2010. január
A M O L - c so p o r t
in g y e n e s h a v il a p j a

Tiszta játék
Erdei Zsolt

Téli pihenés
Meglepetés a szomszédban

Valóra vált álmok
Dobó Kata

AJÁNDÉK MACKÓVAL
JUTALMAZZUK HĥSÉGÉT!
GyĦjtsön össze a MOL-kutakon 20, 30, 40 vagy 60 pontot, és megjutalmazzuk egy plüssmackóval! 10 pont után pedig kedvezményes áron vásárolhatja
meg valamelyiket.
PontgyĦjtés 2000 Ft-onként 2009. október 26. és 2010. február 14. között.
Pontbeváltás 2009. október 26-tól 2010. február 28-ig.
Az M7-es autópályán a MOL által üzemeltetett INA-kutak is részt vesznek a promócióban.

www.cserkeszdbemindet.hu

 ajánló
Világbajnok modellek
Autós hírek 4

Az igényes külcsín mellett
továbbra is elsődleges szempont
az autók biztonsága.

Tiszta játék
Sztárteszt 6

Karrier, magánélet, egészség

Éves horoszkóp 18

Mire kell vigyázni, mit tegyünk,
és mit ne tegyünk idén?

Sztárséfek ajánlatai
Gasztronómia 20
Csokorba szedtük Nigella Lawson,
Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Rick
Stein néhány egészséges, finom
és nem túl bonyolult receptjét.
Érdemes kipróbálni őket!

Egyedül a Föld körül
Példakép 24
Ritkán látni monokli nélkül,
mégis imádja az ország. De miként
bírja nézni édesanyja, felesége
és három lánytestvére, hogy
az imádott férfit verik a ringben?

Körforgás

Terepen

Meseautó 8
Mert a sztárok nem mindannyian
városi puhányok ám! Sokan közülük
akkor vannak igazán elemükben, ha
izomból kell tekerni a kormányt
a rázós buckákon.

Dobó Kata

Címlapsztori 10

Méder Áron 50 000 kilométert tett
meg a tengeren, bejárta a világ legszebb és legveszélyesebb helyeit is.

Száguldó kincsvadászok
Interaktív kaland 26
Arany Gábort Önök most a füzéri
várba küldték, ahova egy rejtélyes
alak is követte őt…

Robotkollégák

Tudomány és technika 28
Ahogy eddig az autóiparban,
úgy néhány éven belül bármelyik
munkahelyen felvételt nyerhetnek
a robotkollégák.

Árad belőle valami hűvös elegancia,
aztán elneveti magát, és a tartózkodó nő álarca mögül előbukkan az
életigenlő vásott csitri.

Formatervezett újdonságok
High-tech 14
Ezúttal nőknek és férfiaknak válogattunk a háztartásban és a hétköznapi életben használható praktikus
műszaki újdonságok közül.

Hétköznapi csodák
Utazás 16
A meglepetések gyakran
a szomszédban, elérhető
közelségben várnak.

Film, könyv, lemez, koncert
Kultúra 30
Januári programajánló a család
minden tagjának.

Csillagjóslás
Horoszkóp 32
Boldog születésnapot a Bakoknak!

Korhatár nélkül
Fejtörő 33
Feladványok kicsiknek
és nagyoknak.

Kapocs két világ között
Pillanatkép 34
Lengyel Lajos, a Speciális Olimpiai
Szövetség elnöke.

Most akkor minden kezdődik elölről? Valljuk be, első hallásra maga a kérdés sem
túl biztató. Holott nem feltétlenül kell monotóniát éreznünk, ha eltelik egy év, ha túl
vagyunk a jól ismert évfordulókon, ünnepeken. Mert az új év új terveket és új élményeket hoz. És még jobb, ha ezeket mind mi magunk alakítjuk.
Nem teszi ezt máshogy Dobó Kata sem, aki nem retten meg attól, ha valamit újra
kell kezdeni. Felelősségről, karrierről, álmokról és róla a Címlapsztori rovatunkban olvashat. Megmutatjuk Önnek, hogy hol vannak a közelben olyan vadregényes
helyek, ahová autóval is eljuthat. Kristálytiszta levegőt és meseszép tájat talál télen
is a Szepességben vagy Hargitafürdőn. Az ünnepek mámora után kitartásból vehetünk leckét két igazi magyar hőstől: Méder Árontól, aki egyedül hajózta körbe a világot, és Erdei Zsolttól, akinek bokszsikereire egy egész ország büszke.
Vonjon mérleget, összegezze tapasztalatait, tekintsen előre, s meglátja: a 2010-es
esztendőt nem kezdi üres kézzel!
Somlyai Dóra
kommunikációs igazgató
MOL

Stílus&lendület magazin
2010. január
Megjelenik havonta Kiadja a Hamu és Gyémánt Kiadó Kft.,
1012 Budapest, Pálya utca 9.,
telefon: 487-5200, fax: 487-5203.
A kiadó vezetői: Csetényi Csaba és Krskó Tibor.
Lapcsoport felelős vezető: Tarpai Zoltán.
Lapalapító: MOL Nyrt. A lapalapító képviselője: MOL Nyrt. Társasági Kommunikáció
Postacím: 1517 MOL Nyrt. Pf. 15.
Felelős kiadó és Lapigazgató: Somlyai Dóra.
Lapmenedzser-szerkesztő: Újhelyy Attila.
Felelős szerkesztő: Kertész Éva.
Szerkesztő: Richter Zita.
Olvasószerkesztő: Kriston Orsolya, Korrektor: Dudás Márta.
Design: Hamu és Gyémánt Magazin – Ibrányi András, Staller István.
Szerzők: Bihari Szabolcs, Hegyi Áron, Hekli Lászlóné, Hegyaljai Ráhel, Horváth Andrea,
Pribék Nóra, Berkes Orsolya, Bende Nelly, Vincze Attila.
Fotók:
www.fotogyar.com, info@fotogyar.com Tel.: +36 1 487 52 01
Képszerkesztő: Krékits Péter. Fotográfusok: Miklóska Zoltán, Oleg Borysiuk, Tóth Vadnai Gábor.
Ügynökségi képek: Europress.
Hirdetésfelvétel: Bálint Balázs, telefon: 487-5245; e-mail: balint.balazs@hamuesgyemant.hu
Fotóink, írásaink és grafikáink, a szerkesztési és tördelési megoldások önálló szerzői
jogi védelem alatt állnak. Engedély nélkül másolásuk, felhasználásuk és utánzásuk
jogszabályba ütközik és büntetőjogi felelősséggel jár. ISSN 1785–0061

stílus&lendület

autós hírek 

Sportos dízel Golf

Az utcai változatban 140 lóerős, kétliteres TDI-motorral szerelt hatodik generációs Golf gyárilag felerősített változata, a GTD már 170 lóerőt teljesít. Az ABT tuningcég mérnökei viszont
úgy gondolták, van még a modellben
tartalék, egy kicsit megdolgozták, és
máris 190 LE-t és 390 Nm-es nyomatékot préseltek ki belőle. Az erőátvitelről hétsebességes DSG-váltó gondoskodik. A tervezők adtak a külcsínre is:
légterelők, küszöbök, első és hátsó
kötények és négy krómozott kipufogóvég jelzi,
hogy itt nem egy hétköznapi Golfról van szó.

Hibrid ajtós Ferrari

A maranellói sportkocsigyártó ezúttal nem egy még erősebb motorral akar
a konkurensek elé kerülni, hanem egy – pláne a
Ferrari esetében – soha nem látott ajtómegoldással.
A kiszivárgott rajzok szerint az új elem a Lamborghini-ollót ötvözi majd az SLS Mercedes sirályszárnytechnikájával.

Alain Prost az új Dacia Dusterben

A négyszeres Forma–1-es világbajnok az utóbbi években a Trophée Andros jégralisorozatban versenyez, nem
kevés sikerrel. A következő szezonban új autóval, méghozzá a hamarosan piacra kerülő Dacia Duster terepjáró
speciális változatával indul csatába. A 980 kilósra fogyasztott hobbiterepjáróba a Renault-sport mérnökei 350
lóerős, 3 literes, V6-os motort tettek. A gép összkerékhajtású és összkerék-kormányzású, a futóműve kettős
keresztlengőkaros rendszerű – igen hosszú rugóutakkal és állítható rugózási és csillapítási paraméterekkel.

Nem lesznek egyformák

Mármint a Subaru
és a Toyota közösen fejlesztett sportkocsija. Utóbbi
zömök, hátsókerék-hajtású modell lesz, 200 lóerős
boxermotorral. A Subaru jelzését viselő változatnak
azonban hosszabb lesz a tengelytávja, összkerékhajtást kap, és 250 lóerős lesz.

A Nissan GT-R elől nincs menekvés

AbuDhabiban a jövőben nem ajánlott ujjat húzni az autópálya-rendőrséggel. Szolgálatba állt ugyanis egy Nissan GT-R, és a 480 lóerős, igencsak kisportolt közeg
bármelyik Lamborghinivel vagy Ferrarival felveszi a
versenyt.

Audi quattro nélkül

Hosszú évek után a 2010
első felében megjelenő Audi A1-es lehet az ingolstadti gyár első modellje, aminek nem lesz quattro,
azaz összkerékhajtású változata. Ennek praktikus
oka van: a kis autóból túl sok helyet venne el a megoldás, nehezebbé is tenné, ráadásul csak 200 lóerő
körül lesz a legerősebb motor, azzal pedig egy átlagos
sofőr elsőkerék-hajtással is elboldogul.

Újabb, erősebb Hyundai-motor

Theta II GDI
névre hallgat a Hyundai legújabb saját tervezésű
motorja. Ennek a 2.4 literes, 198 lóerős változatát kezdik el először sorozatgyártásban használni.
A négyhengeres motor 20-30 lóerővel tud többet,
mint hasonló méretű riválisai, és a 250 Nm-es nyomaték is tiszteletre méltó.

Visszatérhet a DeTomaso Egy olasz üzletember
látta meg a fantáziát az egykor népszerűnek számító sportautómárka életre keltésében. Tervei szerint
a Pininfarina üzemeiben készülne 2011-től évente
8000 darab autó, és lenne köztük limuzin, sportkocsi és SUV is.
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Az 599 Fiorano lehet az újabb GTO

A Ferrari történelmében a GTO (Gran Tourismo Omologato) rövidítésnek külön legendája van. A versenyekre
homologizált túraautókból eddig csupán két változat készült: a 288 GTO egy szabálymódosítás miatt nem állhatott versenybe, a 250 GTO azonban az autósport történetének egyik legsikeresebb modellje volt. Most az
599 Fiorano lehet az utód, amiből a hírek szerint csupán 500 darab készül majd, 700 lóerős V12-es motorral,
számos könnyített karbonszálas karosszériaelemmel. És ez csak az utcai változat…

 autós hírek

Csúcsmodelleket vitt a Mercedes Los Angelesbe
Opel Corsa
gazdaságos motorokkal

Két környezetbarát és egy sportbarát modellt is elvitt a Los Angeles-i Autó Show-ra a Mercedes. A zöld vonalat
az ML 450 Hybrid és az elektromos F-Cell képviselte. A SUV-ot a 3.5 literes V6-os motor mellett két elektromotor is hajtja, és 55 km/h-ig képes csak ezekkel haladni. Az F-Cell üzemanyagcellás elektromos autó, melynek
motorja 136 lóerős, hatótávolsága pedig 400 kilométer. A sportosztályt a sirályszárnyajtós SLS AMG képviselte, melyet egy 563 lóerős, 6.3 literes V8-as motor repít, 3,8 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, végsebessége pedig 317 km/h.

2010 első hónapjaiban megkezdik az új Opel Corsa forgalmazását, és a gyártó most végre előállt a
motorok technikai részleteivel. A sportos változatok motorjait leszámítva a többi erőforrás fogyasztása átlagosan 13,2%-kal lett alacsonyabb, a hatból öt erőforrás CO2-kibocsátása pedig nem éri
el a 125 g/km-t. A legkisebb fogyasztású motor
a dízel ecoFLEX (75 és 95 LE), aminek csupán
3,7 liter gázolajra van szüksége 100 kilométeren.
A legerősebb dízel az 1.7 literes, 130 lóerős CDTi.
A benzines motorok mindegyike erősebb, ugyanakkor tisztább lett. Az 1 literes változat 65, az 1.2es 85, míg az 1.4-es 100 lóerőt teljesít, de csak
5,4 litert fogyaszt. Jobb lesz az autó rugózása,
útfekvése és vezethetősége is.

Raliautó a Fiestából

Világszerte bevethető raliautót faragott a
Ford Fiestából a brit M-Sport cég. Az
autó az úgynevezett Super 2000es szabályok szerint
épült: motorja kétliteres, tömege 1200
kilogramm, és összkerékhajtást kapott.
A Duratec I4 motor
280 lóerős, csúcsnyomatéka 260 Nm.
Hihetetlenül széles nyomtáv,
hatalmas sárvédő-szélesítések, felnimérettől és útburkolattól függően változtatható Brembo fékek teszik teljessé a képet. A Ford 2010-ben a lehető legtöbb sorozatban szeretné elindítani a kis erőgépet.

Formás és praktikus az új Fiat Dobló

Vannak, akik azt mondják, tévedés az új Fiat Dobló formája, pedig nem néz ki olyan
rosszul, és az első adatok alapján úgy tűnik, praktikus is. A 2755 mm tengelytávú
egyterűben akár hét ülésnek is jut hely, de öt üléssel a legkényelmesebb, ekkor még
790 literes csomagtér is marad, ami jóval nagyobb, mint a riválisok esetében. A Doblóból készül zárt kasztnis
Cargo-kivitel is, amelynek
raktere 3,4-4,2 köbméteres lesz, terhelhetősége pedig 750-1000 kilogramm között változik.
Lesz hozzá 1.4-es benzines, 1.3-as dízel- és egy
kétliteres, 135 lóerős turbódízel motor is.

Porsche GT3 R:
csak versenypályára

A GT 3 utcai változata után a Porsche
elkészítette az egyébként sem gyengécske modell brutális, versenypályára
szánt változatát. Az autó alapja a
GT3 Cup S változat volt, ezt dolgozták át a gyár mérnökei. A hathengeres boxermotor hengerűrtartalmát négy literre növelték, így 480
lóerős lett a versenygép. Csökkent
viszont az autó súlya: mindössze
1200 kilogramm, ami nem tesz
rosszat a 3,5 másodperc körüli gyorsulásnak. Az autóba ABS-t
és kipörgésgátlót is tettek, így
bátor amatőrök is megpróbálhatják vezetni.
2 0 1 0 .
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Tiszta játék

Márkanévvel felérő karakter. Ritkán látni monokli nélkül, mégis imádja az ország. De miként
bírja nézni édesanyja, felesége és három lánytestvére, hogy az imádott férfit verik a ringben?
Interjú Erdei Zsolttal.
Stílus&Lendület: Egész szépen begyógyultak a sebei:
van valamilyen speciális eljárása?
Erdei Zsolt: Igen, az idő, az mindent begyógyít… De
a legutóbbi címvédésem után nem is néztem ki olyan
szörnyen, jártam már rosszabbul is a ringben.
S&L: Megkérdezte már a feleségét, hogy mit érez,
amikor látja, hogy a férjét verik?
E. Zs.: Nem kell ilyesmit kérdeznem, mert tudom: senki sem szereti azt nézni, amikor a szeretteit ütik. Ezzel
együtt minden meccsemen az első sorban ül és óriási erőt ad, ahogy édesanyám és a nővéreim is, bár
ők csak elvétve nézik élőben az összecsapásaimat,
inkább a tévében figyelik a fejleményeket. Anyám nem
is bírta ki még soha ülve, ki-be járkál és iszonyúan
izgul. Három lánytestvérem szintén, mindegyikük úgy
küzd, mintha ők is a ringben lennének. Gondolkodtam
már azon, hogy nekik sem lehet könnyű.
S&L: Sohasem sopánkodtak még, hogy Zsolt, miért
nem mentél inkább golfozónak?
E. Zs.: Sopánkodni? Nem, hát azt semmiképp, elfogadták, hogy nekem ez a munkám, ez a szakmám,
ebben vagyok jó. Tiszteletben tartják, hogy én bokszo-
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lónak születtem, és komolyan mondom, együtt hatalmas erőt sugároznak felém. Ahogy a barátaim is: siker
esetén sokan vannak mellettem, olykor azok is veregetik a vállam, hogy így Madár, meg úgy Madár, de az
igazi, jól kipróbált barátságokat külön tudom választani a felszínes kapcsolatoktól.
S&L: A bokszra születni kell?
E. Zs.: Egy szintig el lehet jutni, de ha nem imádod igazán, akkor csak közepes lehetsz.
S&L: Mit lehet ebben imádni?
E. Zs.: Azt, hogy tiszta játék: két pali bemegy a kötelek közé, és a szabályokat tiszteletben tartva eldönti,
hogy melyikük a jobb. Nincs benne sunyiskodás, kétszínűsködés, azt soha sem szerettem.
S&L: Egyszer Szegő András szakújságíró mondta:
minden fiúnak van az életében egy olyan pillanat, amikor a tanteremben széttolják a padokat, az osztály fele
az egyiknek drukkol, a másik az ellenfélnek, és akkor
a srácok megverekednek az életükért, a becsületükért, a szerelmükért. Ezt később kinövi az ember, de
ön ezzel hogy áll?
E. Zs.: Hát akkor én még nem nőttem ki! De nem is

Nem lesz dolga a sárga angyalnak
„Autóügyben ugyan nem vagyok vad fanatikus, de
teszteltem már néhányat, és eredendően érdekelnek a műszaki újdonságok. Szeretem a kütyüket,
a Toyotában pedig ezekből van elég. Igen jól húz,
és szépen reagál a kormánymozdulatokra. Amikor meghajtottam, stabil autó benyomását keltette. A műszerfal nekem bejött, szép fényei vannak, és minden kézre áll. Műszaki nívójáról nem
engem kell kérdezni, hanem a német autópálya
segélyszolgálatát: úgy tudom, a kimutatások szerint évek óta a Toyotákhoz kell legritkábban sárga
angyalt hívni.”

akarom. Pedig eredetileg birkózni szerettem volna,
ám nem volt ilyen szakosztály a KSI-ben. Márpedig
a szüleim eldöntötték, hogy nekem valamit sportolnom kell, mert annyi a fölösleges energiám. Hiperaktív
kölyök voltam, egyszerűen nem lehetett lelőni. A birkózás kézenfekvőnek tűnt, mert akkoriban mindig vere-

 sztárteszt
Kényelmes vezetés

kedtem a suliban, minden vitás dolgomat így rendeztem el. Amikor először levittek a bokszedzésre, nagyon
tartottam tőle, mert féltem, hogy beverik az orromat,
márpedig ez itt gyakran előfordul. Ehhez képest már
az első pillanatban óriási, életem végéig tartó, elsöprő
szerelem lett belőle.
S&L: Érdekes ez a gyerekkori verekedős életforma,
mert ha valakiről elképzelhetetlen, hogy civilben fizikai erővel oldjon meg egy problémát, akkor az éppenséggel Erdei Zsolt…
E. Zs.: Na, akkor ezt legalább tényleg kinőttem. Valóban nem vagyok agresszív, és az tényleg elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy autós koccanásnál bevágjak
egyet a másik kocsiban ülőnek. Sokkal inkább ennek
az ellenkezője jellemző rám, ha sérelem ér, nem tudom
kiadni magamból egy ordítással, hanem gyűjtögetem
magamban, és csak később robbanok. Persze akkor
sem török, zúzok, de kiabálni azért tudok.
S&L: Legutóbb egy súlycsoporttal feljebb, egy majdnem nyolc kilóval nehezebb bokszoló ellen védte meg
világbajnoki címét. Marad itt, esetleg visszatér szokott
súlycsoportjába?
E. Zs.: Nem szándékozom itt lehorgonyozni, de most
nem nálam van a labda, hanem a klubomnál. Majd ha
az Universum előáll az ajánlatával, akkor eldöntöm,
hogy elfogadom-e vagy nem. De az a helyzet, most ez
még nem is nagyon foglalkoztat: tisztességgel elvégeztem a dolgom, pihenek egy kicsit.
S&L: Hol?
E. Zs.: Fóti házunkban nagy családi banzájt rendeztünk karácsonykor: feleségem külföldi rokonait is
vendégül láttuk, úgyhogy végre mindenki együtt volt
néhány napig.

S&L: Felesége, Arabella spanyol és osztrák szülők
gyermeke, milyen nyelven kommunikálnak?
E. Zs.: Főként németül. Mivel két anyanyelve van,
ezért elég jó a nyelvérzéke, tíz-húsz év, és megtanul
magyarul. Na jó, nem viccelődöm vele, mert már érti…
A gyerek viszont három nyelven beszél: Viktor háromévesen nagyon jól nyomja mindegyiket. Egyébként ez
nekünk sem okozott problémát, holott az elején még
nem beszéltem olyan jól németül. Tirolban voltunk egy
borzasztó hosszú, egy hónapos edzőtáborban. Arabella szakmai gyakorlatát töltötte a hotelben: felszolgált,
irányított, mindent ő csinált. Ő ott lett az én végzetem, s noha az elején nem volt egyszerű, aztán minden magától kialakult.
S&L: Nem kívánom, de lassan időszerű a visszavonulás utáni életét is elindítania. Mit tervez? Marad
a bokszban?
E. Zs.: Teljes szívvel! Edzői terveket dédelgetek, és
évek óta titkos álmom, hogy legyen egy saját klubom.
S&L: Tulajdonosként is beszáll a profi bunyóba?
E. Zs.: Nem, kizárólag amatőrökkel, gyerekekkel foglalkoznék. Az a célom, hogy az utcáról az edzőterembe csábítsam a srácokat, hogy értelmet adjak az életüknek. Hogy ne bóklásszanak bandákba tömörülve,
értelmetlen dolgokkal töltve az idejüket.
S&L: Küldetéstudata is van?
E. Zs.: Ez nem küldetéstudat, hanem egyszerűen a feladatom: sokat kaptam a sporttól, a boksztól, valamit
legalább visszaadhatok. Ha száz gyerekből egyet megmentek a börtöntől, már nem volt hiába. Azt szeretném, hogy fontos és jó dolgokkal teljen az életem vis�szavonulás utáni része. Igen, segíteni szeretnék.
Vincze Attila

Forintalapú, casco-köteles
finanszírozási ajánlat
Toyota Avensis Wagon 2.2 D-CAT 150 automata Prémium

A tesztelt autó ára:
10 970 000 Ft
Két példa az autó megvásárlására:
Önrész:
I. 72 havi részlet:

3 291 000 Ft
149 368 Ft

Toyota Avensis Wagon 2.2 D-CAT
150 automata Prémium
Motor:
Lökettérfogat:
Max. teljesítmény:

2,2 literes
2231 cm3
150 LE, 110/3600 KW/fordulat/perc

Max. forgatónyomaték:
340/2000-2800 Nm, fordulat/perc
Hosszúság/szélesség/magasság:
4765/1810/1480 mm
Max. sebesség:
205 km/h
Gyorsulás:
9,8 s
Fogyasztás (városi) (országúti) (vegyes): 8,6 /6,0/7,0 liter
Ár:
10 970 000 Ft
Fontosabb felszereltség/extrák:
Bőr ülésborítás, elektromos ülésfűtés, parkolásérzékelők hátul, precrash sávtartó atomatika és Adaptive tempomat, panorámatető, 18”-as alufelni, oldalablak árnyékoló

Toyota Avensis Wagon 2.2
D-CAT 150 automata Prémium
a következő kenőanyagot ajánljuk:
MOL Dynamic Gold 5W–30

(THM: 12,47%)
II. 84 havi részlet:

134 776 Ft
(THM: 12,47%)

Merkantil Lízingvonal: (06 1) 2-68-68-68

A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A hirdetés nem minősül a Merkantil Bank részéről ajánlattételnek, célja a figyelem felkeltése.
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Terepre termett nagy vasak
Mert a sztárok nem mindannyian városi puhányok ám! Nem csak akkor érzik jól magukat
a volán mögött, ha alattuk egy kényelmes limuzin motorja dorombol. Sokan közülük akkor
vannak igazán elemükben, ha izomból kell tekerni a kormányt, dolgozik a rugózás és zörög
a kasztni (már, ha van) a rázós buckákon.

Joel Madden – Mercedes–Benz G osztály

A Good Charlotte zenekar énekes-gitárosa harmincéves
korára mindent elért, amit a szakmából ki lehet hozni. A zenélés mellett ma már DJ-ként, producerként
és színészként is ismert a neve. Párjával, Nicole
Richie-vel egy gyermekeket segítő alapítványt
hozott létre, és ő az UNICEF egyik jószolgálati nagykövete. A
tiszta Los Angeles-i levegőért azonban nem sokat tesz: egy hatalmas
G osztályú Mercedes terepjáróval jár
a család (két gyerekük van). A 3 literes V6-os motor nem éppen guruló
zöldövezet…

Arnold Schwarzenegger
– Hummer H2 Hydrogen

Kalifornia 62 éves kormányzóját senkinek sem kell
bemutatni, hiszen a ’80-as, ’90-es években nála
nagyobb hős nem koptatta a mozivásznat. Majd politikai pályára lépett, és ott is ugyanolyan sikeres lett. Azt
az államot irányítja, amelynek a világon talán a legszigorúbbak a környezetvédelmi szabályai – és ez bizony
a kormányzót is kötelezi. Így aztán Arnie nemrégiben
megvált benzinfaló kedvenc Hummerjeitől, csak egyet
tartott meg közülük, az is átviszi minden elképzelhető
akadályon, viszont a környezettudatosság jegyében
hidrogénnel üzemel.

stílus&lendület

 meseautó

James Denton – Toyota FJ

James Denton, a Született feleségek című sorozat Mike Delfinója 23 évesen kezdett színészkedni, előtte marketinggel és reklámmal foglalkozott.
Második feleségétől két gyereke van, és igazi sportember: imádja a baseballt, még egy amatőr csapatnak is társtulajdonosa. És imádja a terepjárókat is, egy Toyota FJ-vel, egy régi vágású négykerekűvel jár-kel, ami sokkal jobban mutat egy vadászaton, mint egy pláza parkolójában.

Jon Gosselin – terepjáró quad

Hány gyerek kell egy családba, hogy az ember a semmiből is tévésztár lehessen?
Legyen mondjuk nyolc. A francia, walesi és koreai felmenőkkel bíró Jon 1997-ben
ismerte meg nejét, és 2000-ben ikreik születtek. De szerettek volna egy harmadik
gyereket is babusgatni, azonban igencsak túlteljesítették a tervet: hatos ikreik
születtek. Szinte egy csapásra lettek híresek, és mindjárt leszerződtette őket
egy televízió, ahol évek óta fut sikerrel a népes család életét követő valóságshow. Egy nyolcgyerekes apának ugyan illene vigyáznia magára, és biztos
vigyáz is, de azért Jon néha hódol szenvedélyének, a quadozásnak.

Ciara – Jeep Wrangler

Azért a lányokat sem kell félteni! A 24 éves amerikai énekesnő 2004-ben robbant be a popzene világába, Goodies című első kislemeze rögtön az amerikai lista élén debütált, és a hasonló című albumból is ötmillió darab fogyott világszerte. Ciara karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, sőt már színészként és modellként is kipróbálhatta magát. A vagány fiatal lány vagány autót vezet: a bivalyerős terepjáró Jeep Wrangler
is kezes bárányként viselkedik, ha ő ül a volán mögött.
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Valóra vált álmok
Ha megszólal, olyan mély és karcos a hangja, mint Karády Kataliné volt
annak idején. Ám nem ez az egyetlen hasonlóság az egykori filmdíva
és Dobó Kata között. Árad belőle valami hűvös elegancia, valami
visszafogott drámaiság. Aztán elneveti magát, és a tartózkodó nő
álarca mögül előbukkan az életigenlő, már-már vásott csitri. Sokan
máig ezt a fiatal lányt látják benne, aki volt elég bátor ahhoz, hogy
megvalósítsa saját amerikai álmát. Mára határozott, kiegyensúlyozott
nő lett, aki tisztában van az értékeivel, és talán a sors fintora, hogy
a többéves külföldi megfeszített munka gyümölcse mintha egyre
nyilvánvalóbban itthon, Magyarországon érne be.
Keményen megdolgozott a szakmai sikerekért, de
nem volt hiábavaló a küzdelem: már rég nem a címlaplányt látják benne a rendezők, a közelmúltban bemutatott békéscsabai Az Elnöknők című előadásban egy
visszataszítóra maszkírozott, együgyű vécésnénit, míg
legújabb filmjében, a Halálkeringőben egy meggyötört
terhes nőt játszik…

„A célhoz vezető utat élvezni kell”
Stílus&Lendület: Úgy tűnik, mintha az életében bizonyos időközönként bekövetkezne egy nagy változás,
ami költözéssel, kultúraváltással jár, aztán kezdheti újra felépíteni maga köré a dolgokat a semmiből.
Gyerekkorában kezdődött, aztán a Színművészetiről
Amerikába ment, majd visszajött, majd megint ki…
Direkt csinálja?
Dobó Kata: A gyerekkori kijevi utazás még mindenképpen a szüleim döntése volt, de a többi… Mondjuk úgy,
hogy nagy elhatározás volt otthagyni a Színművészetit
és Amerikába menni. Mivel 22 évesen vettek fel, tartottam tőle, hogy mire elvégzem, már lehet, hogy késő
lesz. Nem bántam meg. Végül valahogy mindegyik hajmeresztő váltásomból jó dolog született.
S&L: Az eddigi életéből mire a legbüszkébb?
D. K.: Kifejezetten büszke vagyok rá, hogy ebbe az
egész amerikai dologba belevágtam.
S&L: Viszont úgy tűnik, mintha felszabadultabb lenne,
mióta újra itthon van.
D. K.: Ha nekem továbbra is megadatik, hogy így éljem
az életemet, hogy remek színházi feladatokat kapjak,
jó színházi rendezőkkel dolgozhassak, és néha emellett még egy-egy filmet is forgathatok, akkor azt mondom, hogy köszönöm, nagyon jól vagyok. Már csak a
család az, amire vágyom.

stílus&lendület

S&L: Hol tart a dolog?
D. K.: Alakul.
S&L: A Halálkeringő című filmben egy terhes nőt játszik, a forgatás ideje alatt jobban foglalkoztatta az
anyaság gondolata?
D. K.: Azért nem, mert ez nem tipikus anyaszerep. De
filmtől, szereptől függetlenül ez benne van a levegőben.
S&L: Pedzegette korábban, hogy akár örökbe is fogadna egy gyermeket.
D. K.: Meglátjuk, az örökbefogadás – ugyan nincs
elvetve, de – igazából azért jutott eszembe, mert
látom, hogy egyes országokban, de akár Magyarországon is olyan gyereksorsok vannak, hogy összeszorul a szívem. Ha egyszer úgy hozza az élet, hogy esetleg tudok segíteni, miért ne tegyem?
S&L: Ha már szóba került a jótékonyság, ön a Hospice
Alapítvány önkéntese.
D. K.: Több mint 10 éve dolgozunk együtt, találkozásunk szomorú apropója egy hozzátartozóm elvesztése volt…
S&L: Látja is a munkája eredményét?
D. K.: Mindenképpen! Először is, a legfontosabb, hogy
az alapítvány bekerült a köztudatba, ezáltal jóval hatékonyabb segítséget tud nyújtani. Los Angelesben én
annak idején elvégeztem egy 4 hónapos tanfolyamot,
hogy egyáltalán tudjam, hogyan kell bánni a súlyos
betegekkel.
S&L: Hogy volt kint erre is ideje?
D. K.: Nagyon sok időm volt, igyekeztem hasznosan
tölteni.
S&L: Zárkózottnak vallja magát, hogyan boldogult a
castingokkal?
D. K.: Egyszerűen nem lehet megszokni ezeket a helyzeteket, tényleg szörnyűek! Egy idő után nagyjából
megtanultam a játékszabályokat, de igazából meg-

szokni nem lehet. És a nagy teljesíteni akarásban nem
is hiszem, hogy lehet száz százalékot nyújtani.
S&L: Volt olyan szerepe, ami segített abban, hogy
saját magával kapcsolatban ráébredjen valamire,
aminek esetleg nem is volt tudatában? Itt van például a Libikóka című darab, amit Szervét Tiborral játszik, és komoly drámai élethelyzeteket boncolgat…
Hajlandó a felkészülések, a próbák során szembenézni önmagával?
D. K.: Enélkül nem is lehetne fejlődni, javítani a hibákon. Néha muszáj, ezt nem lehet megúszni.
S&L: Tényleg járt kint pszichológushoz?
D. K.: Igen. Nekem segített, kicsit helyre tette az önértékelési problémáimat.
S&L: Szép, tehetséges, mitől van önben bizonytalanság?
D. K.: Hosszú, régre visszanyúló folyamat ez. Így alakult, mégsem bánom.
S&L: Hogy látja mostanában magát?
D. K.: Sokkal jobban tisztában vagyok magammal, az
értékeimmel. Most már nem tud annyira földhöz vágni
egy-egy engem érintő negatív vélemény, előítélet, mint
régen, mert tudom, hogy ki vagyok, és azt is, hogy mit
tudok. És ebben az is benne van, hogy képes vagyok
tudomásul venni, hogy az ember nem tökéletes. Én
sem vagyok az, s az sem, aki engem bírál. Ugyanakkor az olyan kritikát, amivel tudok mit kezdeni,
a segítő célút, azt nagyon szeretem.

11 címlapsztori
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Fotó: Oleg Borysiuk; stylist: Holdampf Linda: smink: Gáspár Viki; fodrász: Marton Ádám; helyszín: Uránia Filmszínház. Ruházat: Heaven store, Sinequanone, Bagatt, Thomas Sabo.
Előző oldalon – ruházat: Dalaarna, Thomas Sabo, Chango & Rinaldi.
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S&L: A kinti karrierje hol tart most?
D. K.: Van ugyan egy menedzserem, de ehhez ott kellene lenni, innen nem lehet karriert építeni. Próbáltam, de nem megy.
S&L: Ha valami nagy volumenű dologról lenne szó,
repülőre ülne?
D. K.: Volt rá példa, és szerintem lesz is.
S&L: Messziről úgy tűnik, kerek az élete, de ön is így
érzi?
D. K.: Igen. Óvatosan ki merem jelenteni: most jól
vagyok!
S&L: Meg tudja fogalmazni, mitől érzi így?
D. K.: Mertem vállalni a felelősséget a döntéseimért.
S&L: Volt idő, amikor nem vállalta?
D. K.: Sőt…, nem is döntöttem egyáltalán, hanem
hagytam magam sodródni.
S&L: A rossz döntés is jobb, mint a nem döntés?
D. K.: Azt hiszem, igen.

stílus&lendület

S&L: Pedig azt mondta, hisz a sorsban…
D. K.: A kettő nem ugyanaz. Hiába ülök, és várom,
hogy bekopogjon mondjuk Steven Spielberg, azért
valamit tenni is kell. Szerintem csak az a fontos,
hogy az ember ne felejtse el közben jól érezni
magát, lehetnek vágyai, céljai, de ha nem élvezi
az odavezető utat, nincs értelme magának a célnak sem.
S&L: Pár éve a Helyszínelők című sorozatban is játszott. Megkapja még, hogy miért nem…?
D. K.: Hogy miért nem sikerült? Szerintem sikerült. Talán az emberek a saját vágyaikat akarták
bennem megvalósulva látni… Amiért én kimentem,
az sikerült. Megtanultam tökéletesen egy nyelvet,
sokat változtam, remek iskolákba járhattam, olyan
kalandokban volt részem, amiről nem is álmodtam,
ezeket nem veheti el tőlem senki, azok sem, akik
azt gondolják, hogy nem sikerült.

S&L: El tudja képzelni, hogy akár megint újrakezdje az
életét valahol máshol?
D. K.: Ez a csodálatos az életben, hogy bármikor bármi történhet. Nagyon szeretek itthon lenni, és ez a
szakma azért ideköt a nyelvi korlátok miatt. De többek között azt is megtanultam magamról Amerikában:
vagyok olyan talpraesett lány, hogy bárhol a világon
megállom a helyem.
S&L: Mire vágyik még a családon kívül?
D. K.: Szeretnék sokat utazni, mindenhova eljutni, ahol
még nem voltam, visszamenni, ahol már jártam… Az
utazás az egyik legjobb dolog a világon!
S&L: Akár családdal is?
D. K.: Mindenképpen. Ehhez persze kell egy partner,
és kell hozzá egyfajta őrültség.
S&L: Ön ezek szerint őrült?
D. K.: Igen, és hál’ Istennek, egyre őrültebb!
Pribék Nóra

MOL GREEN KÁRTYA
ÖNNEK, CÉGÉNEK, CSALÁDJÁNAK!
Tartsa kézben üzemanyagköltségeit
és kerüljön elônybe Ön is!
Garantált kedvezmény kompromisszumok nélkül!
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Formatervezett újdonságok
Ezúttal nőknek és férfiaknak válogattunk a háztartásban és a hétköznapi életben használható
praktikus műszaki újdonságok közül. A technika formatervezett termékei igazi meglepetésként
szolgálhatnak az ünnepi ajándékosztás után is.

Apple MacBook Pro 13” – Törperős

Az Apple legerősebb hordozható gépeinek sorából eddig hiányzott az ultrahordozható
kivitel. Akiknek túl nagy a 17 vagy a 15 colos méret, azok már élvezhetik a 13 colos
előnyeit, változatlan teljesítménnyel. Az új, egy tömbből készült alumíniumház, a több
mint 7 órás akkumulátoridő és a vírusbiztos OS X Snow Leopard operációs rendszer,
illetve az igény szerint windowsos operációs rendszer használata ideális utazógéppé teszi a MacBook Pro sorozat legkisebbjét.
Ára: 321 400 Ft
Info: www.apple.com

Nokia N97 mini – Kicsi, okos és imádni fogja!

A Nokia sikeres N97-es multimédiás telefonjának kisöccse, az N97 mini azokat próbálja a mobilkommunikáció felé terelni, akik eddig a hasonló tudású mobiltelefonok nagysága miatt maradtak ki
belőle. Bár az N97 mini közel sem kimondottan női telefon, azért mérete, megjelenése több
hölgy szívét is megdobogtatja, főleg ha nyitottak a ma oly divatos közösségi élet irányába.
Az N97 mini ugyanis játszi könnyedséggel tartja a kapcsolatot ismerőseinkkel, legyen
szó a Nokia saját vagy bármely közösségi oldal, akár a Twitter felhasználóiról. Tudása emellett megegyezik a nagy testvérével, így érintőképernyő, 8 GB memória, GPS
és 8 megapixeles kamera áll rendelkezésünkre.
Ára: kb. 125 000 Ft
Info: www.nokia.hu

stílus&lendület

Decemberi csillagos ajándékok játékunk nyertesei:
Beckham Signature Story: Kakas Edina (Szücsi), Molnár Vivien (Tiszavasvári), Korsós Tamás
(Eger); Stabilo csomag: Forró Napsugár (Kunszentmiklós), Tóth Lívia (Budapest), Marschall Mária
(Budapest); Acca Kappa: Gecző Róbert (Gógánfa), Albert Szabolcs (Szarvas), Molnár Krisztián (Ózd);
L’Occitane: Molnár Katalin (Kerepes), Terebes Ádám (Tiszalök), Závoczky Ágota (Budapest)
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HTC Hero – Tudja, amit kell!

A HTC egyre-másra hódítja meg a mobilfelhasználók szívét készülékeivel, amelyekről használóik csak a legjobbakat mondják. A Hero, a HTC egyik legújabb PNA-gépe
érintőképernyős felületével és a Google által fejlesztett Android operációs rendszerével sokaknak a mobiltechnika új korszakát jelentette. Használhatósága, grafikája
mind-mind a legjobbak közé emeli, míg külső jegyeit tekintve leginkább a letisztult formákat és a sallangmentességet kedvelők lelik meg benne hű társukat. Különlegessége a teljes külső teflonbevonat, ami főleg azoknak jelent segítséget, akik gyakorta használják el mobiljuk külsejét.
Ára: kb. 110 000 Ft
Info: http://www.htc.com/europe

TomTom One White Pearl – Hogy el ne tévedjen!

A TomTom nem az első navigációgyártó, amely kimondottan hölgyeknek tervezi készülékét. A temérdek rózsaszín és egyéb különleges mintákkal ellátott darab után a TomTom úgy gondolta, inkább ad az eleganciára, és azokhoz szól, akik szeretik a szépet maguk körül. A White Pearl, ahogy neve is elárulja,
gyöngyházfehér színben pompázik, virágmotívumokkal díszített, és még az autós tartó is igazodik hozzá színben. Kezelése egyszerű, és olyan POI-k (érdekes helyek)
segítik az „eltévedt” hölgyeket, mint az „Érdekes látnivalók”, a „Vásárolj, amíg
bírsz!” vagy a „Napi divat” kategóriák, amelyek rögtön kedvenc boltjukhoz navigálják őket.
Ára: 59 990 Ft
Info: www.tomtom.com

Krups Nescafé Dolce Gusto
Kotyogó helyett

Édes, mint egy kiskutya, és olyan finom kávét kínál, mint
ami a legjobb kávézókban kapható. Lehetne mással ekkora
hatást elérni? Amennyiben kedvesünk szívesen ül le a barátnőkkel egyet kávézni, vagy egyszerűen csak fogékony a designos készülékek iránt, akkor nincs mese, meg kell lepnünk egy Dolce Gusto kávéfőzővel, a hatás biztosan nem marad el! Használata
egyszerű, csupán egy Dolse Gusto kávékapszulát kell behelyezni és máris készülhet a kávé!
Ára: 49 990 Ft
Info: www.krups.hu
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Hétköznapi csodák

Izgalmas úti célra nem csak akkor bukkanhatunk, ha a világ másik végére váltjuk
meg repülőjegyünket. A meglepetések gyakran a szomszédban, elérhető közelségben
várnak. A divatos turistaparadicsomoktól távol is könnyen megtalálhatjuk a magunk kis
mennyországát, már csak azt kell eldöntenünk, mire is vágyunk igazán.

A meseszerű

Plitvicei-tavak, Horvátország
Az UNESCO természeti Világörökségi Listáján 1979
óta szereplő, több mint 200 négyzetkilométeren elterülő nemzeti park páratlan flórája és faunája mellett az
igazi látványosságot az a 16 tóból álló rendszer jelenti,
melynek tagjait körülbelül 200 vízesés köt össze egymással. A legnagyobb tó 1500 négyzetméteres víztükörrel rendelkezik, de vannak egészen apró tavak is.
A domborzatból adódóan a legmagasabban és a legmélyebben fekvő tó közötti 7,2 kilométer távolságon
150 méteres szintkülönbséget hidalnak át a zuhatagok. Az évszakonként változó képet mutató tavak egészen különleges látványt nyújtanak télen a hófehér,
jégborította, csillogó felületekkel és a csipkeszerűen
megfagyott vízesésekkel.
TIPP: A tavak tőszomszédságában található a nemrég
megnyílt Winnetouland, egy indián falu, ahol a ’70-es években a mára legendássá vált filmeket forgatták. Aranymosás, békepipaszívás és filmvetítés a természet lágy ölén.

A gyógyító

Bad Waltersdorf, Ausztria
Kelet-Stájerország termálrégiójában található az ország legnagyobb termálforrása, melynek 62 °C-os vize 1200 méter mélyről tör a felszínre. Összetételének köszönhetően kiváló gyulladáscsökkentő, méregtelenítő és salaktalanító hatással rendelkezik, valamint serkenti az anyagcserét és a vérkeringést is. A smaragdzöld dombok ölelésében megbúvó hamisítatlan osztrák falucska közelében terül el a fürdőkomplexum, ahol minden szálloda a kényeztető lazítás jegyében épült. Külső és belső termálmedencék, kezelések és kúrák állnak az idelátogatók rendelkezésére, az aktív pihenőket pedig számtalan lehetőség várja a környéken. A különféle sportok és túraútvonalak
kipróbálása mellett érdemes végigmenni a 6 km hosszú Kneipp aktív légzőtúrán is, mely 12 állomásból áll. A közelben található Bad Blumau szintén fürdőkomplexumáról
híres, nem utolsósorban annak köszönhetően, hogy az útról is könnyedén felfedezhető tarka épületegyüttes Friedensreich Hundertwasser tervei alapján épült.
TIPP: Lazítás vagy akár egy könnyű séta után kóstoljuk meg a helyi gyümölcspálinkát, melyet boróka, kökény és mézes-almás ízesítésben is készítenek.
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A lenyűgöző
Szepesség, Szlovákia

Ezt a természeti kincsekben és történelmi örökségben gazdag területet szépsége, sajátos kultúrája és egyedisége miatt gyakran hasonlítják egy svájci kantonhoz. A Szepesség legjelentősebb települése, Lőcse nem csupán egy a néhai magyar királyi városok sorában, hanem talán a legimpozánsabb, melynek a középkor viharos évszázadai alatt igencsak jelentős szerep jutott. Itt található a világ egyik legszebb és legnagyobb gótikus oltára, valamint A fekete város képsoraiból jól ismert régi, árkádsoros
városháza. Az egymással több évszázadig rivalizáló Lőcse és Késmárk műkincsei és műemlékei már önmagukban is megérnének egy hosszabb látogatást; a városoktól távol, a vadregényes természetben pedig olyan arcát ismerjük meg a Szepességnek, melyet leginkább Mikszáth könyveinek világa képes elénk varázsolni. A terület
csupa ősi magyar név és emlék. Szepes vára a Szapolyai és a Csáky nemzettségnek fellegvára volt egykor, Betlér kastélya pedig az Andrássy családnak adott otthont.
Itt található a hírneves Branyiszkó, a szédítő Magas-Tátra, a dobsinai jégbarlang, mely ebben a kategóriában a legnagyobb Európában, valamint a „Szlovák Paradicsom”
Nemzeti Park.
TIPP: Kövessük a Gótikus útvonalat 24 községen és 9 városon át. Ez a kulturális turistaút a Szepesség és a Gömörvidék legfontosabb és legszebb műemlékei mentén halad.

A vadregényes
Hargitafürdő, Erdély

„Udvarhelyszék területét elhagyva, Csíkszereda felé haladva a 13A
országútról a tolvajos-hágói emlékmű (kereszt) mellett, a régi útkaparóház előtt balra kell letérni” – mondja egy helyi útleírás, ami nagy
segítséget jelent, ha valaki a megye legmagasabban fekvő és egyben
legeldugottabb települését próbálja megtalálni. A nyáron gyógyfürdői,
télen pedig sípályái miatt látogatott üdülőtelep azoknak való, akik értékelik a teljes és tökéletes csendet, a természet közelségét és a kissé
nomád életkörülményeket. A favágás, a tűzrakás, a friss hóban való
úttaposás itt a mindennapi teendők közé tartozik, akár sportolni érkezik ide valaki, akár túrázni, akár a lelkét pihentetni. A kevésbé edzettek is tehetnek kisebb-nagyobb sétákat a környéken, például az egyik
legismertebb úti célnak tekinthető Kossuth-sziklához, melynek tetején
általában metsző hideg szél és olyan panoráma fogadja az embert, ami
még a világlátott utazóknak is örökre a lelkébe ég.
TIPP: A Hargitára indulóknak kötelező olvasmány Tamási Áron: Ábel
a rengetegben című könyve. Ráhangol, elgondolkodtat és átlényegít.

A különleges
Lipica, Szlovénia

Egy kis szlovén település, mely az itt tenyésztett lovakkal szerzett világhírnevet. A Trieszt közelében található Lipica neve 1580 óta egyet jelent azzal a nemes megjelenésű, tanulékony és
engedelmes lófajtával, amely mára az egész világon elterjedt különlegesen jó tulajdonságainak
köszönhetően. A több mint 400 éve itt alapított majorság jelenleg is működő lovászatként üzemel, miközben tökéletes kényelmet biztosító turisztikai központtá fejlődött.
Az 1899-ben épített Abrihtunga istálló, ahol eredetileg a trenírozásra már alkalmas lovakat tartották, mára leginkább turistalátványosság lett, csakúgy, mint a Velbanca, a majorság legrégibb fennmaradt épülete, amelynek bejáratától egykor a Triesztbe tartó út indult. A XVII. századból származó Padovai Szent Antal-kápolna és a XVIII. századi Fontana-kút is a régmúlt emlékei
közé tartozik, ám a Kobilarna Lipicában, azaz a lovasiskolában ma is folyamatosan szerveznek
különböző programokat és bemutatókat. Lipica azonban nem csak a lovak szerelmesei számára jelenthet remek úti célt, hiszen a szállodák, a wellness-szolgáltatások, a golfpálya, a kaszinó
és a gyönyörű természeti környezet mind a tökéletes kikapcsolódást szolgálja.
TIPP: A Kobilarna Lipica nemcsak évközben, hanem az ünnepeken is várja látogatóit. Bővebb
információ a www.lipica.org honlapon található.
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2010-es horoszkóp
Karrier, magánélet, egészség. Mire kell vigyázni, mit tegyünk
és mit ne tegyünk idén? A végső választ Önnek kell megadnia,
de a csillagok is segítenek.

Kos

Március 21. – április 20.
Az előző év sikere után elérkezett az idő, hogy a Kos jegyének szülöttei élvezzék a szerencse áldásait. Lehet, hogy az elmúlt év egy kicsit túl mozgalmas is volt, és így különösen az új esztendő beköszönte után átmeneti fáradtság lesz rajta úrrá, ám a tavasz vége ismét egy olyan időszakot hoz, amikor a Kos új terveken, célokon,
vállalkozásokon törheti a fejét. Júniusban és júliusban annyi munkája lesz, hogy kicsit el is hanyagolja a családját és
a barátait, de augusztusban végre lesz ideje, hogy annyit legyen velük, amennyit csak akar. Az ősz már ismét a lazítás és erőgyűjtés évszaka lesz.

Bika

Április 21. – május 20.
A 2010-es év talán egyetlen jegynek sem lesz annyira szerencsés, mint a Bika szülötteinek. Nem
is csoda, hogy a Bika már januárban úgy érzi, hogy valami van a levegőben. A legfontosabb, hogy gondolja át alaposan, melyik életterületen szeretné a leginkább üdvözölni a közelgő csodát. Az eddig társtalan Bikákra májusban
rátalálhat a nagy szerelem. Aki pedig munkahelyet szeretne váltani, annak júniusban köszönt be a nagy lehetőség.
Ha szeptemberben veszi ki a szabadságát, nemcsak remek napok elé néz, de kellemes meglepetésben részesül,
ami újabb horizontokat nyit meg az életében.

Ikrek

május 21. – június 21.
Az előző, kicsit szenvedélyesebb és lendületesebb év után csendesebb hónapokat hoz ez az
esztendő. Áprilisban ugyan feltűnik egy jónak tűnő állásajánlat, de az Ikrek szokatlan módon nem ugrik fejest az
ismeretlenbe. Később rá is fog döbbenni, hogy nagyon jól döntött. Az előző évben beköszöntő szerelem után megtapasztalja az együtt töltött hétköznapokat is, de ez nem okoz csalódást. Igaz, a nyár folyamán lehet kisebb párkapcsolati vitája, de annál édesebb lesz a kibékülés. Ősztől anyagi lehetőségei egy kicsit megcsappannak, de ez
nem ad okot az aggodalomra, sőt jó lehetőséget teremt, hogy áttekintse bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát.

Rák

Június 22. – július 22.
A 2010-es év lehetőségeket teremt, hogy végre a sarkára álljon! Sok Rák szülött évek óta úgy érezte,
hogy nem azt teszi, amit szeretne, mások határozzák meg a döntéseit és a munkájában sem tudta igazán kibontakoztatni magát. Nem csoda hát, hogy tavasz végére még a legjobb barátai sem ismernek a korábban szelíd és
alkalmazkodó Rákra. Nyáron élvezni fogja megnövekedett magabiztosságát, ősszel egy időre kicsit visszatérhet
korábbi határozatlansága, de szerencsére egy remek barát mellé áll és feltölti önbizalommal. Az október kedvező
lesz mindenféle lakásfelújításra vagy ingatlannal kapcsolatos kisebb-nagyobb dologra. Év végére már teljes joggal érzi úgy, hogy élete minden területét uralja.

Oroszlán

Július 23. – augusztus 23.
Az esztendő első egy-két hónapjában valamiféle bosszantó praktikus üg�gyel kell megküzdenie az Oroszlán jegy szülötteinek. Mivel azonban ez sikerrel jár, megnő tőle a magabiztosságuk. Az év egésze egyébként nyújthat olyan élethelyzeteket, ahol az Oroszlán képes lesz legyőzni a saját korlátait.
Szeptemberben egy szokatlan esemény arra kényszeríti, hogy döntsön, az eszére vagy a szívére hallgat. Valószínű, az utóbbit fogja választani és ezt később nem is bánja meg. Az Oroszlán hölgyek télen még a szokottnál is
vonzóbbnak érzik magukat. A karácsonyi időszak vidám és kellemes napokat hoz, amikor még távolabbi rokonaikhoz is közelebb kerülhetnek.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 23.
A csendes, zárkózott Szűz szülöttek ezt az évet azzal kezdik, hogy az életükben egyfajta lelki
nagytakarítást tartanak. Ha pedig vannak olyan szokásaik vagy megrögzött sémáik, amelyek életük kerékkötői,
akkor ezeken is ideje változtatni. Bármiféle új kezdethez a legjobb, ha az újhold idejét választják. Ha áprilisban
átrendezik mind otthoni, mind munkahelyi környezetüket, jobban fogják érezni magukat. Társuk számára először
szokatlan lesz a sok újdonság, de végül ő is be fogja látni, hogy a kapcsolatuk is jobban működik. Utazásra különösen a június vége és az augusztus eleje kínál lehetőségeket. Télen szokatlanul aktívvá válnak, többet lesznek
emberek között, szívesen járnak társaságba.
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Mérleg

Szeptember 24. – október 23.
Egy kis megtorpanással köszönt be az új esztendő, és egy időre a máskor annyira
energikus Mérleg szülött azt fogja érezni, hogy semmi sem működik úgy az életében, ahogyan szeretné. Szerencsére azonban ezt a jegyet tartja az asztrológiai hagyomány a legderűsebbnek, így a humora és életkedve lesz az,
ami megint átsegíti a picit stagnáló időszakon.
Az április ugyan még vegyes hatásokat ígér, hoz jót is, rosszat is, de mivel optimizmusával sokkal inkább a jóra koncentrál, így azt is fogja vonzani az életébe. Augusztustól annyira megsokasodnak a munkái, hogy szinte alig bírja.
Ám mivel ez anyagi fellendülést is jelent, örömmel fogja végezni, és kellemes csalódásként éli meg, hogy ősszel,
sőt télen is tele lesz feladatokkal. Talán egyedül a karácsonyi ünnepek pár napjában engedhet meg magának egy
kis lazítást, hogy bizakodva tekintsen a következő év elé.

Skorpió

Október 24. – november 22.
Míg az előző években a munka és karrier volt előtérben a Skorpiók életében, most
végre a magánélet kerül fókuszba. A jelenleg még magányos Skorpiókon tavasszal valóságos hódító kedv lesz úrrá.
Nem biztos, hogy megtalálja az „Igazit”, de élete felélénkül, érdekes, új embereket ismer meg. A társkapcsolatban
élő Skorpiók viszont nagy figyelemmel fordulnak párjuk és családjuk felé, és épp annyi szeretetet kapnak vissza,
mint amennyit nyújtanak. A nyár különösen kedves az élet örömeinek. A legtöbb Skorpió azonban most nem egzotikus, nagy utazásra vagy különleges élményekre vágyik, hanem a mindennapok nyújtotta apró örömökre, mint
amilyen egy esti tóparti séta, egy finom vacsora, egy jó film vagy egy illatos fürdő.

Nyilas

November 23. – december 22.
Érdekes évet hoz ez az esztendő a Nyilas jegyének szülöttei számára, amikor semmi sem
úgy alakul, ahogyan azt tervezték. Ez persze nem jelent feltétlenül rosszat, inkább csak egyfajta tanulság arra
vonatkozóan, hogy legyünk óvatosak az újévi fogadalmakkal. Különösen tél végén és tavasszal épp azok a dolgok
jönnek lendületbe, amiket nem vártak volna, és azok nem alakulnak igazán jól, amelyekre nagy hangsúlyt fektettek. Ez a különös helyzet emberi kapcsolataikat is jellemzi. Azok az emberek, akiktől sokat vártak, kis csalódásokat okoznak, ám azok, akikkel bizalmatlanok voltak, a lehető legjobbat nyújtják. Az ősz a jó és gyors döntések időszaka lesz, amiről a Nyilas jegyű ember amúgy is ismert. Nem várt munkahelyi helyzetekben olyan nagyszerűen
reagálnak, hogy még irigyeik elismerését is kivívják vele.

Bak

December 23. – január 21.
Ha egy kicsit kedvetlen hangulatban köszönt be az új esztendő a Bak szülött életébe, akkor azt
ajánlom, hogy gondolatban készítsen egy képzeletbeli leltárt arról, hogy melyek azok az életterületek, amelyekkel elégedett, és ahol jól mennek a dolgai, és melyek azok, amelyek nem alakultak jól az elmúlt időszakban. Április végén még arra is rá fog jönni, hogy vannak körülötte emberek, akik viszont az ő sikereire irigykednek. Májusban egy munkán belüli fordulat hoz változást az életében, ami először szokatlan lesz, de később rá fog jönni, hogy
sokkal könnyebben, gördülékenyebben megy általa a munka. A nyár eleje különösen kedvező lesz mindenféle
csapatmunkára.
Ősszel elég vegyes hatások érik, a hangulata rendkívül változékony lesz. Egyes napokon tele lesz energiával, máskor pedig fáradékonyság lesz úrrá rajta. A legjobb, amit tehet, ha legfontosabb feladatait az energikus időszakokban végzi el, s így idejét is, erejét is jól osztja be.

Vízöntő

Január 22. – február 19.
A legkellemesebb csalódás azokat a Vízöntő szülötteket éri, akik egy kis szorongással léptek be az új esztendőbe. Különösen tavasszal és nyár elején lendíthetnek nagyot karrierjükön. Szerencsére családjuk megértően veszi tudomásul, hogy az amúgy rendkívül családcentrikus Vízöntő most egy kicsit
kevesebb időt tud szentelni szeretteinek. Mivel az otthon annyira az ő életterülete, egyáltalán nem bánja, ha az
idei nyáron nem utazik sehova.
Ősszel végre marad ideje, hogy élvezze szerettei társaságát és megszépült otthonát, törődhet egy kicsit saját
magával is. Novemberben még az a vád is érheti, hogy kicsit elkényezteti családját és önmagát.

Halak

Február 20. – március 20.
Az elmúlt években lehettek problémái emberi kapcsolataiban, a 2010-es év azonban szinte minden területen megbékélést hoz. Társkapcsolatában valóságos szárnyakat kap, barátai még nagyobb figyelmet szentelnek önnek, mint amire szüksége lenne, sőt, még olyan embereket is szövetségesévé tehet, akiktől
korábban nem sok segítséget kapott. Anyagi helyzete ugyan az év első felében nem lesz a legrózsásabb, de a
mottója most leginkább az, hogy a pénz nem boldogít. Ősz folyamán szeretne egy új vállalkozásba fogni, de ráébred, hogy a jó ötletnek még nem jött el az ideje, viszont december vége felé végre jelentős lépést tehet, hogy beindíthassa az ősszel tervezett vállalkozást.
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KEZDJÜK FINOMAN AZ ÚJ ÉVET!
– Mesterszakácsok könnyű kedvencei –
Az utóbbi években igen népszerűek lettek hazaiak mellett a külföldi sztárséfek és méltán
híres receptjeik. Nigella Lawson, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Rick Stein… Nem kell őket
bemutatni, hiszen akit érdekel egy kicsit a gasztronómia – még ha amatőr szinten is – biztosan
elkészítette már néhány receptjüket és sikerrel járt. Most egy csokorba szedtük kedvenceink
néhány egészséges, finom és nem túl bonyolult fogását. Érdemes kipróbálni őket!

Perzsa padlizsán

Hozzávalók: 2 padlizsán (250–300 g/db), 100 g rizs, 1 evőkanál garam masala, 200 g koktélparadicsom, 1 kisebb fej vöröshagyma, 70 g fenyőmag (vagy fenyőmag és kesudió keveréke), néhány szem olajbogyó, 4 evőkanál olívaolaj és még egy kevés, 1 evőkanál borsikafű, só, bors.
Elkészítés: A rizst kb. 15 perc alatt megfőzzük, a só mellett a garam masalát is a főzővízbe tesszük. Közben felaprítjuk
a hagymát, négybe vágjuk a koktélparadicsomokat, száraz serpenyőben megpirítjuk a magokat. Ha kész a rizs, mindezeket és a borsikafüvet hozzákeverjük. A sütőt 180 fokra előmelegítjük. A padlizsánokat félbevágjuk, a zöldes végét
is, a belsejüket kivájjuk úgy, hogy kb. félcentis szélű csónakok maradjanak. A kivájt részek felét kisebb darabokra vágjuk és hozzáadjuk a rizshez. Só, bors mehet hozzá, és 4 evőkanál olívaolaj. Ha a töltelék kész, belekanalazzuk a padlizsánfelekbe és még egy kicsit megspricceljük őket olajjal. Úgy 20 percet kapnak a sütőben. Négyszemélyes adag.
/Gordon Ramsay
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Fogyasszunk hozzá Teleki Villányi
Cabernet Sauvignont!
Kapható a MOL-kutakon.
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Paradicsomos
húsgombócos tészta

Hozzávalók: 500 g darált marhahús, 1 tojás, 2 evőkanál frissen reszelt kemény sajt, 1 gerezd fokhagyma reszelve, 1 evőkanál szárított oregánó, 3 evőkanál
zsemlemorzsa, bors, 1 teáskanál só, 500 g spagetti.
Elkészítés: Először a paradicsomszószt készítsük el.
A hagymát apróra vágjuk vagy daráljuk, a vaj és olaj
keverékén közepes lángon puhára dinszteljük. Hozzáöntjük a paradicsomkonzerveket (lével együtt). Sózzuk,
borsozzuk, oregánóval fűszerezzük. Közepes lángon
30–40 percig főzzük. Ezalatt bőven van idő a gombócok előkészítésére: ehhez a hozzávalókat masszává dolgozzuk, majd púpos teáskanálnyi mennyiségeket gombóccá formázunk, ezeket tálcára ültetjük. Ha
gyorsan végeztünk velük, felhasználásig hűtőbe rakjuk. A fortyogó szószba egyenként belepotyogtatjuk
a húsgombócokat, közepes lángon 20 perc alatt szépen megfőnek. Spagettivel tálaljuk. /Nigella Lawson

Dél-indiai zöldségcurry

Hozzávalók: 1 padlizsán, 4 burgonya, 6 paradicsom, 150 g zöld hüvelyű bab,
100 g zöldborsó, 1 fej hagyma, 2 friss zöld chili, 1 dl kókusztej, csokor friss currylevél, 1 teáskanál mustármag, fél-fél teáskanál őrölt koriander és garam masala,
csipetnyi kurkuma, római kömény és őrölt chili, só, bors, olaj.
Elkészítés: Két evőkanál olajat megforrósítunk, és 1-2 percig pirítjuk a mustármagot. Hozzáadjuk az apróra vágott hagymát és a friss zöld chilit. 1-2 percig pároljuk,
majd megszórjuk az őrölt fűszerekkel. Hozzáadjuk a feldarabolt paradicsomot és
az ugyancsak kockára vágott burgonyát és padlizsánt. Gyakori kevergetés mellett
kis lángon 2 percig pároljuk. Felöntjük a kókusztejjel és 15 percig főzzük. Hozzáadjuk a babot, a zöldborsót, majd sózzuk, borsozzuk és készre pároljuk. Rizzsel
tálaljuk. /Jamie Oliver
Fogyasszunk hozzá Szekszárdi Bikavért!
Kapható a MOL-kutakon.

Sült sajttorta

Hozzávalók: 100 g vaj, 200 g keksz, 2 evőkanál kristálycukor, 500 g mascarpone, 200 g kristálycukor, 3 közepes méretű tojás, 2 evőkanál kukoricaliszt, 3 dl
créme frâiche (vagy tejföl), egy citrom reszelt héja, 3 evőkanál citromlé.
Elkészítés: Egy kapcsos, 24 centis tortaformát kibélelünk sütőpapírral, a sütőt
150 fokra előmelegítjük. A tortaalaphoz megolvasztjuk a vajat, belekeverjük a
cukrot és a morzsává tört kekszet. Ezt a morzsás alapot a tortaformába borítjuk
és egy kanál hátával egyenletes vastagságban elnyomkodjuk. A krémhez a mascarponét a cukorral alaposan kikeverjük. Végül hozzáadjuk a kukoricalisztet, a
tejfölt, a reszelt citromhéjat és a citromlevet, és még egyszer jól eldolgozzuk az
egészet. A krémet a kekszes alapra öntjük, a süteményt a sütőbe tesszük és
kb. 50 perc alatt megsütjük, akkor jó, ha a közepe még remegős, de a széle már
megszilárdult. Gyümölcsökkel, akár lekvárral is kínálható. /Rick Stein
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Tortilla wrap csirkével és avokádóval

Hozzávalók: 2 kicsontozott csirkemell, 3 evőkanál extra szűz olívaolaj, 1 lime leve kifacsarva, 1 evőkanál római kömény, 1 evőkanál koriander, 1 hagyma, 1 pirospaprika, 6 paradicsom, 6 tortilla, 2 avokádó,
1 doboz natúr joghurt.
Elkészítés: A csirkemelleket apróra vágjuk, és a fűszerekkel, az olívaolajjal és a lime levével összekeverve néhány órán át marinírozzuk.
Egy vasserpenyőt felforrósítunk, majd a csirkemelldarabkákat a lével
együtt beleöntjük, a húst hirtelen addig pirítjuk, amíg szép színt nem
kap. Ekkor jöhet bele a negyedekre vágott paradicsom, hagyma és
a csíkokra vágott paprika. A tortillákat eközben alufóliában megmelegítjük a sütőben. Ha a paradicsom és a paprika már sima egyveleget alkot, dobjunk bele még egy negyedelt paradicsomot, és így főzzük még 2-3 percig.
Az avokádókat meghámozzuk, félbevágjuk, a magját kivesszük, majd
vékony szeletekre vágjuk (érdemes az avokádót pár nappal előbb megvenni és érlelni, puhább lesz és ízesebb). A serpenyőből a kész csirkés
keveréket a tortillákra szedjük, öntünk rá egy kevés natúr joghurtot.
Ha kész, megszórhatjuk őrölt chilivel. Mindig csak annyit készítsünk el,
amennyit frissen megeszünk! /Gordon Ramsay

Vöröslencse krémleves
gesztenyével

Hozzávalók: 1-2 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 póréhagyma, 1 halványító zeller,
250 g vöröslencse, 300-400 g pucolt gesztenye, kevés tejszín, petrezselyem, fehér bors.
Elkészítés: A zöldségeket felaprítjuk. Egy lábasban megforrósítunk egy nagy kanál vajat vagy olívaolajat és megfuttatjuk rajta a zöldségeket. Ha picit párolódtak, felengedjük az
egészet 1,5-2 liter vízzel. Beleteszünk egy zöldségleveskockát is. Hozzászórjuk a 250 g vöröslencsét és a 300 g gesztenyét. Egy kevés fehér borsot is tehetünk hozzá. Összefőzzük, amíg meg nem puhulnak. (Kb. 20–30 perc.) Ha már
minden puha, levesszük a tűzről és összeturmixoljuk. Tálalás előtt megszórjuk egy kis aprított petrezselyemmel, és
meglocsoljuk egy kevés tejszínnel is. /Nigella Lawson

Bruschetta, az egyszerű kedvenc

Hozzávalók: 4 szelet ciabbata kenyér (rusztikus, ropogós héjú parasztkenyér), 4 szelet prosciutto (levegőn szárított füstölt sonka), 1 nagyobb mozzarella (125 g), 200 g paradicsom vagy koktélparadicsom, 1 gerezd fokhagyma,
friss bazsalikomlevelek, extra szűz olívaolaj, só, bors.
Elkészítés: A megtisztított paradicsomot felszeleteljük – ha koktélparadicsomot használunk, csak félbevágjuk –, sóval, borssal ízesítjük. A lecsöpögtetett mozzarellát darabokra tépkedjük. A ciabbata kenyérszeleteket mindkét
oldalon megpirítjuk, fokhagymával bedörzsöljük. Olívaolajjal megcsöpögtetjük, és ráhalmozzuk a paradicsomot, majd a sajtot. Sóval, borssal megszórjuk, és rátépkedjük a friss bazsalikomleveleket. Még egyszer meglocsoljuk
az olívaolajjal. /Jamie Oliver
Fogyasszunk hozzá Villányi Portugiesert!
Kapható a MOL-kutakon.

Exkluzív meghívó
Magyarország
első online vásárlói klubjába!

„Már megint nincs mit fel
vennem, új ruhákat kelle
ne ismét vennem!” A téli
hidegben viszont sokszor
még kimozdulni sincs ked
vünk otthonról – főleg ha
az üzletekben való hosszú
sorban állásra vagy az
órákig tartó keresgélésre
gondolunk. Ugye ismerős
a probléma?
Mennyivel
egyszerűbb
lenne mindent egy kat
tintással hazavarázsolni…
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Megsúgjuk a megoldást:
brands.hu! Nem kell le

Regisztrálj a

A brands.hu Magyaror
szág első online vásárlói
klubja, amelynek már
közel 280 ezer regisztrált
tagja van. Az oldal egész
évben 24 naponta
frissülő kínálattal
várja vásárló

www.brands.hu/stilus
oldalon, és 500 Ft-ot jóváírunk
számodra az első vásárlásodkor!
Jó vásárlást kíván a brands.hu!
brands.hu – Márkák barátoknak
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mondanod a nagy akciók
ról és a minőségi, világ
márkák termékeiről. Főzz
egy csésze forró teát, és
vásárold be új ruhatára
dat kedvező áron! Ki
gondolta volna, hogy ez
ennyire egyszerűen is el
intézhető…

1

2009.12.11.

15:59

BELVÁROS ÚJ FÔUTCÁJA
Ünnepélyes átadás: 2010 tavaszán

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu  www.nfu.hu

it, akik eddig 60 világhí
rű márka termékei közül
válogathattak kedvükre
3080%
kedvezmény
nyel. A kínálat visszatérő
„vendégei” többek kö
zött az Adidas, a Byblos,
a Converse, a Covergirls,
a Nike és a Puma – de a
világhírű séf, Jamie Oliver
sokatpróbált konyhai esz
közei is megtalálhatók.
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Méder Áron:
egyedül a Föld körül
Három év egy alig hat méter hosszú vitorláson, 50 000
kilométer a tengeren, miközben a mérnökből lett földkerülő
megjárta a világ legszebb és legveszélyesebb helyeit is. Méder
Áron számtalan fura szerzettel találkozott, a szárazföldről pedig Budapest
hiányzott neki a legjobban.
Stílus&Lendület: Jócskán le van strapálva Carina,
meglátszik rajta az elmúlt három év. Amikor megvette, milyen állapotban volt?
Méder Áron: Jaj, ne bántsa már szegényt! Most ez az ő
stílusa. Komolyra fordítva a szót: amikor 2004 novemberében hozzám került Carina, akkor persze jobb állapotban
volt. Nem volt már fiatal, hiszen 1970-ben építették Svájcban, tavi vitorlásnak. Kicsit le volt róla pattogva a festék,
itt-ott meggyengülve a műanyag, de igazából addig alig
használták. Most persze meglátszik, hogy „bele lett rakva” 30 ezer tengeri mérföld, egy csomó alkatrész elhasználódott, nem igazán alkalmas ma már vitorlázásra. Most
itt áll a Viking Yacht Clubban, felújítani nem szeretném,
de jó lenne valahol kiállítani, ahol bárki megnézheti.
S&L: Annak idején milyen céllal választotta ezt
a hajót? Nem egy tipikus földkerülő hajó első ránézésre.
M. Á.: Pedig én már akkor földkerülő hajót
kerestem, és amikor Carinát megláttam,
rögtön tudtam, hogy alkalmas is lesz a célra. Fontos volt, hogy a hajó erős és stabil
legyen. De alapvetően megtartottam olyannak, amilyen volt: egyszerűnek, minimalistának. Építettem

bele egy polcrendszert, de minden, amit csináltam,
a praktikum jegyében fogant, hogy olyan teret teremtsek, ahol eltölthetek három évet.

S&L: Volt önben kétség az indulás előtt?
M. Á.: Egy szál sem! Tízéves korom óta vitorláztam,
oktattam, versenyeztem, a felkészülés során minden

„Nem volt bennem sem kétség, sem félelem”

stílus&lendület

25 példaképek
szükséges készséget elsajátítottam. Nagyon fontos
volt, hogy a családom végig mellettem állt. Hogy is
mondjam? Bizonyos emberek többet, mást látnak,
mint mások. Ők nem a közgondolkodás sablonjai
szerint ítéltek-ítélnek meg engem, hogy „mi lesz a családdal, mi lesz a munkáddal, pénzzel, karrierrel” stb. Mondhatták volna, hiszen a családi hagyomány ezen a téren
is kötelez, negyedik generációs mérnök vagyok. De fontosabb volt, hogy szabadságot adjanak, hogy segítsenek megtalálni, amit valóban szeretnék. Az emberek
többsége nem meri, nem akarja vállalni ezt a szabadságot, előbb külső, majd belső kényszerekre hivatkozva. Rövid távon lehet, hogy ez jó, de hosszú távon biztos, hogy nem.
S&L: Indulás előtt volt bármilyen félelme? Egyedüllét,
viharok, kalózok, volt pár rizikófaktor.
M. Á.: Mindenre felkészültem. Megkaptam minden
oltást, fel voltam szerelve rádióval, mentőtutajjal, műholdas vészjelzővel. És az utolsó csavarig ismertem a hajót.
Az egyetlen újdonság az egyedüllét volt, amit útközben
kellett megtanulnom kezelni. Amikor először töltöttem
hat napot egyedül a hajón, még az adriai teszt során, a
harmadik nap után már hallucináltam, mert a hajóforgalom miatt nem tudtam aludni. Azt hittem, hogy hallom
apukám hangját, átadtam neki a kormányt, és bementem aludni. Fél óra múlva meg rájöttem, hogy egyedül
vagyok…
S&L: Meg lehet fogalmazni, milyen érzés volt elindulni?
M. Á.: Nem. Nagy várakozás volt bennem, és vártam,
hogy végre fújni kezdjen a szél. Az ilyen hihetetlenül nagy
élményeket az ember nem tudja, vagy nem meri megélni. Nem is tudtam igazán ráhangolódni, mert az utolsó
pillanatig tartott a felkészülés. Akik kijöttek elbúcsúztatni, azoknak biztos nagyobb élmény volt. Az érkezéssel ugyanígy voltam.
S&L: Tényleg: milyen volt újra a szárazföldön?
M. Á.: Nehéz. Még most is nehéz egy kicsit. Három évig
alig beszéltem, kicsit nehéz a kommunikáció, félek, hogy
megbántok embereket. De majd bocsánatot kérek, ha
előfordul.
S&L: Most szépen meg van borotválkozva, de láttam
önről képeket hatalmas szakállal is.
M. Á.: Tengeren praktikus okokból nem borotválkozik az
ember. Ha hideg van, akkor melegít a szakáll, ha tűz a
nap, megvéd a leégéstől. A muszlim országokban kimondottan előnyös, ha egy férfi szakállas. Ha partra szálltam
Dél-Amerikában, vagy Pápua Új-Guineában, akkor is jól
jött az a külső, és még a kalózok is jobban féltek tőlem,

mint én tőlük… S mi tagadás, volt bennem egy kis lázadás is: az út előtt olyan cégnél dolgoztam, ahol a főnököm finoman ugyan, de jelezte, ha másnapos borostával mentem dolgozni.
S&L: Járt nagyon veszélyes helyeken. Soha nem érte
atrocitás?
M. Á.: Ez biztos a szerencsén is múlott, de nem. Kolumbiában volt, hogy egy éjszaka kétszer kutattak át a rendőrök, majd megkértek, hogy máshol kössek ki, és Panamában is volt hasonló, de rendes emberi szóval minden
problémát meg lehetett oldani. Angollal mindenhol elboldogultam, és a száz szóból álló spanyoltudás is hasznomra vált Latin-Amerikában. Kalózoktól nem kellett tartanom, nem az én hajómra pályáztak.
S&L: Gondolom, rengeteg fura figurával találkozott az
út során.
M. Á.: Hát volt belőlük. Egyrészt az unatkozó milliomosok a nagy jachtokon, de ők a legkevésbé izgalmasak.
Sokkal érdekesebb például az a férfi, aki 1977-ben szállt
vízre, és azóta nem képes abbahagyni a vitorlázást, nem
tudom, hányszor kerülte már meg a Földet. Az óceániai
szigeteken is élnek a bennszülöttek között olyanok, akik
a nyugati világban nem találták meg a helyüket.
S&L: Volt olyan hely, ahová minden további nélkül visszamenne akár már holnap?
M. Á.: Volt. De nem az utazási irodák által ajnározott
Barbados, ami már tele van turistákkal, inkább a Csendes-óceán déli részének szigetvilága, Tuvalu, Vanuatu,

Tonga. Az tényleg meseszép világ.
S&L: Ismerve minden veszélyét és örömét az útnak:
belevágna ismét?
M. Á.: Maradjunk annyiban, hogy vannak terveim, de
azokat nem itt és nem most fogom elmondani.

Méder Áron útja (a teljesség igénye nélkül)
Koper–Pula–Siracusa–Gibraltár–Marokkó–Kanári-szigetek–Zöld-foki-szigetek–Barbados–Aruba–Grenada–Kolumbia–Panama–Galápagos–Tahiti–Fiji–Vanuatu–Darwin
(Ausztrália)–Bali–Szingapúr–Thaiföld–Ádeni-öböl–Vörös-tenger–Szuez–Otranto.
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Száguldó kincsvadászok

III. rész: A szikla peremén

Szerző: Kartman Erik

Kincsvadász
Olvasóink szavazatai alapján Arany Gábor a füzéri várban folytatja kalandos felfedezéseit, ahová titokban követi őt a Labirintusban feltűnt rejtélyes alak. Merre
induljon tovább? A kincsvadász az Ön segítségét várja!
Beküldési cím: kincsvadaszok@hamuesgyemant.hu
Beküldési határidő: 2010. január 19.

Arany Gábor vagyok. Vállalkozó. Középiskolai történelemtanári diplomámat akasztottam szögre, amikor átvettem apám hagyatékát, egy kis etyeki pincészetet. Napjaim legjavát ez töltötte ki. Mígnem egyszer csak összefutottam régi barátommal, aki
belerángatott egy új hobbiba. Kincset kezdtünk keresni. A Margitsziget után a Budavári Labirintusban jártunk. Eddig összesen egy ezüstkupát találtunk. Az is valami.
Odasüss, apám, ez itt a Meseország! – bök oldalba Laci.
Felriadok a kocsiban. Vakító fehérség, amerre a szem ellát. Nagy pelyhekben hull a
hó, körülöttünk a Zemplén vadregényes vidéke. A Hegyközben autózunk: körülölelnek a meredeken magasba törő, vulkanikus bércek. Hallgat az erdő, semmi sem
moccan, csak az autónk rója az egyre havasabb utat. Lassan elérjük Telkibányát,
ahol Laci szállást bérelt két éjszakára. A kora esti fényekben mézeskalács házaknak
tűnnek az épületek. Kéményükből játékosan bodorodik a füst. A panzióban aztán
magam elé teszem a labirintus ciszternájában talált ezüstkupát.
Laci, ez a magyar állam tulajdona. Vissza kell adnunk – mondom elgondolkodva.
Hát persze hogy visszaadjuk… Nem is annyira értékes. Szerinted mit jelent rajta a
latin felirat?
Már elolvastam vagy ötvenszer: „Perényi Péter jó uram egészségére! Ha páromat
leled, a koronát ne feledd!” Nyilvánvaló, hogy ez az egykori koronaőré volt. Aki 1526ban, Szapolyai János megkoronázása után nem Visegrádra, a szokott helyére vitte a
Szent Koronát, hanem a füzéri várba, és ott rejtegette, legalább egy évig. Nos, Füzér ide negyedóra
autóval. Holnap körülnézünk a várban.
Oké – mondja Laci. – De a Szent Koronát
már megtalálták. Mire számítasz?
A fene tudja… – mormogom. – Kell
itt még lenni valaminek… – a kupára
meredek, amely látszólag egy egyszerűen megmunkált ivóalkalmatosság,
de a szélén apró, sárga drágakövek
sora fut körbe. Néhol aztán kimarad a
sorminta, néhol folytatódik. Van, ahol
több kövecske is látható egymás felett
és alatt. Furcsa.
Reggelre kisüt a nap, és az egész
Zemplén tündököl. Szalonnás rántottát reggelizünk, Laci kiáll a terepjárójával, és Füzérnek vesszük az irányt.
A vár egyszerűen festői. Hófödte
hegyek hátterében lebeg, akárha
láthatatlan selyemszálak tartanák a
magasban. Látszik rajta, hogy gondosan restaurálják. Kis tisztáson hagyjuk a kocsit, és elkezdünk felfelé kapaszkodni. Meredek sziklafalon haladunk, jól
kiépített lépcsőkön. Korábban, amikor
még történelemtanár voltam, itt is jártunk osztálykiránduláson. Akkor még
a puszta sziklafalon kellett másznunk,
a frász kerülgetett, nehogy leessen egy
gyerek.

stílus&lendület

A vár csodálatos – a Zemplénben még találni jó néhány hasonlót –, ami pedig egészen elképeszt, az a gótikus kápolna, ahol a legenda szerint a Szent Koronát őrizték.
Laci is egészen belelkesedik, és amíg én feszült figyelemmel keresek bármilyen árulkodó jelet, addig ő bohóckodik egy sort. Kisétál a párkányra, onnan néz ki a Hegyközre. Majd a kápolna ablakába mászik fel. Aztán egyszer csak megkomolyodik.
Főnök! – először szólít így, ezért nem is reagálok.
Főnök! – ismétli meg. – Találtam valami érdekeset.
Szétnézek, nincs-e a környéken biztonsági őr, belekapaszkodom a kezébe, és felmászom én is. A párkány kövezetében két lenyomatot találunk. Mindkettő pontosan
olyan, mint az ezüstkupa négyszögletesen metszett talpa. Bele is illesztjük az egyikbe – tökéletesen passzol. Nézünk egymásra, semmi sem történik. Nézzük a kupa
talpát. Kerek minta van beleütve.
Mi lehet ez? – kérdi Laci.
Talán a telihold.
Mikor van telihold?
Nézzük csak… Holnap éjjel.
Másnap, zárás után, belopózunk a várba. Az este éjszakába vált, és a Hegyköz
felett megjelenik a telehold óriás, sápadt lampionja. Lassan kúszik fel az égre, egyre kisebbnek tűnik, fénye azonban megsokszorozódik, ahogy már nem szóródik szét
a vastag légrétegeken. Laci felkúszik a gótikus ablakkeretbe, és a kupát beilleszti a
peremen található egyik formába.
A kupa megelevenedik. A hold fénye játszani kezd a
sárga drágaköveken, meleg fényglóriát von a pohár
szája köré. Egyik-másik kő felszikrázik.
Odanézz! – mondja Laci.
A falon feldereng egy sárga minta. Egyelőre
elmosódott, de ahogy vándorol a hold, vele
vándorol a kép is, és egyre élesebbé válik…
Végül megjelenik a sárgán világító Szent Korona képe.
Gyorsan, a fényképezőgépet! – kiáltom.
A francba. Azt lent hagytam a kocsiban – üvölti
Laci.
Kirohanok a kápolnából, és vágtatni kezdek lefelé, a csúszós lépcsőkön. Közben azon gondolkodom, vajon miért van két hely az ablakpárkányon.
És vajon mit jelenthet a mondat: „Ha páromat leled,
a koronát ne feledd!”
Rohanni és gondolkodni – az álmoskönyv szerint ez
a kettő veszélyes kombináció. Hát persze hogy elveszítem az egyensúlyomat. És leesem a lépcsőről,
csúszni kezdek a sziklafalon. Lassan kezdem megszokni az ilyen helyzeteket, de azért most pontosan tudom, hogy alattam nemsokára húszméteres
szakadékban folytatódik a lankásabb meredély.
Kiáltani sincs időm.
Akkor meg egyszerűen belém szorul a szó, amikor
baljós, fekete csuklyás alak kapja el a csuklómat.
Keményen megragad, és elkezd felfelé húzni. Nem
is tudom, melyik a rosszabb: lezuhanni vagy szembenézni a vérfagyasztó ismeretlennel.

tudomány&technika 28

Robotkollégák

Ahogy eddig az autóiparban, úgy néhány éven belül bármelyik munkahelyen felvételt nyerhetnek robotkollégák. A müncheni kutatók ugyanis olyan intelligens robotokon dolgoznak, amelyek bármilyen helyzetben feltalálják magukat, felismerik és kezelik a problémát. A fejlesztők éppen ezért most azt tanulmányozzák, hogy mi, emberek miként reagálunk a
nem verbális kommunikáció keretében kiadott egyes eseményekre, felkérésekre, utasításokra. A robotok tesztelésébe
bevont hús-vér kollégákat a vizsgálati időszakban szenzorokkal és kamerákkal szerelték fel, hogy ebből nyerjenek információt arról, hogyan reagálnak, milyen gesztusaik vannak, hogyan változik egy-egy helyzetben vérnyomásuk és bőrük
nedvességtartalma. Ezek az adatok a robotkollégák tulajdonságrendszerének kiépítését szolgálják. Ha tervük sikerül,
az androidok felismerik majd, ha problémával küzdünk, sőt maguktól ajánlják fel segítségüket a megoldáshoz.

Az élet szelleme

A szaunát kétezer évvel ezelőtt az északi népek
használták tisztálkodás céljából. A kövekre locsolt vízből áramló gőzt
az élet szellemének,
löylynek nevezték, ami
nem véletlen, hisz a
test és lélek összhangját az emberiség mindig is fontosnak tartotta.
A kövekre öntött
vízbe keverhetünk
mindenféle illóolajat, amely még élvezetesebbé teszi a szaunázást. Azonban nem mindegy,
hogy milyen minőségű szaunaolajat használunk,
hiszen a belőle keletkezett gőzt belélegezzük.
A tradicionális recept alapján gyártott Unterweger
szaunaolajok alapanyagai a tiroli hegyekből származnak. 5-20 csepp olaj javasolt 5-7 liter vízhez,
a kívánt illaterősségétől függően. További információ: www.mediline.hu.

Eltűnnek Hawaii strandjai?

A szigetek eróziójának köszönhetően eltűnőben vannak a Hawaii-szigetek homokos tengerpartjai. A Kauaisziget strandjainak több mint 70 százaléka pusztulófélben van, Oahu már elveszítette homokos partjainak
mintegy negyedét, s a helyzet a következő évtizedekben várhatóan látványosan rosszabbodni fog, legalábbis ezt állítják a geológusok. A XIX. század óta
tartó folyamatos tengerszint-emelkedés, a szokásos
civilizációs gondok, az emberi tevékenység, de még
a természetes környezet is komolyan hozzájárul a
strandok fokozatos eltűnéséhez. Ez pedig nemcsak
egy pótolhatatlan látványosságot, természeti kincset
pusztít el, de a szigetvilág gazdaságát is tönkreteheti.

Edzés a cukorbetegség ellen

A diabéteszt ma már népbetegségként tartják számon, amely nemcsak az idősebb generációt, hanem a fiatalokat és a gyermekeket is veszélyezteti. A mozgásszegény életmód, a túlsúly
(különösen a hasi területen jelentkező elhízás), a helytelen étrend és az öröklött hajlam mindmind olyan rizikófaktort jelent, ami nagyban meghatározhatja a betegség kialakulását. Mivel a
mozgásszegény életmód az egyik leggyakoribb
kiváltó ok, ezért a mozgásra nevelés már gyerekkorban a legfontosabb teendő. Sőt,
nemcsak a megelőzés fázisában, de
a diabétesz kialakulásakor is nagyban megfékezhető, kezelhető a cukorbetegség, ha rendszeres testmozgást
végzünk. A rendszeres edzés ugyanis
növeli a szervezet antioxidáns-aktivitását, csökkenti a vércukorszintet és a
depressziót, az inzulin hatékonyságát
pedig 40 százalékkal képes javítani, így
74 százalékkal csökkentheti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Nőiessé tesz a műanyag?

Az amerikai Rochester Egyetem kutatói azt állítják, hogy
a műanyagokban található vegyületek olyan változásokat idéznek elő a születendő magzatok agyában, amelyek nőies vonásokat alakítanak ki a hímnemű magzatok habitusában, magatartásában. A vizsgálatok szerint
a nagy dózisú flatánnal mérgezett anyaméhben a magzat, születése után, kevésbé részesíti előnyben a fiús
játékokat, például az autókat, illetve a kemény, test-test
elleni küzdelmeket.
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Veszélyben volt a Föld?

Mindössze 14 ezer kilométerre suhant el a Föld mellett november hatodikán a 2009 VA kódnevű aszteroida.
A Catalina Sky Survey projekt csillagászai mindössze 15 órával a lehetséges becsapódás előtt vették észre a
Föld felé tartó objektumot. A Föld és az univerzum viszonylatában ez a távolság inkább közelségnek mondható,
hiszen a Hold 360 ezer kilométerre, a távközlési műholdak pedig 36 ezer kilométerre keringenek tőlünk. A Földet a statisztikák szerint évente átlagosan két aszteroida is megközelíti, ötévente egy be is csapódik, de ezek a
Föld légkörébe érve felrobbannak, így nem jelentenek nagyobb veszélyt. Egy nagyobb üstökös azonban katasztrófát idézne elő, ezért a NASA azt tűzte ki célul, hogy 2020-ra feltérképezi a Föld pályáját megközelítő egy kilométernél nagyobb objektumokat a Naprendszerben.

Mesterségesen előállított bőr

Mintegy három hét alatt készül el az a mesterségesen előállított
bőr, amelyet francia kutatók emberi embrionális őssejtekből állítottak elő. Ezek az úgynevezett „bőroltványok” teljesen kiválthatják
az eddig használt állati vagy más mesterséges bőrt, amit az égési
sérültek kezelése során használtak. Az utóbbi több mint két évtizedben az égési sérültek kezelése során bőrsejteket, úgynevezett
keratinocitákat vettek az épen maradt bőrfelületből, majd ezeket
növesztették laboratóriumi körülmények között, és az így tenyésztett bőrrel igyekeztek a sebészek pótolni a hiányt. Ha minden jól
megy, már 2011-ben befejezik a klinikai vizsgálatokat, így akár öt
éven belül új kezelési módként használhatják a bőrtenyésztést az
orvostudományban.

Mobil a kontaktlencsében
Hüllőbébik a bölcsődében

Senki sem tudja, mi az oka annak, hogy több száz hüllőfaj egyszerre és egy helyre rakja le tojásait. J. Sean
Doody, a canberrai Ausztrál Nemzeti Egyetem ökológusa és kollégái a ma élő fajok vizsgálatakor találkoztak
először a különleges jelenséggel, de egyre biztosabban állítják, hogy ez a dinoszauruszoknál is elterjedt szokás volt. A nőstények valószínűleg időt és energiát takarítanak meg: nem kell megfelelő helyet keresni, nem
szükséges kiásni a fészket. Nagyobb létszámú nősténycsoport növelheti a kicsinyek biztonságát, jobb esél�lyel védik meg őket a ragadozóktól.

Legyen zöldebb az ünnep!

Ha az idei ünnepek során csak egy kicsit is figyelünk arra,
hogy védjük a környezetet, azzal nemcsak szeretteinket,
hanem a Föld többi lakosát is megajándékozzuk. A nemrégiben nyilvánosságra hozott felmérések ugyanis igazolják, hogy évente több tízezer ember hal meg az áruszállító hajók mérgező füstje miatt. A hajók nagy része ugyanis
Ázsiából indul, ahonnan a legyártott termékeket el kell
juttatni Észak-Amerika és Európa boltjaiba. A tengeri óriások annyi üzemanyagot használnak el, mint egy kisebb
erőmű, ráadásul nem tisztított üzemanyagot égetnek el,
hanem az olajfinomítókban hátramaradt silány anyagot,
aminek rendkívül magas a kéntartalma. Az üzemanyagban lévő kénrészecskék összefüggésbe hozhatók a légzési problémákkal, a rákkal és a szívbetegségekkel. Brit
kutatók szerint évente körülbelül 64 ezer ember hal meg a
hajók károsanyag-kibocsátása miatt, ebből 27 ezer áldozat európai.
2 0 1 0 .
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Közvetlenül a szem elé vetíti ki az információkat és
a képeket az az új fejlesztés, amelyet a Washington Egyetemen Babak Parviz álmodott meg. Kutatását arra a problémára alapozta, ami mindennapi
életünkben gátat szab a mobil eszközök alkalmazhatóságának, vagyis a képernyők, kijelzők méretét
szerette volna valamilyen új technikával megnövelni. Ezért nano- és mikroméretű elektronikus eszközt
tervezett, amelyet kontaktlencsébe ágyazott. Az így
nyert képernyőn megjeleníthető képek és információk lehetőségeit tekintve gyakorlatilag nem létezik
határ. A példák között sorolták fel a feliratozásokat,
az útirányok megjelenítését, illetve bármilyen dokumentum olvasását, de a lencse kiválthatja a pilóták
vagy a konzolokkal játszók head-up képernyőit is.
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MOZI
Leona Lewis: Echo

SONY
A világ egyik legszebb hangja vis�szatért, hogy második albumával is
meghódítsa a slágerlistákat. Clive Davis és Simon
Cowell ezúttal sem bízza a véletlenre a sikert, hiszen
olyan ütős produceri és dalszerző gárdát hoztak ös�sze az új lemezhez, amilyet csak nagyon kevesen
tudnak: Max Martin, Shellback, Justin Timberlake,
John Shanks, Kristian Lundin, Noel Gallagher, hogy
csak a legnagyobb neveket említsük. Az Echo című
album dalainak megírásában ezúttal maga Leona is
részt vett, így már egy sokkal érettebb, hozzá közelebb álló anyagot hallhatunk tőle.

Queen
Absolute Greatest

Sherlock Holmes

INTERCOM
Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) a XIX. század derekán már mindent tudott, amiről rettenthetetlen, éles
eszű és modern kollégái csak álmodnak. A legendás mesterdetektív, aki közelharcban legalább olyan verhetetlen, mint logikus gondolkodásban,
élete két legnagyobb problémájával
kerül szembe. Az első számú gond,
hogy Holmes titokzatos szívét is
rabul ejti egy nő, Irene Adler (Rachel
McAdams), noha a detektív nem sejti, hogy Adler kisasszony egy bonyolult terv részeként került a közelébe.
Nem kis kavarodást okoz az sem,
hogy ő és hű társa, doktor Watson
(Jude Law) Lord Blackwood nyomába
veti magát, aki óriási veszélyt jelent a
brit birodalom számára.
Filmbemutató: 2010. január 7.

EMI
A közelmúltban jelent meg a megunhatatlan brit rockegyüttes új válogatásalbuma.
Az Absolute Greatest névre hallgató lemezen a csapat 20 legnépszerűbb slágere hallható. A 2 lemezes
special edition CD Brian May & Roger Taylor audiokommentárjait is tartalmazza. Az albumon olyan
dalokat hallhatunk többek között, mint a We Will
Rock You, We Are the Champions, a Radio Ga Ga,
avagy az I Want to Break Free.

Mika: The Boy Who
Knew Too Much
UNIVERSAL
A 12 dalt tartalmazó album mindenkinek kellemes perceket fog szerezni, akik a
vidám dallamokat kedvelik. A The Boy Who Knew
Too Much Mika második lemeze, és a kritikusok
véleménye alapján az első méltó követője is. Az első
slágerben a We Are Golden’-ben Mikának az Andrae Crouch Gospel kórus nyújt hátteret, akik például már Madonnával a Like a Prayer című dalánál is
együttműködtek.

Nyerje meg ajándékainkat!
Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) január 19-ig
ezt a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
a Váradi Roma Cafe: Ez van? című albumát!
Előző számunk nyertese: Varga Margit, Szolnok.
Nyereménye: REM: Live at the Olympia című albuma.

Váradi Roma Cafe
Ez van?!
SONY
A Váradi Roma Café kis pihenés
után újra stúdióba vonult, hogy a Járok-kelek a
világban, a Szeress még, az Isten hozott a családban és az Espresso után is megmutassák, van új
Umbala a nap alatt. Az új stúdióalbumban is érezhető a folyamatos zenei fejlődés, a világzenei vonulat, a dalok pedig örömöt, bánatot, szerelmet, szenvedést tükröznek.

Vén csontok

FÓRUM HUNGARY
A két jó barát és üzlettárs, az elvált Dan (Robin Williams)
és az életvidám, megrögzött agglegény Charlie (John Travolta) élete hirtelen a feje tetejére áll, amikor egy hatéves
ikerpár pottyan a nyakukba. A helyzetet súlyosbítja, hogy
épp életük nagy üzlete előtt állnak. A gyerekekhez egyáltalán nem értő párosnak komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogy gondoskodni tudjon az ikrekről (Ella Bleu Travolta és Conner Rayburn).
Filmbemutató: 2010. január 21.

dvd
G-FORCE	
INTERCOM
Az Egyesült Államok kormánya egy titkos programban több mint egy évszázada képez ki állatokat hírszerzésre. Egy forradalmi felfedezéssel azonban a kísérletek új fázisba jutnak, és létrejön egy igazán különleges osztag, a G-Force. A Rágcsávók a legmodernebb, high-tech kémfelszereléssel ellátott tengerimalacok, a világ sorsa az ő mancsukban van. Amikor szükség
van rájuk, még az sem állítja meg őket, hogy az FBI megszünteti különleges – fűrészporral jól
bélelt – ügyosztályukat.
KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!
Spirit – a sikító város

ADS
Az igazi hősök megszületnek, meggyilkolják őket – aztán újra megszületnek. Ez történik Dennyvel (Gabriel Macht) is, akit kezdő rendőrként ölnek meg, majd visszatér a Szellemként, és
tovább folytatja a megkezdett harcot Central City sötét erői ellen. Legfőbb ellensége Octopus (Samuel L. Jackson) nem kisebb tervet forgat a fejében, mint hogy az egész várost eltörli
a föld színéről. A Szellemnek kell szembeszállnia vele, feltéve, ha túléli egy gyönyörű nő halálos csábítását.
KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Hajsza a föld alatt		

FÓRUM HOME
Egy géprablás manapság terroristák és rendőrök számára is szinte rutinügynek számít, ám egy
New York-i metrószerelvény eltérítése a legtapasztaltabb zsarut is meglepi. Amikor néhány, állig
felfegyverzett bandita túszokat szed a metrón, és hatalmas váltságdíjat követel, a rendőrök azt
hiszik, amatőrökkel van dolguk. Ám a metrórablók vezetője (John Travolta) nagyon is tudja, mit
akar. A közlekedési vállalat egyik alkalmazottját (Denzel Washington) szemeli ki magának, attól
kezdve csak vele hajlandó tárgyalni. Hamarosan megkezdődik a hajsza a föld alatt.
KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!
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programok
Cotton Club Singers

Genius Loci: SChäffer
Zsuzsa Budapestje

Budapest, Papp László Sportaréna
2010. január 9.
A Cotton Club Singers tagjai az együttes hagyományainak továbbvitelével, új néven, megújult imázzsal és
repertoárral közösen folytatják a munkát a jövőben
is. Ennek jegyében a Cotton Club Singers névtől méltó
módon búcsúzva, Záróakkord címmel az összes egykori énekes közreműködésével egy utolsó koncertet
tartanak 2010. január 9-én a Papp László Budapest
Sportarénában.

HAMU ÉS GYÉMÁNT
A Genius Loci képei csöndes
finomsággal tárják elénk Budapest
ismert-ismeretlen helyeit, a Duna-korzótól a Király
utcáig, a kopott macskakövek, omladozó házfalak és cifra kandeláberek között megbúvó részleteket. A Hamu és Gyémánt Kiadó gondozásában
megjelenő album 189 fotója tökéletes hűséggel
idézi meg a várost, amely mindig tartogat néhány
meglepetést.

A szépség alkímiája

Labdarúgó-világbajnokság 2010
Dél-Afrikai Köztársaság
2010. június 11. – július 11.
Kihagyhatatlan szórakozás! A világ 32 legjobb futballcsapatát először látja vendégül afrikai ország. 31 nap
alatt 64 mérkőzést rendeznek Dél-Afrika kilenc vadonatúj, vagy gyönyörűen felújított stadionjában. Ott lesz
minden csapat, amelyik számít Argentínától a címvédő Olaszországig, és minden játékos, aki számít, a
friss aranylabdás Lionel Messitől Cristiano Ronaldón
át Didier Drogbáig. A szervezők soha nem látott hangulatot ígérnek, a csapatok és játékosok pedig minden idők legjobb világbajnokságával kecsegtetnek.
A JEGYMÁNIA jegyiroda kiterjedt kapcsolati rendszere biztosítja a belépőket az év legnagyobb sporteseményére.
Info: www.jegymania.hu

Budapest, Szépművészeti Múzeum
2010. március 15-ig
Az olasz művészek közül Parmigianino kísérletezett
elsőként a rézkarc lehetőségeivel. Rómában, a metszetkiadás akkori legprosperálóbb központjában a
legkiválóbb metszetkészítőkkel és rézmetszőkkel
került kapcsolatba. Miközben Parmigianino művészetét a XX. század elején jószerivel újra fel kellett fedezni, kevés olyan művészt ismerünk, akinek a hatása
ennyire szerteágazó volt. A Szépművészeti Múzeumba
került húsz rajza sokoldalú tematikájával és változatos
technikájával felöleli pályájának valamennyi korszakát, és bepillantást enged Parmigianino páratlan grafikai életművébe. A bemutatásra kerülő nyolcvan lap
felét most láthatja először a nagyközönség.

Filc, a zoknimuki
TóT h Z i Ta m e s e r e g é n y e

TóT h a n i Ta r a j Z a i va l

ATHENAEUM KIADÓ
Általános világjelenség, hogy fél pár
zokni lábra kel, s azzal egyszer s mindenkorra nyoma vész. Minden titkok tudói a zoknimukik, társadalmuk a miénkre hasonlít, a különbség épp csak annyi, hogy ami nekünk csak kacat
vagy szemét, számukra éppen az képvisel nagy
értéket, és finom csemegeként fogyasztják. S az is
kiderül, hogy hova tűnnek a fél pár zoknik.
AT H E NA E U M

A szerelem lexikona
KOSSUTH KIADÓ
A kötetben a XX. század nagy
magyar íróinak – többek között Ady
Endrének, Bíró Lajosnak, Bródy
Sándornak, Csáth Gézának, Juhász
Gyulának, Kosztolányi Dezsőnek, Szép Ernőnek –
szomorú és vidám történetei olvashatók a szenvedélyes fiatalkori és a bölcs öregkori szerelemről.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) január 19-ig
ezt a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
Decanter Guide: Borban utazunk! című könyvét!
Előző számunk nyertese: Nyertes: Májer Gábor, Rábagyarmat.
Nyereménye: Joe Quirk: Prűdek és Paráznák című könyve!

Budapest, Papp László Sportaréna
2010. január 11.
Az óriási sikerű júniusi koncert után büszkén jelenthetjük be, hogy a világ egyik legnépszerűbb együttese ismét Budapestre látogat. A Puskás Ferenc Stadionban adott koncertje után Dave Gahan, Martin
Gore és Andy Fletcher most ismét egy újabb koncerttel örvendezteti meg a magyar rajongókat. A Sounds
of the Universe című új album – melynek dalai a koncerten is felcsendülnek – jelenleg világszerte vezeti az eladási listákat. A januári koncert ismét fergeteges élménynek ígérkezik, éppen ezért nem csak
rajongóknak ajánlott!

január

Tóth Zsuzsa
Filc, a zoknimuki

Nyerje meg ajándékainkat!

Depeche Mode
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könyv

Decanter Guide
Borban utazunk!
HAMU ÉS GYÉMÁNT
Bordeaux arisztokratikus kastélyairól már mindenki hallott, de ismeri a meseszép Gascogne titkait? Kalifornia borútjairól már filmet is forgattak, de tudta, hogy New
York városában is készül bor? A Guide Európában
és a tengerentúlon ajánl borutakat, és bemutatja a
wellness szerelmeseinek, hogy hol találhatók a legjobb vinoterápiás borhotelek itthon és külföldön.
A 300 oldalas könyv ára 1990 Ft, kapható a Relay
és Immedio üzletekben és a hipermarketekben,
illetve megrendelhető az info@decanter.hu címen.
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Vízöntő

I. 21. – II. 19.
Az év első heteiben egy szorongó barátnak vagy családtagnak sikerül önbe ültetni a sors iránti bizalmatlanság csíráját. Szerencsére az élet megcáfolja a negatív gondolatait, és
épp azok a dolgok fognak a legjobban sikerülni, amelyektől
kicsit tartott. Ez visszaadja az önre jellemző életkedvet és
kockázatvállalást.

Halak

Annie Lennox
1954. 12. 25.

Christy Turlington
1969. 01. 02.

Ricky Martin
1971. 12. 24.

Jared Leto
1971. 12. 26.

II. 20. – III. 20.
Ámor most a legbarátságosabb arcát fordítja ön felé, aminek kapcsán persze ön is több örömöt talál mind a magánéletben, mind a baráti kapcsolataiban. Egy segítőkész barát
különösen kellemes meglepetést okoz, néhány, korábban
felszínes ismerősben pedig új értékeket fedez fel.

Kos

III. 21. – IV. 20.

Bak

Bika

IV. 21. – V. 20.
Szerencsére az ünnepek alatt alaposan ki tudta pihenni
magát, így minden oka megvan, hogy derűsen és optimistán
lépjen ebbe a sikeres esztendőbe. Fittnek, energikusnak
érzi magát, szinte egyszerre belevágna mindabba a sok jó
lehetőségbe, amit 2010 ígér. Szerencsére megfontolt alaptermészete ettől megóvja.

SzűzVIII. 24. – IX. 23.
Bár nem szokott újévi fogadalmat tenni, és a terveit nem a naptártól teszi függővé, ám ezt az évet mégis azzal az érzéssel kezdi, hogy egyes emberi kapcsolatait átgondolja. Az egész évre
szóló jövendölésben erről azt olvashatják, hogy a Szűz szülöttek egyfajta lelki nagytakarítást végeznek, aminek bizony jó
hatása lesz a későbbi időszakra. A hónap második fele egy
kisebb, ám annál örvendetesebb anyagi fellendülést sejtet.

IkrekV. 21. – VI. 21.
Amilyen mozgalmasak voltak az ön számára az elmúlt hónapok, olyan békésen és csendesen köszönt be a január.
A szokottnál kevesebb munka és még kevesebb társadalmi esemény vár önre, ami kezdetben furcsa lesz, de január közepére rá fog jönni, hogy most épp erre van szüksége.
Január második felében jobban előtérbe kerül a magánélet
és a párkapcsolat.

Mérleg

Skorpió

stílus&lendület

X. 24. – XI. 22.
Vidám, eleven, hódító kedvvel lépnek be ebbe az évbe, mintha minden tettük azt sugallaná, hogy nem ismernek lehetetlent. Mind a
munkában, mind a magánéletben csúcsformájukat hozzák, s még
a szokottnál is maximalistábbak lesznek. Ahhoz is lesz elegendő
erejük, hogy társaságba járjanak, és nemcsak érdekes új embereket ismernek meg, hanem új élményekben is részük lehet.

OroszlánVII. 23. – VIII. 23.
Kicsit feszült hangulatban lép az új esztendőbe, különösen
akkor, ha az élet kisebb gyakorlatias problémákkal szembesíti önt, amiket nehezen tud megoldani. Kis külső segítséggel azonban sikerül ezeket elhárítani, így a hónap közepétől már olyan dolgokkal foglalkozhat, amelyek igazán az ön
feladatai. A munkahelyén is lehetséges egy kis vita, jobban
teszi, ha ebben nem foglal állást.

IX. 24. – X. 23.
Ha az előző hónapokban túl sokat dolgozott, akkor nem baj, ha
a 2010-es évet egy kicsit passzívabb időszakkal kezdi. Talán
első hallásra nehéz lesz megvalósítania, de ha jobban átgondolja, van néhány, sok energiát igénylő, ám kevésbé fontos tevékenység az életében, amit nyugodtan elhagyhat. Ha túl sok a
házimunkája, kérjen családtagjaitól segítséget.

RákVI. 22. – VII. 22.
Olyan érzéssel lép be ebbe az esztendőbe, hogy bizonyos
dolgokon változtatni szeretne. Kedves Rák szülött, tegye
ezt! Ne törődjön vele, hogy mások mit gondolnak, ez az év
ugyanis az ön számára épp arról fog szólni, hogy átléphet
minden korlátot, amit csak tud. Nem kizárt, hogy már januárban remek új lehetőségekkel találkozik, amelyek elindítják egy új úton.

XII. 22. – I. 20.
Vegyes hangulatban lép át a 2010-es esztendőbe, lesznek
napok, amikor vidámnak és elégedettnek érzi magát, máskor
pedig minduntalan az az érzés furakodik a gondolatai közé,
hogy mások sok mindent sokkal jobban csinálnak. Kedves Bak
szülött, ne akarjon másokhoz hasonlítani, a lelke mélyén jól tudja, hogy sikeres, s ha erre koncentrál, azonnal elégedettebbnek
fogja magát érezni a saját világában.

Egy kicsit fáradtabb hangulatban köszönt be ez a hónap, de
sebaj, mert az év egésze annál több sikert és lehetőséget
tartogat önnek. Használja az év első heteit egyfajta feltöltődésre, és csak annyi munkát vállaljon, amennyit feltétlenül el kell végeznie. A január utolsó hétvégéje egy kellemes
társasági eseményt ígér.

Nyilas

XI. 23. – XII. 21.
Idén legyenek óvatosabbak az év elejei fogadalmakkal, mert
könnyen lehet, hogy ezek közül lesz néhány, amit nem tudnak
megvalósítani. A 2010-es év első hónapja pont arról fog szólni,
hogy az élet egyaránt nyújt kellemes és kellemetlen meglepetéseket, szerencsére azonban derűs természetükkel önök inkább
az előbbire lesznek fogékonyak.

A rejtvény megfejtését január 19-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). A helyes megfejtők között januárban egy Motorola T215
hordozható autós kihangosítót sorsolunk ki. A decemberi rejtvény megfejtése: Rám egy új nap virrad. Nyertesek: Gerócs Erika, Nagykanizsa; Kulás-Szabó Gabriella, Rátka; Sike József, Budapest; Németh
Anikó, Balatonalmádi; Tóth Lászlóné, Jászapáti. Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el!
2 0 1 0 .
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Kapocs két
világ között

Lengyel Lajos, a Speciális
Olimpiai Szövetség elnöke

Lengyel Lajos

Debrecenben született 1950-ben. A speciális olimpiával 1988-ban került először kapcsolatba. „Akkori
munkahelyemen engem kértek fel, hogy képviseljem
a vállalatot egy rendezvényen. Megmondom őszintén, életemben először akkor találkoztam személyesen fogyatékos emberekkel.” Ettől fogva rendszeres
vendége lett az időközben megalakuló Magyar Speciális Olimpiai Szövetség rendezvényeinek, sőt kis
idő elteltével már funkciót is vállalt annak vezetőségében. 2000-től a Speciális Olimpiai Szövetség elnökeként dolgozik.
Termelési és gazdaságszervezési tanulmányokat
folytatott, és egy angol egyetem Magyarországon
is elérhető válságmenedzser-képzését is elvégezte.
A sport fiatalkorától kezdve szerves része az életének, aktívan, versenyszerűen atletizált a Ferencvárosi Torna Clubban, a Vasasban és a Budapesti Építők soraiban. Sőt még versenybírói képesítést
is szerzett: „Volt egy lehetőség, hogy egy tanfolyam
keretében elvégezzem a bírói képzést. Időmbe belefért, kedvem is volt hozzá, úgyhogy megszereztem a
papírt. De soha nem használtam ki a lehetőséget,
nem bíráskodtam.” Tanulmányai után elkezdett dolgozni, ma egy olyan nagy céget irányít, ahol sérült,
értelmi fogyatékos embereknek is munkát adnak.
„Nagy szerencse, hogy a jó sorsom összehozott a
fogyatékos emberekkel. Ezzel vált teljessé az én életem.”

stílus&lendület

Stílus&Lendület: Visszatekintve a mögöttünk hagyott
vetségünknek is volt konkrét célja az évforduló kapesztendőre: milyen év volt 2009 a Speciális Olimpiai
csán: szerettük volna minél több emberhez eljuttatni a
Mozgalom szempontjából?
mozgalom hírét, felhívni a sportban dolgozó és a többi
Lengyel Lajos: Az már önmagában nagy eredmény
döntéshozó, a média figyelmét a munkánkra és eredvolt, hogy sem a versenyek, sem a résztvevők száma
ményeinkre. Azt hiszem, ezen a téren is sikerrel járnem csökkent jelentős mértékben. Némi visszaesést
tunk, elősegítettük az integráció kiteljesedését, a tárpersze tapasztaltunk, hiszen a mi sportolóink, illetsadalmi elfogadottság és a közös felelősségvállalás
ve az őket nevelő intézmények, családok rendszerint
irányába is tudtunk lépéseket tenni. Közéleti személyiigen szerény anyagi lehetőségekkel bírnak. És miután
ségek, olimpikonok és előadóművészek jöttek el a rena mozgalom csak a versenyszervezés költségeit tuddezvényeinkre, nagyon sokat segítve nekünk.
S&L: A mozgalomnak nyilvánvalóan az is célja, hogy
ja vállalni, az azokra való eljutás bizony a sportolók
pénztárcáját terheli meg. Sajnos voltak olyanok, akik
folyamatosan bővítse sportolói bázisát, azaz minél
ezt 2009-ben nem engedhették meg maguknak. Bizatöbb fogyatékkal élőt vonjon be a rendszerbe, és hogy
kodva tekintünk 2010 elé, és úgy tűnik, hogy megújabb és újabb támogatókat találjon.
alapozottak a reményeink, hiszen
támogatóink nem jelezték, hogy ne
állnának továbbra is mögöttünk.
A sport szempontjából is nagyon fontos év ez: ahogy 2009-ben a következő évi Nemzeti Játékokra készültek
a sportolók, úgy 2010-ben a 2011es athéni Speciális Olimpiára fognak
készülni.
S&L: Mekkora magyar csapatra lehet
majd számítani Athénban?
L. L.: Most úgy kalkulálunk, hogy a
2010-es Európai Nemzetek Játékára nyolc sportágban mintegy nyolcNincsenek fogyatékosok és épek, csak a sport szeretete
van sportolót tudunk kivinni, az olimpiára pedig talán egy kicsivel többet, én közel százfős
L. L.: Ahogy már mondtam, nagy öröm számunkra,
delegációval számolok. Szerencsére közel lesz most
hogy támogatóink egy ilyen nehéz esztendő után is
az olimpia.
kitartanak mellettünk. És legalább ugyanekkora
S&L: Idén milyen kiemelkedő események voltak a
öröm, hogy fittyet hányva minden közgazdasági törSpeciális Olimpiai Mozgalom életében, akár itthon,
vényre, 2009-ben minden korábbinál több támogató
akár külföldön?
csatlakozott hozzánk. Ez a legkomolyabb elismerése
L. L.: Több Európa-bajnokságon is részt vettünk, és
sportolóink eredményeinek és munkájának. Új gyemind úszásban, mind fociban vagy éppen kosárlabdárekeket is be tudtunk vonni a mozgalomba, köszönban igen jól szerepeltek sportolóink, több Európa-bajhetően olyan új programoknak, mint például az UEFA
noki címet is szereztek. Látszik, hogy kezd kialakulni
Vodafone labdarúgó-kezdeményezés. Így most mintegy erős mag, amely nemzetközi színtéren is komoly
egy 4500 sportolója van a Magyar Speciális Olimpieredményeket képes elérni. Itthon mintegy nyolcvan
ai Szövetségnek.
S&L.: Mindannyian önkéntesként dolgoznak, ráadáversenyt rendeztünk, és ezek közül egyet sem szeretnék kiemelni, mert mindenhol mindenki a legjobb
sul nagyon lelkesek.
tudása szerint szervezte meg az eseményt, igazságL. L.: Így igaz, érdemes volt, és a mai napig érdemes
talan lenne, ha én most néhányat nevesítenék ezek
időt, energiát, lelkesedést fektetni a mozgalom szerközül. Az mindig nagy öröm, hogy vannak olyan sportvezésébe, a versenyek rendezésébe, a sportolók felágak, atlétika, úszás, kerékpározás, tollaslabda, ahol
készítésébe. Nap mint nap meg kell küzdeni azért,
ma már nagyon sokan, akár több százan is elindulhogy ezek a sportolóink maguktól edzenek, elfogadnak.
ják a sport szépségét, cserébe viszont olyan pluszerőt,
S&L: 2009-ben ünnepelte fennállása 20. évfordulóenergiát adnak a felkészítőiknek, amit nem is nagyon
ját a mozgalom.
lehet szavakba önteni.
S&L: Mik a tapasztalatai, hogyan sikerül elfogadtatni
L. L.: Igen, egyértelműen ez volt az év központi eseménye. A sportszakemberektől kezdve a rendezvényszera fogyatékkal élő sportolókat az épekkel?
vezőkön át a vezetőkig mindenki kivette részét a munL. L.: Maga a sport olyan kapocs a két világ között, ami
kából. Budapesten, Debrecenben és Zalaegerszegen
megkönnyíti a kapcsolatteremtést. Másrészt pedig a
rendeztünk három nagy ünnepséget. Úgy érzem, hogy
sport mellett ott van a kultúra és a versenyzők egyéb
mindhárom alkalommal meg tudtuk szólítani az adott
tevékenységei. 15–20 évvel ezelőtt az értelmi fogyatétérségben lakókat, akár úgy, hogy önkéntesként segíkosok világa maga volt a misztikum. Ma a falak egyre
tettek, akár eljöttek megnézni a versenyeinket. Megisinkább kezdenek ledőlni, egyre több ember látja, hogy
merték a versenyzőinket, közel kerültek hozzájuk, és
nekik így hozta az élet, de ugyanazt tudják, amit mi,
ahogy ez már lenni szokott, ezúttal is mély barátságok
sőt egy-két dolgot néha még jobban is. Kezdjük megszövődtek. Ilyenkor nincsenek fogyatékosok és épek,
tanulni, hogy önmagukhoz mérjük őket, és ne az épekcsak a sport szeretete, az együttlét öröme van. A szökel hasonlítgassuk össze az eredményeiket.
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