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Az új Touran és Sharan.
Igazi autók igazi hősöknek.

gba!

Az igazi hősök, családapák és családanyák legfőbb segítőtársa az új Touran és Sharan. Például előbbi
turbófeltöltéses – TSI vagy TDI – motorjával, akár 39 tárolórekeszével és több mint ötszáz módon variálható
üléseivel bátran állja a próbákat. A sikeres küldetések titka tehát egy olyan családi egyterű, mint az új Touran és
Sharan, melyre a mindennapok hősei minden helyzetben számíthatnak.
A Volkswagen egyterű modelljei ráadásul most nemcsak a család biztonságát és kényelmét, hanem a nyaralását is
biztosítják. Jelentkezzen játékunkba a mindennapokhosei.volkswagen.hu weboldalon és nyerje meg az egyhetes
olaszországi nyaralást szeretteinek!

A Volkswagen személyautók motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 3,3-14,8 l/100 km,
CO2-kibocsátása: 87-355 g/km.
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Ilyenkor, az év vége felé rácsodálkozunk, hogy újra itt
van a december, ismét véget ért egy év. Milyen gyorsan
eltelt és mi minden történt!
Ez nemcsak az ünnepre való készülődés boldog időszaka, hanem az összegzésé is, ami bizony nem mindig felhőtlen. Az idei év a szokásosnál is több erőfeszítést kívánt mindannyiunktól, az átlagosnál sokkal
több megpróbáltatásnak voltunk kitéve. Az év első felében az árvízzel kellett sokaknak megküzdeniük, ősszel
pedig az iszapkatasztrófa tette tönkre sok száz család életét.
Amikor a meleg szobában üldögélünk és nézegetjük a
csillogó hópelyheket az ablakon át, vagy épp a karácsonyi süteményeket készítjük, gondoljunk rájuk is,
akik elvesztették otthonaikat. És gondoljunk azokra az
önfeláldozó tűzoltókra, katonákra, önkéntesekre, akik
éjt napallá téve mentették, ami még menthető volt.
Jó érzés arra a példa nélküli összefogásra, szolidaritásra gondolni, amely szinte az egész országot megmozgatta.
Az ünnep persze ebben az évben is ünnep, a nagy családi együttlétek, meghitt beszélgetések, közös vacsorák időszaka, amikor mindenki a pillanatnyi boldogságra, megelégedettségre törekszik. Hogy ezt Bécsben
hogyan csinálják, azt Ernyey Béla meséli el nekünk,
a bécsi adventről szóló utazás rovatunkban. Címlapsztárunk Till Attila, talán a legsármosabb műsorvezető,
civilben filmet forgat, korcsolyázik és három gyermekével készül a karácsonyra.
Jó pihenést, meghitt pillanatokat, boldog karácsonyt
kívánunk Önöknek!

Pánczél Andrea
magyarországi
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek
Készül a BLS utóda A Cadillac közel
200 millió dollárt költött a Lansing Grand River
összeszerelő üzeme átalakítására, ugyanis a
jövőben itt fogják gyártani a BLS helyét átvevő
új belépőmodellt. Az amerikaiak egyelőre annyit
árultak el, hogy a 3-as BMW-t és a C osztályú
Mercedest tekintik fő riválisuknak, azt viszont
titkolják, hogy össz- vagy hátsókerék-hajtású
lesz az új autó.
Újságban hirdetik a cári Rolls-Royce-t
Egy német vállalkozó szimpla újsághirdetésben
kínálta eladásra a világ egyik legdrágább és legkülönlegesebb autóját. Az 1917-ben gyártott
Rolls-Royce II. Miklós orosz cárnak készült, aki
azonban már nem tudta átvenni. A jármű aztán
évtizedekre eltűnt, mígnem egy Las Vegas-i
kaszinó átriumában bukkant föl. Innen került
Németországba, ahol második gazdája 5,5 millió eurót remél érte.

Brutális erdész

A Subaru tuningrészlege, az STi vette kezelésbe a Forestert, és elég
jó munkát végeztek a terepjáróval. A hagyományos 2,5 literes turbós boxermotorból 263 lóerőt préseltek ki, amihez
347 Nm-es, igen tiszteletreméltó nyomatékot rendeltek, így
egy meglehetősen dinamikus Forestert kapunk, annak
ellenére, hogy az autó több mint 1800 kilót nyom. A szakemberek állítottak a rugózáson és a lengéscsillapítókon
is, így az autó úttartása még stabilabb lett. A Forester
tS névre keresztelt modellből csupán 300 darab
készül a japán piacra, de – a várható siker tükrében –
elképzelhető, hogy ez csak a belépő lesz egy későbbi,
világszerte forgalmazott, felpiszkált Forester számára.

Dakar-motor a KTM-től
A Dakar-rali legsikeresebb motorgyártója, a KTM
a 2010-es januári verseny után búcsút intett a
nagy múltú versenynek. Ennek ellenére 2011-ben
is lehet igazi, sivatagi viszonyokra tervezett KTM a
majd háromhetes dél-amerikai versenyen. A 990
Adventure Dakar névre keresztelt motor egy hibrid:
a 115 lóerős motor a KTM R verzióból érkezett, míg
az alacsony futóművet a 990 alapváltozatától kapta
a Dakar-motor. Jól mutat a bal oldalon a narancssárga bukórács, ugyanakkor a komfortnyereg jelenléte
némileg megkérdőjelezi a gyártó komoly szándékát.

Itt van az európai Jetta A Volkswagen
megkezdte a Jetta európai változatának értékesítését. Az Amerikában kínált modellhez képest
alaposan feljavított autót kínálnak: jobb minőségű hátsó futómű, takarékosabb motorok, igényesebb belső kidolgozás jellemzi. Háromféle
benzines TSI (105, 122 és 200 LE-vel), valamint
kétféle (105 és 140 lóerős) TDI-motorral rendelhetőek az autók.

Vezeték nélküli töltés A Delphi nevű amerikai cég olyan töltési rendszeren dolgozik,
amelyhez nem szükséges konnektor. A WiTricity
nevű rendszer 3300 watt energiát képes átadni
(ami megfelel a hálózati töltő teljesítményének),
a működése pedig egyszerű: a garázs padlójába épített adó adja, az autó aljára szerelt vevő
pedig veszi az elektromágneses hullámok útján
terjedő töltést.
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Fogyókúrára fogják
a Mercedes R osztályt

A családi egyterű nem hozta a német gyártó által elvárt értékesítési eredményeket, ezért a cég vezetői úgy döntöttek, alaposan átszabják a következő R osztályú modelleket. Az új
autók az ML terepjáróé helyett az E osztály alvázára fognak épülni, melynek köszönhetően alacsonyabbak, könnyebbek és olcsóbbak is
lesznek. Az újítástól elsősorban a nagy családi autók
hagyományos piacán, az Egyesült Államokban várnak jobb eredményeket,
de az európai eladásokat is feltornázhatja a kisebb, kezelhetőbb autó.

autós-motoros hírek

Hiányzott a Firebird?
Építeni kell egyet!

Pontosan ezt a receptet követte az amerikai
HPP tuningcég, amely legendás régi sportautó modellek feltámasztásán ügyködik. Tavaly
egy Dodge Challengerből készítették el az egykori Plymouth Superbird másolatát, most pedig
egy kicsit csalva ugyan, de egy Chevrolet Camarót
alakítottak át Pontiac Firebirddé. Nem volt túl nehéz
dolguk, a két modell ugyanis évtizedeken át megszólalásig hasonlított egymásra. A Camaróra csak egy jellegzetes hűtőmaszk, karakteres hátsó lámpák, a motorháztető két „légzőnyílása” és egy kis
karosszériaátalakítás kellett. És még az is lehet, hogy lesz folytatás:
ez majd a Las Vegas-i sportautó kiállítás után derül ki.

Kínaiul is jól hangzik a Benelli név

Dinamikus és karakteres
az új BMW X3

Magyarországra is megérkezett a BMW X3 új generációja. Ami bizonyos jegyekben nem különbözik a páratlanul sikeres elődtől: ezek az eleganciájában is karakteres megjelenés, a dinamikus menettulajdonságok és a
kompromisszumokat nélkülöző külső és belső kidolgozottság. A hűtőmaszk szigorú tekintete mögött egy finoman ívelt, az arányokra ügyelő karosszéria fogja meg
a tekintetet. Az utastérben elöl minden a sofőr kényelmét, és a minél élvezetesebb, ugyanakkor biztonságos vezetést szolgálja. Hátul a kényelemé és a praktikumé a főszerep: 40:20:40 arányban lehajtható ülések és
számtalan tárolórekesz várja az utasokat. A csomagtér
550-ről egészen 1600 literig bővíthető. A bevezetéskor
két motor közül lehet választani: az X3 xDrive20d négyhengeres dízel aggregátja 184 LE teljesítményre képes,
miközben az EU-tesztciklus szerinti átlagos üzemanyagfogyasztása 100 kilométerenként mindössze 5,6 liter.
Az új X3 xDrive35i hajtásáról egy 306 LE teljesítményű,
soros, hathengeres benzinmotor gondoskodik.

A kínai Qianjinag motorgyártó felkarolta az idén 100 éves olasz Benelli céget, és mindenki legnagyobb örömére fejlesztésekbe kezdtek. A TNT 899 és az 1130-as jelzésű
gépek már idén piacra kerültek, legkésőbb 2012-ben pedig érkezik egy 600 köbcentis gép is. A Benelli tervezői jó munkát végeztek: a sportos formák és színvilág mellett a
technikai részletek is hibátlanok. Az 50-es, minden paraméterében állítható villa, a ZF
Sachs hátsó rugóstag, az elöl 320-as, hátul 240-es tárcsafékek, valamint a választható
egyszemélyes faridom mind a tökéletes motorozás élményét szolgálja.

Új Citroën C4
pozitív energia

Az új CITROËN C4 utasai elégedetten dőlhetnek hátra, hiszen az autó kifejezetten energiatakarékos és környezetkímélő: piaci bevezetésekor 109 g/km, röviddel a bevezetés után pedig mindössze 99 g/km CO2 kibocsátást garantáló, legújabb generációs Stop&Start rendszerrel felszerelt e-HDi mikro-hibrid technológiával
rendelkező változatokban is rendelhető lesz. Tökéletes biztonságérzetet nyújt: az új CITROËN C4 olyan, a saját
szegmensén belül egyedi szolgáltatásokat kínál, mint a holttér-figyelő rendszer, a programozható tempomat
és sebességhatároló berendezés.
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BiztoNsÁGos VezetÉs

Öt tanács
a biztonságos
vezetés
érdekében
A Z ELŐZŐ SZÁMUNKBAN MEGKEZDET T SOROZAT FOLY TATÁSAKÉNT, TOVÁBBI 5 PRAKTIKUS
TANÁCSOT OLVASHATNAK , AMELYEK BETARTÁSA SEGÍT A BALESETMENTES KÖZLEKEDÉSBEN .
6. Használjanak biztonsági övet!
És ne csak a sofőr, hanem az összes utas az autóban. Kétségtelenül a biztonsági öv az egyik leghasznosabb biztonsági eszköz, amit valaha feltaláltak.
7. Használjanak biztonsági eszközöket!
Kihangosító szettek, gyermekülések, oldalsó légzsákok, ABS, ESP…

8. Ne hajtsanak át a piroson!
Léteznek az álmodozó vagy az „őrült” sofőrök, akik
egyszerűen nem látják a pirosat, aztán ott vannak
azok, akik türelmetlenek és a sárga jelzésnél gyorsítanak, ahelyett hogy megállnának! Néhányunk mindkét hibát elköveti. Tényleg annyira sietünk? A piroson
való áthajtás százak halálát követeli minden évben.
9. Vezessenek precízen!
Mindenkinek ismernie kell a KRESZ alapjait, úgymint: a jelzéseket, a szabályos fordulásokat; betartani a közlekedési szabályokat; tényleg megállni
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a stoptáblánál, stb. A közlekedési szabályok célja egy
következetes és egységes rendszer megteremtése,
amely lehetővé teszi, hogy bizonyos valószínűséggel
megjósolhassuk, hogy a másik sofőr mit fog csinálni,
így elkerülve a baleseteket. A szabályok elutasítása
előidézi a nap mint nap látható káoszt. Ennek tudatában vezessen precízen, tartsa be a szabályokat, és
figyeljen a másikra!
10. Hűtsék le a kedélyeket!
A biztonságos vezetés nagyban múlik a viselkedésen,
de sajnos a kezdetek óta vannak a sofőrök között
nézeteltérések. Ha vezetnek, előbb-utóbb konfliktusba fognak keveredni. Képtelenség teljes mértékben
kontrollálni a konfliktusokat, de meg lehet tanulni,
hogyan kell ezekre reagálni. Ahhoz, hogy biztonságban legyenek a mai közlekedési helyzetben, arra van
szükség, hogy nyugodtak, pozitívak és tárgyilagosak
maradjanak. Ez az, amit meg lehet tanulni.

A MOL-SHOPOK TÉLI AJÁNLATA
WILKINSON

A feléért most simán megveheted a Wilkinson Quattro Titanium Freestyle
cserélhető fejes borotváját a MOL-shopokban! A 4 csúcstechnológiájú,
titániumborítású és egy hátsó precíziós penge minimális bőrirritáció mellett
gondoskodik a maximális kényelemről és a pontos szakáll- és pajeszigazításról, férfias fekete színben, hogy mindig egyedinek érezhesd a külsőd!

Az OUTOX bizonyítottan alkoholsemlegesítő hatású ital, ráadásul
30–50 perc alatt hat! A benne lévő
gyümölcs-, szőlőcukrok és vitaminok a szervezet számára jótékony
tápanyagok. A felszabaduló természetes energiaforrást arra használja, amire pont szükséged van:
felfrissít, serkenti az agytevékenységet vagy semlegesíti az alkoholt.
Lehet fogyasztani nappal, irodában, tanulásnál, buliban, sőt egy jól
átmulatott éjszaka után. Felfrissülésed garantált!

E NERGIZER

Ha természetjárás, biciklizés,
futás teszi ki a szabadidőd nagy
részét, vagy ha csak egyszerűen
egy megbízható elemlámpára
van szükséged, szabadidődben
válassz fejlámpát, mert így a
két kezedet szabadon használhatod. Az Energizer fejlámpája
megfelelő fényerővel és élettartammal rendelkezik ahhoz, hogy
megbízható társad legyen. Nyomógombos kapcsolója, gumis
fejpántja segítségével igazán
könnyen kezelhető.

SONAX
PUMPÁS JÉGMENTESÍTŐ

A szélvédőről és az ablakokról pillanatok alatt leolvasztja a jégréteget és véd az újrajegesedéstől.
Tiszta kilátást biztosít. A jégkaparó használatára nincs szükség, így a szélvédő nem karcolódik
meg. Glicerint tartalmaz, amely a gumi rugalmasságát megőrzi.

S
 
D EFIBRILLÁTOR 12 MAGYARORSZÁGI
MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSON
A hirtelen szívhalált hazánkban a vezető halálokok között tartják számon. A töltőállomásokon
megforduló nagyszámú vásárló esetében is sajnos előfordulhatnak tragikus események, de
sok ember élete megmenthető, ha kéznél van a segítség. Sajnos a legtöbb esetben a mentőegység megérkezésekor a segítségnyújtás már nem vezet eredményre. Ezért döntött úgy
a MOL, hogy Magyarországon 12 töltőállomáson elhelyez félautomata defibrillátor készülékeket és a töltőállomási dolgozók oktatásával biztosítja a képzett személyzet jelenlétét. Nemzetközi statisztikák szerint a hirtelen szívmegállás esetén történő azonnali helyszíni beavatkozás
az esetek 50-55%-ban menthetné meg a beteg életét. A félautomata defibrillátorral történő
beavatkozás, a szakszerű, alapfokú elsősegélynyújtás folyamataként, pontosan ezt a célt
szolgálja.

A készülékek novembertől érhetőek el az M1 Mosonmagyaróvár,
M7 Velence, M5 Kecskemét, M3 Hatvan, M1 22 km, M7 Balatonlelle kiés bejövő oldalán található töltőállomásokon.

sztÁrteszt
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Á DOK ZOLTÁN ÁLOMTÓL ÁLOMIG…

K AMASZKORA ÓTA SZEREPEL , TERMÉSZETES KÖZEGE A SZÍNHÁZ . M IÉRT IS NE LENNE
AZ , HISZEN MÁR KISGYEREKKÉNT IS TUDTA , HOGY NEKI A SZÍNPADON A HELYE .
Pár évvel ezelőtt lett ismert egy televíziós tehetségkutató kapcsán. Ennek a bemutatkozásnak köszönhette végül
azt is, hogy 2009-ben ő képviselhette Magyarországot az
Eurovíziós Dalfesztiválon. Produkcióját látva sokan találgatták, hol bujkált eddig ez a kedves mosolyú, bársonyos
hangú, jó mozgású fiatalember. Zoli a Madách Színház
szűk kis öltözőjében, a jelmezek között, a maga végte-

lenül nyugodt, kellemes hangján, lassan mesélni kezd arról a leküzdhetetlen vágyról, ami annak idején külföldre hajtotta, hogy felfedezze a nagyvilágot, és megtalálja benne saját helyét.
Csakhogy beleszippantani egy másik kultúrába vagy benne élni, az nagy
különbség. Például, már az is rejtély számomra, hogy kap meg valaki külföldön egy színházi szerepet? Csak bemegy, bekopog, és közli, hogy itt
vagyok?! Zoli elnézően mosolyog: „Majdnem ilyen egyszerű. Csak aztán

sztÁrteszt

Biztonság 4 keréken

Hyundai ix35
Motor:
2.0 CRDi literes
Lökettérfogat:
1995 cm3
Max. teljesítmény:
184 LE, 4000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték:
392 Nm, 1800-2500 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:
4410, 1820, 1665 mm
Maximális sebesség:
195 km/h
Gyorsulás:
10,1 s
Fogyasztás (kombinált):
7,1 liter
Ár:
8 790 000 Ft
Fontosabb felszereltség/extrák:
Panorámatető, bőrkárpitozás, navigációba integrált tolatókamera, intelligens kulcsindító rendszer,
Supervision műszeregység. 18” könnyűfém felni.

Hyundai ix35

a következő kenőanyagot ajánljuk:

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

www.olajexpressz.mol.hu

több ezer jelentkezővel együtt beáll a sorba. Egyegy produkcióhoz körülbelül ennyi emberből válogatják ki a legjobbakat. Többfordulós, komoly casting
van. Sokszor nekem sem sikerült!” Még mindig nem
értem, egy-egy elutasítás után, vajon mi adott erőt
a további próbálkozásokhoz, faggatom, mire türelmesen tovább magyaráz: „Egyrészt van egészséges
önkritikám, másrészről nekem az is segített, hogy
legtöbbször az utolsó körben estem ki. Ugyan nem
kötelesek megindokolni, miért nem kerül be valaki, de azzal ott mindenki tisztában van, hogy ez nem
csak a tehetségről, meg a tudásról szól. Annyi minden számít, a karakter, szerencse, hely, idő…”
Hiába erőltetem, hogy beszéljen a kezdeti nehézségekről, Zoli valahogy nem szeret sok szót vesztegetni negatív dolgokra. Amikor azonban szóba kerül a

három év, amit egy luxushajón töltött – természetesen munkával –, felcsillan a szeme: „Jaj, az volt
a legjobb! Nemrég összeszámoltam, 60 országban és 230 városban jártam. Ugyan napi két fellépéssel ez kemény, de közben sokat láttam a világból. Dél-Amerika a kedvencem!” Hiába lelkesedik,
azért csak megkérdezem: „Nem lettél klausztrofóbiás?” Kapásból feleli: „Öt hónapig tart egy út, azután
jön egy hónap pihenő, majd újabb öt hónap a vízen.
Én ezt három éven keresztül csináltam, és nagyon
élveztem, ugyanis minden kikötés alkalmával partra szállhattam. Ma is minden részlet, minden pillanat itt van a fejemben!” Azt azért bevallja, hogy bár
az internet segítségével kapcsolatba tudott lépni szeretteivel, a család nagyon hiányzott neki, különö-

Forintalapú, casco-köteles
finanszírozási ajánlat
Hyundai ix35 2.0 CRDi
Bruttó ár: 8 790 000 Ft
Két példa az autó megvásárlására:
Önrész:
I. 72 havi részlet:

2 197 500 Ft
126 192 Ft
(THM: 11,80%)

II. 84 havi részlet:

113 609 Ft
(THM: 11,80%)

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

A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A hirdetés nem minősül a Merkantil Bank részéről ajánlattételnek,
célja a figyelem felkeltése.
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Zoli a Hyundai ix35-ös hobbiterepjáróról:

sen az ünnepek, elsősorban a karácsony idején. De
hála szerencsés természetének, rögtön fel is derül
az arca: „Karácsonykor mindig a Karib-tengeren jártunk. 35 fok, pálmafák, és mellé a tradicionális díszítés – hát, kicsit furcsa volt! De az út alatt a társaság
jó kis csapattá, majdnem családdá kovácsolódott,
szenteste természetesen előadás volt, aztán együtt
maradtunk a kollégákkal. Kihúztuk valakinek a nevét,
akit azután megajándékoztunk, úgy hívtuk ezt, hogy
Secret Santa.”

Eleve szeretem a nagyobb autókat, és mivel sokat járok hegyen, úttalan utakon, nagyon fontos számomra, hogy a járművem négykerék-meghajtású legyen. Nagyon kényelmes, biztonságos, ezek olyan
előnyök, amik az életvitelem mellett nem elhanyagolhatóak. Legalább napi három órát vezetek, és
mivel sokat araszolok a budapesti dugókban, kifejezetten praktikus, hogy automata váltós, mert akkor
vezetés közben tudok tanulni, én ugyanis rendszeresen az autóban gyakorlom a számaimat.

Majd mesélni kezd arról, hogyan ünnepeltek gyerekkorában. „Szeretem a karácsonyt, különösen, ha
fehér. Nagyon szép decemberekre emlékszem régről.
A nővéremmel mindig készültünk valami műsorral,
hetekig tanultuk a verseket, dalokat, táncokat, titokban próbáltunk. Volt olyan is, hogy a produkció nagy
nevetésbe fulladt, mert belesültünk, de egyébként

„Annyi minden számít,
a karakter, szerencse, hely, idő…”
mindenki komolyan vette ezeket az előadásokat. Mára
leginkább a közös éneklés maradt.” Ha már szóba
került, megkérdezem, az idei karácsonyra mik a tervei.
Azt feleli, nem dolgozik, így pár napot végre a családjával tölthet. És hogy mi lesz a meglepetés? Zoli titokban készült, próbált, sőt, szöveget írt, aminek eredményeként november végén megjelent második lemeze,
Három álom címmel – ennél szebb ajándék nem is
kerülhetne a fa alá. „Az első album stílusától kicsit
eltértem, úgy éreztem, 34 évesen ideje komolyabb
anyagot összeállítani, intellektuálisabbak a szövegek,
és erősen érezhető benne a népzenei vonal.”
Igazán nem panaszkodhat, nagyon úgy tűnik, szerencsés csillagzat alatt született. Amióta egy sérülés
miatt – amit akkor jelnek tekintett –, 2007-ben visz-

10 | stílus&lendület | 2010. december

szajött Magyarországra, sikert sikerre halmoz. Ő erre
azt mondja, bár meg is dolgozott érte, valóban szerencsésnek érzi magát. Hisz a pozitív gondolkodás, a
pozitív energiák erejében. Az egykori junior országos
műkorcsolyázó bajnok lábára visszakerült a korcsolya:
„Játszom a Nemzeti Jégszínházban, aminek májusig
vannak előadásai, ott korcsolyázom, és élőben énekelek. De várom az új szerepeket, az új kalandokat, és
nagyon jó lenne még filmezni is! Amibe az Álom.net
kapcsán volt alkalmam belekóstolni, nemrég pedig
meghívtak a Diplomatavadászok című sorozatba, és
jön majd a Filmszemlére egy művészfilm Aglaya címmel, ami egy cirkuszi román család életéről szól. Deák
Kriszta rendezte, énekelnem kellett benne, méghozzá románul, ami elég nagy kihívás volt. És ki ne hagyjam, hogy Tóth Gabival közösen énekeljük a Való Világ
főcímdalát.”
Rejtély, honnan van ennyi energiája, türelme, ha csak
nem szakmai ártalom ez nála, ugyanis kevesen tudják
róla, hogy képzett pszichológus. Egyelőre a színház, az
éneklés elég munkát ad neki, de pár év múlva szeretne pszichológusként fiatal tehetségekkel, sztárokkal
foglalkozni. „Olyanokkal, akik sikeresek lettek ebben a
szakmában, és nehezen dolgozzák fel a hírnévvel járó
felhajtást, mert bizony az sok buktatóval járhat, ha
valaki nem áll készen rá.”
Ő készen állt rá, ebben biztos vagyok.
Pribék Nóra

Világpremier:
szárnyashajó-wakeboard Budapest szívében
Gyorshajtás a Duna közepén
Budapest, 2010. szeptember 30. – Nem mindennapi vízi bemutatót láthattak a délelőtti
órákban munkába sietők. Horváth Kinga Európa-bajnok wakeboardos régi álmát váltotta
valóra, amikor a szeptember végi napsütésben 58 km/órás sebességgel száguldott
a Sólyom II. szárnyashajó után a Szabadság-híd és a Margitsziget között.
A világon először végrehajtott szárnyashajó-wakeboard 5 km hosszúságú szakaszán
az Európa-bajnok sportoló háromszor hasított végig, miközben a hullámok hátán több
alaptrükköt is bemutatott. Az 5-10 km/órás folyási sebességű, 10 fokos Dunán az igazi
kihívást a szárnyashajó alapsebessége és a visszacsapódó hullámok jelentették.
A Sólyom II. orra 30 km/órás sebességnél emelkedik ki a vízből és kb. 350 méter alatt
gyorsít fel 45-60 km/órára, amely az átlag sebessége a mindennapi turistautak során.
Horváth Kinga a második körben már elérte az 58 km/órás sebességet, amelyért
40 méterrel arrébb, a Belgrád rakpart felső részén már leintették volna a rend őrei.
„Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült valóra váltanom az egyik régóta dédelgetett, őrült
álmomat. Hihetetlen élmény volt a Duna közepén a Parlament előtt, a vár lábánál folyóvízben 58 km/órás sebességgel száguldani a szárnyashajó mögött! Bármikor újra nekivágnék! – nyilatkozta Horváth Kinga a mutatványt követően.”

meseautó

Divatcézárokutói
a
Ő K TERVEZIK , MI PEDIG HORDJUK , VAGY LEGALÁBBIS SZÍVESEN HORDANÁNK . R UHAKÖLTEMÉNYEK
M ILÁNÓTÓL N EW YORKIG , A PUNKTÓL A HOLLYWOODI ESTÉLYEKIG . A DIVAT VALÓDI DIKTÁTORAI
SZINTE KIVÉTEL NÉLKÜL A SEMMIBŐL , TEHETSÉGÜKKEL ÉS KITARTÁSUKKAL ÉPÍTETTEK ELKÉPESZTŐ
KARRIERT, HOZTAK LÉTRE BIRODALMAKAT, TALÁLTAK KI ÖRÖK ÉRVÉNYŰ MÁRKÁKAT. É RDEKES MÓDON
AZONBAN , AMI AZ AUTÓIKAT ILLETI , NEKIK IS MEGLEHETŐSEN HÉTKÖZNAPI AZ ÍZLÉSÜK .

Giorgio Armani
Mercedes–Benz CLK

A 76 éves olasz mester a divat maga, akinek a neve még azok számára is ismerősen cseng, akiket egyébként hidegen hagy a divat
világa. Nino Cerruti cégénél kezdett dolgozni, majd a ’70-es évek elején szabadúszó lett, és párhuzamosan dolgozott a legnagyobb milánói
divatházaknak. 1975-ben megalapította saját cégét, ami azóta valóságos divatbirodalommá nőtte ki magát. Armani kínálatában ugyanúgy
megtalálják a maguknak valót a jobb módú középosztálybeliek, mint az arisztokrácia leggazdagabb képviselői. Ügyfelei között van David Beckham
és a Chelsea futballcsapata, de a torinói téli olimpia megnyitójának kosztümjeit is a mester tervezte. Sőt, még az általa használt Mercedes–Benz CLK
megrajzolásában is részt vett.

Karl Lagerfeld
Hummer

A mai tervezők egyik korelnöke, és kétségkívül
az egyik legtekintélyesebb, legbefolyásosabb
személyisége a divatvilágnak. A 77 éves (bár
1933-as születési dátumát ő maga hivatalosan
soha nem erősítette meg) német tervező 20 évesen
Yves Saint-Laurent mögött második lett egy
tervezőversenyen, amivel szinte rögtön lendületet
is vett a karrierje. Előbb francia divatházaknak
dolgozott, 1982-ben végleg szabadúszó lett.
Hollywoodi sztárokat öltöztetett, díszletet tervezett
Madonna és Kylie Minogue turnéinak éppúgy,
mint opera-előadásokhoz a milánói Scalába. Ma
a Chanel, az olasz Fendi és saját márkájának
főtervezője. Párizsban él, és ha valamelyik elegáns
divatüzlet előtt egy hatalmas Hummer parkol
(amiből három is van neki), akkor biztos, hogy a mindig
kérlelhetetlenül elegáns Lagerfeld is a közelben van.
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Vivienne Westwood
Bentley Continental

A Brit Birodalom Érdemrendje lovagparancsnoki (Dame Commander
of the British Empire) címével kitüntetett 69 éves divatikon nemzeti
kincsnek számít Angliában. Művészeti középiskolában tanult
ruha- és ékszertervezést, de az iskolát 17 évesen
otthagyta. Hamarosan már saját ékszerkollekcióját
árulta Londonban, 1962-ben pedig a maga
tervezte esküvői ruhában ment férjhez. Az igazi
sikert a punk szubkultúra angliai térnyerése és
általános divattá válása hozta meg számára:
ekkoriban az irányzat legfontosabb alakjával,
Malcolm McLarennel élt együtt, és ontotta az
ikonikussá vált ruhákat, kiegészítőket. Kreációival
manapság is előszeretettel botránkoztatja meg a
közönséget, autója viszont abszolút hagyománytisztelő: egy
gyönyörű Bentleyvel járja Londont.

Tommy Hilfiger
Ferrari Enzo

New Yorkban született, nyolc testvére van, és bár szülei mérnököt akartak nevelni
belőle, ő 18 évesen megnyitotta első boltját, ahol a Manhattenben vett, majd
átalakított ruhákat árulta. Az üzlet hét év után ugyan csődbe ment, tulajdonosa
azonban folytatta karrierjét, méghozzá Calvin Klein és Perry Ellis mellett. 1984-ben
alapította meg saját márkáját. 1997-ben Amerikában az Év Férfiruha Tervezőjének
választották. Cége 2004-ben már 5400 főt alkalmazott, és milliárdos bevételt
termelt, ma pedig mintegy 3 milliárd dollárt ér. Hilfiger igazi világfi, készített
saját valóságshow-t, és állandó szereplője a lapok társasági és
pletykarovatának. A lesifotósok azonban nem könnyen
érik utol, ha egyszer rálép a gázra kedvenc Ferrari
Enzójában.

Donna Karan
Volkswagen Jetta

New Yorkban nőtt fel egy szabó apa és egy modellként dolgozó anya gyermekeként.
14 évesen már a saját ruháit árulta, 20 évesen pedig otthagyva egy művészeti főiskolát Anna Klein tervezőjeként vállalt munkát,
majd 1985-ben megalapította saját márkáját. A „Donna Karan New York”, majd később a fiatal középosztálybeli lányok számára
létrehozott DKNY márka is pillanatok alatt óriási siker lett. A divatházat 2000-ben vette meg a Louis Vuitton–Moet–Hennessy
társaság kb. 400 millió dollárért. Ebből futotta egy-két Bentleyre, de az amerikai piacra frissen bevezetett új Volkswagen Jettát sem
kell szégyellnie. A modell bemutatóján a divatvilág számos képviselője jelen volt, és a legjelesebbek gyarapíthatták készletüket a
garázsban.
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Ádámkosztümben…
MINDENKI; BARÁT, ISMERETLEN, EGYSZERŰEN
CSAK ÍGY HÍVJA: TILLA… ELSŐRE TALÁN MEGLEPŐ
LEHET, HOGY EZ A DALLAMOS BECENÉV EGY
HÁROMGYEREKES ÉDESAPÁHOZ TARTOZIK , DE SEMMI
KÜLÖNÖSET NEM TALÁL BENNE AZ , AKI LÁTJA HOZZÁ
LANGALÉTA ALAKJÁT, HALLGATJA PERGŐ, MÁR MÁR HADARÓ BESZÉDÉT, KAMASZOSAN ÖNFELEDT
NEVETGÉLÉSÉT. L EHENGERLŐ KÖZVETLENSÉGE,
BARÁTSÁGOS LÉNYE KÉPES ELHITETNI VELÜNK :
EZER ÉVE ISMERJÜK . VAGY MÉGSEM?
Heteken keresztül üldözöm, hol filmet forgat, hol fotózzák vagy éppen interjút ad,
a Megasztár élő adását vezeti, vagy arra próbál. Azt azonban határozottan kijelenti:
a hétvége a családé. Már majdnem sikerül elcsípnem, de egy váratlan közlekedési baleset közbeszól, ő pedig, mivel épp aznap biciklije helyett a taxit választotta, órákra a
dugóba ragad. Valószínűleg hallja hangomban a növekvő kétségbeesést, és amikor
az utolsó megbeszélt találkozónk is meghiúsulni látszik, Tilla higgadtan „újratervez”,
és visszahív a megoldással.
Stílus&Lendület: Minden napja ilyen?
Till Attila: Nem, egyáltalán nem, ez most csak azért ilyen sűrű, mert tegnap is volt egy
fotózás, meg ma is, ezek pluszba jönnek az egyéb teendők mellé.

Till Attila
Till Attila a kereskedelmi tévézés egyik Jolly Jokere, a TV2 legfontosabb műsorvezetőinek egyike, olyan valaki, akire nagy
formátumú szuperprodukció vezetését éppúgy rá lehet bízni, mint a közéleti-művészeti tájékozottságot, érzékenységet
igénylő kulturális műsorét.

S&L: Azért is tudtunk ilyen nehezen találkozni, mert filmet forgatott.
T. A.: Igen, most fejeztem be. 25 perces lesz, és mivel kisfilmeket nem nagyon
vetítenek a mozik, ez főleg fesztiválra készül. A film a csicskáztatás jelenségéről
szól, ami a modern kori rabszolgaságnak tekinthető. Rengeteget olvastam róla,
sőt, beszélgettem egy igazi csicskával is, az ő élményei alapján írtam a forgatókönyvet. Hátborzongatóan érdekes téma! Kisrealista mozi lesz, mert elég nehéz
stilizáltan körüljárni a problémát, hiszen akkor elvesztené a dolog a brutalitását,
azt, hogy micsoda döbbenetes igény van mindig az emberekben arra, hogy teljesen birtokba vegyenek valakit, totálisan kihasználjanak másokat. És akkor még
nem esett szó az egész áldozat-tettes viszony komplexitásáról…
S&L: Mintha azt is olvastam volna, hogy a saját családjáról is van filmterve.
Apukafilm lesz?
T. A.: Nem, nem a saját családomról, csak a saját korosztályomról szól.
A 40 körüli emberek, mondjuk így, apukák problémáiból táplálkozik a film, hogy
milyen az, amikor már vannak gyerekeik, akikkel rengeteget kell foglalkozni, de
közben van egy saját életük is, valahogy pénzt kell keresniük, mert állandó anyagi
problémákkal küzdenek. Hogy milyen folyamatosan együtt élni egy nővel, annak
a feszültségei, az örömei…
S&L: Ha a negyvenesekről szól, jövőre kell elkezdenie a forgatást…
T. A.: Igen, én még csak most leszek 39. De nem szokott hű,
de nagy ünnep lenni, én szinte el is felejtem sokszor…
S&L: Ajándékot csak kap!

címlapsztori

T. A.: A családtól. A gyerekek édesek szoktak lenni,
nagyon készülnek. A múltkor is kaptam különböző térbeli rajzokat, kirakva, díszítve kövekkel...
S&L: Karácsonyra kérhetnek maguknak ajándékot?
T. A.: Írnak levelet a Jézuskának! Korábban valahogy
úgy nézett ki, hogy „Kedves Jézuska, szeretnék egy
nagy legókészletet…”, meg ezt, meg azt, és hosszú felsorolás jött… mi meg szoktuk mondani, hogy a Jézuska nem azért van, hogy a játékboltból az összes dolgot
elhozza, ők meg azt felelték, hogy „miért, a Jézuskának mindent szabad, nem?” A kicsivel lesz majd érdekes idén, most volt 2 éves, biztos nagyon fogja élvezni, meg persze el fog fáradni.
S&L: Mennyire veszi ki a részét a karácsonyi készülődésből?
T. A.: Kiveszem, együtt szoktuk megvenni a fát, a gyerekekkel feldíszítjük, a feleségem pedig sütiket meg
habcsókokat gyárt. A múltkor már szaloncukrot is
akart készíteni, de leállítottuk.
S&L: Miért, nem szeretik a szaloncukrot?
T. A.: Dehogynem, de már egész éjszaka a sütő mellett áll, ő olyan főzős mama. Bármit megcsinál, szerintem legközelebb már a villát is ő fogja elkészíteni az
ételhez, az se lesz bolti…!
S&L: De ön mit csinál?
T. A.: Amíg volt talp, addig én faragtam be fáradságos munkával, egy rossz fűrésszel a fenyőfát a talpba.
Az jó férfimunka, aztán vettem erre a célra egy olyan
csodálatos baltát, hogy egy suhintással lenyisszantottam volna az egészet, de amióta megvan, azóta olyan
fenyőfát veszünk, amit talppal együtt adnak. Egyébként én főzöm a halászlét.
S&L: Árulja el, hogy ezt a magyaroktól teljesen idegen,
optimista, életigenlő hozzáállást hol tanulta?
T. A.: Sose voltam depressziós. De egyébként meglepődne, milyen pokoli jól tudok sopánkodni! Napi másfél órát legalább. Én is magyar vagyok, szeretem csóválni a fejem!
S&L: De azért tud örülni annak, ami van, nem?
T. A.: Igen, de annak is tudok örülni, hogy az igazi
magyar sopánkodik. Szerintem erre nem mint rossz
tulajdonságra kellene tekinteni, hanem tudomásul
venni, hogy ilyenek vagyunk. Nemzeti sajátosság ez,
felkészülés…
S&L: A sopánkodás helyett inkább az jellemzi, hogy
gyakran a tettek mezejére lép. Korábban több polgári
kezdeményezésben vett részt…
T. A.: Most is van valami, levetkőztem meztelenre.
Heller Ágnes filozófussal vagyok egy képen. Csak egy
könyv takarta a lényeget, az üzenet pedig, hogy „több
nőt a döntéshozatalba!” Én támogatom, hogy szabályozva legyen, hány női politikus lehet. Azt is el tudom
képzelni, arra is lehetne törvény, hogy az országnak
egyszer női, egyszer férfi miniszterelnöke legyen.
S&L: Korábban említette, hogy családostul szeretne
kimenni Amerikába, méghozzá pár évre…
T. A.: Igen, ez abszolút tervbe van véve. Mi New Yorkba
szeretnénk menni, de mindenképpen Amerikába, mert
Anglia egy kicsit ködös.

16 | stílus&lendület | 2010. december

„ ANNAK IS TUDOK ÖRÜLNI , HOGY
AZ IGAZI MAGYAR SOPÁNKODIK .”
S&L: Mit csinálna kint?
T. A.: Az egész nem rólam, hanem a gyerekekről szólna! Ebben a tervben csak kiszolgáló személyzetként
vagyunk jelen a feleségemmel – akiket történetesen
apukának meg anyukának hívnak –, de mi csak kísérők
lennénk, nagyon érzelemdús kiszolgáló rabszolgák.
S&L: Elképzelhetetlennek tartja, hogy ott újraépítse
az életét?
T. A.: Igen. 40 éves leszek, tévézni műsorvezetőként
elképzelhetetlen, rendezni talán lehetne. Bár már
ahhoz is egy picit öreg vagyok, ráadásul nincs szakmai
múltam, ha komoly díjakat nyertem volna, akkor eset-

leg… De nekem nincsenek komoly díjaim!
S&L: Vallja be, jól érzi magát itthon!
T. A.: Pontosan, ez a lényeg, én nem akarok innen
elmenni! Nem elmenekülni szeretnék, hanem kicsit látni a világot, ami sosem árt, és a gyerekeknek megadni azt, hogy bekódolják magukat egy nemzetközi szintre.
S&L: Megfogalmazható, hogy mit jelent az apaság, a
család…?
T. A.: Nekem mindent. És ezt most nem is feltétlenül a romantikus értelemben értem. Igazából azt sem
tudom, milyen lenne nélküle! Ez az én életem.
Pribék Nóra

A legjobb HR csapat

Fotó: Mészáros Annarózsa

A MOL nyerte 2010 HR Oscar díjat

Komocsin Laura
elnök - Business Coach
Szakmai Közösség
és Szőcs László
igazgató - MOL HR

A HR Oscar független szakmai bíráló bizottsága kiemelten díjazta a MOL csapatának példaértékű munkáját. A pályázat kiírója, a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (SZTMSZ) ezzel az elismeréssel értékelte többek közt, hogy a MOL kiemelkedő HR programjaival 4 év alatt 600 friss diplomásnak nyújtott munkalehetőséget. A HR Oscar díj célja
az volt, hogy jutalmazza azokat a HR szakembereket, akik a 2010-es évben már a válság
utáni fellendülésre fókuszálva, a legtöbbet tették. A beadott pályázat erőssége, hogy az
utánpótlást, a munkaerő biztosítást tudatosan alakította ki és építette fel. A MOL integrált megközelítése azért újító, mert a középiskoláktól az egyetemekig indít programokat,
versenyeket. Mindezek célja, hogy a társaság közép és hosszú távú erőforrás szükségleteit magas szinten biztosítani tudja. „Az ifjú tehetségek magunkhoz csábítására hívtuk életre a Freshhh vetélkedőt -, amelyben az elmúlt négy évben 35 ország közel 120 egyeteméről több mint 4500 versenyző vett részt -, a fiatal pályakezdők beilleszkedését pedig a
Growww Friss Diplomás program segíti, ami 4 év alatt 600 friss diplomásnak nyújtott munkalehetőséget a vállalat-csoportnál.
A MesterM Díjjal ismeri el a kiemelkedő pedagógusokat a természettudományos közoktatásban, amit a főiskolán,
egyetemen tanuló hallgatók jelölései alapján ítél oda.” – tette hozzá Szőcs László. Kiemelkedő a MOL projektjeiben,
hogy korán, már a középiskolai rendszerben elkezdi a diákok orientálását a természettudományok irányába. A fenntartható fejlődés szempontjából elengedhetetlen, hogy mind a mérnöki, mind pedig a szakmunkás, technikus - munkavállalók elegendő számban és tudással legyenek elérhetőek a munkaerőpiacon.
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BÉCSI ADVENT

ERNYEY BÉLA

ERNYEY BÉLA BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN IS OTTHON VAN. ITTHON
MINDIG ISMERT VOLT ÉS NÉPSZERŰ, NŐK ÉS RENDEZŐK BÁLVÁNYA ,
MÉG AKKOR IS, AMIKOR OTTHON JÁTSZOTT. R AJTA NYUGATON
TÖKÉLETESÍTETT, KIFINOMULT ELEGANCIA , TETŐTŐL TALPIG
KIFOGÁSTALAN, FINOM ÖLTÖZÉK ÉS ÚRI MODOR . ÉS NEM SAJNÁLJUK
TŐLE, MERT MEGDOLGOZOTT ÉRTE, ÉS ŐRÜLT JÓL ÁLL NEKI.
Stílus&Lendület: Rég találkoztunk, talán akkoriban
költöztél vissza félig Magyarországra. Most már többet vagy Pesten, mint Bécsben, a figyelmes szemlélő
pedig érzi, hogy újra „téma” vagy itthon, magyarul írod
a regényeidet, itt van szerelmed, úgy tűnik, megint
hazaérkeztél.
Ernyey Béla: Igen, de Bécs semmihez sem fogható
bizsergés, valami olyan varázs, amit sohasem szeretnék feladni. Szerencsére nem is tudnám, hiszen osztrák állampolgár vagyok, gyönyörű lakásom, kiépített
baráti köröm van kint, szóval oda is hazajárok, így szinte tudathasadtan élem az „itthon és otthon” kettősségét. A párommal ott tartottuk a polgári esküvőnket,
ott él a lányom és a 7 éves unokám, Bécs egyszerűen
kitörölhetetlen része az életemnek.

S&L: Közel van, a határok már nem határok, mégis
messze van nekünk még mindig…
E. B.: Ez érdekes, valóban. Bécs közelebb van Budapesthez, mint Sátoraljaujhely, de a távolság nagyobbnak tűnik, ahogy a bécsiek is szívesebben ruccannak
át Salzburgba, mint Pestre, pedig ha az utat nem emocionálisan mérnék, hanem kilométerben, a magyar
főváros közelebb lenne.
S&L: És ha szeretnék emocionálisan közelebb kerülni? Hogy kell megtanulni „bécsezni”?
E. B.: Legcélszerűbb becserkészni egy magamfajta szenvedélyes, romantikus Bécs-imádót, és hagyni
magad vezetni.
S&L: Ti hogyan készültök itthon az ünnepekre?
E. B.: Izgatottan. Amellett kreatívan is, hiszen éppen
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szakácskönyvet írunk a feleségemmel. Családi és baráti összejövetelekhez komplett, többfogásos menüket
komponáltunk nagyanyám régi, híres receptjeinek felhasználásával. Lesz benne ötfogásos karácsonyi menü,
de Dóri- és Béla-féle „szingli”-vacsora, borral főzés és
sok finom desszert is. Ünnepek és Hétköznapok a címe.
S&L: Mit élveztek jobban: az ünnepeket vagy a hétköznapokat?
E. B.: Van egy kedvenc mondatom a „Gigi”-ből, amit
összesen ötszázszor játszottam Bécsben, Berlinben
és Münchenben, így volt ideje belém ívódni: az Eiffeltorony tetején lévő vendéglőben a dúsgazdag unokaöcs megkérdi nagybátyjától, hogy miért éppen ezen a
napon ad százszemélyes vacsorát a barátainak. Mire
a válasz: „Azért, mert ma nincs születésnapom.”
S&L: És neked egy évben hányszor nincs születésnapod?

E. B.: Úgy háromszázhatvanszor… Olyan nem várt, földöntúli boldogságban telnek a feleségemmel a napjaink, sőt most már éveink, hogy tényleg minden nap
ünnep a számunkra. Persze élvezzük a készülődést és
a várakozást, meg is lepjük egymást és saját magunkat
is ajándékokkal a jeles napokon, de fontos, hogy nem
csak akkor. Lehetnek az évben nem naptári ünnepekre
eső emlékezetes napok, amelyeket ünnepelni – csak
úgy, a magunk örömére – egyszerűen jólesik.
Pataki Katalin
Talán ez az a különbség, amit Ernyey Béla olyan jól
eltanult az osztrákoktól. Kellenek az ünnepi kellékek, jó a süteményillat, de legfontosabb a lelki béke,
a megelégedettség és a boldogságra való képesség,
hogy akár az év minden napját ünnepnappá varázsoljuk.

„BÉCS TÉNYLEG MÁS , MINT
A TÖBBI FŐVÁROS .”
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Ernyey Béla adventi naplója
„Adventzauber” – advent-varázslat… Így hívja és ilyennek is éli meg a valódi bécsi polgár azt az izgatott
várakozást, amely az év legbensőségesebb ünnepét,
a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól egészen
szentestéig, a Christkindl, tehát a gyermek Jézus érkezéséig eltelt időt foglalja magába. Ilyenkor a különben is vendégváró főváros minden zugában a fahéj
és a szegfűszeg, a vattacukor, a sült gesztenye és a
friss mézeskalács illata veszi át az uralmat, és a bécsiek örömmel engednek ennek a tradicionális csábításnak. A különböző Christkindlmarktok, tehát az ízlésesen feldíszített alkalmi „Jézuska-piacok” mindegyike
más-más stílust képvisel, ugyanúgy, ahogy a város szigorú különbségekre épített stílusa és nyelve is. A külső
szemlélő első hallásra talán barokkos túlzásnak tarthatja ezt a megállapítást, de az, aki ismeri Bécs megosztott kultúráját, hosszabban élt a városban, pontosan érti, amiről beszélek. A XVII. kerületi Ottakring
főterén, vevő és árus egy – szinte ordenáré, hangosan éneklős – dialektust beszél, az elegáns, I. kerületi Freyung téren, vagy a számomra legkedvesebb
spittelbergi piacon viszont inkább az emelkedett, úgynevezett schönbrunni bécsit lehet hallani – kedvesen
nazálisan és választékosan duruzsolva.
Bécs az advent ideje alatt még inkább érzékelteti a
látogatóval a város szélén, óriásplakátokon hirdetett
szlogen valódiságát, a „Wien ist anders” értelmét. Igen,
Bécs tényleg más, mint a többi főváros. Kicsit kisebb,
kicsit megjátszósabb, mindenekfelett tradicionálisabb,
de mégis nagyon élhető és szerethető. Minden ünne-
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pét nagybetűvel írja és így is éli meg. Ez az idegennek, aki csak bámészkodni, vagy ajándékot venni érkezik a városba, kicsit pátoszos lehet, de az a bizsergés,
ami ilyenkor átjárja a gyönyörűen feldíszített utcákat és
tereket, szinte feszültségméterrel is mérhető.
A hölgyek sportosan elegánsan, az urak leginkább tradicionálisan, lódenkabátban és zergetollal díszített
tiroli kalapban járják az ismert karácsonyi piacokat, és
puncsot, vagy forralt bort kortyolgatva beszélik meg a
város társadalmi eseményeit. A jótékonysági klubok
minden adventkor saját standjaikon főzik a meleg italokat, árulják a tehetősebb családok által sütött réteseket és pitéket – így gyűjtve a szegényeknek. Persze
a legismertebb és legnagyobb adventi piac a Városháza előtt található, ahol szinte minden külföldi megfordul, aki ebben az időszakban Bécsben jár. A gyerekjátéktól a kötött kesztyűig, a pörkölt, fahéjas mogyorótól
a faragott és kézzel festett karácsonyfadíszekig minden kapható itt, de nekem ez az óriásira dagadt zsibvásár csak a tömeget és a zajt jelenti, és mint minden
igazi bécsi, én sem itt szerzem be a meglepetéseimet,
hanem a sokkal hangulatosabb belvárosi, és a már
említett spittelbergi standokon keresgélek, vagy csak
kortyolgatom a mézes-fahéjas glühweint, a bécsi forralt bort. Ez az időszak a valódi békeidők összetartozását, izgatott, együttes csodavárását üzeni nekem,
egy régen, csak szüleim, vagy inkább nagyszüleim
elbeszéléseiből kihallott pozitív izgalmat. Azt a boldogságot és egymásra figyelést, amit oly hiába keres ma
Pesten az ember. Ilyenkor a több száz éves, olajos-

padlós bécsi vendéglőkben csakis tradicionális ételeket főznek, isszák a szüretből még átmentett sturmot,
vagyis a „murcit”, és ilyenkor indul el a nagy meghíváshullám is, legyen szó akár egy vállalati rendezvényről, akár egy rég esedékes családi-baráti, együtt-főzős
összejövetelről. Mindezt elbűvölő stílussal és egy odatévedő magyar számára szinte érthetetlen örömmel
teszik a bécsiek.
Talán azért, mert nem a himnuszukban van a vágy a
jókedvre és a békére, hanem a szívükben.
És ez nagy különbség…
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Naplóírás
a depresszió ellen?

Régóta sejtjük: egyes irodalmi művek önterápiás, gyógyító okból keletkeztek, bevallottan ilyen például Goethe az
ifjú Werther haláláról szóló regénye. Újabban pszichológusok arra
a következtetésre jutottak, hogy érdemes a depressziós vagy valamilyen függőségből kilábaló pácienseiket naplóírásra buzdítani. Érzelmeik papírra vetése ugyanis hihetetlen gyógyerővel rendelkezik. De persze
a kevésbé súlyos problémákkal küzdő embereknek is segít az írás, például
egy szerelmi csalódás esetén. Amennyiben nyíltan és őszintén jegyezzük le
az eseményeket, a későbbi visszaolvasás feltárja majd az ok-okozati összefüggéseket, az elkövetett hibákat, leleplezi a hamis illúziókat, így végül arra
is rávilágíthat, mi teszi igazán boldoggá a napló tulajdonosát. Szinte kívülállóként, objektíven szemlélheti saját sorsát művében, ami nagyban segíti, hogy
a jövőben ne essen újra ugyanazon hibákba.

Mellette elaludni nem lehet!

A végtelen országutak vándorait leginkább az állandó koncentráció fárasztja le,
főként a monoton autópálya-szakaszokon és az éjjeli vezetés során. A Fraunhofer
Társaság Digitális Médiatechnológiai Intézet munkatársai legújabb fejlesztésükkel ezt a problémát szeretnék megoldani az úgynevezett Eye-Tracker nevű biztonsági műszerrel, mellyel elkerülhetők a volán mögötti elalvásokból bekövetkező
balesetek. Ez a mütyür az egész út során a vezető szemét teszteli. Amennyiben a
sofőr egy pillanatra is lehunyná a szemét, a hálózat rögtön riadót fúj. Az autóban
4, de akár 6 kis kamera is figyelheti különböző szögből a pupillákat, így a készülék
másodpercenként 200 képet képes készíteni és kiértékelni. Az sem tudja „bezavarni”, ha az ember jobbra–balra ingatja a fejét. Az Eye-Tracker központi
egysége akkora, mint egy gyufásdoboz, alig szúr szemet a szélvédőn.

Houdini forever

Harry Houdini, alias Weisz Erik ma is élénken foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Tizenkét éves korában megszökött otthonról, és egy vándorcirkuszhoz
szegődött. Az hírlik róla, hogy már gyermekkorától tudatosan készült a világ meghódítására.
Többnyire illuzionistaként dolgozott, mégis szabadulóművészként él az emberek
emlékezetében. Fájóan rövid életet élt,
és rejtélyes halála még ma is borzolja
a kedélyeket. Mivel meglehetősen sok
ellenséget szerzett magának szókimondásával, így a modernkori legendárium gyilkosságot sejt
halála mögött. Ám az alig ötvenkét éves mestert a túlzott magabiztossága vitte a sírba. Houdini egyik előadásán azt állította, hogy bármikor kiáll egy erős ütést.
Egy férfi egyszer csak kilépett az ünneplő tömegből és
hirtelen gyomorszájon vágta a művészt, valójában ez
az ütés, nem pedig egy rejtélyes gyilkosság okozta a
halálát. Néhány nap múlva egy egész ország gyászolta
a legendás sztárt, akinek most öt hónapig látogatható
az életmű-kiállítása a New York-i zsidómúzeumban.
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Szezámmag a csontritkulás ellen

Táplálkozási tanácsadók azzal a jó hírrel álltak elő, hogy a tejérzékeny emberek is gond nélkül bevihetik szervezetükbe a megfelelő kalciummennyiséget. Nemcsak a tejtermékekben található ugyanis magas kalciumtartalom, hanem a mákban és a petrezselyemben is, de legfőképp a szezámmagban! Nálunk natúr- és fekete színben is kapható az olajos magféle, és bár az utóbbi kevésbé elterjedt, a főzéshez mindkettő kiválóan alkalmas. Az
egyik legegészségesebb tápértékű főzőolaj is szezámmagból készül, könnyű megemészteni, illetve nagy menynyiségű proteint és vasat tartalmaz. Sőt, már egyre elterjedtebb a magyar konyhákban a szezámsó is, amit leginkább zöldségekre és gabonákra szórva használnak. Közömbösíti a vér savasságát, így szüntetve meg a fáradtságot és a kimerültséget.

A színek bűvöletében

Egész tudományterületek veszik górcső alá, hogy megjelenésünkkel
milyen üzenetet közvetítünk magunkról a külvilágnak. Ennek fontos
tényezője az öltözködés kódrendszere, azon belül is a színek hatása. Ha
például feketét hordunk, az azt mutatja, hogy nem tesszük elérhetővé érzéseinket mások számára. Viszont a talpig koromsötét öltözet túlságos zárkózottságot sugallhat. A lila az elegancia és a bölcsesség színe, éppen ezért egy ilyen színű felsőrész arra utal, hogy viselője kézben tartja a dolgait, és előkelőségével kiemelkedik a tömegből. A piros hatalmat és erőt
jelent, de ha tiszta tűzpirosba borulunk, túlságosan áradó érzelmekre asszociálhat a környezet. A zöld ruha megfontolt személyiséget jelez, aki vidám természetű és a kreatív megoldások híve. A rikító sárgát jobb elkerülni, mivel azt az érzést kelti, hogy viselője idegesítő, elviselhetetlen személyiség. Ugyanakkor a világos okker- vagy napsárga éppen az ellenkezőjét
mutatja, aki ilyen színű ruhát hord, az tele van energiával és kíváncsi, érdeklődő természettel áldotta meg a sors.

Jósoló mókusok

Miért vonzóbb
a házas férﬁ?

Egy amerikai tanulmány szerint a foglalt pasik sokkal
kapósabbak a nők körében, mint egyedülálló társaik.
A tudósok ezt azzal magyarázzák, hogy ha egy férfi egyszer már elkelt, a karikagyűrű emblematikusan
azt üzeni a másik nem számára, hogy képes hosszú
távú kapcsolatra. Ráadásul, ha egyszer egy másik
nő kiválasztotta magának, sanszos, hogy alkalmas is
erre. A házas férfi már bizonyított: képes biztonságos
hátteret nyújtani a családjának. Ez a nők többsége
szerint egyre kevésbé mondható el férfi társaikról.

Egy kutatócsoport évekig figyelte az amerikai vörös mókusok szaporodási viselkedését a kanadai Yukon tartomány erdőségeiben. Az etológusok elképesztő
felfedezésre jutottak a populáció szaporulatát illetően: az állatkák, úgy tűnik, képesek kijátszani a lucfenyők védekező stratégiáját, ugyanis megjósolják a fák várható
fenyőmaghozamát. Ha az örökzöldek
szokatlanul jó termést hoznak, a
kis vörös bundások a szokásos
márciusi almon kívül már hónapokkal a „betakarítás” előtt még
egy fészekalja csemetét szülnek. Valahonnan megérzik, hogy
biztosan lesz elég eleség az apró
jövevényeknek.

GasztroNómia

Fehér karácsony
M INDEN ÉVBEN ABBAN REMÉNYKEDÜNK , HOGY A KARÁCSONY FEHÉR SZÍNBEN
POMPÁZIK , SOK HÓ ESIK , ÍGY MINDENT PORCUKOR BORÍT MAJD – LEGALÁBB
SZENTESTE ÉJJELÉN . B ÍZVA AZ IDŐJÁRÁSBAN , A MENÜT EZÚTTAL A FEHÉR SZÍN
HARMÓNIÁJA ÉS SZÉPSÉGE IHLETTE , AKÁRCSAK A TERÍTÉKET.

Pikáns mandulaleves

Hozzávalók (4 személy részére): 1 liter tej, 12� dkg mandula (őrölt), 4 evőkanál cukor,
8 mandulás keksz, 2 kávéskanál őrölt fahéj.
Elkészítése: A tejet mély lábasban felforraljuk, és állandóan kevergetve hozzáadjuk a
mandulát, a cukrot és négy kekszet. Addig keverjük, amíg fel nem oldódik minden, és
sima folyadékot nem kapunk. Kis lángon 10 percig főzzük, közben időnként megkeverjük.
Fahéjjal megszórjuk, és desszertes tálkákba töltjük. Minden tálkába egy-egy kekszet is
teszünk. Melegen és hidegen is tálalhatjuk.

Saláta prosciuttóval

Hozzávalók: 20 dkg prosciutto (olasz sonka), 2 db paradicsom,
2 db paprika, 2 db uborka, 1 csomag újhagyma, néhány salátalevél, 1 tubus majonéz, 1 dl tejföl, só, bors, mustár.
Elkészítés: A zöldségeket megmossuk, a paradicsomot és a paprikát kockákra, az uborkát és az újhagymát vékony szeletekre vágjuk. A majonézt
salátástálba tesszük, elkeverjük a tejföllel, sóval, borssal, mustárral ízesítjük, majd beleforgatjuk az előkészített zöldségeket. Salátalevéllel
tányérokra vagy tálkákba adagoljuk a salátát, és a tetejét gazdagon
megszórjuk a csíkokra vágott sonkával.
Tipp: Durvára reszelt sajttal és főtt-tojás-karikákkal
gazdagíthatjuk a salátát.
Fogyasszunk hozzá Egervin Leánykát!
Kapható a MOL-kutakon.
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GasztroNómia

Karácsonyi
lazacﬁlé
gombával

Hozzávalók: 60 dkg lazacfilé,
10 dkg vaj, 5 dkg zsemlemorzsa,
5 dkg vöröshagyma, 20 dkg gomba,
30 dkg burgonya, só, ételízesítő,
őrölt bors, keményítő, 1 dl tejszín,
1 dl száraz fehérbor, petrezselyem.
Elkészítés: A gombamártáshoz
a finomra vágott vöröshagymát
vajon üvegesre pirítjuk. A tisztított,
vékony, de nagy szeletekre vágott
gombát a hagymára tesszük. Ízesítjük sóval, borssal, megpároljuk,
majd megszórjuk a finomra vágott
petrezselyemmel. Felengedjük a tejszínnel és a fehérborral. Felforraljuk, és vízben feloldott keményítővel besűrítjük. A lazacfiléken a bőrt
meghagyjuk, így sütés közben nem esik szét. Megsózzuk, fehér borssal megszórjuk. Zsemlemorzsába
mártjuk, és forró olajban megsütjük, gombamártással tálaljuk.

Fogyasszunk hozzá Villányi Merlot-t!
Kapható a MOL-kutakon.

Fehércsokoládé mousse
gyümölcsökkel

Hozzávalók: 45 dkg fehér csokoládé, 3 tojás, 1 evőkanál zselatin, 1/2 l tejszín
kemény habbá verve.
Elkészítés: Vízgőz felett olvasszuk meg a csokoládét. Egy nagy keverőtálba
üssük bele az egész tojásokat. A zselatinra öntsünk két evőkanálnyi hideg vizet,
várjuk meg, amíg felszívja, és helyezzük a tojások mellé. Egy nagy lábasban forraljunk fel vizet, tegyük a tetejére a tojásos keverőtálat, majd habverővel a vízgőz felett keverjünk belőle sűrű habot. Vegyük le a gőzről, majd állandó kevergetés mellett csorgassuk bele a felolvasztott fehér csokoládét. Ha kissé kihűlt,
óvatosan keverjük hozzá a keményre felvert tejszínt. Öntsük lapos üvegedénybe és legalább fél napig hagyjuk állni a hűtőben. Tálaláskor meleg vízbe mártott
evőkanál segítségével formázzunk a masszából ovális gombócokat, díszítsük
gyümölcsszósszal vagy friss gyümölcsökkel.

Házilag készített mézeskalács

Hozzávalók: 1 kg liszt, 4 dl porcukor, 2 kávéskanál szódabikarbóna, 2 kávéskanál fahéj,
2 kávéskanál őrölt szegfűszeg, csipet só, 10 dkg zsír vagy margarin, 3 egész tojás,
3 dl méz. A díszítéshez egy tojásfehérje, 3 evőkanál kristálycukor.

A Marché®
ajánlásával

Elkészítés: A porszerű anyagokat összekeverjük, belemorzsoljuk a zsiradékot. A közepébe öntjük a
mézet, beleütjük a tojásokat, és az egészet jól összegyúrjuk. A tésztából egy kisebb darabot vágunk, és
alaposan lisztezett deszkán két–három milliméter vékonyra nyújtjuk. Kiszaggatjuk vagy kivágjuk a formákat, és vékonyan kizsírozott, kilisztezett tepsibe rakjuk. Közepesen forró sütőben sütjük, de nagyon vigyázzunk, hogy meg
ne égjen, mert igen hirtelen megsül. A kisütött formák felületét cukormázzal díszíthetjük. Ehhez csipet sóval felverünk egy
tojásfehérjét. A kemény habhoz három közepes kanálnyi cukrot keverünk. A cukorhab egy kis részét nejlonzacskó sarkába
töltjük, befőttes gumival szorosan zárjuk. Ezután a zacskó sarkát 1� mm hosszan levágjuk, és mintát rajzolunk a formákra.
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pillaNatkÉp

Szeretetből zenélünk

HAMAR DÁNIEL , A MUZSIKÁS EGYÜTTES ZENÉSZE

A MOL 2005 ÓTA TÁMOGATJA A M UZSIKÁS EGYÜTTEST, AMELY DECEMBERBEN
HAGYOMÁNYSZERŰEN KARÁCSONYI KONCERTET AD A M ŰVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN . IZGALMAS
PROGRAMMAL KÉSZÜLNEK IDÉN IS , ENNEK KAPCSÁN BESZÉLGETTÜNK H AMAR DÁNIELLEL ,
AZ EGYÜTTES EGYIK ALAPÍTÓJÁVAL .
Stílus&Lendület: Hogyan indult a Muzsikás?
Hamar Dániel: 24 éves voltam, amikor először hallottam igazi népzenét annak ellenére, hogy 6 éves
korom óta tanultam zenét. A magyar népzene nem
volt benne a zenei köztudatban – volt cigányzene,
operettek, népdalvázlatok. Akkoriban csak a Bartók Béla táncegyüttesben lehetett ilyen zenét játszani Budapesten. Olyan emberek voltak ott, mint
Tímár Sándor és Sebő Ferenc. Egyfajta műhely volt,
ahol azt az elvet követték, hogy a zene és a tánc kéz
a kézben jár, a zenéhez meg kell tanulni táncolni és
fordítva.
S&L: Hogyan működött a táncház? Kik jártak oda?
Bárki jöhetett és megtanulhatta a táncokat. A régi
tánciskolák technikáját alkalmaztuk. Először körbe
állítottuk az embereket, és amikor már elég jól begyakoroltuk a lépéseket, párban táncoltak tovább, majd
egy-két perc után minden lány eggyel arrébb ment.
Így hatékony volt a tanulás, és kialakult egy közösség
is. Hihetetlen volt, ahogy a farmernadrágos budapesti fiatalok minden idegszálukkal arra koncentrálnak,
hogy minél jobban járják az erdélyi táncot. Élő cáfolatai voltunk annak, hogy a Kádár-rendszerben nem
lehet közösséget csinálni.
S&L: Mi a magyar népzene varázsa?
H. D.: Ez egy közösségi zene, bárki számára könnyen
befogadható. Benne van az összes alapvető érzelem,

H. D.: Rajtam kívül van még egy matematikus is az együttesben, Sipos
Mihály. Mi amatőrök vagyunk a szó eredeti értelmében, ami nem a zenei színvonalra utal. Amatőr, a latin amo, szeretni szóból ered, szeretetből csináljuk
ezt a zenét.
S&L: Hagyományos zenét játszanak,
improvizatív módon, de fellépnek
rockzenészekkel és szimfonikus zenekarral is. Mit jelent az életében
a hagyomány?
H. D.: Szerintem a hagyomány nagyon
hasznos dolog. Például jó lenne, ha
mi is átvennénk azt az erdélyi falusi
hagyományt, hogy az emberek köszönnek egymásnak. Én itt az egyetemen
mindenkinek köszönök. A hagyomány
korlát is, de ha egy szakadéknál ott
egy korlát, én örülök neki. Bele tudok
kapaszkodni.
S&L: Karácsony előtt néhány nappal
a Muzsikás a MÜPÁ-ban fog fellépni.
Mivel készülnek?
H. D.: Szeretnénk elérni, hogy az ünnepek előtti
rohanós napokban ne csak az ajándékvásárlásra
gondoljunk, hanem a lelkünkre is. Idén különleges

„A MATŐR EGYÜTTES VAGYUNK , A SZÓ
EREDETI ÉRTELMÉBEN IS , AMI A LATIN
AMO , SZERET IGÉBŐL SZÁRMAZIK .”
az örömtől a szomorúságig. A táncházak mellett hangversenyeken is előadjuk a magyar népzenét, meggyőződésünk, hogy egy olyan esztétikai, zenei érték, melynek élvezete nem függ politikai beállítódástól vagy
származástól. Ahogyan nevetséges lenne állítani azt
is, hogy egy tokaji aszú vagy egy Pick szalámi szeretete egyenlő lenne politikai véleménynyilvánítással.
S&L: Ön az ELTE Geofizikai és Űrkutató tanszékén
tudományos főmunkatárs. Hogyan lehet egyszerre
valaki zenész és kutató?
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műsorral készülünk. Jönnek kalotaszegi zenészek
és táncosok, fellép Petrás Mária moldvai énekes,
keramikus és szobrász, aki a falusi hagyományt
követve, énekelve dolgozik. Lenyűgözően és kristálytisztán énekel. Vendégünk lesz még Jandó Jenő zongoraművész, aki Bachot fog játszani.
S&L: Karácsonykor otthon is nagy családi zenéléseket rendeznek?
H. D.: Erősen vallásos családból származom, nálunk
a karácsony szent ünnep. Négy fiam van, unokáim

Énekóra MOL-ban

Rendhagyó, összevont iskolai énekóra
Kodály Zoltán nyomdokain haladva: a Muzsikás
együttes 2004 óta Rendhagyó Énekórákat tart az
iskolákban, hogy a jövő nemzedékével megismertessék a Kárpát-medence népzenei hagyományát.
A programot 2005 óta támogatja a MOL és már több
mint 250 településen 300 iskolába, 75 000 diákhoz
és 4000 pedagógushoz jutottak el. Ezek az énekórák
nemcsak küldetést, hanem óriási gyakorlatot is jelentenek az együttesnek. „Keményebb koncentrálás kell
hozzá, mint fellépni a Carnegie Hallban. Nem lehet
tévedni. Olyan, mint amikor az ember kötél nélkül
mászik fel a hegyre, ha eltéveszti, lezuhan. Ezért a
varázslatért megyünk oda” – mondja Hamar Dániel.

is vannak már. Összejövünk, énekelünk, hangszerrel
is próbálkoztunk, de rájöttünk, hogy anélkül jobb,
akkor nincs produkció, teljesen szívből jön.
Barta Judit

A f i g y e l mauetsógyár
A VADONATÚJ TOYOTA G ONDOSKODÁS PROGRAM AZ EDDIGINÉL
IS KEDVEZŐBB SZOLGÁLTATÁSOKKAL KÖNNYÍTI MEG AZ AUTÓK
FENNTARTÁSÁT.

A Z ÚJ PROGRAMCSOMAGRÓL IVITS TIBORRAL ,
A TOYOTA M OTOR H UNGARY K FT. OSZTÁLYVEZETŐJÉVEL
BESZÉLGETTÜNK .

– A Toyota eddig is kimagasló szolgáltatásairól volt
ismert. Most mi változott?
– Újra áttekintettük az eddigi szolgáltatásainkat, és
még inkább a mai igényekhez igazítottuk őket. Világunk folyamatosan változik, így természetes, hogy ügyfeleink elvárásai is újra meg újra átalakulnak. A mi dolgunk pedig az, hogy e változásokat ne csak kövessük,
hanem lehetőleg elébük menjünk. Jó példa erre a négy
évnél idősebb autókhoz adott szervizkedvezmény:
mivel a Toyoták nagyon tartósak, egyre több ilyen
modellünk fut az utakon. Mi sokra értékeljük tulajdonosaik ragaszkodását a márkához, s ezt azzal köszönjük meg, hogy ezentúl kedvezményesen cseréltethetik
az olajat, a szűrőket, a fékbetéteket és számos hasonló alkatrészt.
– Ezek szerint a Toyota Gondoskodás program az autó
olcsóbb fenntartását szolgálja?

– A csomag egy része igen, más szolgáltatásaink
viszont a Toyota-tulajdonosok nyugalmát biztosítják.
Ilyen például az Extracare biztosítás, ami a garanciális
idő eltelte után is fedezi az autó javítási költségeit, ha
egy Toyota váratlanul szervizbe kerülne. Ez már önmagában is kedvező ajánlat, de most a kétéves Extracare
biztosítás mellé 20 000 forint értékű kupont is adunk,
és ezt az ügyfelünk levonhatja a számla összegéből, ha
eredeti Toyota alkatrészt vagy kiegészítőt vásárol. És
mert az ügyfeleink túlnyomó része tudatosan választja ezeket a termékeket, a húszezer forintos könnyítés
kifejezetten hasznos ajándék. Mint ahogy az Eurocare
országúti assistance-szolgáltatásunk is, ami általában
a garancia idejére jár; mi viszont ezt automatikusan
meghosszabbítjuk 3 évnél idősebb Toyotákra is egyegy évvel, ha tulajdonosaik továbbra is nálunk végeztetik el az időszakos karbantartást.

– Ez tulajdonképpen olyan, mintha a Toyota-tulajdonos
egy különleges biztosítást kapna?
– Igen, sőt ez azért is jó hasonlat, mert tényleg kínálunk
egy különleges cascót. Ez a Toyota-casco, ami szokatlanul kedvező szolgáltatásokat nyújt; például megfelezi az önrészt, ha a sérült autót Toyota-márkaszervizben
javítják, és nem fizetteti meg az újonnan beépített, eredeti alkatrészek értéknövelő hatását. Az sem mindennapos, hogy az autó új árát fizetjük vissza, ha egy éven
belül ellopják vagy totálkárosra törik. Azt hiszem, hogy
a Toyota-casco önmagában is tökéletesen megtestesíti a Toyota Gondoskodás alapelvét: a legjobb és legkedvezőbb szolgáltatásokat akarjuk nyújtani ügyfeleinknek,
hogy még sokáig velünk maradjanak.

kultÚra

Programok – Fesztiválok
Tankcsapda-turné

2010. DECEMBER 3.: PÉCS
2010. DECEMBER 4.: SZOMBATHELY
2010. DECEMBER 10.: AJKA
2010. DECEMBER 11.: KECEL
2010. DECEMBER 18.: BUDAPEST
Tele a Tankot Tour 2010 néven indult novemberben
turnéra a Tankcsapda. A MOL főtámogatásával létrejött koncertsorozat a karvai, budapesti és dublini
állomások után december 3-án Pécsre, 4-én Szombathelyre, 11-én Kecelre ér, majd 18-án egy nagyszabású Syma csarnokbeli bulival fejeződik be.
Az együttes december 10-én koncertet tart Ajkán
a vörösiszap-katasztrófában kárt szenvedettek
megsegítéséért. A koncert teljes bevételét jótékony
célra fordítják.

Jan Garbarek Group Feat. Trilok Gurtu

2010. DECEMBER 6. 19:30, BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM
A norvég Jan Garbarek régi kedvence a magyar közönségnek, az elmúlt években többször járt nálunk különböző formációival. Ezúttal saját csapatával érkezik, parádés szereposztásban: a billentyűs Rainer Brüninghaus, a basszusgitáron a brazil származású Yuri
Daniel játszik, s a trió az ütőhangszerek mesterével, az indiai Trilok Gurtuval egészül ki. Jan
Garbarekre nem lehet csupán jazz-zenészként tekinteni, görög, indiai és szláv zeneszerzők
írtak szaxofonjára dallamokat, belehallva saját kultúrájuk egy-egy jellegzetes motívumát.

Muzsikás Karácsonyi koncert

2010. DECEMBER 20. 20:00, BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM
2010 a Muzsikás életében az elmélyülés, koncentráció és alkotás éve. Hagyományos Karácsonyi hangversenyükre szeretettel várják azokat, akik az ünnepi készülődés közben egy pillanatra meg kívánnak pihenni és zenével
is felkészülni ezekre a jeles napokra. Magyarország első számú folk vonósnégyese különleges programjában a Muzsikás zene mellett
megszólalnak falusi énekesek Erdélyből és
Moldvából, lesznek táncosok és gyönyörű zongora-muzsika Jandó Jenő előadásában.

Juan Diego Flórez

2010. DECEMBER 07. KEDD, 19:30, BUDAPESTI KONGRESSZUSI KÖZPONT
Első koncertjét adja hazánkban a világ jelenlegi első számú tenorja, a perui
Juan Diego Flórez. Bár az operakedvelő női szívek elrablója esztétikailag sem
nyújt megvetendő élményt, sikereit kivételes technikájának és utánozhatatlan,
bársonyos hangszínének köszönheti. A rajongók a koncert napján vásárolhatják
meg először a tenor új, Santo című albumát.

CD

JÁTÉK!

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
december 13-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Tóth Gabi: Elég volt című CD-jét.
Előző számunk nyertese:
Papp Istvánné, Hajdúböszörmény
Nyereménye: Hurts: Happiness című CD-je.

Hobo Blues Band

Eminem: Recovery

Usher: Versus

Jövőre, 33 év elteltével Hobo leteszi a lantot, és búcsúkoncerttel
örvendezteti meg közönségét a
Papp László Budapest Sportarénában. Ebből az alkalomból jelent
meg a „Halj meg és nagy leszel!”
című válogatáslemez is, melyre
16, a HBB történetében meghatározó dal került fel, melyről bátran
kijelenthetjük: kihagyhatatlan
válogatás.

A világ egyik legnagyobb hatású rappere hosszú hallgatás után
új lemezzel jelentkezett, melylyel azonnal történelmet írt: a
Recovery megdöntötte az eladási rekordokat 2010-ben. A korong
stílusát tekintve Eminem megújulása, egyben visszatérése saját
magához. A fehér rapper ezúttal
olyan dalokat rakott össze, amelyek legalább akkora sikereknek
néznek elébe, mint korai lemezei.

Usher Raymond v Raymond című albumának európai deluxe változata Versus címmel jelent meg 8
vadonatúj dallal. Az r&b és hiphop
dallamokat egyszerre felvonultató
lemezen megtalálható a DJ Got Us
Falling In Love című legújabb sláger, egy remix Justin Biebertől, valamint egy-egy duett Jay-Z-vel, illetve
Enrique Iglesiasszal, és persze nem
maradhatott le róla a will.i.am-mel
készített OMG című dal sem.

UNIVERSAL

UNIVERSAL
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SONY

Tóth Gabi
Elég volt

MAGNEOTON
Tóth Gabi rajongóinak öt
évet kellett várniuk az egykori Megasztár második albumára. Az énekesnő elmondása szerint magából minden érzelmét
kiadva születtek meg a lassú, romantikus dalok,
miközben hű maradt önmagához és nem hagyta
el lázadó énjét sem. A CD-n megtalálhatóak olyan
jól ismert slágerek, mint a Valami Amerika még
főcímdala, amit Gabi Csipával (Hooligans) együtt
énekelt, de az Anti Fitness Tomival készült duett
sem hiányozhat a repertoárból.

kultÚra

Mozi

Könyv
Ugron Zsolna
Úrilányok Erdélyben
ULPIUS HÁZ

Az írónő első regénye, amely rég
elfeledett ízeket hoz vissza a
szépirodalomba, Méhes Györgynek méltó utódaként mesél a hajdani és a jelenkori Erdély minden nehézségével
együtt is varázslatos világáról. Szeretettel ír a régi
arisztokráciáról és Erdély mai lakosairól, szakácsairól, iparosairól. Egyszerre van jelen Bécs báltermeiben, Budapest kávéházaiban és Erdély
kastélyaiban. A bukolikus idill a napjainkban
reneszánszát élő arisztokrata életforma (brand)
egyik legendás kelléke, miközben a könyv már az
Európai Unió nagyon is valóságos viszonyai közepette játszódik, ahol az erdélyi medvének a spanyol mangalicával kell versenyre kelnie.

Üvegtigris 3
SZUEZ FILM

Lali meghozza élete nagy döntését: mindent maga
mögött hagy és lelép. Az Üvegtigris váratlan vendége,
Feri, a budapesti sztárügyvéd a büfénél marad, míg
Lali az ügyvéd Bentley kabriójában ül. Elindul egy őrült
nap, az álomautóra azonnal felfigyel az álomnő, Lali
játszani kezdi a nagymenőt, és elkezdődik élete legnagyobb kalandja, élete talán legjobb nőjével. De vajon
mi történik, ha kiderül, Lali messze nem olyan nagymenő, ha találkozik a feleség, a szerető, a majdnem
szerető és a majdnem vízvezeték-szerelő? Lali élete
mindenképp nehéz lesz, akár a Tigrisen innen, akár a
Tigrisen túl…
Mozibemutató: 2010. december 16.

DVD

Narnia krónikái
– A hajnalvándor útja 3D

Jamie Oliver
Jamie Főzőiskolája

A Pevensie-gyerekek körül a leghétköznapibb dolgok is
csodává válnak. Ezúttal egy vásznon árválkodó hajó kel
életre, és Lucy, Edmund és unokatestvérük az óceánba zuhannak. Szerencsére a Hajnalvándor legénysége
kimenti őket, így az ifjú kalandoroknak egyre veszélyesebb próbákat kell kiállniuk. A látványos és kalandos
sorozat harmadik része még több meglepetést, és fantasztikus trükköket tartogat rajongóinak, akár 3D-ben.
Mozibemutató: 2010. december 9.

Jamie ezúttal azoknak ajánlja
könyvét, akik állításuk szerint
képtelenek megtanulni főzni,
ezért nem is akarnak. A népszerű szakács eltökélt szándéka, hogy egyszerűen és gyorsan tanítsa meg őket erre a nagyon is
élvezetes tevékenységre. Jamie csupa olyan ételt
választott, amit tapasztalata szerint a legtöbben
szeretnek.

INTERCOM

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Eredet

Kéjjel, Nappal

Shrek 4

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) a
legprofibb tolvajok között is az első:
ő mások álmait szerzi meg. Amikor áldozata éjszaka az álomfázisba jut, ő belopózik és ellopja a gondolatát. Ez a tudás tette Cobbot
az ipari kémkedés legkeresettebb
bűnözőjévé és örökké menekülő,
magányos férfivá. Ám ezúttal nem
lopnia kell, hanem egy gondolatot elültetni valakinek a fejében. Ez
lesz a tökéletes bűntény.

Amikor egy kisvárosi nő (Cameron
Diaz) találkozik egy rejtélyes férfival (Tom Cruise), aki láthatóan
nem fél semmitől, azt gondolja,
ő lesz álmai férfija. Azonban ha a
férfi mindig a legváratlanabb pillanatokban bukkan fel, a legnaivabb nő is elkezd kételkedni. Így
rájön, hogy a férfi valójában egy
profi ügynök, és hála neki, egyszer csak egy árulásokkal teli
helyzetben találja magát.

Shrek a régi szép idők után sóvárog, amikor még igazi ogre lehetett. Hirtelen egy eltorzított Túl
az Óperencián közepén találja
magát, ahol az ogrékat üldözik,
ahol Rumpelstiltskin a király, és
Shrek és Fiona soha nem is találkoztak. Most Shreken a sor, hogy
megmentse a barátait, helyreállítsa a kizökkent világot és visszaszerezze egyetlen, igaz szerelmét.

INTERCOM

INTERCOM

UIP DUNA FILM

PARK KIADÓ

JÁTÉK!

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
december 13-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Philip K. Dick:
A Titán játékosai című könyvét.
Előző számunk nyertese: Kertész Eszter, Budapest.
Nyereménye: Kondor Vilmos:
A budapesti kém című könyve.

Philip K. Dick
A Titán játékosai
AGAVE

Philip K. Dick ebben
a regényben egy
olyan világot mutat
be, amely egyszerre megjósolhatatlan és perverz módon logikus. A történet a
drasztikusan lecsökkent népességű Földön
(Terrán) játszódik, ahol az ingatlanvagyonnal
rendelkező emberek kis csoportokat alkotva
gyűlnek össze esténként, hogy a Blöff nevű,
Monopolyhoz hasonló játékot játszva elnyerjék egymás birtokait és feleségeit.
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pÉlDakÉp

Vertebra Alapítvány
MOL GYERMEKGYÓGYÍTÓ PROGRAM

R ÉGI IGAZSÁG , HOGY A KOMOLY BETEGSÉGEKBŐL VALÓ
FELÉPÜLÉSEK DÖNTŐ RÉSZBEN A FEJBEN DŐLNEK EL ,
FŐLEG , HA A KILÁBALÁSHOZ ÓRIÁSI AKARATERŐRE
ÉS KITARTÁSRA VAN SZÜKSÉG .

Feri bácsi, korzettkészítő mester

„A gerincferdülés elsősorban lánybetegség és jellemzően kiskamasz-, illetve serdülőkorban alakul ki, amikor a gyerekek növekedésnek indulnak” – mondja
Schuster Barbara, a gerincbetegek támogatására létrejött Vertebra Alapítvány koordinátora. Fanni karcsú,
tizenéves nagylány, már első osztályos kora óta hord
korzettet, és most télen kezdi majd elhagyni. Szerencsésnek mondhatja magát, mert ő már látja az alagút
végét. A szüleivel együtt kemény időszakon ment át, de
úgy érzi, hogy közben rengeteget erősödött mind testileg
– a sok gyógytorna hatására – mind lelkileg. „Kitartóbb
lettem és pozitívabban látom a dolgokat” – meséli.
Bár Fanni elég érett és erős volt ahhoz, hogy a fűzőt
az előírásoknak megfelelően hordja, sok sorstársa
nem nyerhető meg ilyen könnyen a terápiának. Különösen serdülőkorban gyakorta szégyenérzet, önértékelési zavar, szorongás, másság érzése, lányok esetében a
nőiesség megélésének problémái kerülnek
elő a fűző viselésének kapcsán.
A szülők támogató szerepe elengedhetetlen, ugyanakkor a kamaszkorral együtt járó
lázadás miatt gyakran a szülői ráhatás sem
elég.
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A Vertebra Alapítvány ezt az űrt betöltendő, a fiatalok
pszichés rehabilitációja céljából indította el az úgynevezett Korzettes táborát 2004-ben, amelyet a MOL
Gyermekgyógyító Programja 2008 óta támogat.
„A tábor óriási önbizalmat ad a gyerekeknek, látják,
hogy nincsenek egyedül, és nem egyszer ők győzik
meg a szüleiket, hogy ne sajnálják őket, nem olyan
szörnyű ez, ki lehet bírni” – mondja dr. Király András,
leendő ortopéd traumatológus, aki önkéntesként vett
részt a táborban.
A legfőbb cél, hogy a korzettben átélt pozitív élmények
révén hosszú távú együttműködésre vegyék rá a gyerekeket, hogy azoknál is megvalósuljon a napi 23 órás
korzettviselés, akiknek ez eddig problémát jelentett.
A tábor szellemi atyja Marlok Ferenc, a Salus
Orthopedtechnika Kft. korzettkészítő mestere, akit az
orvosok, beteg gyerekek, szülők egyaránt csak Feri
bácsiként emlegetnek. Feri bácsi 20 éve foglalkozik a
korzettekkel. Ismeri a szakma csínját-bínját,
így nemcsak azt tudja, hogy egy sérülékeny serdülőlánynak mekkora traumát jelent, amikor egy ilyen „páncélt”

erőltetnek rá, hanem azt is, hogy a korzett sokszor azért
kerül a kukába, mert egyéb lelki gondok nyomasztják
a gyereket. Amellett, hogy rengeteget beszélget velük,
minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a gyerekek
személyes tárgyukként és támaszként tekintsenek a
korzettjükre – ha kell, színesre gyártja, ha kényelmetlen, alakít rajta, ha a beteg zongorázik, figyel rá, hogy be
tudja fogni az oktávokat, ha fúvós hangszeren játszik,
akkor dupla helyet hagy a levegőnek.
A Vertebra Alapítvány a riasztónak tűnő, többórás
gerincműtétekkel kapcsolatban is végez felvilágosító kampányt a Gerincoperáltak Veterán Klubja keretében. De vannak egyéb kezdeményezéseik is, így például jótékonysági koncertek, karácsonyi gála, pünkösdi
játszóház, szülőklub, sőt könyvet is adtak ki, „Segítség, fűzőt kaptam!” címmel. A könyv sokban merít a
Korzettes táborban járt gyermekek élményanyagából.
Az internetes elérhetőség címe:
www.gerincferdules.hu
Barta Judit

S EGÍTSÉG , FŰZŐT KAPTAM !
Nyári korzettes tábor

Jó fogások kímélő árakon!
most kérjen ajánlatot
márkakereskedőinktől!
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AZOKNAK ALKOTTUK, AKIKNEK A TELJESÍTMÉNY
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www.iveco.com
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horoszkóp

BAK

12. 22. – 01. 20.
A karácsony előtti két napon némi türelmetlenség jellemzi majd önt, de legendás önuralmával sikerül megküzdenie
vele. Legyen óvatos, mert egy régi barát valami módon
próbára akarja tenni. Figyeljen arra, hogy ezek miatt semmiképp ne hanyagolja el régi szeretteit.

VÍZÖNTŐ

Holly Marie Combs
1973. 12. 03.

Adam Brody
1979. 12. 15.

Benjamin Bratt
1963. 12. 16.

01. 21. – 02. 19.
Szerettei kedvéért az idei karácsonyon mindent úgy csinál,
ahogyan elvárják öntől. Ez talán szokatlan egy Vízöntőtől,
de mivel másoknak örömöt szerez vele, egyetlen percig
sem fogja bánni. Habár nem szokott újévi fogadalmakat
tenni, most kivételesen mégis megteszi, és ezeket 2011ben meg is fogja valósítani.

HALAK

Lucy Liu
1968. 12. 02.

NYILAS

02. 20. – 03. 20.
Az év utolsó napjai egy kicsit nosztalgikus hangulatba ringatják. Széppé és meghitté teszi a családi karácsonyt. Egy
távoli rokon jelentkezése ugyan okoz némi bosszúságot,
de ezt olyan diplomatikusan fogja kezelni, hogy a feszültség derűvé változik. A két ünnep közötti napok inkább a
passzív pihenésnek kedveznek.

KOS

03. 21. – 04. 20.

OROSZLÁN

Örömmel és lelkesen készül a karácsonyra, amire minden oka megvan, nem véletlenül, hiszen a Kos jegyűek
éppen arról híresek, hogy sokkal jobban szeretnek adni,
mint kapni. Idén mindenkinek pont olyan ajándékot sikerül
vennie, amire szerettei vágynak. Szilveszterre tervezzen
nagyobb társasági eseményt.

BIKA

04. 21. – 05. 20.

05. 21. – 06. 21.
Ebben az évben nem sok kedve volt a karácsonyi készülődéshez, de annál több örömöt szerez majd maga az ünnep.
A december 5-i újhold kiváló ötleteket adhat egy tartósnak
tűnő új hobbihoz, ami akár az ünnepeket is bearanyozhatja. A szilveszter nem egészen úgy alakul, ahogyan szeretné, azonban egy érdekes új kapcsolat mindenért kárpótolni fogja.

RÁK

06. 22. – 07. 22.
Az ön számára a családi élet a legfontosabb a világon.
Nem csoda hát, hogy karácsonykor van legjobban elemében, és már előre örül annak, hogy szerettei között tölthet
el hosszabb időt. A két ünnep között különösen sok figyelmet szentel a házimunkának, ezért nem baj, ha szán egy
kis időt a pihenésre is.
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07. 23. – 08. 23.

Ne akarja, hogy minden úgy történjen, ahogyan kívánja, még
akkor sem, ha ön ezt így látja mindenki számára a legkedvezőbbnek. Ez ugyanis feszültté teheti az egész család karácsonyát. Szerencsére némi humorral sikerül leküzdenie a felmerülő vitákat, és ha még lazít is egy kicsit, akkor garantált, hogy
mindenki jól fogja érezni magát az ünnepek alatt.

SZŰZ

Ha a hónap elején alaposan felkészült a karácsonyra,
akkor az ünnepek előtti napokat akár pihenéssel is tölthetné. Lehet, hogy az ünnepek alatt kicsit többen veszik
majd körül, mint más karácsonyokon. Szilveszterre sok
helyről kap meghívást, de egy percig se aggódjon, mert
végül sikerül a lehető legjobbat kiválasztania.

IKREK

11. 23. – 12. 21.
Ez a hónap annyi energiával ajándékozza meg, hogy még önmagát is meglepi. Eleven és vidám lesz, amivel környezetét is felvillanyozza. Legjobban akkor érezné magát, ha a szilvesztert
valami távoli helyen töltené, ahova esetleg már régóta vágyott
elmenni. Ez az utazás kellemes meglepetéseket tartogathat.

08. 24. – 09. 23.
A karácsony előtti napokban valamivel több munkája lesz,
mint ahogyan ezt tervezte, de szerencsére a segítség nem
marad el. Nem lesz igazán ünnepi hangulata, de azért ez nem
veszi el más örömét. A két ünnep között egy kellemes látogató lepi meg, aki ráadásul még jó híreket is hoz. A szilvesztert
kisebb társaságban töltse, lehetőleg valakivel kettesben.

MÉRLEG

09. 24. – 10. 23.
Az ünnep előtti ki két napban valóságos vásárlási láz kapja el.
Mindenkinek szeretné a legszebbet, a legjobbat és a legdrágábbat venni, és bizony, nem kizárt, hogy így sok felesleges
dologra is pénzt költ. A két ünnep között szívesen vesz részt
társasági eseményeken, főként akkor, ha ezek elegáns helyeken vannak. Öltözzön fel csinosan és élvezze az élet örömeit.

SKORPIÓ

10. 24. – 11. 22.
Ha az előző időszakban nem volt elég ideje a családtagjaival
foglalkozni, akkor ez a két hét remek időszakot teremt, hogy
ezt bepótolja. A két ünnep között azonban nem tud annyit
pihenni majd, mint ahogyan azt eltervezte, mert egy váratlan határidős munkát szeretne még ebben az évben befejezni. Semmiképp ne halassza 2011-re, még akkor sem, ha nincs
igazán kedve dolgozni.

fejtörő

SZÍNES, MINT
AZ ÁRNYÉK
A hóembernek öt
árnyékot is rajzoltunk,
holott csak egy az
igazi, a többi hamis.
Melyik az övé?

KÜLÖNBSÉGKERESŐ
Keress a két kép között különbségeket!
Mire jutottál?

EGY KIS MATEK
A téli szünet napjaiban ötször esett a hó. Ha délelőtt esett,
akkor délután már nem. Volt hat verőfényes délelőtt és hét
napsütéses délután. Hány napig tartott a téli szünet?
Megfejtés:
KÜLÖNBSÉGKERESŐ
Megfejtés: EGY KIS MATEK: 9 napig tartott a téli szünet. (5 hóeséses félnap, 6 napos délelőtt és 7 derűs délután); SZÍNES, MINT AZ ÁRNYÉK: Az ötös árnyék a hóemberé.
A rejtvény megfejtés ét december 13-ig kérjük nyílt levelezőlap on szerkesztős égünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budap est, Pálya utc a 9.). Decemberi rejtvényünk helyes beküldői között
könyvcsomagot sorsolunk ki. A novemberi nyertesek: Bolgovics Andrásné, Kisújszállás; Richter Tiborné, Miskolc; Kovács Lóránd, Komárom; Farkas János, Vízvár; Hoffmann Csilla, Diósd. Gratulálunk!
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Kata álma

Mivel érkezik a herceg?
„El tudnám képzelni ezt a szép fülbevalót.
Remekül állna az estélyimhez.”

Lehet, hogy mégis tankolnom kellene? HMM, de
egyedül hová venném fel ezt a szép ékszert?

Csöngetnek!

„Ki lehet az ilyen későn?”

„Te hogy kerülsz ide?”

„Azzal most ne törődj!

Vedd fel a legszebb ruhád!”

MOL Blue Kártya
Ajándékozzon szabadon!
A Blue Kártya sokrétû és elegáns ajándékozási forma, mely segítségével
a MOL-töltôállomások valamennyi terméke és szolgáltatása megvásárolható.
Kedveskedjen szeretteinek, vagy üzleti partnereinek ezzel az egyedi
utalványkártyával.
Az egyedi MOL Blue Kártyákat keresse a kijelölt MOL-töltôállomásokon!

