a földet egyedül, kikö-
tés nélkül. A különc családból való lány, aki szüleivel és négy testvérével öt évig lakott egy 

hajón, tizenkét évesen kezdett vitor-
lázni. Kalandja során a 10,23 méteres 
(34-es cirkáló típusú) hajójával, a Pink 
Ladyvel valamennyi déli fokot megke-
rülte. Többször került viharba, a leg-
keményebb időjárásban két héttel a 
kikötés előtt volt része, amikor három-
szor is úgy megdőlt a hajója, hogy az 
árboc érintette a vizet. Útjáról könyvet 
írt és filmet forgatott, aminek maga 
Richard Branson a narrátora.



címlapsztori
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J
   

VAN BENNE VALAMI A KELET NYUGODT 
TITOKZATOSSÁGÁBÓL, A NYUGATIAK 
VISSZAFOGOTT TARTÓZKODÁSÁBÓL, 

VALAMI A MEDITERRÁN NÉPEK ZAJOS 
TEMPERAMENTUMÁBÓL. MAGABIZTOS 

HATÁROZOTTSÁGA MÖGÖTT ÉREZHETŐ A 
FINOMRA HANGOLT NŐIESSÉGE. HA NEM LENNE 

KÜLÖNÖS A PÁRHUZAM A TÖRÉKENY, FIATAL 
NŐ ÉS A HATALMAS KŐSZOBOR KÖZÖTT, BIZTOS 

AZZAL ÁLLNÉK ELŐ, SCHELL JUDIT OLYAN 
TITOKZATOS, AKÁR A SZFINX… 



„A SZÍNÉSZET JÓ ARRA, HOGY 
MEGÉLJEM A KALANDOKAT.”

címlapsztori
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Üdítő kivétel rohanó világunkban: végtelenül nyu-
godt, nem kapkod, nem nézi percenként az óráját, 
kényelmesen helyezkedik el a Nemzeti Színház öltö-
zőjében. Már javában tart az előadás, ám az Úri muri 
Rhédey Esztere csak később lép színpadra, van idő 
beszélgetni. Illetve csak lenne, mert percenként 
kopog valaki az ajtón, Judit pedig nevetve nyugtat-
gatja a „betolakodókat”, hamarosan csatlakozik a 
társasághoz. 

Schell Judit: Megőrülök, nem szoktak bejönni, 
mondjuk, ilyenkor kint vagyok a büfében!
Stílus&Lendület: Hiányolják. Ha nem jön Önhöz 
senki interjúzni, mit csinál fél tízig, amíg színpadra 
nem megy?
S. J.: Velük beszélgetek, a Hevérrel (Hevér Gábor), 
meg Kulka Janival. Vagy azzal, aki éppen ráér. Aztán 
egy idő után persze elkezdjük a hajamat csinálni, 
sminkelek, nagyon lassan felöltözöm, felmegyek a 
büfébe… Eltelik az idő. Ha új dolgom van, szöveget is 
tanulok ebben a két órában.
S&L: Most próbál valamit?
S. J.: A Jó estét nyár, jó estét szerelmet. Hamarosan 
bemutató, szóval szöveget már nem kell tanulnom. 
Juhász Katalin szerepét játszom, énekelek, zenélek, 
úgyhogy amit itt lát az asztalomon, ehhez kell.
S&L: Decemberben bemutatták a Zimmer Feri 2-t. 
Mit játszik benne?
S. J.: Egy szellemvadászt.
S&L: Valami auratisztítót?
S. J.: Neeem, ezoterikust, vagyis inkább 
szellemvadásznőt. Ez egy vígjáték, nem lehet komo-
lyan venni az egészet. 
S&L: Szereti ezeket a humorba burkolt karakterfigu-
rákat, nem?
S. J.: Igen, nagyon.
S&L: A Pánik című filmben, a rendező Till Attila felkí-
nálta Önnek a főszerepet, de kérte, hogy a pszicholó-
gusnőt játszhassa. 
S. J.: Egyrészt azért utasítottam vissza, mert az is 
egy 30-as éveiben járó frusztrált, kissé depresszió-
ra hajlamos, magába fordult alak lett volna – és lett 
is – és én nem sokkal előtte csináltam a Csak szex 
és más semmit, ami egy hasonló figura volt, és nem 
akartam ugyanolyat, még akkor sem, ha nyilván egy 
más közegben, más filmben a szerep is más lett 
volna. De mégis, sok lett volna az áthallás. A másik 
érvem pedig ennél is nyomósabb volt: akkor már álla-
potos voltam, és öt hónapos terhesen nem lett volna 
olyan jó majd’ egy hónapot végigforgatni. 
S&L: Azóta megszületett a kisebbik fia, aki lassan 
már nem is olyan kicsi.
S. J.: Most lesz 3 éves. A nagyobbik meg 16 és fél, 
lassan kirepül.

S&L: Szóval a két véglet. A picivel még tud babázni…
S. J.: Hát azért már ő is nagyon pasisodik!
S&L: Milyen húzásai vannak?
S. J.: Próbálja utolérni a bátyját. Minden jöhet, gör-
deszkázás, rollerezés…
S&L: Félti nagyon, vagy hadd tanuljon a saját 
hibáiból?
S. J.: Féltem persze, de tanuljon is! Nem akarok 
állandóan mellette állni, és mindentől megóvni; saj-
nos, úgy van rendjén, hogy sok mindent a saját kárán 
kell megtapasztalnia, a nagyot is így neveltem.
S&L: Olyan valakinek tűnik, akinek az az álláspont-
ja, hogy minden jól van elrendezve a világban, majd 
úgyis jön, aminek jönnie kell, de ha nem, akkor az 
úgy volt helyénvaló… Ezt a pozitív gondolkodást ott-
honról hozta?
S. J.: Való igaz, az alaptermészetem szerint jól szere-
tem érezni magam, szeretek élni, jól élni. Nem anya-
gi értelemben, hanem jól érezni magam a bőrömben. 
Alapvetően boldog szeretek lenni. Ezért is gyűlöltem 
a depressziós időszakomat, mert akkor az nem raj-
tam múlt.
S&L: Mi segített akkor?
S. J.: Az idő. Emlékszem, nagyon akartam 30 éves 
lenni, és amikor bekövetkezett, kezdtem magamra 
találni. A magánéletemben is nagyon jó dolgok követ-
keztek. Akkor ismerkedtem meg a mostani párom-
mal (Schmied Zoltán, színész), egyre komolyodott a 
dolog, biztos ez is számított, de igazából nem tudom. 
Beszéltünk erről a barátnőimmel, hogy nekik is, meg 
akiket ismerünk, azoknak is, szinte mindenkinek 
volt a 20-as évei végén, 30-as évei elején egy ilyen 
depressziós időszakuk. Persze mindenkit más feszít 
belülről, de tény, hogy 30 körül sok minden megvál-
tozik. Én úgy éreztem, akkor kezdek majd igazán élni, 
tehát alig vártam, hogy annyi legyek. Van, aki ettől 
omlik össze. 
S&L: Mi volt a legőrültebb dolog, amit valaha tett? 
Ha jól tudom, valami hídról ugrált…



címlapsztori

S. J.: Igen a Keleti-főcsatornáról, voltak ilyen hülyesé-
gek, és mivel nem tudtak annyira ránk látni a szüle-
ink, mint most mi a sajátjainkra, ezért meg kellett bíz-
niuk bennünk. Amikor reggel elmentek dolgozni, nem 
volt kérdés, hogy délután haza fogok jönni a suli-
ból, vagy egyáltalán iskolába megyek-e reggel, ami-
kor elindulok…
S&L: És volt, hogy nem?
S. J.: Hát, persze. Illetve bementem, csak közben jöt-
tem el! Sokat lógtam.
S&L: Mennyi maradt mára ebből a kalandornőből?
S. J.: Nyilván azért sokkal félénkebb, vagy ha úgy tet-
szik, megfontoltabb vagyok. Két gyerek, magánélet, 
meg háztartás, hát ezek mellé sajnos már nem fér 
be túl sok kaland. Pedig jó lenne Zolival elmenni vala-
hová, mondjuk Ázsiába, és ott eltölteni egy hónapot, 
csak az már nem olyan lenne. 
S&L: Így télvíz idején, a polgári foglalkozású emberek 
még gyorsan kivesznek egy kis év végi, év eleji sza-
badságot. El tudnak utazni valahová?
S. J.: Elég reménytelen. A decemberi premier után, 
január elején játsszuk a darabot, Zolinak december 
31-én volt bemutatója. Aztán elkezdtem próbálni egy 
Esterházy-darabot Gothár Péterrel. Abban bízom, hogy 
valamikor március elején kicsit el tudunk szökni.
S&L: Ha nem tud elutazni, mi segít kikapcsolódni?
S. J.: Mondjuk, ha van egy esténk, és el tudunk men-
ni egy moziba. Például holnap mindketten szabadok 
vagyunk, mert ő sem játszik, én sem, a kicsi a nagy-
mamánál, szóval ez egy olyan ritka helyzet, ami mos-
tanában kevés adódik, ilyenkor elmegyünk moziba, 
vacsorázni. 
S&L: Ki szervezi ezeket?
S. J.: Hol én, hol ő. Nincs felosztva semmi. Egy dolog 
van, Zoli jár a postára, azt én utálom, ő meg olyan jól 

csinálja, szóval átengedem! Egyébként nincs eldönt-
ve, hogy ki mit csinál.
S&L: Van olyan, amit kifejezetten szeret a kötelező 
hétköznapi munkák közül?
S. J.: Tavasszal kertészkedni. Na, de például a füvet a 
Zoli nyírja! Egyébként mindenki mindent csinál. Mos, 
mosogat, kutyát sétáltat…
S&L: A gyerekek mellett jut ideje még másra, példá-
ul olvasásra?
S. J.: Este már annyira nincs rá energiám, csak néhány 
oldalt tudok olvasni.
S&L: Mennyire álmodozó? A színházi munkakö-
ri leírásban „szerepel”, hogy bele kell élnie magát 
mások helyzetébe, de ezenkívül mennyire használja a 
beleérzőképességét, a fantáziáját? Mert ha valakinek 
ott csörgedezik az ereiben a kalandorvér, az nem tűnik 
el csak úgy…

S. J.: Remek szakmám van! Ez a színészet jó arra, 
hogy megéljem a kalandokat, hogy egy másik ember 
bőrébe bújjak. Olyan helyzetekbe kerülhetek a hiva-
tásom által, amibe persze nem biztos, hogy szívesen 
kerülnék a hétköznapi életben, például ma este itt az 
Úri muriban van egy iszonyú „férjvisszaszerzős” félté-
kenységi monológom. Ezt én egyáltalán nem szeret-
ném az életben is átélni, de itt, mégis megtehetem. 
Nekünk színészeknek megadatik, hogy egészen szél-
sőséges élethelyzeteket is megtapasztaljunk – min-
denféle felelősség nélkül!
S&L: Ha azt kérdezném, vágyik-e valamire, akkor azt 
mondaná, nem, köszönöm, teljesen jól vagyok?
S. J.: Arra a három vagy négy napra vágyom, hogy 
el tudjunk menni síelni! De egyébként teljesen jól 
vagyok!

Pribék Nóra 
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   Schell Judit

A Színművészeti Főiskola elvégzése után, 1995-
ben a Radnóti Miklós Színházhoz szerződött, 
2003-ban, nyolc év után  váltott, Jordán Tamás 
hívta a Nemzeti Színház társulatába. 
Arca a Szomszédok című teleregényben vált 
ismertté. 1998-ban megkapta a Kritikusok díját, 
2000-ben pedig a Jászai Mari-díjat.
2002-ben a POSZT-on újra megkapta a Kritiku-
sok díját, a legjobb 30 év alatti színésznő díját, 
és a Kripli című darabban nyújtott alakításáért 
a legjobb női mellékszereplő díját.  2005-ben 
eljátszotta a Csak szex és más semmi című film 
főszerepét, Dóra megformálásáért pedig nem-
csak a Magyar Filmkritikusok díját kapta meg, 
hanem kiérdemelte a monte-carlói filmfesztivál 
legjobb női főszereplőjének járó elismerést is.  
A díjat nem tudta személyesen átvenni, aznap 
előadása volt. 2007-ben a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.   



COACHINGZONE

20% kedvezmény 1 kedvenc termékére!
Vágja ki a kupont és érvényesítse a kedvezményt bármely magyarországi INTERSPORT-ban 2011. 01. 20-ig! 
A kedvezmény már akcióban, promócióban lévő termékekre nem vehető igénybe.
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HIRDETÉS 210x146mm

Érvényes: 2011. február 11-13.

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.

Tel.: +36 (52) 510-900

Fax: +36 (52) 510-901

E-mail: info hoteldivinus.hu@

Pótszilveszter, Farsang,
Valentin nap

a Hotel Divinus -ban�����

w w w . h o t e l d i v i n u s . h u

Elhelyezés

Superior egyágyas szoba

Superior kétágyas szoba

24.300 Ft / fő / éjszaka

Árak fő / éj

19.000 Ft / fő / éjszaka

Érvényes: 2011. március 11-16.

Március 15-i hoszúhétvége
a Hotel Divinus -ban�����

A csomag minimum 3 éjszaka esetén érvényes.
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő (300 Ft / fő / éj).

Igény esetén felár ellenében, lakosztályok is rendelkezésre állnak!

Csomag tartalma: szállás superior szobában büféreggelivel és félpanzióval. A szálloda wellness és
fitness centrumának korlátlan használata: 25 - méteres úszómedence, relaxációs medence,
pezsgőmedence, gyermekmedence, merülő medence, infraszauna, finn szaunák, fény- és
aromaterápiás gőzkabin, gyermekjátszó, kardiogépekkel felszerelt fitness terem. Fürdőköntös,
wellness törölköző és papucs bekészítés. Vezetékes internet, áfa.

10:30-12:30
16:00-17:00
18:00-21:00

18:00-21:00Március 11. Péntek

Március 12. Szombat

Svédasztalos vacsora

Városnézés

Zenés aquafitness a wellness centrumban

Svédasztalos vacsora

12:00-13:00

15:00-16:00
18:00-21:00

Március 13. Vasárnap Sütemény kóstoló a szálloda olimpiai aranyérmes
cukrászának házi készítésű réteseiből
Mézes- csokoládés szaunaszeánsz a wellness centrumban
Svédasztalos vacsora

18:00-21:00
19:00-21:00

Március 14. Hétfő Svédasztalos vacsora
Meglepetés műsor

Március 15. Kedd Ingyenes late check out 13 óráig

P R O G R A M O K

Elhelyezés

Superior egyágyas szoba

Superior kétágyas szoba

28.000 Ft / fő / éjszaka

Árak fő / éj

22.500 Ft / fő / éjszaka

Az idegenforgalmi adó a helyszínen

fizetendő (300 Ft / fő / éj).

Igény esetén felár ellenében, lakosztályok is rendelkezésre állnak!

10:30

15:00-16:00
16:00-17:30
18:00-21:00

18:00-21:00
21:00

Február 11. éntekP

Február 12. zombatS

Pótszilveszteri vacsora
Karaoke party

Arcfestés, üvegfestés, gyerekprogramok, kézműves

foglalkozás nem csak gyerekeknek

Zenés aquafitness a wellness centrumban

Mézes szaunaszeánsz a wellness centrumban

Disznótoros vacsora

13:00 óraFebruár 13. asárnapV Valentin napi ebéd, mézeskalács ajándékkal.
Ingyenes late check out 14 óráig

P R O G R A M O K

Csomag tartalma: szállás superior szobában büféreggelivel és félpanzióval. A szálloda wellness és
fitness centrumának korlátlan használata: 25-méteres úszómedence, relaxációs medence,
pezsgőmedence, gyermekmedence, merülő medence, infraszauna, finn szaunák, fény- és
aromaterápiás gőzkabin, gyermekjátszó, kardiogépekkel felszerelt fitness terem. Fürdőköntös,
wellness törölköző és papucs bekészítés. Vezetékes internet, áfa.

A csomag minimum

2 éjszaka esetén érvényes.
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ÉVes HoroszKÓp

A NYÚL ÉVE

Patkány
Évei: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 

1996, 2008.
A 2011-es évben egy nehezebb időszak után 
végre ráköszönt a szerencse. Tavasszal egy 
korábbi vállalkozás nem várt módon fellendül, 

ami pénzt, sikert és elismerést hoz. Nyáron lehetőségük lesz, 
hogy üzletüket, vállalkozásukat bővítsék, és nagyobb beruhá-
zásba fogjanak. A magánélet ugyan mindezek következtében 
egy kissé háttérbe szorul, de gyermekeiknek végre biztosítani 
tudnak mindent, amiről korábban csak álmodozhattak.

Bivaly
Évei: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.
A 2011-es év kicsit nyugtalanul kezdődik a Bivalyok számára. Tél végén egy komoly munka-
helyi vita azt a régi elképzelést érleli meg bennük, hogy új munka után nézzenek. A nyár eleje 
azonban végre meghozza az új munka lehetőségét, amibe örömmel vetik majd bele magukat. 
Szerencsére a magánélet már kevésbé sejtet kiszámíthatatlan meglepetéseket.

Tigris
Évei: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 
2010.

A 2011-es év aligha lesz unalmas.  Ha már pár éve szingli életmódra rendezkedtek 
be, akkor most könnyen feladhatják magányukat. A nyár érdekes utazásokat és új 
élményeket kínál, amikor is fenékig kiélvezhetik az életet és Ámor áldásait. 

Nyúl
Évei: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 
2011.
 A 2011-es év különösen szerencsés a Nyulak számá-

ra, hiszen a kínai asztrológiai hagyomány szerint minden tizenkettedik év, ami 
a saját jegyünk uralma alatt áll, a leginkább sikeres esztendő. Ha bármiben 
változtatni szeretnének az életükön, akkor ahhoz itt a remek alkalom. 

AZ ŐSI KÍNAI ASZTROLÓGIAI RENDSZER ÉPPEN OLYAN TITOKZATOS, MINT A 
HATALMAS, FALLAL KÖRÜLVETT ORSZÁG. ELLENTÉTBEN AZ ÁLTALUNK ISMERT, 

EURÓPÁBAN HAGYOMÁNYOS HOROSZKÓPPAL, NEM A HÓNAPOK SZERINT, HANEM 
A SZÜLETÉSI ÉV FÜGGVÉNYÉBEN KÜLÖNBÖZTETNEK MEG 12 EMBERTÍPUST. 

Külön érdekessége az is, hogy a várható eseményeket nem a boly-
gómozgások alapján számítják ki, hanem a kínai gondolkodásra jel-
lemző öt elemnek: a fának, a földnek, a levegőnek, a fémnek és 
a tűznek tulajdonítanak nagy szerepet. Állatövi jegyeik, az évek, 
évszakok, de még a napszakok és a számok is egy-egy elem „uralma 
alá” tartoznak. Így egy-egy időszakot aszerint tartanak kedvezőnek 
vagy kedvezőtlennek, hogy az illető állatövi jegye ezekkel miként 
harmonizál. Figyeljünk arra, hogy a kínai esztendő általában január 
végén vagy februárban kezdődik, így ha valaki januárban született, 
akkor még az előző év állatövi jegye jellemző rá. A most beköszön-
tő Nyúl éve 2011. február 3-án kezdődik és 2012. január 23-ig tart.  
Nézzük meg tehát, hogy kinek mit ígér a Nyúl esztendeje.
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ÉVes HoroszKÓp

A NYÚL ÉVE Sárkány
Évei: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012.
A 2011-es év elején munkáltatója egy 
új szakmai továbbképzést javasol, ami 
nagyot lendíthet a karrierjén. Tavasz végére azonban rá fog jönni, 
hogy ez sokkal nehezebb, mint amilyennek az eleinte tűnt. A nyár 
egy érdekes új baráti társasággal kárpótolja a nehézségekért, ősz-
re pedig az a bizonyos munkán belüli előléptetés tesz koronát erő-
feszítéseire.

Kígyó
Évei: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.
A 2011-es év megbékélést hoz egy olyan emberrel, akivel ugyan 
közel állnak egymáshoz, de régen nem találták meg a közös han-

got. Ez a siker hatalmas energiát is felszabadít benne. Így már tavasz végétől sokkal ele-
venebb, vidámabb lesz, mint amilyen az elmúlt években volt. Nyáron egy kisebb, de annál 
izgalmasabb utazás hoz az életébe változatosságot, ahol új barátokat szerez.

Ló
Évei: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2003, 2014.
A 2011-es év igen nagy változást hoz a Ló számára. Egy emberi kapcsolatban már 
évek óta úgy érezte, hogy nem kap levegőt, csak épp annyira lekötötték az élet 
egyéb dolgai, hogy nem tudott ezen változtatni. A Ló szülöttek számára a legtöbb-

ször a tavasz hozza meg a nagy változást, ami nem lesz másképp a most beköszöntő évben sem. A nyár már 
egy új szerelem ígéretét sejteti. Ősszel egy váratlan anyagi fordulat szerez örömöt és kellemes meglepetést.

Kecske
Évei: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015.
A 2011-es év egy munkahelyi előlépte-

tést hoz, de a Kecskék hamar rá fognak 
jönni, hogy ez anyagilag bármennyire is kedvező, nem azt fog-

ják csinálni, amit szeretnek. Így nyáron visszaadják a jónak hitt 
lehetőséget. Ősszel a baráti körükben kerekedik egy nagyobb 
vita, amiben óhatatlan felvállalják a békebíró szerepét. Az év 

legnyugodtabb időszaka a tél lesz, amikor végre saját maguk-
kal is törődhetnek.

Majom
Évei: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 

2004, 2016.
A 2011-es év érdekes választás lehetőségét veti 

fel a Majom jegyének szülöttei számára. Két új 
munkalehetőség közül kell eldönteniük, hogy 

melyik a jobb számukra. Hallgassanak a belső hangjukra! A nyár nem 
egészen alakul úgy, ahogyan azt megszokták, de azért augusztusban 

elutazhatnak pár napra. Ősszel a magánélet kerül jobban előtérbe.

Kakas
Évei: 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 
2005, 2017.

 A 2011-es év első negye-
de egy váratlan, igen bosz-

szantó kiadást hoz. Szerencsére azonban a sors felkí-
nál egy mentőövet,  egy új mellékállásban végezhető 
kereseti lehetőséggel, amit ugyan nem nagy örömmel, 
de elvállalnak. Nyár végére nem csak pénzügyeik jön-
nek helyre, hanem az új feladat révén még egy új távla-
tokat ígérő utazásban is részük lehet. Ősszel kiélhetik 
nagy szervezőképességüket.

Kutya
Évei: 1922, 1934, 1946, 

1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018.

A 2011-es év folyamán egy új 
családtag lép be az életükbe, ami ugyan örömöt sze-
rez, de felborítja életüknek a nyugodt ritmusát. Nyár-

ra mindent optimistábban látnak, s így előbukkan-
nak a változások szebb oldalai is. Kedvenc évszakuk 
az ősz, és mint mindig, kellemesen fog eltelni. Ekkor 

sikerül egy régebbi vitát is lezárniuk, ami megköny-
nyebbülést hoz.

Disznó
Évei: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

A 2011-es év egy párkapcsolati vitával köszönt be, aminek kimenetelében nagy szerepe lesz 
annak, hogy mennyire képesek megbocsátani. Társuk mostanában kicsit nyugtalan, független, ami 

nem azt jelenti, hogy ne lenne benne elég szeretet vagy hogy új kapcsolatra vágyna. Tél végén és 
tavasszal még úgy érzik, hogy egyedül a munkahelyükön érzik jól magukat, de a nyár folyamán egy rég tervezett közös program 

békét teremt odahaza. Anyagi helyzetük a korábbi évekhez képest jobban alakul.
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utazás
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 IDŐUTAZÁS SZÍRIÁBAN

 

Aleppó
Az észak-szíriai város a történelem egyik legrégibb, folytonosan lakott 
települése. Főleg arab muszlimok lakják, de örmények és más kele-
ti keresztények, valamint török és kurd eredetű lakók egyaránt ottho-
nuknak érzik a várost, mely a mai napig őrzi a középkori arab kereske-
dővárosok hangulatát. Nem véletlen, hiszen a selyemút egyik állomása 
volt. Utcáit már akkor is gazdag kereskedők, olívát és egzotikus fűszere-
ket kínáló árusok és utazók lepték el. Aleppóban járva mindenképpen 
érdemes megnézni a város közepén elterülő hatalmas középkori várat. 
Kevesen tudják, hogy a városnak magyar vonatkozása is van. Az 1848-
as szabadságharc leverése után Bem tábornok ide került száműzetés-
be várparancsnoknak, s itt is halt meg 1850-ben. 

A jordániai határ közelében fekvő város, 
Boszra minden szíriai utazás kötelező cél-
pontja. A fekete bazaltból épített ókori emlé-
kek közül itt magasodik a világ egyik leg-
jobb állapotban megmaradt római kori 
kőszínháza. A település a nabateusok fővá-
rosa volt, majd a Római Birodalom része-
ként Arábia provincia fővárosa lett. Itt áll a 
világ egyik legrégebbi keresztény centrális 
temploma, az egyik legkorábbi mecset és 
a muszlim világ legrégebbi, máig fennma-
radt iskolaépülete. Mivel a rengeteg műem-
lék mind az antik városterület központjában 
áll, egy félnapos kirándulásnak tökéle-
tes választás lehet a közeli Damaszkusz-
ból indulva. 

Margat vára
A Magyar Királyság 1217-ben indította el keresztes seregét II. András vezetésével a Szentföldre. 
A magyar uralkodó felkereste, és királyi évjáradékkal megadományozta Margat várát. „Aki csak 
látta, azt mondja, hogy még soha nem látott ehhez foghatót” – írta a krónikás az 1220-as évek-
ben Margat váráról szólván. Most, nyolc évszázaddal később ismét magyarok népesítik be a 
Szíriai-tenger partján álló várat. A Szíriai–Magyar Régészeti Misszió tagjai sokszor saját pénzü-
ket és szabadidejüket áldozva dolgoznak feltárásán immár négy esztendeje. A misszió vezető-
je a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Arab Tanszékén oktató Major Balázs, aki 80 főt meghala-
dó magyar önkéntes csapattal dolgozik kint. Elmondta, hogy mivel szinte kizárólag magántőkéből 
működik a régészeti misszió, a MOL segítsége nélkül ennyi munkát semmiképp sem tudtak vol-
na elvégezni.

MARGAT

BOSZRA 

SOK HELYE VAN A VILÁGNAK, AHOVÁ ÉRDEMES 
ELLÁTOGATNI. ILYEN HELY SZÍRIA IS. LÁTNIVALÓI 

PÁRATLANOK, LAKÓI BARÁTSÁGOSAK, 
VENDÉGSZERETŐEK. RÉGI VÁROSAINAK  

VARÁZSLATOS HANGULATA ARRA KÉSZTET, 
HOGY MEGÁLLJUNK ÉS ELGONDOLKODJUNK, KIK 

VAGYUNK, HONNAN JÖTTÜNK ÉS MERRE MEGYÜNK. AL-SARJ



Crac des Chevaliers 
Arabok, szeldzsuk törökök, muszlimok és keresztények harcoltak errefelé évszázadokon át a terület birtoklásáért, és így 
várakat, erődítményeket építettek mindenkori birtokosai. Közülük is a legnevezetesebb a Crac des Chevaliers, a homszi 
völgyrendszer védője. Sokak szerint ez a világ valaha épült legszebb és egyik legnagyobb erődítménye. A 750 méter tenger-

szint feletti magasságban épült várból tiszta időben a tengerig és a Libanon-hegység hófödte csúcsáig is ellátni. Az 
erődítmény hatalmas méreteit érzékelteti, hogy több ezer katona elszállásolására volt alkalmas. 
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 A 
Damaszkusz
Szíria fővárosa és egyben legna-
gyobb városa. Egyike a Föld leg-
régebb óta lakott települései-
nek, története a mélységesen 
mély múltba vész. A város stra-
tégiai ponton fekszik, a kelet 
felől érkező utazók és keres-
kedők számára ez volt az első 
nagyobb település, amit érin-
tettek útjuk során. A damaszkuszi Óvárosban a szűk bazársorok között a hangok, 
színek, szagok őrzik az ősi keleti hangulatot. A bazár szélén található az Omajjád-
mecset, egy ókori templom és egy keresztény katedrális felhasználásával épült 
705-ben. A mecset korának legnagyobb és legkiemelkedőbb uralkodói mecsete 
volt, napjainkban is a világ egyik legfontosabb muszlim műemléke. 

CRAC DES CHEVALIERS

A MOL által támogatott Szíriai–Magyar Régészeti Misszió a magyar tudományos élet és felsőoktatás szinte minden fontos szak-
intézményéből delegált kutatókkal és diákokkal az egyik legnagyobb és legösszetettebb külföldön dolgozó magyar kutatócso-
port. A margati várban eddig folytatott kutatások számos fontos és látványos eredményt hoztak, például a világ legnagyobb 
keresztes freskóciklusának a felfedezését. A kutatások azóta is intenzív nemzetközi érdeklődés középpontjában állnak. 

Szíriában a MOL-csoport stratégiai partnerén, az INA-n keresztül folytat jelentős kutatási és termelési tevékenységet két blokk-
ban. 2010 novemberében lett átadva egy új Gázkezelő Üzem, amely 2011 elejétől fog teljes kapacitással működni, és amelynek 
köszönhetően háromszorosára nő a gázkitermelés az INA Hayan blokkjában.

DAMASZKUSZ

Palmyra, a sivatag mátkája
A világ legnagyobb római kori romegyüttese a Szíriai-sivatag kellős közepén. Hosszú 

évszázadokon át a sivatagot keresztülszelő karavánok állomása volt a tömjénút men-
tén, fontos „a sivatag mátkája” néven vált ismertté. Széles és több kilomé-
ter hosszú, oszlopokkal díszített sugárútja, templommaradványai és egyedül-
álló temetkezési tornyai páratlanok. Az épületegyüttes az Unesco világörökség 
része. A romok többsége a II. és III. századból származik, kiterjedésük nagyjá-
ból 50 hektár. Napjainkban régészeti csoportok számos országból folytatnak 
ásatásokat a terület különböző részein. 2010 tavaszán itt fedezte fel egy több 
évtizede kutató lengyel régészeti misszió a Közel-Kelet egyik legnagyobb 
kora keresztény bazilikáját. 
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Havadtői Sámuel
1952. augusztus 4-én született Londonban. A csa-
lád 1956 elején hazatért Magyarországra. 1971-
ben illegális úton elhagyta az országot és Jugoszlá-
vián keresztül Londonba ment. Itt ismerkedett meg 
az angol régiségkereskedő és lakberendező Stuart 
Greettel, akinek meghívására érkezett 1972-ben 
New Yorkba. 1978-ban létrehozta a lakberendezés-
sel foglalkozó Samuel Havadtoy Galleryt. 1992-ben 
Budapesten létrehozta a Galéria 56-ot, hogy kaput 
nyisson a nemzetközi kortárs képzőművészetnek. 
 
Havadtői kiállítása a HOMMAGE JAWLENSKY – ÚJ 
KÉPEK CÍMMEL november 16-ától látható a B55 
Galériában (cím: 1055 Budapest, Balaton utca 4.)

Írom, írom az életem, elemzem, értékelem, ami tör-
tént velem, kínzom magam, kiírom a fájdalmaimat, 
de csak magamnak. A szavakat aztán letakarom, 
csipkével borítom be, mint a halottaink arcát, és erre 
festem rá a képet. 
Stílus&Lendület: Így dolgozza fel a múlt-
ját? Leírja és átfesti?
Havadtői Sámuel: Átértékelem. 
S&L: És akkor kész, kiírva, elfelejtve, megszabadul-
va? Nem kell róla többet gondolkodni?
H. S.: Igen, azt hittem, így van. Tudja, bevallhatom, 
az után, hogy Yoko Onóval 20 év után szakítottunk, 
hazajöttem és depresszióba estem. Muszáj volt meg-
értenem, mi zajlik bennem, és akkor kezdtem el írni, 
és hinni, hogy ez majd megváltás lesz. Mikor úgy 
éreztem, hogy megerősödtem, béreltem Olaszország-
ban egy tengerparti házat nagy műteremmel, és bíz-
tam benne, hogy egy új világban új életet kezdhetek. 
S&L: Ez segített?
H. S.: Igen, egy idő után elkezdtem ünnepelni az új 
életemet. 
S&L: És itthon lenni jó már? 
H. S.: Az első reggel mindig nagyon jó. Kinézek az 
ablakon: Duna, Margitsziget, csodás. De az elmúlt 
2 évben összesen talán 3 hetet voltam itthon, inkább 
Olaszországban dolgozom. Ott sok kiállításom van.  
De persze egyértelműen ezt tartom otthonnak. Nem 

Olaj, akril és vegyes technikájú képeket fest, szi-
tanyomatokat készít, csipkével vonja be a világot.  
Műveire a kulturális hatások keveredése jellemző: 
magyar alapokra amerikai felépítmény kerül – és ha 
muszáj címkézni, akkor leginkább „euramerikai” fes-
tőnek szokás nevezni. Yoko Onóval 20 évig élt együtt, 
válásukat követően 2000-ben hazaköltözött.  Buda-
pesten és Szentendrén is van háza. 

az az érdekes, hogy mennyit vagyok itt, 
hanem hogy miért. Itt van a családom.
S&L: Viszont odakint dolgozik. Nem elég termékenyí-
tő itthon a közeg az alkotáshoz?
H. S.: Itt nyomnak a hétköznapok. Hadd válaszol-
jak fordítva: Olaszországban mindenki erőlteti, hogy 
tanuljak meg olaszul. Nem akarok, mert, ahogy 

„A SZERELEM POKOL. 
SEMMIT NE BÁNJ MEG!”

HAVADTŐI SÁMUEL NAGY
MÁGUS. MINT EGY NAGY 

LEPKEFOGÓVAL, ÚGY EJTI RABUL, 
ÖRÖKÍTI MEG ÉS TEMETI EL 

A SZÁMÁRA LÉNYEGEST. 

 – EGY MÁSIK HAZUGSÁG
EGY MÁSIK ÉLET 
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„A SZERELEM POKOL. 
SEMMIT NE BÁNJ MEG!”

 – EGY MÁSIK HAZUGSÁG

S&L: Akkor mégse jó sehol?
H. S.: De, bárhol jó lehet, csak az embernek tudatosan 
meg kell választani a harcait, azt, hogy mivel akar fog-
lalkozni. Mi az, amiért akar valamit tenni. Ha mindenki 
csak vigyázna a kis lakókörnyezetére, szépítené, gon-
dozná, felszedné a kutyája után a piszkot, már jobb 
lenne. Üdvös lenne, ha mindenki szánna időt az önis-
meretre, a belső feszültségeinek a megfejtésére, hisz 
ha jóban van saját magával, jobban képes közleked-

ni az emberek között: korrektebben, nyíltabban, őszin-
tébben tudna viselkedni a másikkal. Nem lenne annyi 
energiavámpír köztünk. Az lenne csak a jó világ!
S&L: Inkább szemlélődő alkat?
H. S.: Igen. Amúgy is roppant kevés emberrel érint-
kezem, nem járok társaságba, még a saját megnyitó-
mon is kényelmetlenül érzem magam, az nekem nem 
szórakozás, inkább csak munka. Yoko is utálta. A leg-
több híresség nem szereti a tömeget.
S&L: Soha semmi megmagyarázhatatlan nem tör-
tént Önnel, ami megingathatta volna eltökélt ateiz-
musát?
H. S.: Az, hogy valami megmagyarázhatatlan, az sem-
mire nem magyarázat. Aki vallásos, az szerencsés, 
az mindent ért, mindenben bizonyos.
S&L: A szerelem megmagyarázható? 
H. S.: Vallási alapon biztos nem. De ha a Szerelem-
nek lenne vallása, akkor bizonyára megtérnék. A sze-
relem, az tényleg csoda. Az önzetlenül viszonzott 
szerelem ritka adomány, és megmagyarázhatatlan. 
Amikor valóban meglátsz valakit, és fellobban az a 
mindent felégető tűz. 
S&L: Yokóval szerelem volt?
H. S.: Jó pár évig. De az nem a csoda 
kategória. Van, hogy hasonló értékrend-
szer alapján a szimpátiából kialakul vala-
mi. Már régóta ismertem, amikor egy-
másba szerettünk. Szeretetből 
szerelem, aztán újra a szeretet.
S&L: Akkor mi volt az a 20 év? Szövetség? 
Barátság?
H. S.: A legfontosabb kapcsolatom volt, nem a hosz-
sza miatt, hanem intellektuálisan és mindenhogyan.
S&L: Kiheverte már?
H. S.: Nézze, mindazokkal együtt, amiket elmondtam, 
pótolhatatlan veszteség. Egy ilyen kapcsolatot iga-
zán tényleg sosem lehet befejezni, csak abbahagyni. 
A történet a képeimben folytatódik.

Pataki Katalin
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megértem, miről beszélnek, ott se lesz jó. A turis-
tának könnyű feltöltődni egy idegen helyen, mert 
a nyelvet nem beszéli vagy alig, csak azt az infor-
mációt engedi be, ami érdekli. Kizökken a min-
dennapos, egyforma őrlődésből, és ez sok-
szor már elég a boldogsághoz… 



stílus
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FÉRFI
Sapka:
Egész kinézetünket, hangulatunkat meghatározhatja egy-egy jól kiválasz-
tott kiegészítő. Hordjunk kötött sapkát vagy kalapot és ezekkel is tegyük 
hangsúlyosabbá megjelenésünket!

Nyaklánc:
Válasszunk fémből vagy fából készült minimalista 
ékszereket, és mértékkel kombináljuk őket.

Kabát: 
Minden szezon kötelező darabja egy szű-
kített szövetkabát, mely öltözéktől füg-
gően lehet elegáns vagy lezser stílusú, 
díszített vagy gallérral kombinált.

Mellény: 
Bátran hordjunk kötött mellényt, 
a mai trendeknek megfelelően 
lezser  pólóval és farmerrel.

Nadrág:
A farmer évtizedek óta ruhatá-
runk alapdarabja. Válasszunk 
az egyre elterjedtebb szűkített 
fazonok közül, bokacsizmával 
mindig jól kombinálható.

Cipő:
Keressük meg a tökéletes boka-
csizmát, mely az új cipődivat meg-
határozó viselete, legyen az kop-
tatott bakancs vagy az elegáns 
bokacsizma.

NŐ
Kendő:
Válasszunk egy dekoratív selyemsálat, mely 
mindig kötelező kiegészítő, és funkcionálisan 
is hasznos.

Bőrdzseki:
Minden szezonban valamilyen formában elő-
bukkannak a bőrdzsekik, a hiedelemmel 
ellentétben elegáns öltözékekkel is hord-
hatóak.

Öv:
Egy jól megválasztott bőröv kötelező darab-
ja ruhatárunknak. Válasszunk barnás 
árnyalatot minimális díszítéssel és kombi-
náljuk nadrághoz vagy akár ruhára is.

Táska:
Törekedjünk a klasszikus méretek jó kivá-
lasztására, mintázatában pedig legyen 
döntő ruhatárunk egy-egy kedvelt 
darabja.

Nadrág:
Még mindig divatban vannak a szűkí-
tett, úgynevezett csőnadrágok. Írat-
lan szabály, hogy a sötétebb árnyala-
tú, alacsonyabb csípőfazonú nadrágok 
slankítanak.

Magas sarkú:
Egy jól megválasztott magas sarkú 
cipő vagy csizma sok szezonban elkí-
sérhet minket, hordjunk semleges szí-
nűt, és bátran hordjuk  akár élénk szí-
nekkel is.

DIVATSTÍLUS DIVATSTÍLUS DIVATSTÍLUS DIVATSTÍLUS DIVATSTÍLUS

A TERVEZŐK IDÉN IS SZÉLES PALETTÁN VONULTATJÁK 
FEL KEDVENC DARABJAIKAT! A STÍLUSOK ÉS A 

FAZONOK SOKASÁGÁBAN MINDENKI MEGTALÁLHATJA 
A MAGÁNAK VALÓ KEDVELT DARABOKAT!
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A HUNDESZT PÁLINKAVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE:
VinCE 2011, MÁRCIUS 19. SZOMBAT, CORINTHIA GRAND HOTEL ROYAL, BUDAPEST

A VinCE 2011 VENDÉGEI AZ ARANYÉRMES ÉS CHAMPION-DÍJAS PÁLINKÁKAT EGY 
HELYEN, ELSŐKÉNT KÓSTOLHATJÁK!
www.v in ce2011 . com

PÁLINKA EZÜSTBEN,
 ARANYBAN    

A GYÜMÖLCS LEGBOLDOGABB VÉGE

Happy end for fruits – létezhet-e nemesebb befejezése egy gyümölcs földi létének, minthogy csábító illatából és 
páratlan zamataiból gondos lepárlással pálinkát alkossanak? Talán csak egy nagyobb megtiszteltetés érheti: ha a belőle 
készült pálinkát bronz-, ezüst- vagy aranyéremmel jutalmazzák a HUNDESZT országos pálinkaversenyen.

A HunDeszt Pálinkaversenyen hazai és külföldi elismert szakemberek szigorú 
vakteszten bírálják a beérkezett pálinkákat.

A verseny eredményeképpen kiosztott érmek az igényes fogyasztó számára 
iránymutatást adnak.

A HUNDESZT PÁLINKAVERSENY IDEJE: 2011. FEBRUÁR 24–25.
További információ: www.hundeszt.hu
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Szép, új jövő
Egy japán kutatócsoport immár negyven éve teszi közzé rendsze-
resen, hogy milyen fejlemények várhatóak a tudomány területén 

a következő harminc évben. Tizenkét év múltán, ha a szük-
ség is úgy hozza, szintetikus vért kaphatunk a kór-

házakban, s még újabb tíz évet sem kell vár-
ni, és őssejtből kitenyésztett szintetikus 
szervek állnak rendelkezésünkre. A 
rák összes fajtája ekkor már néhány 

gyógyszer segítségével teljesen gyó-
gyítható lesz. Távoli rokonainkat 

elektromos autóinkon látogatjuk 
majd, miközben otthon a háztartási 

robot elvégzi a szokásos nagytakarítást. 

Oh, az a női megérzés…
A Pennsylvania Egyetem munkatársai arra a következtetésre jutottak egy kutatás során, hogy a párkapcsolatban élő nők 

többsége egyszerű hangazonosítás révén képes felismerni veszélyt jelentő riválisait. A kutatók egy sor hanganyagot rög-
zítettek, majd először azt a kísérletben részt vevő párok férfi tagjainak játszották le, akik megjelölték, hogy 

melyik hang tulajdonosával randevúznának szívesen. Ezután pedig a nőknek kel-
lett leírniuk, társuk melyik hölgyre voksolhatott. Hihetetlen, de 

a feleségek nagy biztonsággal eltalálták, hogy a párjuk 
melyik nővel lépne félre. Sőt, a kutatásból az is kide-

rült, hogy a férfiak inkább a magasabb hangú nők-
re szavaztak, főleg akkor, ha egyéjszakás kaland-
ra vágytak. 

Dr. Fekete rendel
Egy új kutatási eredmény szerint a kávé nemhogy károsan hat-
na a szervezetre, de kimondottan egészséges. Természetesen, 
ha mértékkel élünk vele! Az ismert hatásokon kívül (élénkít és 
elmulasztja a fejfájást) csökkenti a Parkinson-kór, a vastagbélrák és a 2-es típusú diabétesz esélyét. Már napi két csésze fekete 
után 80 százalékkal csökken a májzsugor és majdnem felével az epekő kialakulásának kockázata. Azoknál a dohányosoknál, akik 
rendszerint alkoholt is fogyasztanak, kisebb a májkárosodás mértéke, ha rendszeresen isznak eszpresszót. Sőt még a fogszuva-
sodás is ritkábban fordul elő a rendszeres kávéfogyasztóknál. És ez még nem minden: segít az asztmás tünetek enyhítésében, 

illetve nagyfokú hangulatjavító tulajdonsággal is bír.

Energikus gumicsizma 
A fiatal lányok nagy örömére „megszületett” a kör-
nyezetbarát gumicsizma! Ez a vízhatlan lábbeli egy 
apró kütyüvel működik, ami a láb melegét ala-
kítja át energiává, mégpedig termoelektronikus 
modulok segítségével. A feltalálók minden vise-
lőt megnyugtattak,  nem szükséges egész nap 
a csizmára csatlakoztatni a telefont, ha az 
éppen merülőfélben van, mivel a szerkezet 
egész nap gyűjti az energiát, így bőven elég 
csak este rácsatlakoztatni a mobilt. Az alko-
tók azt is elmondták, hogy tizenkét órányi 
mászkálás pontosan egyórányi töltésnek felel 
meg, ennyit pedig egy igazi fesztiválozó bőven 
megtesz egy nap alatt. De persze ehhez azért az 
sem árt, ha egyfolytában szakad az eső… 

Baba-mama klub delfi neknek
Nemzetközi kutatócsoport vizsgált meg egy 52 palackorrú delfinből álló populációt Ausztrália nyugati partvona-
lánál. Arra voltak kíváncsiak, mi határozza meg a sikeres utódnemzést, illetve utódgondozást. A delfinek, 
a majmokhoz hasonlóan későn válnak ivaréretté, majd sokáig gondozzák – rendszerint egyszülött – borjaikat. 
A megfigyelések azt bizonyítják, hogy a csoportokba tömörült delfin „anyukák” úgy működnek együtt, mint egy 
„kismama-önsegítő egyesület”. Minél nagyobb a csoport, annál jobban megoszlanak a feladatok, és így annál 
nagyobbak az esélyei a borjaknak elérni a felnőttkort. Tehát a nagy baráti körrel rendelkező egyedek több 
„gyermeket” képesek felnevelni, mint kevésbé barátkozó társaik. Mindezekből következően megállapítható, 
hogy a sikeres utódlás a delfineknél nem pusztán a genetikától, hanem a szociális viselkedéstől is függ. 



Fejvesztett leletek 
Egy igen különös, 2200 éves rejtély nyomára bukkantak 

angol régészek egy York város közeli ásatáson. Az 
ókori római temető feltárása során a nyolcvan sír 

több mint felében találtak lefejezett férficsont-
vázakat. Az antropológusok kimutatták, 

hogy a „fejvesztett” csontvázak egyike 
sem volt odavalósi, hanem Európa külön-

böző tájairól kerültek a legészakibb 
római provinciába. Az izmok tapadá-
sa alapján azt is megállapították, hogy 
egytől egyig fegyverforgatásból éltek, 
így csupán két teória maradt verseny-
ben: az egyik, hogy gladiátortemető-

re, a másik, hogy olyan légionáriu-
sok nyughelyére találtak rá, akik az 

őslakosok elleni harcban estek el. 

Egészséges 
gyorsmenü?

San Francisco az első olyan város, ahol tör-
vény szabályozza a közkedvelt gyorsét-

termek ajándékozási szokásait. A múlt év 
december 1-jétől hatályba lépő törvény előírja, 

hogy a gyerekeknek szánt ételekhez csak akkor lehet 
játékokat is kínálni, ha a menük gyümölcsöt, zöldséget, 
és kevesebb mint 600 kalóriát tartalmaznak, valamint 

alacsony cukor- és zsírtartalmú innivaló jár hozzájuk. 
Az angyalok városának vezetői abban bíznak, hogy így 

rövid időn belül visszaszorul az elhízott, a szív- és cukor-
beteg gyermekek száma, ami szerintük egyértelműen 

ezeknek az éttermeknek a rovására írható. 

A láthatatlan ember
Évek óta álmodozunk arról, hogy egyszer látha-
tatlanként beülhetünk egy moziba, vagy kereket 
oldhatunk egy kínos szituációból. Ez az ábránd 
brit tudósoknak köszönhetően most már egy-
re kevésbé tűnik lehetetlennek. A fizikusok kifej-
lesztettek egy olyan rugalmas, filmszerű anya-
got, amelynek apró részecskéi befolyásolják a 
fény egy bizonyos hullámhosszát. Korábban is 
előfordult, hogy a fény egy tartományát kiiktat-
ták, de ez az első eset, hogy az emberi szem 
számára látható sugarakat képesek eltéríteni. 
Andrea Di Falco és csapata egy vékony polimer 
filmet használt az érzéki csalódás előidézésé-
hez. Az említett felfedezés hatalmas mérföld-
kő, így talán már tényleg nem kell sokat várnunk, 
hogy Harry Potterhez hasonlóan egy láthatatlan-
ná tévő köpenyben ellátogathassunk egy holly-
woodi sztár otthonába. 

tudománytudomány

Ókori hajó, nem vén hajó
Hérodotosz szerint az ókor egyik legmozgékonyabb kereskedőnépe, a föníciai-
ak már a Krisztus előtti VI. században körülhajózták Afrikát vitorlásaikkal. Ezt a 
bravúrt ismételte most meg az ókori mintára megépített hajójával egy angol ten-
gerészekből álló csoport! A bátor Philip Beale kapitány vitorlása régészeti lele-
tek alapján, ősi technikával készült. Egyedül a navigációt nem bízta a véletlenre. 
A legénység két részletben tette meg a cseppet sem veszélytelen 32 ezer kilomé-
tert. Beale útja arra a fontos tényre is bizonyítást talált, amit a szemfüles föníciai 
hajósok már akkoriban tudtak: Földünk nem lapos. Ennek ellenére ez a nézet még 
legalább 900 évig tartotta magát. 



GasztronÓmia
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2011: ÚJ ÉV, ÚJ ÍGÉRETEK, ÚJ FOGADALMAK. TALÁN ILYENKOR JOBBAN HAJLUNK NÉMI 
ÚJDONSÁGRA, ÍGY ÉTKEZÉSÜNKBEN IS KÖNNYEBBEN VEZETÜNK BE ÚJ ÍZEKET, ESETLEG 

MÁS KULTÚRA KEDVELT SPECIALITÁSAIT. EZÚTTAL A KÍNAI KÜLÖNLEGESSÉGEK TÁRHÁZÁT 
VONULTATJUK FEL.  ÉRDEMES ELKÉSZÍTENI A NEM IS OLYAN BONYOLULT, 

ÁM ANNÁL ÍZLETESEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB FOGÁSOKAT. 

Ú  –  Ú  –  Ú  –  Ú  –  
K 

Fogyasszunk hozzá Szeremley Rizlinget!
Kapható a MOL-kutakon.

Tavaszi tekercs
Hozzávalók: 25 dkg darált hús, 25 dkg finomliszt, 2 zellerszár, 2-3 nagyobb gomba, 2 szál zöldhagy-
ma, 1 gerezd fokhagyma, 10 dkg szójababcsíra, 3 dl olaj, 2 ek. szójaszósz, 3 dl víz, kukoricaliszt, só.

Elkészítés: A hagymát és a szójacsírát finomra vágjuk, a zellerszárat és a gombát felszeletel-
jük. A lisztből a sóval és vízzel palacsintatésztát készítünk és kisütjük. A darált húst forró olajon 
megpirítjuk, hozzáadjuk a zöldségeket, megöntözzük a szójaszósszal, és készre sütjük. 
A palacsintákat megtöltjük a húsos-zöldséges keverékkel, két végét behajtva 
feltekerjük. Megforgatjuk kukoricalisztben, majd forró olajban ropogósra süt-
jük. Frissen, melegen előételként tálaljuk.

Édes-
savanyú leves 
Hozzávalók: 10 dkg csirkemell, 10 db szárított kínai gomba, 
1 nagyobb vagy 2 kisebb sárgarépa, 1 gerezd fokhagyma, 
2 nagyobb újhagyma zölddel együtt, 1 tk. csípős csilipép, 
2 csirkeleveskocka, 1 ek. olaj, 1 tojás, 1-3 ek kukoricakeményí-
tő, 1-2 ek. szójaszósz, 3 ek. fehérborecet, 1 tk. cukor, 
1 tk. pirospaprika, tálaláshoz kevés ecet vagy borecet.

Elkészítés: A szárított gombát öntsük le 3 dl forrásban lévő 
vízzel, és hagyjuk állni tizenöt percig lefedve. Közben vágjuk 
a csirkemellet egészen kicsi darabokra, amennyire csak tud-
juk. A sárgarépából egy krumplihámozóval vágjunk szalago-
kat, a hagymát vágjuk vékony karikákra (a zöldet is). Vegyünk 
egy fazekat, a fokhagymát nyomjuk szét és egy kanál olajon 
az Erős Pistával rövid ideig pirítsuk. Öntsük fel 1,3 dl vízzel 
és tegyük bele a leveskockákat. A gombákat vegyük ki a víz-
ből, vágjuk ki a szárukat és vágjuk őket vékony csíkokra. Majd 
tegyük a levesbe a csirkehússal és a répával együtt. Forral-
juk fel és főzzük öt–nyolc percig. Közben borsozzuk kicsit és 
tegyük bele a cukrot és a pirospaprikát. A keményítőt oldjuk 
fel egy kevés lével, amiben a gomba ázott, adjuk hozzá a szója-
szószt és a borecetet. Öntsük a levesbe, majd gyorsan kever-
jük el. A tojást verjük fel és állandó keverés közben csorgassuk 
a forrásban lévő levesbe, végül szórjuk bele a hagyma fehér 
részét is, így főzzük még egy–két percig. Kapcsoljuk ki a lán-
got, ellenőrizzük, hogy elég savanyú-e a leves; ha nem, kever-
jünk hozzá kevés ecetet, majd tálaljuk a tetejére szórt aprított 
hagyma zöldjével.

2 csirkeleveskocka, 1 ek. olaj, 1 tojás, 1-3 ek kukoricakeményí-

1 tk. pirospaprika, tálaláshoz kevés ecet vagy borecet.

: A szárított gombát öntsük le 3 dl forrásban lévő 
vízzel, és hagyjuk állni tizenöt percig lefedve. Közben vágjuk 
a csirkemellet egészen kicsi darabokra, amennyire csak tud-



GasztronÓmia
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Ananászos csirke
Hozzávalók: 2 csirkemellfilé, 1 konzervananász lecsepegtet-
ve, 4-5 ek. liszt, kevés olaj, só, őrölt fehér bors, 1 dl ananászlé, 
3 ek. citromlé, 2 dl száraz fehérbor, 1 kk. szójaszósz, 1 kk. kris-
tálycukor, 1 ek. kukoricaliszt.
   
Elkészítés: A lebőrözött csirkemelleket szárazra törölgetjük és 
egyenlő nagyságú, kisebb kockákra vagy csíkokra vág-
juk. Meghempergetjük a lisztben, és kevés olajon ser-
penyőben aranybarnára pirítjuk, közben sózzuk, borsoz-
zuk. Ha kész (nem kell teljesen készre sütni), hozzáöntjük 
az ananászlevet, a lecsepegtetett ananászkockákat, 
a citromlevet, a bort, a cukrot és a szójaszószt. Jól 
elkeverjük, sózzuk, majd fedő alatt puhára főzzük. 
Ha hígnak találjuk, a végén egy kevés 
ananászlével kikeverhetünk egy evőka-
nál kukoricalisztet, és besűríthetjük vele 
kicsit a mártást. Párolt rizzsel tálaljuk. 

 2011. január 2011. január 2011. január

Finom édes-savanyú mártás
Hozzávalók: 1 szál újhagyma, 2 szelet gyömbér, 1 gerezd fokhagyma, 2 ek. paradicsompüré, 4 ek. narancslé, 2 ek. sherry, 1 ek. olaj, 
4 ek. víz, 1 ek. kukoricakeményítő, 2 ek. ecet, 2 ek. szójaszósz.

Elkészítés: A gyömbért és a hagymát apróra vágjuk, a fokhagymát összenyomjuk. Egy serpenyőben olajat forrósítunk, egy-két percig 
pirítjuk benne a hagymákat és a gyömbért. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, addig keverjük, amíg sima nem lesz és feloldódik a cukor. 
Ezután a vízben feloldjuk a kukoricakeményítőt, majd besűrítjük vele a mártást.

Szecsuáni csípős mártás
Hozzávalók: 2 szál újhagyma, 3 ek. csirkehúsleves, 2 ek. piros borecet, 1 ek. sze-
zámolaj, 1 tk. csiliolaj, 3 ek. szójaszósz, 1 ek. szezámmag, 1 tk. szecsuáni bors.

Elkészítés: A hagymát karikákra vágjuk, kevés olajon egy percig pirítjuk, majd a 
hozzávalókkal összefőzzük. Ha sűrűbbre szeretnénk, akkor sűrítsük be fél evőka-
nál kukoricakeményítővel.

 1 szál újhagyma, 2 szelet gyömbér, 1 gerezd fokhagyma, 2 ek. paradicsompüré, 4 ek. narancslé, 2 ek. sherry, 1 ek. olaj,  1 szál újhagyma, 2 szelet gyömbér, 1 gerezd fokhagyma, 2 ek. paradicsompüré, 4 ek. narancslé, 2 ek. sherry, 1 ek. olaj,  1 szál újhagyma, 2 szelet gyömbér, 1 gerezd fokhagyma, 2 ek. paradicsompüré, 4 ek. narancslé, 2 ek. sherry, 1 ek. olaj,  1 szál újhagyma, 2 szelet gyömbér, 1 gerezd fokhagyma, 2 ek. paradicsompüré, 4 ek. narancslé, 2 ek. sherry, 1 ek. olaj,  1 szál újhagyma, 2 szelet gyömbér, 1 gerezd fokhagyma, 2 ek. paradicsompüré, 4 ek. narancslé, 2 ek. sherry, 1 ek. olaj,  1 szál újhagyma, 2 szelet gyömbér, 1 gerezd fokhagyma, 2 ek. paradicsompüré, 4 ek. narancslé, 2 ek. sherry, 1 ek. olaj, 

 A gyömbért és a hagymát apróra vágjuk, a fokhagymát összenyomjuk. Egy serpenyőben olajat forrósítunk, egy-két percig  A gyömbért és a hagymát apróra vágjuk, a fokhagymát összenyomjuk. Egy serpenyőben olajat forrósítunk, egy-két percig  A gyömbért és a hagymát apróra vágjuk, a fokhagymát összenyomjuk. Egy serpenyőben olajat forrósítunk, egy-két percig  A gyömbért és a hagymát apróra vágjuk, a fokhagymát összenyomjuk. Egy serpenyőben olajat forrósítunk, egy-két percig 
pirítjuk benne a hagymákat és a gyömbért. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, addig keverjük, amíg sima nem lesz és feloldódik a cukor. pirítjuk benne a hagymákat és a gyömbért. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, addig keverjük, amíg sima nem lesz és feloldódik a cukor. pirítjuk benne a hagymákat és a gyömbért. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, addig keverjük, amíg sima nem lesz és feloldódik a cukor. pirítjuk benne a hagymákat és a gyömbért. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, addig keverjük, amíg sima nem lesz és feloldódik a cukor. pirítjuk benne a hagymákat és a gyömbért. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, addig keverjük, amíg sima nem lesz és feloldódik a cukor. pirítjuk benne a hagymákat és a gyömbért. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, addig keverjük, amíg sima nem lesz és feloldódik a cukor. pirítjuk benne a hagymákat és a gyömbért. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, addig keverjük, amíg sima nem lesz és feloldódik a cukor. 

Kétféle mártásjavaslat 
a kínai konyha remekeihez:

Kínai sült tészta
Hozzávalók: 1 cs. spagetti (vékony szálú), 1 nagy fej lila-

hagyma, 1 bögre zöldborsó, 1 szál sárgarépa, 
25 dkg gomba, 25 dkg csirkemell, wok-
fűszerkeverék, vaj, olaj, só, cukor.

Elkészítés: A csirkét előző este felcsí-
kozzuk, és jól befűszerezzük, valamint 

egy kevés szójaszószba áztatjuk. Megfőz-
zük a tésztát. A zöldségeket megtisztítjuk, 
majd a lilahagymát nagyobb darabokra, a sárga-
répát vékony csíkokra vágjuk, a gombát pedig felne-
gyedeljük. A húst megpirítjuk egy kevés vaj és olaj keve-
rékében. Kiszedjük és félretesszük a húst, majd ugyanebben 
a serpenyőben megpirítjuk a zöldségeket, kevés sóval, cukorral és szó-
jaszósszal ízlés szerint ízesítjük. A zöldségeket finom ropogósra pirítjuk (nem kell teljesen megpu-
hulniuk). Kisebb adagokban rátesszük a tésztát a zöldségekre, és tovább ízesítjük a szójaszósszal. 
Tányérra szedjük és a már megsütött hússal, forrón tálaljuk.

Zöldséges 
üvegtészta
Hozzávalók: 4 ek. vörösborecet, 4 ek. szója-
szósz, 4 ek. ketchup, 8 ek. őszibaracklé, 4 tk. 
méz, 4 tk. keményítő, olaj, 1 csirkemellfilé, 1 
lilahagyma, fél üveg bébikukorica 1-2 sárga-
répa, 2 kisebb cukkini, 3 kockányi üvegtészta 
(vagy tojásos, spagetti stb.), szezámmag. 
  
Elkészítés: A szószhoz a lista elején lévő-
ket kikeverjük. A zöldségeket megtisztítjuk, a 
cukkinit kimagozzuk, majd mindet felaprítjuk: 
a hagymát félbe, majd karikába, a kukoricát és 
a cukkinit darabokra, a répát vagy nagy lyukon 
reszelve vagy kis pálcikákra vágva. A csirkét kis 
kockákra vágjuk, sózzuk, ízlés szerint fűszerez-
zük (pl. öt fűszerkeverékkel, szecsuáni borssal 
stb.), és kevés olajon serpenyőben megsütjük. 
Hozzáadjuk a zöldségeket, kevergetve roppa-
nósra sütjük. Hozzáöntjük a szószt, elkeverjük, 
kicsit hagyjuk sűrűsödni, majd elzárjuk a gázt. 
Közben a tésztát is kifőzzük, lecsöpögtetjük 
és összeforgatjuk a húsos-zöldséges eleggyel. 
Tálaláskor megszórhatjuk szezámmaggal, kelle-
mes ízt ad az ételnek. 

Fogyasszunk hozzá Bujdosó Chardonnayt!
Kapható a MOL-kutakon.

zuk. Ha kész (nem kell teljesen készre sütni), hozzáöntjük 



Programok – Fesztiválok

CD

Reklámzabálók Éjszakája 
Budapest 
2011. JANUÁR 29.
MILLENÁRIS PARK, JÖVŐ HÁZA, BUDAPEST

A 10. jubileumát ünneplő Reklámzabálók turné 
hazai állomása új helyszínen, a Millenáris Park 
Jövő Házából jelentkezik. Ahogy azt már ettől az 
éjszakától megszokhattuk, ezúttal is féktelen kul-
turális szórakoztatás, igazi katarzisélmény és  
reklámínyenceknek szóló önfeledt lakoma várha-
tó. A rendezvény alapját egy évente megújuló 
hatórás nemzetközi reklámfilmvetítés adja, a 
reklámfilmtörténet legeredetibb és legemlékeze-
tesebb alkotásaival. Ezenkívül látványos show-
műsorok, koncertek, stand up comedy, díjátadók, 
promóciós események színesítik a programot. 

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

január 13-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy 
megnyerhesse a Ghymes: Bennünk 

van a kutyavér című CD-jét. 
Előző számunk nyertese: Nagy Mátka, Szentgotthárd 

Nyereménye: Tóth Gabi: Elég volt című CD-je.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 

JÁTÉK!

VilágVeleje Fesztivál 
2011. JANUÁR 20–23., BUDAPEST

Az 1999 óta megrendezett fesztiválon neves magyarországi könnyűzenei 
együttesek és különböző művészeti ágak fiatal képviselői mutatkoznak be. 
A rendezvény négy napja alatt a koncertek mellett számtalan más művésze-
ti ággal is találkozhat a közönség. A Fiatal Művészek Kiállításán hat fiatal 

tehetség friss művei láthatóak, a színpadok fellépői pedig a tavalyi év legsikeresebb koncertzenekaraiból, szín-
házi és táncelőadásaiból kerülnek ki. 

MOL Liga 
2011. JANUÁR

2011. januárjában az elődöntőkkel és a döntővel ér véget a MOL Liga 2010/11-es kiírása. 
Az izgalmas alapszakaszt egy nem kevésbé színvonalas rájátszás követi, ahol a negyed- és 
az elődöntőben három, míg a döntőben (első mérkőzés: január 14-én) négy győzelemig tartó párharcokban dől 
el a továbbjutó, majd a sorozat végső győztesének kiléte. 
A menetrend: http://icehockey.hu/index.php?pg=menu_222; www.molcsapat.hu
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¶ omas és barátai: 
A cirkusz a városba jön
2011. JANUÁR 8–9., PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

Napjaink talán legsikeresebb és legszeretetreméltóbb sorozata 
egy nem mindennapi előadás keretében most végre színpadon 
is látható. Thomas és barátai egy látványos, zenés előadásban 
mutatkoznak be a hazai gyerekeknek sok-sok dallal, tánccal és 
lebilincselő kalandokkal. A történet, mint mindig, most is Sodor 
szigetén játszódik, ahol mindenki izgatottan várja az odaláto-
gató cirkuszosokat. A készülődés folyamán Thomas persze szo-
kás szerint bajba keveredik, de végül társai segítségével sikerül 
kimásznia belőle. 

Scissor Sisters
Night work 
UNIVERSAL 
A Scissor Sisters sajátos, lehen-
gerlő stílusával, rendkívül szóra-
koztató, ám olykor kissé megbot-
ránkoztató előadásmódjával már 
eddig is belopta magát a zenera-
jongók szívébe.  Mostani albumuk 
azonban még ennél is nagyobb 
érdeklődésre tart számot. Csillo-
gó diszkószámok egyenesen New 
Yorkból!

Joe Cocker
Hard Knocks 
SONY 
Rajongói régóta várják Joe Cocker 
legújabb albumát. Az érces hangú 
énekes lemeze kilenc vadonatúj fel-
vételt tartalmaz, köztük a lemezin-
dító-címadó Hard Knocks dögös, 
koncertbemelegítő darabját, vagy az 
Unforgiven érzelmesen lendületes 
dalát, valamint az I Hope című Dixie 
Chicks-dal feldolgozását, melyet a 
nashville-i legendával, Tony Brownnal 
készített. Szép teljesítmény egy 66 
éves, egykori vízvezetékszerelőtől…

Seal: Commitment 
MAGNEOTON  
Seal legfrissebb lemeze tele van 
zenei meglepetésekkel. Az egye-
di szövegű, felejthetetlen dalok, 
mint a Secret, a The Weight of My 
Mistakes, vagy az If I’m Any Closer 
egytől egyig a szerelem, a család 
témái köré épülnek. A londoni szü-
letésű, háromszoros Grammy-díjas 
művész elmondása szerint minden 
dal személyes jelentéssel bír számá-
ra: „Nagyon mélyre ástam magam-
ban, és csak remélhetem, hogy ez 
meg fogja érinteni az embereket.” 

Ghymes: Bennünk 
van a kutyavér
UNIVERSAL 
A több mint 25 éve, peda-
gógusokból alakult Ghymes 
már kilenc platinalemezt tudhat magáénak. 
A Bennünk van a kutyavér a 2002 óta töretlen 
sikerrel futó gyermekkoncertek anyagát örökí-
ti meg, a legkedvesebb népi gyermekdalokkal, az 
élő előadás bensőséges atmoszférájával. A leme-
zen három vadonatúj dal is helyet kapott (Sár-
ga csikó, Pünkösdre, Egyszer egy királyfi), melyek 
még érdekesebbé teszik a „Kutyavért”.



Mozi Könyv

DVD   KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

Rohanás
INTERCOM

Driver (Dwayne Johnson) a sitten eltöltött tíz év alatt 
jócskán megerősödött. Ezt az erőt azonban nem csu-
pán az idő táplálta, hanem a bosszúvágy is, amit 
testvére gyilkosai iránt érez, akik egy félresikerült 
bankrablást követően őt is a rácsok mögé juttatták. 
Amikor elérkezik a nap, és Driver kilép a fegyház 
kapuján, azonnal nekilát küldetésének egy listával a 
kezében. Ám amikor órákkal később az első áldozat 
a lábai előtt hever, két ember máris a nyomában jár: 
egy rendőr (Billy Bob Thornton) és egy gyilkos (Oliver 
Jackson-Cohen). A vadászat megkezdődik… 
Mozibemutató: 2011. január 27.

Bereznay Tamás: 
Németország ízei
BOOOK KIADÓ

A magyar gasztronó-
miai élet közkedvelt 
alakja ezúttal Német-
ország legjobb íze-
it gyűjtötte össze egy 
kötetbe. A Németország ízei tizenhat feje-
zetből épül fel, minden fejezet egy-egy tarto-
mányt jár körül, az adott régió turisztikai, kul-
turális és gasztronómiai ismertetése után 
pedig három-három recept következik. 
A könyv így egyszerre könnyed útikönyv és 
sokoldalú szakácskönyv.

JÁTÉK!

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

január 13-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy 
megnyerhesse Bereznay Tamás: 
Németország ízei című könyvét. 

Előző számunk nyertese: Szobonya Sándor, Mezőkövesd.
Nyereménye: Philip K. Dick: 

A Titán játékosai című könyve.

Szerelem és más drogok 
INTERCOM

Maggie Murdock (Anne Hathaway) egy szabad szel-
lemű fiatal lány, aki senkinek és semminek nem 
engedi, hogy korlátok közé szorítsa. Egészen addig, 
amíg meg nem ismerkedik Jamie Randall-lel (Jake 
Gyllenhaal), akinek csábereje alól egyetlen nő sem 
tudja kivonni magát. A sikeres gyógyszerkereskedő 
Jamie és a megzabolázhatatlan Maggie között olyan 
kapcsolat veszi kezdetét, amely mindkettejük számá-
ra meglepetéseket tartogat, ugyanis mindketten egy 
olyan gyógyszer hatása alá kerülnek, amelyet úgy 
hívnak: szerelem.
Mozibemutató: 2011. január 6.

Frei Tamás: A Megmentő
ULPIUS-HÁZ

Magyarország titkai egy bennfen-
tes szemével. Frei Tamás kaland-
regénye teljesen új műfajt kép-
visel a magyar könyvpiacon: 
konspirációs thriller. A napjaink-
ban játszódó történet kitalált szereplőkkel, de 
valós helyszínekre röpíti az olvasókat. A könyv 
izgalmas utazás egy szövevényes összeesküvés 
kulisszái mögé. Oligarchák, miniszterelnökök, 
exlégiósok, Londonban élő magyar modellek és 
párizsi kémek a főszereplői a Teherántól Buda-
pestig ívelő történetnek. 

Csúri Ákos: Arany, ember
GONDOLAT

Egészen különleges életpá-
lyát futott be dr. Zelnik István 
üzletember, aki elhatározta, 
hogy világraszóló aranymú-
zeumot nyit Budapesten. A 
műgyűjtő, egykori diplomata története éppúgy 
rabul ejti a tudományt kedvelő olvasókat, mint 
azokat, akik arra kíváncsiak, hogyan lett belő-
le gazdag ember. Miért dönt úgy egy magyar fia-
talember, hogy Délkelet-Ázsia múltját kutatja? 
Miként válik a tudás mérhető vagyonná? Sok 
egyéb mellett ezekre a kérdésekre is megadja a 
választ Csúri Ákos Arany, ember című könyvében.

A tetovált lány 
ADS 
Negyven évvel ezelőtt Harriet 
Vanger eltűnt egy családi összejö-
vetelről, melyet a gazdag Vanger-
klán saját szigetén tartottak. Testét 
soha nem találták meg, de nagy-
bátyja még mindig meg van győződ-
ve róla, hogy a lányt meggyilkolták, 
és hogy a gyilkos egy családtag. 
Sötét és ijesztő skandináv thriller 
szigorúan 18 éven felülieknek.

Cain haragja
ADS 
A rosszfiút, Miles Cain Skinnert bör-
tönévei alatt még az elítéltek is tisz-
telik. Ám amikor kiderül, hogy halá-
los beteg, úgy dönt, megváltozatja 
életét. Egyetlen célja, hogy fia-
it megbékítse, s ezzel megmentse 
őket egymás haragjától. Ám a bör-
tönök kegyetlen világában a gyen-
gék hamar prédává válnak. Cain 
egyedül a börtön igazgatójától kap-
hatna segítséget, aminek megfizet-
hetetlen ára van…

Alkonyat 
– Napfogyatkozás 
Fórum Hungary
A halandó Bella élete vissza-
tér a régi kerékvágásba, minden 
olyan, mint mielőtt a vámpír csa-
lád, Cullenék elhagyták volna Forks 
városát. Azonban fény derül egy 
nagy és súlyos titokra: Bella leg-
jobb barátja, Jacob Black egy vér-
farkas. A vérfarkasok ősi ellensé-
gei pedig a vámpírok. A lány két tűz 
közé kerül, hiába próbálja barátját 
és szerelmét kibékíteni egymással. 
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SZŰZ  08. 24. – 09. 23.
Az ön mottója nyugodtan lehet az, hogy ha egy év jól kezdődik, 
egészen biztos, hogy még jobb lesz a folytatása, elevenebb, 
beszédesebb, mint amilyen lenni szokott. Erre az évre ön nem 
kíván új életet, sokkal inkább a „régit” szeretné még sikereseb-
ben folytatni, ami sikerülni is fog.

MÉRLEG  09. 24. – 10. 23.
Egy kicsit több kiadása volt az előző hónapban, mint ahogyan 
azt megengedhette volna magának, ezért a január nem igazán 
mutat jó képet a pénzügyeiről. Ez azonban nem szokta a kedvét 
szegni, sőt, sokkal inkább azt az elvet vallja, hogy az élet igazán 
fontos dolgai nem vásárolhatóak meg pénzért. Sok ember fogja 
a társaságát keresni, de ezt most egyetlen percig sem bánja.

SKORPIÓ  10. 24. – 11. 22.
Ha az előző év utolsó napjaiban végzett egy nagyobb szabású 
határidős munkával, akkor joggal fogja úgy érezni, hogy most 
már kicsit lazíthat. Dolgos és sikeres év áll ön előtt, de mielőtt 
új feladatokba kezdene, egy kis erőgyűjtés semmiképp sem árt. 
Január első felében végre annyi figyelmet tud szentelni szerette-
inek, ahogyan azt már oly régóta szeretnék és el is várják.

NYILAS  11. 23. – 12. 21.
Minden idegszálával érzi, hogy a 2011-es év valami egészen 
rendkívüli dolgot fog hozni, amiben bizony, nem is téved. Töret-
len életöröme másokra is átragad, sőt, egy elkeseredett barát-
nak vigaszt is képes nyújtani. Anyagi helyzete jó formában lesz, 
sikerül megvennie valamit, amire már régóta vágyott.

VÍZÖNTŐ  01. 21. – 02. 19.
Január első két hetében a Merkúr kedvező fényszöge nem-
csak kommunikációs képességeire hat jól, hanem remek, 
friss gondolatokat is biztosít. Nem kizárt, hogy ez az év vala-
mi érdekes mentalitásbeli változással kezdődik. Ha bármiféle 
szakmai továbbképzéssel, tanulással kapcsolatos terve van, 
a legjobb, ha már ebben a két hétben belevág. Aki mostaná-
ban önnel vitába száll, az alighanem alulmarad.

HALAK  02. 20. – 03. 20.
A január első fele lehetőséget fog teremteni, hogy család-
jának és barátainak kimutassa a szeretetét. Ennek kap-
csán ön is sok kedvességet fog kapni. Ámor egyébként a 
legkedvesebb arcát mutatja a Halak szülöttek felé, nagy 
kár lenne nem kihasználni jótékonyságát. Akár új hódítás-
ra vágyik, akár régi kapcsolatban él, a szerelemben most 
sikeres lehet.

KOS  03. 21. – 04. 20.
Uralkodó bolygója, a Mars a hónap elején egyébként sem 
vetít kedvező fényszöget az ön jegye felé, ami fáradékonysá-
got, kis erőtlenséget okoz. Ne próbáljon ellene harcolni, ha 
teheti, csak annyi munkát vállaljon, amennyit lelkiismerete-
sen el tud végezni, és inkább pihenjen egy kicsit. Hallgas-
son szervezete jelzéseire.

BIKA  04. 21. – 05. 20.
Amilyen vidám hangulatban lépett be ebbe az évbe, olyan 
jól fog kezdődni ez a hónap, és vele együtt az egész év is. 
Szerencsére vágyai épp olyan reálisak a 2011-es eszten-
dőre, mint ahogyan azt egy földies jegyű embertől elvár-
hatjuk, sőt, még a kitartás is meglesz önben, hogy har-
coljon értük.

IKREK  05. 21. – 06. 21.
Ha az elmúlt év utolsó heteiben belefogott valami új hobbi-
ba, akkor az most kezd igazán örömöt szerezni. Még az sem 
kizárt, hogy egyéb tevékenységeit is háttérbe szorítja. Sze-
rencsére szerettei megértően viszonyulnak önhöz, s így ez 
nem okoz vitát. Ha van gyermeke, akkor valami kellemes 
meglepetést tartogat önnek, ami lelkileg közelebb hozza önö-
ket egymáshoz.

RÁK  06. 22. – 07. 22
Úgy érzi, mintha nem haladna minden abban az irányban 
és olyan lendületesen, ahogyan azt ön szeretné. Az átme-
neti megtorpanásért ne hibáztasson sem mást, sem saját 
magát. Az élethez olykor a passzívabb időszakok is hozzá-
tartoznak. Január közepén egy barát kellemes hírt mond, 
ami önt fel fogja villanyozni és megelégedéssel tölti el.

OROSZLÁN   07. 23. – 08. 23.
Valaki a hozzátartozói közül egy kicsit ingerültebb, türel-
metlenebb, amit ön most nehezen visel. Ha azonban meg-
értőbben áll az illetőhöz, valóságos csodát tehet a kapcso-
latukkal. Január második hetében egy gyakorlatias jellegű 
dolog okozhat bosszúságot. Kis segítséggel azonban sike-
rül megküzdenie vele.

BAK  12. 22. – 01. 20.
Sok  munkával köszönt be az új esztendő, de ezt ön nem bán-
ja, még akkor sem, ha anyagilag mindez csak később hoz 
gyümölcsöt. Amire ebben a hónapban a legjobban vigyáznia 
kell, hogy a teendői mellett szakítson időt az önhöz közel álló 
emberekre. Könnyen lehet, hogy egy családtagnak erre most 
különösen nagy szüksége van.

Sienna Miller
1981. 12. 28.

Bradley Cooper
1975. 01. 05.

Michael Schumacher
1969. 01. 03.

Amanda Peet
1972. 01. 11.



A rejt vény meg fej té sét január 13-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.). Januári rejtvényünk helyes beküldői között könyvcsomagot 
sorsolunk ki. A decemberi nyertesek: Németh Gáborné, Sopron; Kálóczi József, Kéthely; dr. Kiss Yvette, Szekszárd; dr Karvázy Csaba, Budapest; Győrfi Alexandra, Kunfehértó. Gratulálunk!

Megfejtés: FONTOS A SORREND: 1-B, 2-A, 3-F, 4-D, 5-C, 6-E; SZÁMLOGIKA: 7 (Az egymással szemben lévő cikkelyek számainak összege minden esetben 50.); TÜKÖR-
KÉPKERESŐ: A 3-as az igazi tükörkép, a többi hamisítvány.

TÜKÖRKÉPKERESŐ
A táncoslányhoz tartozó tükörképet keressük. 

Vajon melyik az? Vigyázz, csak az egyik az igazi, a 
többi hamisítvány!

FONTOS A SORREND!
Egy kép elkészítésének hat 
fázisát látod. Rakd az elké-
szítés sorrendjébe a mozza-
natokat, a legelsőtől, ami a 
leghiányosabb, egészen az 
utolsóig, amin minden rész-
let megtalálható!SZÁMLOGIKA

Nézd meg figyelmesen az ábrát, és ha rájöttél a 
számok logikájára, gyerekjáték lesz megmondani, 
milyen szám hiányzik a kérdőjel helyéről!
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A Héttükör Alapítvány és Szív-kamara Stúdiószínház 
elsősorban tehetséggondozással és művészetterápi-
ával foglalkozik, de volt már restaurátorképzője, dísz-
lettervező-iskolája és színitanodája is. A Szív-kamara 
Stúdió a dráma, a szó eszközével fejleszti a gyerekek 
kreativitását, figyelmét. ”Gyerekek, akik nap mint nap 
megteremtik a saját álomszínházukat”– állt a Héttükör 
Gyerekszínház húsz évvel ezelőtt debütáló előadásá-
nak az ismertetőjében. Kardos G. György író-újságíró 
ámulva nézte a sok tehetséges gyereket a színpadon 
és a rendezőt, aki a szünetben parizeres zsemléket 
kent a színészpalántáknak. Innen származik az ala-
pítvány idei művészetterápiás programjának a neve: 
„Álom parizeres zsemlékkel”, amit a bicskei gyermek-
otthonban és néhány Budapest vonzáskörzetében 
lévő családi nevelőotthonban folytatnak a MOL támo-
gatásával. 
„Taps, levegő, csettint, egymáshoz ér” – mutatja Hor-
váth Klára, az alapítvány művészeti vezetője, hogy 
milyen ritmusra indul egy művészetnevelő foglalko-
zás a gyermekotthonokban. Sokszor elég egy kis bot, 
hogy a gyerekekből félelmetes harcos, varázsló vagy 
király váljék.  A dráma ugyanis olyan játék, amely fel-
épít egy képzeletbeli világot, szereplőit ebbe vonja be, 
és a játékon keresztül valós problémákkal ütközteti 

A SZEREPJÁTÉK, A ZENE, A TÁNC TESTÜNKET-LELKÜNKET 
MEGMOZGATJA, MIKÖZBEN GYÓGYÍTÓ ERŐVEL IS BÍR. A KREATIVITÁS 
ILYEN JELLEGŰ FELFEDEZÉSE GYEREKEKET ÉS FELNŐTTEKET EGYARÁNT 

EGY SAJÁTOS DIMENZIÓBA HELYEZ BELE ÉS OLYAN ÉLMÉNNYEL 
GAZDAGÍT, MELY ABBAN IS SEGÍT, HOGY EGY IDŐRE MEGFELEDKEZZÜNK 

A MINDENNAPI PROBLÉMÁINKRÓL, KORLÁTAINKRÓL. 

HÉTTÜKÖR 
GYEREKSZÍNHÁZ 
ALAPÍTVÁNY 

SZÍV-KAMARA STÚDIÓJA

őket. A közös játék pedig a valóságban is használha-
tó tudássá alakul át, gazdagítja a képzeletet, sőt köze-
lebb férkőzik a szívhez, a lélekhez és a tudathoz egy-
aránt. „Nagyon családias nálunk a légkör, a gyerekek 
között van 3 és 24 éves is. Évek múlva is visszajárnak 
hozzánk.” 
A foglalkozásoknak igen szigorú a felépítésük, min-
den tudatosan meg van tervezve előre, így jutnak el 
a gyerekek szép lassan egy-egy rövid ritmusgyakor-
latból a hosszú etűdökig és végül a teljes előadáso-
kig. „Ha nem tudod októberben, hogy mit akarsz elér-
ni júliusban, akkor meg vagy lőve. Ezt nem lehet csak 
úgy improvizálni, mert abból a gyereknek semmi hasz-
na nem lesz” – magyarázza Klára. Az októbertől júli-
usig tartó projekt negyven foglalkozásból áll, amely 
összesen 160 órát jelent, és a drámai szövegek, szitu-
ációk, mozgásgyakorlatok, ügyességi játékok segítsé-
gével igen mély problémákat dolgoznak fel. „Mi nem 
kis színészeket, vagy leendő sztárokat nevelünk, ez a 
program a személyiségfejlesztésről szól. Megpróbál-
juk arra terelni a gyerekeket, hogy egy kicsit jobban 
vegyék a levegőt, jobban érezzék magukat a bőrük-
ben, amihez kell egy csipetnyi műveltség is, hogy ne 
csak hallgassuk, hanem értsük is egymást. A szö-
veg ebben nagy segítségünkre van. Elkezdem mon-
dani, hogy föl-földobott kő és majd rá két hónappal 
elárulom, hogy ez Ady Endre volt, így szép lassan tud-
juk elmélyíteni a tudást”– magyarázza Horváth Klára, 
hogy milyen óvatosan adagolják az ismereteket, hogy 
ne a lexikális ismeretátadásra, hanem az élménysze-
rűségre kerüljön a hangsúly. 
A MOL Gyermekgyógyító Programja második éve 
támogatja az alapítványt. 

Héttükör Alapítvány és a Szív-kamara alternatív színházi stúdió állandó társulat nélkül immár húsz éve 
működik nyitott műhelyként és foglalkozik tehetséggondozással. Itt tanult díszlettervezést Till Attila, gyerek-
színészkedett Iványi Marcell, az 1996-ban cannes-i Aranypálmát nyert rendező, vagy a Katona József szín-
ház tagjai, Elek Ferenc, Pelsőczy Réka. A színház ugyanakkor a hátrányos helyzetű és problémás gyerekek-
nek indított fejlesztő és tehetséggondozó programok szervezését is kiemelkedően fontosnak tartja. 

www.sziv-kamara.hu
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A kedvezmény csak Michelin, Kleber és BFGoodrich gumiabroncsokra vonatkozik, és más kedvezménnyel nem vonható össze. További gumiabroncs-kínálatunkról érdeklődjön az akcióban 
részt vevő Peugeot márkaszervizekben, melyek listáját a www.peugeot.hu oldalon találja. Az átvizsgálás szemrevételezéssel történik, és nem helyettesíti a kötelező karbantartást és a műszaki 
vizsgát. Ajánlatunk 2010. október 18-tól 2011. január 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk.

TÉLIGUMI AKCIÓ A PEUGEOT-NÁL:

45% KEdvEzMÉNy
 + 30 PONTOs ÁTvIzsGÁLÁs AjÁNdÉKbA

7̊ C alá
45% kedvezménnyel vezet az út

TÉLIGUMI AKCIÓ A PEUGEOT-NÁL:

Amint a hőmérséklet 7 C̊ alá csökken, a nyári abroncsok nem biztosítanak megfelelő tapadást az úttesten.
A Michelin és Kleber téli abroncsok speciális kialakításuknak köszönhetően nem engedik, hogy a víz az abroncs alá 
kerüljön, csökkentve a vízencsúszás veszélyét. A téligumi speciális szilika-gumi keverékből készül, amely jobban 
alkalmazkodik a hideg körülményekhez és hatékonyabb fékezést biztosít. A téliguminak sokkal jobb a tapadása, 
mivel a futófelület barázdái mélyebbek, mint a nyárigumié. A jobb havas tulajdonságok érdekében a téligumi felületén 
sokkal több a bemetszés, mint a nyári abroncson.
Autózzon a legnagyobb biztonságban, ne bízza magát a véletlenre, vásároljon kiváló minőségű Michelin és Kleber 
téli gumiabroncsokat 45%-os kedvezménnyel a részt vevő Peugeot márkaszervizekben, és egy ingyenes 30 pontos 
átvizsgálással is meglepjük!
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