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Csányi Sándor márciustól a MOL – Új Európa Alapítvány
jószolgálati nagykövete. A Radnóti Színház színésze azt
vallja, hogy a tehetséges, de nehéz körülmények között
élő gyerekek tanulmányainak, és a beteg gyermekek
gyógyulásához nélkülözhetetlen terápiáknak a támogatása a lehető legjobb befektetés egy országnak. Életében fontos szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás, közéleti szereplőként pozitívan és ösztönzőleg kíván
hatni tágabb környezetére.
A tehetséget, vagy az igazi gyógymódot ugyanis nem
elég megtalálni, támogatni is kell. Sok családban nincs
elég pénz a mesterhangszer megvásárlására, a külföldi
versenyeken való részvételre. Számos kiváló és kitartó
intézet küszködik forráshiánnyal, nem jut elég pénz
a beteg gyerekeket lelkileg is gyógyító terápiákra.
A 2006 óta működő Új Európa Alapítvány pályázati
programokon keresztül segíti a fiatalokat a sport és
a művészet területén. Részt vállal a tehetséggondozásban, a fiatal művészek és ifjú kutatók tehetségének
kibontakoztatásában, valamint gyermekgyógyító
programján keresztül élmény- és művészetterápiás
programokat támogat.
Csányi Sándor a tehetséggondozás és a gyermekgyógyítás területén saját elképzeléseit is szeretné integrálni
a MOL – Új Európa Alapítvány munkájába.
Jó olvasást kívánok!

Pánczél Andrea
magyarországi
kommunikációs igazgató

Csányi Sándor
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AUTÓS-MOTOROS HÍREK
Tovább hódítana a Gumpert Roland
Gumpert komolyan gondolja, hogy konkurenciát teremt a Ferrarival és a Porschéval szemben.
Az Audi egykori motorsportfőnöke a 800 lóerős Apollo után egy új, kevésbé erős, de elegánsabb túrasportkocsival jelentkezik. Az olasz
Carrozzeria Touring Superleggera cég által tervezett Tornante a Genfi Autószalonon mutatkozik be a közönségnek.
Lóerőkúrán a Kia Sportage A Kia
modelljei közül a Sportage SX Kanadában forgalmazott változata kapta meg először azt a
274 lóerős turbómotort, amit eddig a Hyundai
Genesisben használtak. Az összkerékhajtásos
hobbiterepjáró jó választás, mert optimálisan
tudja elosztani a tengernyi lóerőt. Egyelőre kérdéses, de korántsem zárható ki, hogy a felhizlalt Sportage-t Európában is beveti majd a Kia.

Rekordáron kelt el a legenda...
130 ezer dollárért (mintegy 26 millió forintért)
kelt el egy Las Vegas-i árverésen egy igazi ritkaságnak számító BMW versenymotor. Az R51
RS típusú gépet az 1930-as években kezdték
gyártani Münchenben, a maga korában a pályaversenyek rettegett bajnoka volt. A kalapács
alá került modell a három épségben megmaradt versenymotor egyike, közülük is a legkülönlegesebb, ugyanis nincs restaurálva. A híres
daytonai versenyek előtt kiadott hitelesítési
cédulák is ott vannak a kormányon.

A sportos vonalat erősíti az Alfa Alfa
Romeo 4C GTA néven érkezik még idén a torinói
autógyár új modellje, amely a jelenlegi Spidert
lesz hivatott nyugdíjba küldeni. Gyári forrásokra alapozott információk szerint a modellbe az
Alfa-tulajdonos Fiat gyár 1,75 literes, 260 lóerős
turbómotorja kerül. Ezzel a húzással, azaz egy
elérhető árú, gyors sportkocsival, az Alfa egy csapásra visszaküzdhetné magát a vevők kegyeibe.

990 Nm-t tud az új Pagani Zonda
A kultuszstátuszba került sportautó Huayra nevű
utódát egyelőre csak szűk körben mutatták be
azoknak, akik esetleg meg is tudják venni. A kis
privát autógyártó új ékköve az AMG-től kapott
12 hengeres motort alakította át, így az 770 lóerőt
és 990 Nm nyomatékot tud leadni, ráadásul mindössze 1300 kilót nyom az autó, így elérthető a
három másodperc alatti 0–100-as gyorsulás.
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Az egyliteres álomhatár alatt a Volkswagen

A Volkswagen belépett a csodák birodalmába. Január végén a Katari Autókiállításon mutatta be a wolfsburgi gyár
a Formula XL1 névre hallgató tanulmányát, amelynek üzemképes változata 100 kilométeren beéri 0,9 liter gázolajjal, ami lényegesen kevesebb, mint bármelyik mai hibrid modell fogyasztása. Az autó természetesen ultrakönnyű,
szénszálas karosszériát kapott, mindenből a legkönnyebb alkatrészek kerültek bele. A hajtásról egy 48 lóerős
TDI-motor és egy 27 lóerős villanymotor kombinációja gondoskodik. Az autó közeg-ellenállási együtthatója
(Cd 0,186) és károsanyag-kibocsátási mutatója (24 g/km) is elképesztően alacsony. Ugyan még nem érett meg
szériagyártásra a Formula XL1, de közelebb áll az utcai autókhoz, mint bármelyik eddigi kis fogyasztású prototípus.

Luxus törpe
az Aston Martintól

Közel tízmillió forintnál kezdődik majd az Aston
Martin legújabb, a sikeres nagyvárosi nők körében
státuszszimbólumnak szánt kisautója, a
Cygnet ára. Pedig az autó valójában egy
stílusosan feldíszített Toyota IQ, ami
megkapta az Aston Martin emblémáját. Az 1,3 literes, 97 lóerős motor
ugyanaz maradt, mint ami az
IQ-ban is dolgozik. Lesz egy különleges fehér és fekete sorozat is,
melyekhez ajándékba jár egy nem
kevésbé értékes, ötrészes
Bill Amberg táskakészlet.

Tökéletes másolatok

A japán Premier4509 tuningcég profilja a hasonmáskészítés: japán sportkocsik alapjaira jól ismert európai, amerikai modellek kasztniját építik rá.
Persze nem tökéletesen lemásolva azokat, de azért jól azonosítható formában, tökéletes munkát végeznek a japánok, akkor is, ha egy
Toyota Suprából építenek Bentley-t, vagy egy Aston Martin
V8 Vantage-t. Az autók egyedi megrendelésre készülnek, szénszálas karosszériával és rendszerint 500-600 lóerős motorokkal. Az
autókba a teljesítménynek megfelelő fékrendszerek, hétsebességes váltók és sportos futóművek kerülnek.

AUTÓS-MOTOROS HÍREK

M-csomagot kap a legkisebb X-es BMW
A BMW X1 és a sportosság barátai egyszerre csaphatnak a levegőbe:
a modellhez ugyanis megkezdték az M-csomagok árusítását. A külső
tuningjegyek már messziről is látványosak: a módosított hűtőrács,
a szélesített küszöbök és az új felnik azonnal felhívják magukra
a figyelmet. A belterét az alcantara szövet otthonosabbá,
a jól ismert M-kormány pedig sportosabbá teszi. Ennél is fontosabb azonban, hogy az X1 M-ben mutatja be a BMW az új kétliteres soros négyhengerest, ami leváltja az eddigi V6-os motort.
A duplaturbós, közvetlen befecskendezésű, VALVETRONIC szelepvezérlésű motor 245 lóerős, a maximális nyomatéka pedig
350 Nm. 6,1 másodperc alatt gyorsul százra, a fogyasztása
pedig alig 8 liter vegyes ciklusban.

Amerikai formát kap a Fiat új egyterűje

A Freemontot a Genfi Autószalonon mutatja be a Fiat – az olaszok nem titkoltan nagy reményeket fűznek a torinói gyár új egyterűjéhez. A Freemont egyébként furcsa autó, már csak
azért is, mert valójában, néhány változtatástól eltekintve, teljesen megegyezik a Dodge
Journey-vel. A hétüléses családi autóba a Fiat a 3,6 literes, V6-os benzines mellett egy
140 és egy 170 lóerős kétliteres dízelmotort is kínál, ami elengedhetetlen az európai piacon.
Ahogy az is, hogy kellemesebb, igényesebb anyagok kerüljenek az utastérbe, amit a Fiat meg
is ígért. A közel öt méter hosszú autó csomagtere a harmadik üléssort lehajtva 1460 literesre
bővíthető, azaz a sokoldalú családi modell lehetősége mindenképpen megvan benne.

Vírus támad a Moto2-re

A motorosok veronai seregszemléjén mutatta be egyedi tervezését Rodrigo Ascanio. A Riminiben dolgozó tervező a Vyrus
986M2 jelzésű gépet a Moto2 versenyek mezőnyébe szánja,
és nem is alaptalanul. A tervezés során végig a sorozat szabálykönyve volt az irányadó, azaz a köpeny alá a kötelező Honda
CBR600 RR blokk került. A borítás teljes egészében ultrakönynyű karbon, a Vyrus agykormányzású, ami korlátozza az első
kerék elfordíthatóságának mértékét, a kormánymű maga pedig
a kerékagyban kerül elhelyezésre és nincsenek villák a kerék és
a kormány között.

50 éves a legszebb Jaguar

Idén ünnepli 50. születésnapját a legendás Jaguar E-Type modell, amelyet
1961-ben mutatott be az angol gyár. A kezdetben 3,8 literes, 268 lóerős
motorral szerelt autók elérték a 240 km/h végsebességet, amivel
a kor leggyorsabb autói közé tartoztak. 1968-ig közel negyvenezer darabot adtak el az első szériából, majd 1975ig további harmincötezer talált gazdára. Az E-Type-nak
a mai napig népes rajongótábora van, ezt kihasználva a Jaguar az év valamennyi nagy autókiállításán, azaz
Genfben, a Goodwood Festival of Speeden és a különleges autókat felvonultató Concourse d’Elegance kiállításokon is
nagyszabású bemutatókkal készül.
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MÁRCIUSI SZÁMUNKBAN FOLYTATJUK A JÁRMŰVEZETŐKNEK
SZÁNT SOROZATUNKAT ; ÚJABB 5 OLYAN TANÁCCSAL
ISMERKEDHETNEK MEG, AMELYET HA BETARTANAK , ELKERÜLHETIK
A VESZÉLYES HELYZETEKET AZ UTAKON.

1. Ne álljon meg és ne tolasson az autópályán!
Az autópályán csak a legszükségesebb esetben álljon meg, de ilyenkor legyen rendkívül óvatos, mert
az autópálya leállósávja veszélyes hely, főleg csúcsforgalomban. Az autópályán való tolatás pedig teljesen megengedhetetlen. Ha elvétette a kijáratot az
autópályáról, akkor nem tehet mást: folytatnia kell az
utat a következő kijáratig!
2. Teljes mértékben vegye figyelembe
a stoptáblát!
Megállni annyit jelent, hogy a jármű mozgásának teljes egészében meg kell állnia. A stoptábla figyelmen

kívül hagyása a közlekedési szabályok leggyakoribb
és legsúlyosabb megsértése. Nagyon sok járművezető és utas szenvedett halálos sérülést éppen ennek
az elemi szabálynak a megsértése miatt.
3. Figyeljen a vadon élő állatokra!
Az őzek, vaddisznók és más, vadon élő állatok egész
évben, a nap 24 órájában aktívak, de leginkább a
tavaszi és az őszi hónapok, valamint a sötétedési és
hajnali napszakok a kockázatosak. A vidéki utakon
az állatokkal való ütközés valószínűségét a forgalmi
jelzések gondos figyelésével, lassúbb haladással és
az előttünk haladó gépkocsiktól való távolság megnövelésével csökkenthetjük.

4. Ne feledkezzenek meg a világításról!
A lámpák nemcsak arra szolgálnak, hogy mi lássunk,
hanem arra is, hogy láthatók legyünk. A közlekedési szabályok előírják az egész évben való világítást.
Ennek az előírásnak a tompított fény vagy a speciális, nappali menetjelző lámpa (DRL) bekapcsolásával
tehetünk eleget. A gépkocsi szélét jelző, vagy egyéb
fények bekapcsolásával nem felel meg az egész
évi világításra vonatkozó jogszabálynak!
5. Lassítson, ha esik az eső vagy hull a hó!
Ehhez a tanácshoz nem kell kommentár. De talán
mégis: amikor megered az eső, az első percekben
az út rendkívül csúszós.

SZTÁRTESZT

NŐ
 XXI.
ZSÉDA

SZELÍDEN , ÁBRÁNDOSAN , HALKAN ÉS KISLÁNYOSAN KEDVES .
O LYKOR TÉTOVÁN ÉS MERENGŐN VÁLASZOLGAT. K ERESEM , HOL
AZ A DÍVA , AZ A DINAMIKUS , HATÁROZOTT, ERŐT ÉS ÖNBIZALMAT
SUGÁRZÓ , RAGYOGÓ NŐI SZEMÉLY, AKIT ISMEREK A SZÍNPADRÓL .
N EM ÉRTI . A ZT HITTE , BESZÉLGETNI JÖTTEM , PEDIG TÉNYLEG .
J ÓLESIK PÓZTALAN , MEGFONTOLT ŐSZINTESÉGE .
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SZTÁRTESZT
Az autózással kezdjük. Sokat vezet, dinamikusan, de
azért nőiesen: telefonál, ügyet intéz, rendet csinál, és
ha úgy alakul, sminket igazít az autóban, ahogy kell.
Megteheti könnyedén, a kocsija automata, imádja.
A pályáján vállalja a bátor, sokszor kockázatosnak is
tűnő döntéseket, az autóban, köszöni szépen, örül,
ha nem kell folyton váltani.
Stílus&Lendület: Betartod a szabályokat?
Zsédenyi Adrienn: Az utakon? Persze.
S&L: Ha nem tartanád be, bevallanád?
ZS. A.: Néha biztos velem is előfordul, hogy nem pontosan ötvennel közlekedem, de alapvetően szeretem
és tisztelem a szabályokat. Vannak olyan alapvető
elvek, értékek, törvények, amiket semmilyen körülmények között nem hágok át. A szabályok, ha jól használjuk őket, segítenek, mankót adnak az életben.
S&L: És ha hibás döntést hozol?
ZS. A.: Másodszorra nem teszem, tanulok belőle.
Kétszer nem lépek bele ugyanabba, ahogy például énekelni sem szoktam kétszer ugyanarról. Ez egy

ZS. A.: Lehet, hogy korról korra változik az, hogy mit
látunk szépnek, vagy hogy mi az elvárt viselkedési norma egy nőtől, de az alapvető női értékek nem
változnak. A szerepek talán igen. Több helyen, többféleképpen kell megfelelnünk. Mindegy, hogy politikusként, orvosként vagy művészként álljuk meg
a helyünket a világban, akkor lesz hiteles az, amit
teszünk, ha a női erőt hívjuk segítségül. Persze, attól
még, mert dolgozunk, nem háríthatjuk el magunktól a hagyományos női feladatokat! A gyereknevelés,
az otthonteremtés továbbra is ránk vár, és ez így van
rendjén! Ugyanakkor a családoknak meg kell tanulni megosztani a feladatokat, kölcsönösen segíteni
egymást.
S&L: Te mennyit kapsz?
ZS. A.: A férjemtől mindent. A miénk egy mesebeli házasság. Már 10 éve tart, a kisfiúnk gyönyörű,
nagyon szeretjük egymást, nincsenek titkok. Egyek
vagyunk, de hagyunk levegőt is a másiknak. Mindent megbeszélünk, közösen találjuk ki a jövőt, mindenben segít. Olyan ő nekem, mint egy jó boksz-

„...a nő igazi értéke
a nőiességében rejlik.”
út, ami folyamatosan előrehalad. Beépül mindaz, ami
volt, de folyton új kihívások, új gondolatok ébrednek,
amiket szeretnék dalban megfogalmazni.
S&L: A Rouge című albumod dalai mind rólad szólnak? Az a sokféle nőci mind te vagy?
ZS. A.: Igen, én. Illetve mindazok a hangulatok, érzések, amiket valaha magam is megéltem. Igen, ilyen
sokfélék vagyunk mindannyian, és ennek tudatában
kell lennünk, ezt fel kell vállalni. Fontosnak tartom,
hogy megfogalmazzuk a nőt a huszonegyedik században. Átalakulóban vannak a női-férfi szerepek, újféle módon kell már vállalni magunkat. Ugyanakkor
bármennyit változik is a világ, a nő igazi értéke a nőiességében rejlik. Abban a csodálatos képességben,
ahogy szintetizálni képes a minket körülvevő világ
dolgait, hogy otthont tud teremteni, érzéseket képes
közvetíteni.
S&L: A hagyományos nőideálnak befellegzett?

edző. Súg, hogy mibe kell beleállni, honnan jöhet
pofon, mikor érdemes inkább elhajolni. Remek csapat vagyunk.
S&L: A kisfiaddal tudsz eleget foglalkozni?
ZS. A.: Mindig ott vagyok, ahol jobban kellek. Nem
hiszem, hogy „huszonnégyórázni” szükséges egy gyerekkel. Az a fontos, hogy az együtt töltött idő ihletett legyen és koncentrált. Ugyanígy vagyok a
munkámmal is. Amikor az Aréna Koncert show
sikere volt a tét, akkor nagyon fegyelmezetten odament a sok energia. Egy évig készültem rá, fizikailag
és lelkileg is kellett tartani magam. Úgy éltem akkoriban, szigorú napirenddel, mint mondjuk Madonna,
vagy Beyonce, akik atlétákat meghazudtoló fegyelemmel készülnek egy-egy új fellépésre.
S&L: És úgy is érezted magad a színpadon?
ZS. A.: Nem lehet másként! Ez ugyanaz a színpad!
Az én koncertem május 28-án volt az Arénában,

Utakra hangolva
Delta 1.8 Di-Turbo Jet Executive
200 LE Sportronic E5
Motor:
Lökettérfogat:
Max. teljesítmény:
Max. forgatónyomaték:

1.8 Di-Turbo Jet benzines
1742 cm3
147 kW/200 LE

320 Nm, 1400 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:
4,5/1,8/1,5
Max. sebesség:
230 km/h
Gyorsulás
7,4 mp
Fogyasztás: 11,1 városi / 5,9 városon kívül / 7,8 vegyes
Ár :
8 845 000 Ft (EURO 5)
Fontosabb felszereltség/extrák:
Alapáron kínálja a következő szolgáltatásokat: reaktív felfüggesztés, parkolóradar, Bluetooth-kihangosító,
6 légzsák, kétzónás, automatikus klímaberendezés,
Granluce napfénytető, térképes navigáció komplett
Európa-térképpel, ködfényszórók kanyarfény funkcióval, valamint hűtött rekesz az első kartámasz alatt.
Az utastérben a Lancia Delta Executive kiváló minőségű ülésekkel csábít, új, széles, oldalt előreívelő fejtámlákkal, kettős, sötétített üvegű környezeti világítás a
tetőkárpitban, és új, elegáns öltésekkel díszített bézs
bőrülések és bőr műszerfalbetét.

Delta 1.8 Di-Turbo
Jet Executive 200 LE
Sportronic E5
a következő kenőanyagot ajánljuk:

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

www.olajexpressz.mol.hu
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SZTÁRTESZT

Lancia Delta Executive

Adrienn nagyon ragaszkodik a tárgyaihoz, így az autókhoz is. „Ennél jobbat és szebbet nem is
választhattam volna. Gyönyörű a design, egyedi a külső, csodás kényelmi és biztonsági funkciókkal szerelték fel. A tervezője biztosan gondolt a nőkre, ebben az autóban szinte minden gombnyomásra működik.”

Beyonce éppen egy hónappal előttem állt ugyanott.
A különbség csak az, hogy ő évente kétszázszor valósíthatja meg az álmát, nálunk ez egyetlen napban
csúcsosodik. De én arra törekszem, hogy a közönség
ne érezze azt, hogy most valami mást, valami kevéssé profit lát.
S&L: Vágysz a világszínpadra?
ZS. A.: Persze, az is a továbblépés egy foka lenne,
de talán nem akarom eléggé, vagy nem jött még el
az ideje annak, hogy a nemzetközi porondon is megmutassam magam. Nem hiszek a csodákban. Nem
hiszek abban, hogy jön majd valaki messziről és tálcán kínálja nekem a nemzetközi sikert. Egyelőre én
idehaza szeretném megmutatni, azt, ami bennem
van. Szeretem ezt a nyelvet, a kultúránkat, a közönséget. Szeretek magyarul énekelni. Szeretem, hogy
értik az érzéseimet, a gondolataimat.
S&L: Megbecsültnek érzed magad?
ZS. A.: Büszke vagyok mindenre, amit elértem. Úgy
érzem, a helyemen vagyok, hisz minden eljutott az
emberekhez, amit létrehoztam. Értékelik a munkámat,
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odafigyelnek rám, jelen vagyok rádióban, újságokban,
közhasznú rendezvényeken, akkor is, amikor épp nincs
semmi szakmai újdonság velem. Mi ez, ha nem siker?
S&L: Hogyan lehet ezt szinten tartani?
ZS. A.: Úgy, hogy néha egy kicsit elengedem. Rájöttem, hogy nem lehet állandó nyomás alatt élni.
Összeroppant a nagy felelősség, hogy megint valami
eredetit, és nagyot kell letenni. Ezt nem lehet kibírni.
Szeretném a következő lemezt valahogy lazán kigurítani. Nem köt semmi, adok magamnak időt. Ezt a
luxust ki kell tudni használni, kivárom, amíg megszületik az új, és majd akkor, teljes fegyverzetben jövök
elő vele.
S&L: Akkor most egy kellemes alkotói szakaszban
vagy?
ZS. A.: Igen, gyűjtök, próbálgatok, keresgélek, figyelek. Fontosnak tartok bizonyos klasszikus értékeket,
de az borzol fel, ami újdonság. Bármely műfajban
lenyűgöz, ha valaki feltalál valamit, ami korábban
nem volt. Ha úgy fogalmaz meg életérzést, ami kifejezi a kort, amiben élünk, és a viszonyunkat mindeh-

hez. Ez izgat, és efféle bizsergést szeretnék adni a
közönségemnek is. Keresem, mi az, ami szép és jó,
és kell az embereknek.
S&L: Szerinted, mi kell az embereknek?
ZS. A.: Az emberek egyre nehezebben beszélnek az
érzéseikről. A zene egyfajta csatorna, ahol az érzelmek, a könnyek és a nevetés áramolni tud. Energiaáramlás ez a nézők és én közöttem. Szeretem, ha
feltöltődve távoznak egy-egy koncertemről, ha el tudják vinni magukkal azokat a kis érzelmi csomagokat,
amik aztán elővehetőek a legnehezebb hétköznapokon is. Mindemellett, legalábbis nekem, fontos
az is, hogy nagyon jól szórakozzanak!
Pataki Katalin

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

1000

WARREN
WINIARSKI
(Kalifornia)

DENIS ROLAND
BILLECART
(Champagne)

OLIVIER
HUMBRECHT
(Elzász)

PIERRE MONTÉGUT
(Bordeaux)

KOVÁCS ÁKOS

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

Jegyértékesítés: www.VinCE2011.com

MESEAUTÓ

BOLDOG

SZÜLETÉSNAPOT,

AUTÓ!

Benz PatentMotorwagen 1886
125 ÉVE KAPTA MEG A SZABADALMI BEJEGYZÉST
ROBBANÓMOTORRAL HAJTOTT JÁRMŰVÉRE K ARL B ENZ .

A PÖFÖGŐ SZÖRNYETEG MÁSFÉL ÉVTIZED ALATT NYUGDÍJBA
KÜLDTE A LÓVONTATÁSÚ KÖZLEKEDÉST ÉS MEGHÓDÍTOTTA
A FÉL VILÁGOT.

M ÁRA AZ AUTÓIPAR EMBEREK MILLIÓINAK

AD MUNKÁT, ÉS ÉLETÜNK NÉLKÜLÖZHETETLEN RÉSZÉVÉ VÁLT.

L APOZZUK FEL A HISTÓRIÁSKÖNYVET, ÉS NÉZZÜNK MEG
KÖZELEBBRŐL IS NÉHÁNY LEGENDÁS MODELLT.

Ford Model T

Karl Benz agyában néhány évvel korábban született meg a gondolat, hogy ideje valami önjáró
szerkezetet összerakni, elvégre az omnibusz már kissé divatjamúltnak számított, ráadásul a gőzmozdonyok révén
már a technológia kiindulópontja is adott volt. Ezt fejlesztette tehát tovább Benz és ebből lett az első szabadalmaztatott
autó (azaz Patentwagen). A 958 köbcentis motor 0,8 lóerőt
adott le, a háromkerekű automobil végsebessége 13 km/h
volt. A kezdetben csak a mannheimi gyalogosokat és lovakat
ijesztgető jármű 1888-ban bizonyította életrevalóságát, amikor a tervező felesége, Bertha Benz maga mellé ültette két
fiát, és így kocsikáztak át a száz kilométerre lévő rokonokhoz. Ez a kaland bebizonyította, hogy az autó valóban képes
helyettesíteni a lovaskocsit.

Az első népautó, a gépkocsi, amely beindította az autós forradalmat. A detroiti autógyáros Henry Ford megbízásából két magyar, Galamb József és Farkas Jenő, illetve egy amerikai mérnök,
Childe Harold Wills tervezte. Kreativitásuk eredménye lett a Ford Model T, amelyet 1908-ban
kezdtek el gyártani. Az autónak nem a 2,8 literes, 20 lóerős motorja volt az igazi vonzereje, hanem a kis túlzással szinte mindenki számára megfizethető ára (ezért is készült kezdetben csak egy színben, ami a fekete volt). 1914-re végbement a gyártás teljes gépesítése,
ami még olcsóbbá tette az autót. Még ma is elképesztő leírni, hogy a modell gyártásának 1927-es leállításáig mintegy 15 millió Model T talált gazdára világszerte. Az autót ugyanis az Egyesült Állomokon kívül
gyártották Európában, Ausztráliában és Brazíliában is.

MESEAUTÓ

Volkswagen Typ 1

Azaz a „bogárhátú” Volkswagen, ami az autógyártás számos, vélhetően megdönthetetlen rekordját tartja. Ennek a modellnek a tervezésében is
döntő szerepet játszott egy magyar mérnök, név szerint Barényi Béla. Az ő tervei alapján született meg 1945-ben az a modell, amely egyenes ági,
de jóval korszerűbb leszármazottja volt a két világháború között gyártott német „népautónak”. A Bogár a maga idejében jóval nagyobb, erősebb és
komfortosabb volt, mint a hozzá hasonló kisautók. A masszív felépítmény és az autó hátuljában zümmögő léghűtéses motor (1100 és 1600 köbcenti közötti hengerűrtartalommal) pedig hosszabb utazások alkalmával is megbízhatóan működött. A Bogár eredeti változatát 2003-ig tartotta
gyártásban a Volkswagen, az utolsó darabokat Latin-Amerikában állították elő. Összesen több mint 21 millió Bogár repült ki a gyártósorokról.

Fiat 500 (Topolino)

Olaszország vesztesen került ki a II. világháborúból. Az országnak egy bő évtized kellett, mire magához tért. A gazdasági és társadalmi változások szoros
kölcsönhatásban működtek: az emelkedő életszínvonal létrehozott egy, az autóipar számára
nagyobb piacot. A lakosság növekvő mobilitása pedig jótékony
hatással volt a gazdaság
egészére. Erre alapozva
született meg a Fiat egyik
mérnökének, Dante
Giacosának az agyában egy városi kisautónak, a Fiat 500-nak (amit az olaszok csak Topolinónak, azaz
„kisegérnek” hívtak) a gondolata. A mindössze három méter hosszú kisautót egy
479 köbcentis, 13 lóerős motor hajtotta. Igazság szerint olyan kicsi volt, hogy Bud
Spencer egyedül is kitöltötte, mégis másfél évtizeden át volt az olasz famíliákban
családtag, amivel gond nélkül el lehetett jutni Milánóból Nápolyba.

Trabant 601

A keleti blokk álomautója, amelyre sokan talán jobban vágytak,
mint egy 1300-as Daciára. A Trabant elődje 1955–57 között
készült Zwickauban, ez volt az első német autó, ami műanyag
borítású karosszériával készült. Az „igazi” Trabantok gyártása
1957-ben indult a P50-es modellel, majd 1964-ben mutatkozott be a legendás 601-es modell. Kétütemű, kéthengeres, 594
köbcentis motorjuk kereken 26 lóerőt adott le, 3000 percenkénti fordulat mellett pedig 54 Nm-es nyomatékot tudott felmutatni.
A modellt 1991-ig gyártották limuzin, kombi és kabrió (a határőrség számára) kivitelben. Közel 2,8 millió darab talált belőle gazdára, szimbóluma lett a KGST-nek és a szocializmusnak.
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MINDENNAPOKBAN HASZNÁLT TEMÉRDEK TECHNIKAI KÜT YÜ KÖZÜL

JÓ NÉHÁNY A KONYHÁHOZ KAPCSOLÓDIK .

ÚJDONSÁGOKKAL

IT T IS

TALÁLKOZUNK , LEGYEN SZÓ EGY TURMIX ELKÉSZÍTÉSÉRŐL VAGY EGY
HŰSÍTŐ SZÉNSAVAS ÜDÍTŐRŐL .

SodaStream Fizz – Üdítő pillanatok

A SodaStream szódavíz-, illetve ízesített szódakészítő gépe hasznos és
szép tartozéka lehet egy konyhának. A négyféle színben (fehér, fekete,
piros és zöld) kapható gép saját CO2-palackkal és saját gyártású, kimondottan szénsavas italokhoz fejlesztett szörpökkel használható. A majd harmincféle szörp között akad kóla, light kóla, illetve többféle gyümölcsízesítésű, de találni izotóniás és különleges kiadásút is, ez utóbbiak bodza- és
fehéráfonya-ízűek. A FIZZ különlegessége az LCD kijelző, amelyen az ital
szénsavasságát ellenőrizhetjük.
Ára: 32 990 Ft, szörpök: 990–1490 Ft
Info: www.sodastream.hu

Electrolux ESB4600 –
Megkeverve

A gyümölcsös vagy egyéb italokhoz szükséges nagy teljesítményű és hatékony aprítással eddig együtt járt a sokszor fülsértően hangos motorzaj. Az
ESB4600 Powermix SILENT készülék a korábbi típusokhoz képest tízszer
halkabban (80 dB) üzemel, az egyedi, háromszög alakú kehelyforma, a
késkiképzés és a halk motor jóvoltából. A Powermix család 4600-as tagja mini aprítótállal együtt kapható, és a sok konyhai gép monotóniáját a
készüléktest padlizsán színe oldja.
Ára: 29 000 Ft
Info: www.elektrolux.hu
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iRobot Scooba – Viszlát, mosórongy

A konyha takarítása hálátlan feladat, sűrű konyhai jelenlét esetén akár napjában
többször is elő kell venni a felmosót. Akinek erre se ideje, se kedve, az ezt a feladatot bízza csak rá egy soha el nem fáradó robotra. A Scooba egyetlen feltöltéssel 80 m2 területet felügyelhet egy kerámiaburkolatú konyhában. A készülék
akkumulátorát a fali konnektorból táplált dokkoló látja el árammal: ha az akkumulátor lemerülőben van, akkor a készülék szépen visszamegy a dokkolóhoz feltöltődni. A kis mindenes a munka első szakaszában maga előtt seper, dörzskeféli
a szennyezett helyeket, felmos, majd felszárít. Enzimes takarítófolyadékja fertőtlenítő
hatású, és külön tartályba gyűjti a szennyezett vizet. Intelligens programja kikerüli a széklábakat, sőt a szőnyegeket is, ha vannak.
Ára: 129 900 Ft
Info: www.myrobot.hu

Siemens SN26T890EU – Design és csillogás

A Siemens legújabb mosogatógép-modellje külső megjelenésével „reddot” formatervezési díjat nyert, s ez nem is meglepő. A csodás megjelenésű gép az ajtó élébe rejtett kezelőszervekkel programozható; a bezárt ajtó felső részéről az éppen zajló folyamatokról kapunk adatokat, egyebek között azt, hogy mennyit kell várni
a mosogatás végeztéig. Az energia- és vízfelhasználásban, valamint a szárítási hatékonyságban egyformán A kategóriás a gép; E 50 °C nevű programja mindössze 10 liter vízzel és 1 kilowattóra áramot
fogyasztva mosogat el 14 terítéket.
Ára: kb. 209 900 Ft
Info: http://www.siemens-home.com/hu/

Philips HD4686/90 – Forráspont

A forró víz sok ital kelléke; de csak kevesen tudják, hogy a zöld tea csak 80 °C alatt adja át
tökéletesen ízeit és aromáját, az instant kávé 90 °C-nál oldódik és bontakoztatja ki ízvilágát,
a forró csokoládénak pedig 100 °C kell a teljes ízgazdagság eléréséhez. A Philips HD4686-on
digitálisan állítható be a hőfok, s a tartály külső része nem melegszik fel a benne lévő forró víztől. Négy menetben gondoskodik a biztonságról: lekapcsol, ha felforrt a víz, ha víz nélkül kapcsoljuk be, ha a tartályt levettük a talpról vagy ha rövidzárlat támadna. Különleges funkció a
melegen tartás – hogy a reggeli teendők közben se hűljön ki a kávénak, teának való vizünk.
Ára: 16 900 Ft
Info: www.philips.hu

Philips HD7860/60 – Kávémámor

A Philips Senseo kávéfőzőcsalád jellegzetes elhajló henger alakjától eltérően
az új Quadrante a profi kávéfőzők világát idéző kockaformával mutatkozott be. Nyolcliteres tartálya egy teljes család
vagy egy iroda napi kávéadagjának elkészítésére
is elegendő. Kévék tekintetében a Douwe Egberts
által kínált több tucatnyi ízfajtából tetszés szerint választhatunk gyengébb, erősebb, aromásabb
kávéfajtát. Két csésze kávé egy perc alatt készül
el, s a csészetartó a kedvenc csészénkhez állítható
– vagy ha hosszú kávéról van szó, akkor a bögrénk
magasságához.
Ára: 24 990 Ft
Info: www.philips.hu

2011. március | STÍLUS&LENDÜLET | 15

CÍMLAPSZTORI

„Á   

  ”
CSÁNYI SÁNDOR

CSÁNYI SÁNDORNAK ELEGE LETT A ROMANTIKUS VÍGJÁTÉKOKBÓL. IZGALMASABBNAK TARTJA
SZÍNHÁZI MUNKÁIT, A NYÁRRA TERVEZETT FORGATÁST, AHOL FÉLESZŰ CSIRKETENYÉSZTŐT
JÁTSZIK MAJD, MEG AZ ÜGYEKET, AMELYEKNEK – MÁS-MÁS OKBÓL – AZ ÉLÉRE ÁLL .
MOSTANTÓL PÉLDÁUL A GYÓGYULNI ÉS TANULNI VÁGYÓ GYEREKEKET, VAGYIS
A MOL ÚJ EURÓPA A LAPÍTVÁNYÁT KÉPVISELI MAJD.

Csányi Sándor alaposan meggondolja, mihez adja
a nevét. Pláne az arcát. Meggyőződése, hogy csak
akkor szabad valami mellé állni, ha azzal a legteljesebb mértékben tud és akar azonosulni. És innentől
kezdve nem az a fontos, hogy őt szeressék, hanem
azt az ügyet, amit képvisel.

A másik világ
A színész egyre inkább érzi, hogy a színpad és a filmek által szerzett népszerűségéből időnként ki kell
lépni. „Időnként muszáj átmenni egy másik világba,
bár ez nem megy mindig könnyen. Mert ha az ember
túl sokáig él jó körülmények között, akkor észre sem
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veszi, hogy alig kerül kapcsolatba a lelkével. Amikor
elvállaltam, hogy jószolgálati nagykövet leszek a MOL
Új Európa Alapítványánál, kérdeztem, hogy miért
nem kórházi gépek vásárlására fordítják inkább a
pénzt, nagy szükség lenne rájuk. Amikor megtudtam,
hogy egy gyereket legalább egy órán át kell győzködni, mire rávehető egy MR-vizsgálatra, a bohócdoktorok meg játszva húsz perc alatt megoldják ezt, akkor
megértettem, hogy miért nem tárgyakra költik a
pénzt. Másrészt az Új Európa Alapítvány támogatja a
tehetséges, de nehéz körülmények között élő gyerekek tanulmányait, amiről azt gondolom, hogy a lehető legjobb befektetés egy országnak.”

A színész választásai
Ami Csányinak sem rögtön sikerült a Színművészetin,
csak negyedszerre. Szóval, ha az alapítvány „reklámarcaként” ő kell, hogy legyen a példa, akkor akár kitartásra is buzdíthat. Ezenkívül sugallhat valamiféle mértéktartást. Minthogy váltig állítja: az állandó chipsevésbe és
kólaivásba előbb-utóbb belesatnyul a testünk. És ugyanúgy sorvad el a szellemünk, ha folyton csak a kommerszet fogyasztjuk. „Önmagában persze az elvont művészet sem fogyasztható, engem legalábbis egy idő után
untat. Szintén sablonokra épít, mint a romantikus vígjátékok. Ugyanúgy van megvilágítva, lehetőleg minden
sötét, a kamera lassan mozog és a szereplőknek

& Gabbana,
Haj: Sári Kata; Ruhák: Heaven, Gant, Dolce
Fotó: Oleg Borisuk; Stylist: Holdampf Linda;
nek.
Center
Design
VAM
a
ínért
Gold, Pinko, Guess. Külön köszönet a helysz

CÍMLAPSZTORI

„M INDENT FELEDTET
AZ , HA TÁNCOLHATOK !”
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a legritkább esetben van humoruk. Ráadásul van benne
egyfajta arrogancia a könnyedebb műfajokkal szemben.
És azokkal a művészekkel szemben is, akik a könnyű
műfajokat művelik. Nincs bajom a tucatszám készülő
romantikus vígjátékokkal, de kell melléjük más is.
Például nagyon örültem annak, hogy Bálint András rám osztotta a radnótis Naftalinban a 150 kilós,
bajuszos, szerencsétlen Szakolczay szerepét. Vagy
ott a Főfőnök, amit Anger Zsolt rendezett Lars von
Trier filmjéből, abban meg egy rémesen rossz, pökhendi színész szerepét kaptam. A vicc az, hogy amikor rossz színészt játszol, mindig azt hiszed, hogy a
kollégákról beszélsz, miközben magadról beszélsz!”
A színházi évad hátralévő része egyébként viszonylag laza lesz Csányi Sándornak, ami azt jelenti,
hogy újat nem próbál, ”csak” esténként van előadása. Következő nagy feladata egy nyári forgatás lesz.
Az első filmes Nyitrai Márton mozijában egy vidéki
”mokány csávót”, egy csirketenyésztőt játszik. Nagy
Zsolt lesz a vezér kétszemélyes bandájukban, mondhatnánk azt is, hogy az ”ész”, ha nem tudnánk, hogy
az agrárthriller főszereplőit teljesen flúgosra írták.
Mindenesetre kettejük közül is az idiótább-izgágábbat játssza majd Csányi. Az elkövetkező hónapokban,
azonkívül, hogy rendesen megtanul angolul, nincs
más feladata, mint hogy szálkássá eddze magát.

„...elvállaltam, hogy
jószolgálati nagykövet
leszek...”

Vannak ügyek
Az Új Európa Alapítványban egyelőre figyel és tanul.
Itt a főszereplők természetesen a gyerekek, és a gyerekekkel foglalkozó orvosok, tanárok, szülők. Az ő
éves munkájukat támogatja az alapítvány, hogy terveik, álmaik megvalósulhassanak, vagy kitartó háttérmunkájukhoz anyagi segítséget kapjanak. „Látássérült gyerekek lelkével foglalkozni vagy nehéz anyagi
körülmények közt élő tehetséges fiatalt éveken át
versenyekre felkészíteni, ezek mind olyan napi küzdelmek, amelyek ritkán kerülnek címlapra, miközben
óriási teljesítmény áll mögöttük. Pedig mindannyiunk lelkének kellenek a jó ügyek, kellenek a támogatások, létkérdés, hogy legyenek ezt célul kitűző alapítványok. Verset mondani vagy épp lovagolni velük
számomra egyszerűen jólesik. Minderről beszélni azonban, az inkább itt a „feladat”, kihívás, vagy
inkább mondjuk úgy: közös ügyünk kell, hogy legyen.
Sok ötletem van, hogyan segíthetem ezt a fajta
jószolgálati munkát.” – árulta el Csányi Sándor.
Ilyen, és ehhez hasonló ügyek azok, amelyekkel az
embernek előbb-utóbb találkoznia kell. Szó sincs
arról, hogy Csányi Sándor a fatalizmusról akart volna meggyőzni, sőt, még a buddhizmust sem ő hozta fel, amit vele kapcsolatban pedig igen gyakran
emlegetnek. A keleti filozófiában leginkább az tetszik
neki, hogy az az ember alapvető jóságából indul ki.
Benne pedig – mint egy rendes művészben –, hatal-
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Somlyai Dóra, a MOL kommunikációs igazgatója: „Programjainkhoz olyan együttműködő partnert
kerestünk, aki mind személyiségével, mind pedig ötleteivel hozzá tud járulni azok sikeréhez. Csányi
Sándor színművész személyében pont ilyen társra talált az alapítvány. Üdvözöljük a fedélzeten!”

mas szeretetéhség munkál. Egyszerű családból jött,
és nem akar a hirtelen gazdagabb világba csöppent
ember tipikus hibájába esni. Próbál inkább minél többet megtartani a múltból, amiben az ő szülei mindig
is kiszolgáló személyzet voltak: egyikük szobafestő,
másikuk pedig egy szociálisan átlagon felül érzékeny,
fiáért aggódó anyuka. Sanyi nagyon távolról idézi fel
azt a mélyen bevésődött emléket, amikor az általános

iskolás haverokkal poénkodtak egy hajléktalanon. Jót
röhögtek rajta, aztán elrohantak. Érezte persze, hogy
ez nem volt vicces, és otthon elmesélte, mi történt.
Dicséretet ugyan nem várt, azon viszont meglepődött,
hogy az anyukája nem lett dühös. Csak rettentő szomorú. Azt mondta, nem akarja, hogy az ő gyerekéből
ilyen érzéketlen ember legyen.
Ez a pillanat örökre megmaradt…

UTAZÁS

G

G

I SZAP -, SÓ -, RADON - ÉS
TERMÁLVÍZKÚRÁK

FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG – TARTJA A
NÉPI BÖLCSESSÉG. MEG PERSZE FÖLDBEN ÉS
VÍZBEN. KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN EGYMÁST
ÉRIK A FÖLD AJÁNDÉKAIVAL GAZDÁLKODÓ,
TERMÉSZETES „RENDELŐK”. VARÁZSLATOS
KÖRNYEZETBEN, SÓ- ÉS KÉNES BARLANGOKBAN,
HŐFORRÁSOKNÁL, SÓS VIZŰ TAVAKNÁL
KÚRÁLHATJUK KISEBB-NAGYOBB NYAVALYÁINKAT,

FRISSÍTHETJÜK FEL TESTÜNKET,

LELKÜNKET ÉS SZELLEMÜNKET.

Sugárzó áldás – a böcksteini barlang (Ausztria)
Salzburg tartomány wellnessparadicsomai közül a Bad Gastein-i télen sípályáival és gyógyfürdőivel, nyáron (az utóbbiak mellett) pedig a környék természeti
szépségeivel is hívogat. A Gastein völgye fölötti böcksteini gyógybarlanghoz egy
hosszú túra vezet fel, melynek végén így azt az élményt is megtapasztalhatjuk,
hogy milyen lehet az uránbányászok
élete. A barlang tudományosan is igazolt csodahely. Talán különösnek tűnik,
hogy a látogatókat igen lenge ruházatban kísérik a hegy gyomrába. Ami nem
véletlen, hiszen a célpontnál 40 foknál is melegebb van, így radonban gazdag meleg levegőt szívhat be a légúti
megbetegedésére orvosságot kereső
vendég. A kontroll mellett alkalmazott,
rövid távú, természetes radonsugárzás
elősegíti a sejtregenerációt, és az ízületi gondokkal bajlódóknak is enyhülést hoz.
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Kincsestár – természeti különlegességek (Románia)
Erdély bővelkedik a földi jótéteményekben: a Hargita megyei Parajdon
már a római korban is működött a sóbánya, amely a légúti betegségekben szenvedők népszerű zarándokhelye. Ne lepődjünk meg, ha januárban futóedzést tartó futballcsapatokba botlunk száz méterrel a felszín
alatt! A levegő a profikat is doppingolja – ráadásul legálisan.
Ha nedves-sós közegre vágyunk, nem kell a Holt-tengerig mennünk –
Marosvásárhelytől 60 kilométerre, a tavairól (Medve-tó, Zöld-tó, Rigótó) híres Szovátán karunk mozdítása nélkül lebeghetünk a vízen. A bőrt
megnyugtató, feszesebbé varázsoló, a hajat megerősítő fürdőzés előnyeit már a környéken sót bányászó rómaiak is kihasználták volna, de a
Medve-tó például csak a XIX. század második felében alakult ki. A délromániai Ialomita megyében található Amara-tó születése valamivel
korábbra nyúlik vissza. A kénes, brómos, magnéziumos vizű tó fekete
iszapját mozgásszervi, nőgyógyászati problémákkal küzdőknek ajánlják.

Az egerszalóki csoda (Magyarország)
Ki gondolná, hogy a világon összesen csak két helyen, a törökországi Pamukkaléban
és az egyesült államokbeli Yosemite Parkban található olyan különleges természeti
jelenség, mint a Mátra és a Bükk hegységek között fekvő Egerszalókon. A község déli
részén ásványi anyagokban igen gazdag forrás tör elő, s a gyógyvízből kiváló sók folyamatosan építik az impozáns csipkéjű fehér képződményt. A meleg vizű medencék kellemes időtöltést kínálnak télen-nyáron. A sódomb és a víz kiváló gyógyhatását dicsérik az idelátogatók, a mozgásszervi betegségben gyógyulni vágyók.

(Szlovákia)
Vízzel gyógyítók – Stubnyafürdő és Pöstyén bejön velünk a törté-

yafürdőn szem
Észak-Szlovákiában, a Zsolnához közeli Stubn
Majthényiak emelték az első épüló
birtok
tet
terüle
a
n
elejé
d
nelem: a XVI. száza
évvel később már fürdővel rendelletet a jótékony hatású hőforrások fölé. Ötven
éka pedig kimeríthetetlen. A 28-50
kezett a település. A múlt kötelez, a föld ajánd
problémák, bőrbetegségek és idegfokos gyóg yvizet többek között nőgyógyászati
legnépszerűbb fürdővárosa, a
bántalmak kezelésére használják. A Monarchia
gyóg yvize ugyancsak idegnyugtató
Nagyszombathoz közeli Pöstyén radioaktív
désekre is hatásos terápiát jelent.
hatású. Alkalmazása a reumatikus megbetege

TUDOMÁNY

Szexis betűk

Közismert, hogy az íráskép sokat elárul az ember személyiségéről, a lelkiállapotáról. Azt már kevesebben tudják, hogy az ösztönvilágról is, többek között
a férfiak erotikus vonásairól is sok mindent megtudhatunk. Mindezt az ékezetek formájából és azok betűkön való elhelyezkedéséből tudhatják meg az avatott szemek. Egy kreatív, változatosságot kedvelő amorózóé például magasan a
betű fölött szárnyal, míg a szinte a betűhöz tapasztott ékezetek gazdája az átlagnál visszafogottabbnak mondható az ágyban. Egyáltalán nem mindegy az írásjel
betűhöz való helyzete sem. Ha valaki ragaszkodik a betű középtengelyéhez, nem
tartozik a fantáziadús szeretők közé, cserébe gyengéd és figyelmes. Az aszimmetrikus ékezethasználó energikus és impulzív személyiség, ám szétszórtságra hajlamos. A kettős ékezeteket egy vonalba olvasztó férfi pedig gyakorlatias
és célorientált, mindent megtesz, hogy elkápráztassa partnerét, a romantikát
viszont nem nagyon kedveli.

Újabb Nazca-rajzok

Néhány megszállott japán tudós hosszú évek óta kutatja az úgynevezett Nazca-vonalak rejtélyét. Legutóbb 2006-ban álltak elő újabb rajzok
(geoglifák) felfedezésével: mintegy száz, eddig nem ismert ábrát
mutattak be a nagyközönségnek.
Most megint újabbakat találtak
Limától 400 kilométerre, egy eldugott fennsíkon. A nasca indiánok
mintegy 1000 évig birtokolták a
mai Peru egyes területeit az inkák
felemelkedése előtt. Geometrikus
állat- és emberábrázolásaikat oly
módon hozták létre, hogy a felszíni vörös kavicsokat lekaparták a
sárga kőzetről. A most talált rajzok
jóval kisebbek, mint az űrből is látható társaik, a Nazca-korszak első
időszakából származnak.

Gyógyítható lesz az AIDS?

Egy Berlinben élő amerikai férfi igencsak szerencsésnek
mondhatja magát, hiszen neki sikerült elsőként kigyógyulnia a HIV-fertőzésből. Timothy Ray Brown leukémiás lett a rettegett kór következtében, ezért kemoterápiára és sugárkezelésre küldték. Itt jött a nagy meglepetés:
a kezelés hatására nemcsak a daganatos sejtek, de a HIVvírust gazdasejtként szaporító immunsejtek is jelentősen
károsodtak. Ezek után végrehajtottak rajta egy őssejttranszplantációt, aminek következtében a páciens
– csodák csodájára – teljesen felgyógyult. Igaz,
hogy a kezelés igen kockázatos, memóriazavar és átmeneti vakság is felléphet, valamint hosszú időt vesz igénybe.

Kerozin nélkül a levegőben

A brit repülőgépgyártás újabb szenzációval rukkolt elő. A tervezői által Zephir
névre keresztelt, napelemmel működő csoda két hétig volt egyfolytában a
levegőben fosszilis üzemanyag nélkül.
A tesztek befejeződése után nagy reménységet fűznek a repülőgép fejlesztéséhez a kutatók, amit máris az „örök repülő” névvel illettek. Chris Kelleher tervező szerint a Zephir az erdőtüzek felderítésétől, a kalóz tevékenység megfigyelésén át a dombos terepen harcoló alakulatok közti kapcsolattartásig igen
széles skálán felhasználható csúcstechnológiás eszköz lesz a jövőben.

TUDOMÁNY

A jófej netezők

Egy amerikai cég arra volt kíváncsi, hogy a rendszeres
internethasználók emocionálisan különböznek-e a nem
netezőktől. A kutatás meglepő eredménnyel zárult, ugyanis a
rendszeres gépezők jóval empatikusabbnak bizonyultak nem
netező társaiknál. A kutatásból az is kiderült, hogy a karitatív munkát végző internetezők legkedveltebb online eszköze a
Facebook, de nagyon sokan vezetnek közülük blogot is. A felmérés továbbá azt is kimutatta, hogy az internet- és mobilfelhasználók többet járnak templomba, továbbá sokkal nyitottabbak a spirituális dolgok felé.

A kelta harcosok
varázsitala

Németországban különleges kelta kori árkot tártak
fel, amelyben 2550 évvel ezelőtt kiváló minőségű
árpamalátát készítettek. Hans-Peter Stika először
tíz évvel ezelőtt ásott ki több ezer elszenesedett
árpaszemet, és azóta tanulmányozza azokat.
A kutató arra a következtetésre jutott, hogy
a vaskori helyen egy erre speciálisan kialakított árokban beáztatták, majd kicsíráztatták a szemeket, majd tűz segítségével kiszárították. Innen nyerte sötét színét és füstös
ízét. Ezenfelül fekete ürömmel, répamaggal
és beléndekkel fűszerezték. Stika szerint, a
mai ember számára nem lenne csábító
az egykori kelta nedű...

Póló a szmog ellen

Nemrégiben New York-i környezetbarát egyetemisták fifikás találmánnyal álltak elő. Az ötletes fiatalok megalkották az első légszennyezést mérő pólót.
A tiszta levegőn egy ép tüdő vagy szív látható a felsőn, aminek a színe a káros
anyagok mértékének a növekedésével változik. Minél károsabb anyagokat
tartalmaz a szmog, annál feketébb lesz az egyébként rózsaszín és lila színben
pompázó tüdő képe. Arról nem szólnak a hírek, hogy mit tesznek a felhasználók, ha túlzott szennyezettséget mér a pólójuk.

Multifunkcionális mustár

Nem is gondolnánk, hogy a mustár mennyire sokoldalúan felhasználható, és nem csak a virsli és a hamburger mellé passzol.
Legtöbben életük során csak szószos formájában találkoznak vele, pedig a mustármag nagyanyáink patikaszerei között általános volt. Megannyi kedvező élettani hatása ismert, például csíráztatva tisztító, bélnyugtató, pakolás formájában pedig a pattanások fő ellensége. De lábfürdőnek is kitűnően használható, mivel ez a fűszer képes a vérkeringést is szabályozni. Ha valakinek sokszor fázik a lába, a gyógyszertárakban kapható fekete mustármagból 1-3 evőkanálnyit kell a lábfürdőhöz adnia, hogy
lába újra jól érezze magát a bőrében.
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GASZTRONÓMIA

TESTÜNK-LELKÜNK MEGÚJÍTÁSÁT, FELFRISSÍTÉSÉT A TAVASZ
ÉRKEZÉSÉVEL KEZDHETJÜK EL IGAZÁN . I LYENKOR VAN IDEJE
A MÉREGTELENÍTŐ KÚRÁKNAK IS . D E HOGYAN ÉTKEZZÜNK
TUDATOSAN ÉS EGÉSZSÉGESEN? Í ME NÉHÁNY TIPP, HOGY MILYEN
ZÖLDSÉGEKET ÉS GYÜMÖLCSÖKET ÉRDEMES ELKÉSZÍTENI, MÉGHOZZÁ
ÚGY, HOGY NE CSAK ÉTVÁGYUNKNAK , HANEM ALAKUNKNAK ÉS
EGÉSZSÉGÜNKNEK IS KEDVEZZÜNK .

GASZTRO ROVATUNK
KISOKOSSAL
IS BŐVÜL,
HOGY ÖN A
RECEPTEKEN TÚL A

HOZZÁVALÓK ÉLETTANI
HATÁSAIVAL IS

MEGISMERKEDHESSEN.

Zellerkrémleves répával

Hozzávalók: 250 g zeller, 1 közepes sárgarépa, 1 kis fej hagyma, 1 l csirkealaplé, 1 pohár tejföl (90 g), só, bors, szerecsendió, frissen reszelt parmezán vagy rokfort sajt, kruton.

Elkészítés: A zellert és a sárgarépát meghámozzuk, felszeleteljük
(a zellert hosszúkás darabokra, a sárgarépát karikákra). A felA zelaprított hagymát kis olajon üvegesre pároljuk, ekkor hozzáA
ZE
adjuk a zöldségeket és közepes lángon néhány perc alatt
ler terméLL
ER
sei serkentőleg
megpirítjuk, majd felöntjük a csirkealaplével. Sóval, borshatnak a veseműkösal és frissen reszelt szerecsendióval ízesítjük. Addig
désre. Emésztési panagyöngyöztetjük, míg a zöldségek megpuhulnak. (Az
elforrt alaplé vízzel pótolható, amennyiben szüksészok, étvágytalanság esetén is érdeges.) Míg a zöldségek főnek, a krutont is el tudjuk
mes fogyasztani. Hatóanyagai révén erősíti
az immunrendszert. A népi gyógyászatban
készíteni: ehhez megszikkadt fehér kenyér belsejét
nemivágy-serkentőként is alkalmazfelkockázzuk, és egy nagyobb, olajjal kikent
serpenyőben közepes lángon megpirítzák, de ez a hatása klinikailag
juk. A megfőtt zeller- és sárgarépaszenem bizonyított.
leteket turmixgépbe tesszük, és a tejföllel elvegyítve pépesítjük, folyamatosan
adagoljuk hozzá a levest. Az egészet visszaöntjük az edénybe, és összeforraljuk. Frissen
reszelt parmezánnal, rokfort sajttal és a krutonnal
felszolgálva kiváló vacsora.

OR
RI B

SÓ

Alacsony
zsírés magas
SE
C
I
rosttartalma
kedvezőS
AC
en hat a fogyókúrázókra.
A Közel-Keletről származó csicseriborsó a
XVIII. századtól feledésbe merült, de újabban főzelékhez, salátákhoz használják, és egyre népszerűbb
a csicseriborsókrém, a humusz. A zöldségfélék
közül kiválóan illik hozzá a padlizsán, a sárgarépa, a paradicsom, a burgonya és a
vöröshagyma.
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Humusz

Hozzávalók: 50 dkg csicseriborsó, 2 gerezd fokhagyma,
fél citrom, 2 ek. szezámmag, 4 ek. olívaolaj, pirospaprika,
petrezselyem.

Elkészítés: A csicseriborsót egy éjszakán át hideg vízben
áztatjuk, így jelentős mértékben rövidül a borsó főzési ideje.
Másnap friss vízben tesszük fel főni, amikor már félig megpuhult, megsózzuk. Ha megfőtt, lecsöpögtetjük és ledaráljuk.
Összekeverjük a csicserikrémet a szezámmaggal, a félbevágott fokhagymával, olívaolajjal, citromlével, sóval,
pirospaprikával és az egészet összeturmixoljuk. A krémet lapos tányérra simítjuk, kiskanál hátával árkokat
nyomunk bele, amit feltöltünk olívaolajjal. Frissen őrölt
borssal, pirospaprikával, néhány szál petrezselyemlevéllel díszítjük. Pitával kínáljuk.

GASZTRONÓMIA

Brokkolis tészta sajtszószban

Hozzávalók: 50 dkg tészta, 1 kis fej karfiol, 1 kis fej brokkoli, 3 ek. liszt, 4 dl tej, 3 ek. vaj,
15 dkg reszelt sajt, 1 db citrom, olívaolaj, snidling, szerecsendió, só, bors.
Elkészítés: A brokkolit és a karfiolt rózsáira szedjük, majd citrommal és sóval ízesített vízben puhára pároljuk. Mikor a karfiol és a brokkoli elkészült, ugyanabban a vízben kifőzzük a
tésztát. Egy edényben felmelegítjük a vajat, hozzáadjuk a lisztet, az apróra vágott snidlinget
és a szerecsendiót, majd felöntjük tejjel, felforraljuk és belekeverjük
a reszelt sajtot is. Egy serpenyőben olívaolajon lepirítjuk a tésztát,
sóval, borssal ízesítjük, majd összeforgatjuk a sajtszósszal.
A kifőtt karfiolt és brokkolit tálra rendezzük, a sajtszószos tésztával együtt tálaljuk.

Gránátalmás grépfrútsaláta

Hozzávalók: 1 gránátalma, 2 grépfrút, salátalevelek. Az öntethez: 4 ek. olívaolaj,
2 ek. borecet, 1 ek. méz, pár csepp citromlé, 1 tk. reszelt hagyma, késhegynyi
mustár, só, cukor.
Elkészítés: Helyezzük a salátaleveleket a tányérokra, a grépfrútot filézzük ki, a gránátalmából pedig nyomjuk ki a magokat, majd szeleteljük fel, és rakjuk ezeket is a
tányérokra, Az öntethez keverjük össze a hozzávalókat, ízesítsük sóval és cukorral.
A salátát az öntettel frissen tálaljuk. Sült húsokhoz,
halakhoz vagy akár önmagában is fogyasztható.

AG

R ÁN

ÁTA
LM

I

A brokkoli számos értékes tápanyagot tartalmaz, ráadásul a többi
A
káposztafélénél könnyebben emészthető formában. Ásványi anyagai közül említésre méltó a kálium,
kalcium, magnézium, nátrium, vas, cink,
foszfor és a C-vitamin. Ajánlatos hetente legalább egyszer karfiolt vagy
brokkolit fogyasztanunk.
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A gránátalma kiváló
antioxidáns hatású gyümölcs, fogyasztása csökkentheti a koleszterinszintet a vérben. A gránátalmából kiváló szörp
készíthető, de leve koktélokhoz és desszertekhez is jól illik. Levét kifacsarva és átszűrve,
majd vízzel hígítva üdítő ital készíthető
belőle. Saláták díszítéséhez, ízesítéséhez is kiváló.

GASZTRONÓMIA

A

KA
Illóolaja
KU
erősítő, nyugKK
tató hatású, de
FŰ
jót tesz influenza vagy
megfázás esetén is. Az olajból maximum két cseppet párologtassunk egyszerre. Jóízű teát készíthetünk
belőle, ami segít a torokfájás és a
köhögés megszüntetésében.

Kakukkfüves sült csirke

Hozzávalók: 1 csirke nyolc részre darabolva, 5 dkg vaj, 4 szelet bacon szalonna, 8 szál friss kakukkfű, 1 ek. liszt, 1 fej hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 2 paradicsom, 1 pohár száraz fehérbor, néhány szem zöld olíva, só, bors.
Elkészítés: A csirke minden darabjához kötözzünk egy szál kakukkfüvet és egy fél
szelet bacon szalonnát. Serpenyőben forrósítsuk fel a vajat, tegyük bele a csirkedarabokat, pirítsuk meg. Adjuk hozzá a felaprított hagymát, majd szórjuk meg egy
evőkanálnyi liszttel, és jól keverjük meg. Ezután adjuk hozzá a felkockázott paradicsomot, a zúzott fokhagymát és a fehérbort. Sózzuk, borsozzuk, majd fedjük le
és pároljuk tíz percig. Végül adjuk hozzá az olívabogyót, és főzzük még öt percig.
Vágjuk le a kötözőcérnát, tálaljuk a szósszal meglocsolt főtt burgonyával.

Almás céklasaláta

Hozzávalók: 30 dkg közepes, lehetőleg egyforma cékla, só,
1 kk. köménymag, 1 kisebb vöröshagyma, 2 alma
(kb. 20 dkg), 1 citrom, 3 ek. borecet, 6-7 ek.
kukoricacsíra-olaj, 1 ek. porcukor.

Elkészítés: A céklát kefével megdörzsöljük,
jól megmossuk, majd enyhén sós, köménymagos vízben, amibe előzőleg a megmosott hagymát is beletettük, lefödve, kis lángon puhára főzzük. Amikor kihűlt, meghámozzuk, akárcsak az almát,
majd mindkettőt gyufaszálnyi csíkokra metéljük. A citromot meghámozzuk, húsát kisebb kockákra vágjuk. Mindezeket a borecettel és az olajjal összekeverjük, egy kiskanál sóval és
a cukorral ízesítjük. Jó tanács: Az almás céklasalátát főtt zellerrel is összekeverhetjük. Természetesen a többi hozzávalóhoz hasonlóan ezt is gyufaszálnyi csíkokra érdemes vágni. A hagymát és a köménymagot el is hagyhatjuk.
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A cékla az egyik
legjobb zöldség a
szívbetegségek, születési rendellenességek és
daganatos betegségek megelőzésében. Vörös színét a gazdag
pigmenttartalma adja: ez a betacián,
ami nagyon hatékony rákellenes szer. A legjobb élettani hatás elérése érdekében fogyasszuk
nyersen salátában, de készíthetünk belőle levest
is (pl. borscs). Köretként sütőben sütve, burgonyával vagy önmagában, vagy
savanyúságként.
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A csokoládét néhány száz
évvel ezelőtt még patiO
K
kákban árulták, magas tápO
értékének köszönhetően számos
CS
A
betegséget gyógyítottak vele. Sovány
embereknek, idegeseknek, leverteknek különböző fűszerezés volt javallott, sőt a katonák sem úszták
meg, hogy hadi porciójuk részeként csokit is vigyenek a harctérre. Napi egy szelet édes élvezet
39%-kal csökkentheti a szívbetegségek
és az agyérbetegségek kockázatát.

DÉ
LÁ

Forró csokoládéfondant

Hozzávalók: 100 g vaj, 4 ek. kakaópor, 100 g min. 70%-os csokoládé,
2 tojás, 2 tojásfehérje, 120 g cukor, 100 g liszt (de még jobb az őrölt
mandula).
Elkészítés: Állítsuk a sütőt 160 fokra. A vajat és a csokoládét egy
nagyobb, forrásban levő vízzel teli fazék fölé helyezett kisebb lábasban felolvasztjuk, majd a tűzről levéve addig keverjük, amíg egyenletes masszát nem alkot, hagyjuk hűlni. Az egész tojásokat, a tojásfehérjét és a cukrot tegyük egy edénybe, és elektromos habverővel keverjük
össze, verjük habossá, majd adjuk a masszát a hűlő csokoládékeverékhez, keverjük össze, de ügyeljünk arra, hogy a csokoládé már ne legyen
forró, különben a tojásfehérje kicsapódna. Keverjük hozzá a lisztet és/
vagy az őrölt mandulát is. Ezután helyezzük az egészet sütőformákba.
12 percig sütjük. Tálaláskor egy kevés meggy- vagy áfonyalekvárt tehetünk mellé.

MOL eco+ Autógáz
MOL Green Kártyával 5 Ft/liter
kedvezménnyel tankolhat!
Autógáz-tankolásai alkalmával is vegye igénybe
az 5 Ft/liter kedvezményt a kiválasztott törzskutak bármelyikén!
Igényeljen most MOL Green Kártyát és tankoljon
eco+ Autógázt 5 Ft-tal kedvezõbb áron!
Részletek a www.mol.hu weboldalon és a töltõállomásokon.

KULTÚRA

Programok – Fesztiválok
Mocsármese

2011. MÁRCIUS 12, 20, 24, 31.
ÚJ SZÍNHÁZ
A gyermekeknek és szülőknek egyaránt szóló előadás a szárnyaló képzeletből, fantáziából, valamint jávai népmesék és Weöres Sándor szanszkritvers-fordításainak egyvelegéből született.
Az előadás egy mocsárban játszódik, ahol egy
sárkunyhóban elszigetelten élnek a furcsa
mocsárlények, a Dindinnák. A családfő az ősi jóslattól tartván tiltja az emberekkel való érintkezést. A legkisebb fiúcska egy játék közben átlépi
a tiltott sást, ami az emberek világába vezet, ahol
találkozik az ember lányával Sumitával…

Transzparencia – Átlátás
Vasarely Múzeum, Budapest

Republic Klasszikusok
Klasszikusok Republic módra

A Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeumának kiállítása olyan műveket gyűjt egybe, amelyek az átlátszóság, az
átlátás különböző mértékét és jelenségeit dolgozzák fel.
Az összeállítás eredménye egyfajta csodák kamrája, amely
példáit a XX. század avantgárdjából és a kortárs művészet
több műfajából meríti. A tárlaton műveket láthatunk többek
között Victor Vasarely, Moholy Nagy
László, Nádler István vagy éppen
Maurer Dóra munkásságából. A MOL
támogatását élvező Múzeum és a múzeumpedagógiai program eközben márciusban is várja látogatóit a Szépművészeti termeiben.

Paganini, Hacsaturján, Grieg, Bartók, mindez a Republic stílusában. Az elsőre talán
kissé szokatlan vállalkozás egy új zenei
kaland, melyben az együttes a világ klaszszikus zeneirodalmának jellegzetes zenedarabjait formálta a maga képére, és adja elő
saját hangszerein. A múlt századok zeneműveinek átiratain felül az elmaradhatatlan Republic-slágerek is új hangzással csendülnek fel, a Road 67 Symphonic Orchestra
közreműködésével.

MEGTEKINTHETŐ: 2011. MÁJUS 1-IG

2011. MÁRCIUS 14., 19.00
KONGRESSZUSI KÖZPONT, BUDAPEST

Gerevich–Kovács–
Kárpáti Grand Prix

2011. MÁRCIUS 5–6., BUDAPEST
Ahogy az elmúlt években mindig,
úgy az idén is a férfikardvívás legjobbjait várják a március első hétvégéjén rendezett Gerevich–Kovács–
Kárpáti Grand Prix-re.
A MOL-kupáért rendezett megmérettetésen a magyar kardvívók
közül a MOL támogatottja, Szilágyi
Áron is a pástra lép.

CD

JÁTÉK!

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
március 13-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Rod Stewart: The Greatest American
Songbook Vol. V. című CD-jét.
Előző számunk nyertese: Havasi Tamás, Maklár.
Nyereménye: Taio Cruz: Rokstar című CD-je.

Miley Cyrus
Cant be Tamed

UNIVERSAL
A Hannah Montana-sorozat sztárja, Miley Cyrus már többször
bizonyította, hogy kilépve apja,
Billy Ray Cyrus árnyékából és a
tinisorozat szerepéből is képes
talpon maradni, a legutóbbi albuma hazánkban is aranylemez lett.
A Party in the USA című dalának
hazai rádiós sikere után pedig
a Cant Be Tamed című dalhoz
készült videóklip a zenecsatornák
egyik legnépszerűbb darabja.

Soundgarden
Telephantasm

UNIVERSAL
A Soundgarden 13 év szünet után tér
vissza a zenei életbe, mégpedig egy
12 dalos standard, egy 24 dalt tartalmazó dupla lemezes, és egy deluxe
edition kiadású DVD-vel. A régi slágerek között megtaláljuk többek között
a Black Hole Sun, a Spoonman vagy
a Fell On Black Days című dalokat. Az
albumok külön érdekessége, hogy az
eddigi öt stúdióalbum válogatott slágerei közül néhány cenzúrázatlan változatban is hallható.
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Shakira
Sale El Sol

SONY
A 33 éves, kolumbiai énekes-dalszövegíró, zenész, producer, táncos az elmúlt években meghatározó szereplőjévé vált a világ
rock-pop-latin zenéjének; már
számos nemzetközi elismeréssel adóztak zenei munkássága
előtt. Legújabb, Sale El Sol című
albumán ezúttal az elmúlt évektől
eltérően többségében spanyolul
hangzanak el a dalok.

Rod Stewart
ºe Greatest
American
Songbook Vol. V.

SONY
250 millió eladott albummal és kislemezzel a
háta mögött, Rod Stewart minden idők egyik legsikeresebb zenei előadója. A többszörös platina státuszt elérő, Grammy-díj-nyertes, The Great
American Songbook című sorozata most egy ötödik résszel gazdagodott. A Fly Me To The Moon
című albumon olyan örökzöldek hallhatók, mint
az I’ve Got You Under My Skin, a Love Me Or
Leave Me, vagy a Moon River.

KULTÚRA

Mozi

Könyv
A király beszéde
GABO

A tucatnyi Oscar-díjra jelölt, A
király beszéde című film alapját képező regényben soha ennyire személyes képet nem rajzoltak
még a brit monarchiáról. A mű annak a királynak
a története, aki VI. Györgyként vonult be a világtörténelembe, miután bátyja, VIII. Edward beleszeretett Mrs. Simpsonba, és lemondott a trónról. A könyvben Lionel Logue és VI. György nem
mindennapi kapcsolatának izgalmas történetét
követhetjük végig, vagyis azt, hogyan mentette
meg egy ember a brit monarchiát.

INTERCOM

Lisa Rogak
KísértetszívStephen King élete

Danny (Adam Sandler) megrögzött agglegény és jegygyűrűviselő: a gyűrű ereje óvja meg őt a tartós kapcsolatoktól. Ám amikor végre rátalál álmai nőjére (Brooklyn Decker), ki kell találnia valamit, amivel
lezárhatja eddigi füllentései sorát. Megkéri a titkárnőjét (Jennifer Aniston) és a gyerekeit, hogy adják
ki magukat jövendőbeli excsaládjának. Egyik hazugság követi a másikat, mígnem egy nagy közös családi
utazáson találják magukat Hawaiin. Az önfeledt nyaraláson mindenki igyekszik a kitalált történethez
tartani magát, de végül már senki sem tudja, mi
igaz, mi nem.
Mozibemutató: 2011. március 10.

Stephen King, a világ egyik legtermékenyebb és legnépszerűbb írója. De ki ez az ember, aki azt a sok rettegéssel és
természetfölöttivel megspékelt történetet kitalálta? Honnan veszi az ötleteit? Lisa Rogak a nyomába eredt, és feltérképezte azt a gondokkal teli
előéletet, azokat a félelmeket, amelyek máig inspirálják a XX. század egyik legnagyobb hatású
szerzőjét, aki egy helyen jellemzően így nyilatkozik: „Amikor az ember belevág ebbe a mesterségbe, senki sem figyelmezteti, hogy majd macskacsontokat hoz neki a postás.”

Kellékfeleség
A rítus
INTERCOM

A Mikael Hafström rendezésében Magyarországon
forgatott thriller, az Oscar-díjas Anthony Hopkins
főszereplésével különös, misztikus és ijesztő világot
kelt életre. Egy hitéből szinte teljesen kiábrándult ifjú
pap (Colin Donoghue) a Vatikánban képezi tovább
magát, és a legjobb szándéka ellenére is kénytelen megtanulni az ördögűzés szabályait. Római tartózkodása során találkozik Lucas atyával (Anthony
Hopkins), és onnantól másképp tekint az egyházra,
Rómára, a hitre és az ördögre.
Mozibemutató: 2011. március 10.

DVD
Tőzsdecápák 2
– A pénz nem alszik

InterCom
Gordon Gekko (Michael Douglas)
már letöltötte 14 év börtönbüntetését. Kiszabadulva azonban megdöbbenten tapasztalja,
hogy veszély fenyegeti a tőzsde világát. Megpróbálja figyelmeztetni a Wall Streetet a készülő katasztrófáról, ám senki sem
hallgat rá. Családi dráma, gazdasági válság, a csőd szélére került
tőzsdemanipulátorok a nagy sikerű film folytatásában.

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Babylon A. D

.
Budapest Film
A veteránból lett zsoldos Toorop
(Vin Diesel) elvállalja, hogy a gyönyörű Aurorát Oroszországból
Németországba kíséri. Arról azonban fogalma sincs, hogy a nő csak
gazdatest: egy olyan organizmus
hordozója, amivel egy nagy hatalmú szektának világmegváltó tervei vannak. A kiégett katona kénytelen ráébredni, hogy nemcsak a
lány élete, de talán a világ sorsa is
a kezében van.

A barlang 2.

ADS Service
A fizikailag és lelkileg összetört
Sarah (Shauna Macdonald) egy
kórházban tér magához, amikor
kiderül: az egyetlen túlélője egy
vérfagyasztó barlangi túrának.
Vainess seriffet (Gavan O’Herlihy),
az ügy körzeti megbízottját, nem
hagyja nyugodni a mélységbe rejtett talány. A rendőr visszakényszeríti Saraht a félelmetes helyszínre,
ahol a labilis állapotban lévő lánynak újra szembe kell szállnia élete
legszörnyűbb élményével.

EURÓPA KIADÓ

JÁTÉK!

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
március 13-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Neil Gaiman könyvét.
Előző számunk nyertese: Horváth Ferenc, Jászberény.
Nyereménye: Ross King: Michelangelo és
a Sixtus-kápolna című könyve.

Neil Gaiman
A temető könyve
AGAVE

Az ifjúsági regény Senki
Owens, egy teljesen átlagos fiú története. Pontosabban akkor lenne teljesen átlagos, ha nem
egy hatalmas temetőben lakna, ahol szellemek nevelik és tanítják, a gyámja pedig nem
egy magának való alak lenne, aki nem tartozik sem az élők, sem a holtak világához. Egy
fiú számára a temető tele van veszéllyel és
kalanddal: ott a domb alatti vén Indigóember,
ott a kapu, amely egy sivatagra nyílik, ahol
elhagyott vámpírváros áll, vagy ott van a különös és rettentő lény, a szlír.
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FEJTÖRŐ

KAKUKKTOJÁS
A macik teljesen egyformák,
kivéve egyet, melynél
található egy kis eltérés.
Melyik ez a maci?

KI KICSODA?
A rajzfilmhősöket egytől egyig
megváltoztattuk egy kicsit.
Felismered őket?

Megfejtés: KÜLÖNBSÉGKERESŐ

KÜLÖNBSÉGKERESŐ
Keress a két kép között eltéréseket!
Mire jutottál?

Megfejtés: KAKUKKTOJÁS: A 11-es számú maci a kakukktojás. (A tappancs barna.); Ki KICSODA: 1. Scooby-Doo, 2. Sziporka (Blossom), a Pindúr Pandúrokból, 3. Chowder
A rejt vény meg fej té sét március 13-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesz tő ségünk címére beküldeni (Stí lus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Márciusi rejtvényünk helyes beküldői között könyvcsomagot
sorsolunk ki. A februári nyertesek: Nádor Iván, Budapest; Veizz József, Tapolca; Steinerbrunner Győzőné, Komló; Szőke Katalin Monor; Cselovszki György, Békéscsaba. Gratulálunk!
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5 ÉV NYUGALOM
IVECO KITERJESZTETT
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ZÖLD ÚT A TELJESÍTMÉNYHEZ

AZ AKCIÓ A 2011. MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTT MEGRENDELT IVECO ECODAILY
35S ÉS 35C FURGONOKRA ÉRVÉNYES, MAXIMUM 220 000 KM FUTÁSTELJESÍTMÉNYIG.
AZ ENNÉL MAGASABB, AKÁR 450 000 KM FUTÁSTELJESÍTMÉNYEK ESETÉN
JELENTÔS KEDVEZMÉNYEK A KITERJESZTETT GARANCIA ÁRÁBÓL!
www.iveco.com
AZ AKCIÓBAN RÉSZT VEVŐ, KIEMELT MÁRKAKERESKEDÉSEK: BESSO ZRT. 7634 Pécs, Pellérdi út 72; Tel.: 06 72 257-500; Fax: 06 72 257-100 • ETS KFT. 2051
Biatorbágy, Paul Hartmann u. 6; Tel.: 06 23 501-930; Fax: 06 23 501-939 • LEVANTEX KFT. 1044 Budapest, Ipari Park u. 2, Tel.: 06 1 435-3010; Fax: 06 1 230-2983
• SZALAY AUTÓHÁZ KFT. 6000 Kecskemét, Katonatelep, 441-es főút; Tel.: 06 76 505-600; Fax: 06 76 508-481 • TRUCK SAVARIA KFT. 9700 Szombathely, Sárvár u. 56;
Tel.: 06 94 522-070; Fax: 06 94 522-072 • LEVANTEX TATABÁNYA KFT. 2800 Tatabánya, Győri út 43.;Tel.: 06 34 512-450; Fax: 06 34 510-546 • TRUCK SAVARIA DEBRECEN KFT.
4030 Debrecen, Ozmán u. 3. Tel.: 06 52 524-090; Fax: 06 52 524-099 • TRUCK ITALIA KFT. 3526 Miskolc, Zsigmondi u. Tel.: 06 46 413-105; Fax: 06 46 505-548.
*A képen látható autó illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a www.ivecogarancia.hu weboldalon és az akcióban részt vevő, kiemelt márkakereskedésekben.

HOROSZKÓP

KOS

03. 21. – 04. 20.
A Kos szülöttét a jegyén szemközt átvonuló bolygók egy
kicsit türelmetlenebbé teszik ebben a hónapban. Bármibe is akar belefogni, úgy érzi, hogy a körülmények mindig
megakadályozzák, és semmi sem sikerül úgy, ahogy azt
előre eltervezte. Ám, ha humorral áll a hétköznapok apró
kudarcaihoz, minden sokkal egyszerűbb és derűsebb lesz.

BIKA

IKREK

Eva Longoria
1975. 03. 15.

Adam Levine
1979. 03. 18.

05. 21. – 06. 21.
Vidám, merész és kalandvágyó kedve lesz, amit nagy kár
lenne nem kihasználni. Az élet mintha tálcán nyújtaná a
lehetőségeket, csak ki kell nyújtania a kezét értük. Különösen a pénzügyek terén lesz kockázatvállaló, amiről csak
annyit mondok, hogy aki mer, az nyer! Március utolsó hete
különösen alkalmas valamilyen anyagi befektetésre, így
akár egy pénzügyi fellendülés is kezdetét veheti.

RÁK

HALAK

OROSZLÁN

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

09. 24. – 10. 23.
A bolygók többsége kedvező fényszöget vetít a Mérleg
jegyéhez, ami felgyorsítja életében az eseményeket. Új
emberek, új tervek, új kihívások, érdekes meghívások és
lehetőségek toppannak be, aminek kezdetben örülni fog,
ám a hónap vége felé már vágyódni fog egy kis csendre,
nyugalomra. Ha úgy érzi, hogy túl sok a program, a nyüzsgés, mondjon nyugodtan nemet.
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11. 23. – 12. 21.
A magánélete szerencsés fordulatokat kínál önnek, teljesen függetlenül attól, hogy párkapcsolatban él vagy jelenleg szeretne hódítani.
Az utóbbiban különösen sikeres lehet, ha hallgat a megérzéseire és
elég magabiztosnak érzi magát. Optimizmus árad önből, ne csodálkozzon hát, ha mágnesként vonzza magához az embereket.

08. 24. – 09. 23.
Ön az állatöv egyik leginkább takarékos embere, ám ezekben a hetekben egy kicsit hajlamosabb lesz többet költeni, mint ami szükséges lenne. Családtagjait ezzel meg is
lepi, de ennek ellenére nem bánja meg pluszkiadásait.
A hétvégék a szokottnál elevenebben telnek, előfordulhat,
hogy még olyan helyekre is meghívást kap, amiről korábban csak álmodozott.

10. 24. – 11. 22.
Az elmúlt időszakban túl sokat dolgozott, szenteljen most egy
kicsit több időt önmagának! Ne foglalkozzon mások véleményével, még akkor sem, ha önfejűnek tartják. A Hold 22-én és
23-án vonul át az ön jegyén, ami remek lehetőséget tartogat,
hogy valami olyan új dologba fogjon, amihez igazán kedve van.
Március végén egy kisebb pletyka okoz gondot. A legjobb, ha
meg sem hallgatja.

07. 23. – 08. 23.
Annak ellenére, hogy a cselekvő energiáért „felelős” Mars
nem vetít kedvező fényszöget az Oroszlánhoz, mégis erősnek és elevennek érzi magát, különösen március 21. után,
amikor a Nap már belép a Kos jegyébe. Ezt a nagy aktivitást leginkább a munkájában fogja kifejteni. Anyagi helyzete is jobban alakul a vártnál.

02. 20. – 03. 20.
Ebben az időszakban pontosan az kerül fókuszba, ami az ön
számára a legfontosabb: az emberi kapcsolatok és a szeretet.
A legjobban otthon érzi magát, ami nem csoda, hiszen családtagjaitól sok figyelmet és kedvességet kap. Vágyik a kényelemre, nagyobb lesz az alvásigénye. A hétvégéken különösen
jólesik majd a passzív pihenés.

06. 22. – 07. 22.
Kicsit fáradékonyabb lesz, mint amilyen általában ebben
az időszakban lenni szokott, ami egyben arra is ösztönözni fogja, hogy ügyesebben ossza be idejét. A hónap vége
felé egy kellemes hír nyit meg életében reményteljes távlatokat, még az sem kizárt, hogy egy új munkalehetőséget talál.

MÉRLEG

Kesha Sebert
1987. 03. 01.

04. 21. – 05. 20.
Március első felében sikerül rendet teremtenie mind
emberi kapcsolataiban, mind érzelmei terén. A hónap
második fele ezért könnyedén és vidáman fog eltelni,
élvezze ki a korai tavasz áldásait, amit amúgy is szeret.
A napok ugyan nem lesznek túl eseménydúsak, de ezt
most egyetlen percig sem bánja.

SZŰZ

Justin Bieber
1994. 03. 01.

VÍZÖNTŐ

12. 22. – 01. 20..
Az előző, viszonylag nyugodt hetek után egy kis feszültséget hoz
ez a két hét, aminek az az oka, hogy több bolygó is kedvezőtlen
fényszöget vetít a Bakhoz. Kisebb vitákat, félreértéseket hoznak ezek a napok, még az is előfordulhat, hogy néha azt érzi, a
szavak csak a félreértések forrásai. Ne törekedjen mindig arra,
hogy öné legyen az utolsó szó.
01. 21. – 02. 19.
Ha úgy érzi, hogy már régen szeretett volna új munkát keresni,
akkor most legyen nagyon figyelmes, mert több lehetőséggel
is szembe találja magát. Igaz, hogy ezek nem azonnali kezdést
ígérnek, de a március második fele megmutatja, hogy jövőjét
milyen alapokra helyezze. Új vállalkozás elkezdéséhez is kedvező ez az időszak.

Kincs
Színházi, múzeumi,
szabadtéri programok,
koncertek, kreatív
foglalkozások…

Összegyűjtjük Neked
Budapest gyerekprogramjait!
Ingyenes példányainkat keresd Budapest óvodáiban, színházaiban, művelődési házaiban,
játszóházaiban, a Tropicariumban, az Árkád Bevásárlóközpontban, a Millenárison!
Ha a fenti helyszíneken már nem találsz, vedd meg a KINCS-et bármely fővárosi
Relay és Inmedio üzletben 295 Ft helyett most 155 Ft-os bevezető áron!

PÉLDAKÉP

„NEM

JÁTSZOM
FELSZÍNESEN”
VÁRADI LÁSZLÓ 2007 ÓTA TANUL A
ZENEAKADÉMIA KIVÉTELES TEHETSÉGEK
ELŐKÉSZÍTŐ TAGOZATÁN. A 16 ÉVES
JÁSZSÁGI FIÚ CSALÁDJÁVAL EGYÜTT

BUDAPESTRE, HOGY EL
TUDJA VÉGEZNI AZ ISKOLÁT. A MOL
TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAMJA EGY ÚJ
ZONGORA VÁSÁRLÁSÁHOZ SEGÍTI HOZZÁ.
KÖLTÖZÖTT

ünnepségen ő kápráztatta el az európai uniós külügyminisztereket. Napi öt-hat óra gyakorlás van e tudás
mögött, koncert előtt hét is, amikor Laci legszívesebben fel sem állna a zongora mellől. Két műhelytitkot
is elárul. Fellépés előtt az utolsó másodpercig bújja
a kottát és forró vízbe áztatja a kezét, hogy gyorsabban peregjenek az ujjai. Virtuóz játékával már elnyűtte a régi zongoráját, alig várja, hogy megkapja az újat.
Sokat keresgéltek, mire Gulyás tanár úrral ráleltek a
hozzá legjobban passzoló angol zongorára. Az új hangszer vásárlásához a MOL Tehetségtámogató Program
nyújt segítséget.

Költözés a zongora miatt
Laci családja alig egy hete költözött be Teréz körúti új
lakásukba, még dobozokban állnak a holmik. Előző otthonukból azért kellett eljönniük, mert a zenére kevéssé fogékony alsó szomszéd feljelentéssel keserítette meg a család életét. Ki gondolná, hogy egy ígéretes
művészkarrier útját ilyen prózai akadályok nehezíthetik? A család ezért inkább úgy döntött, keresnek egy
másik lakást. Laci kedves és komoly fiú, aki ragaszkodik a családjához és Jászkisérhez, ahhoz a néhány
ezer lelkes városhoz, ahonnan származik. Kérdezem,
ha úgy hozná a sors, hogy külföldre vetődne, mit vinne
magával. Az édesanyámat, feleli megfontoltan. Azért
néha elengedik a kezét, egyre otthonosabban mozog
már Budapesten, ahová pár éve költöztek. Egyedül jár
a Nagymező utcai Bartók Béla Zeneművészetibe, és
az Üllői úti Zeneakadémiára is, ahol a szintén jászsági Gulyás István keze alatt tanul. Bensőséges mentordiák kapcsolat alakult ki közöttük, Laci néha átmegy
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FORRÓ VÍZBE
ÁZTATJA A KEZÉT,
HOGY GYORSABBAN
PEREGJENEK AZ UJJAI
hozzá zenét hallgatni. Moziba nem jár, a modern rockzenéért sem rajong, szabadidejében inkább olvas.

Jászsági Mozart?
Ötéves kora óta zongorázik, a környezetét szinte azonnal lenyűgözte tehetségével. Kezdetben a helyi templom orgonáján játszott. Ez nem jelentett számára
nehézséget, először 2005-ben (10 éves volt akkor!)
nyert a zeneiskolások országos Chopin-zongoraversenyén. Ettől kezdve pontosan tudta, hogy az életében
mindennél fontosabb a zene. Az eredmények őt igazolták, fellépésein mindig nagy a siker. Nem véletlen,
hogy 2011 januárjában a soros EU-elnökség átvételi

Mesterek
Laci szívesen négykezesezne Kocsis Zoltánnal, akinek erős karakteréhez szerinte Bartók fekszik jól,
de a finom úriember Schiff Andrással is, aki inkább
bachos és mozartos egyéniség. Ő még keresi önmagát, de egyelőre Liszt és Beethoven áll hozzá közel.
Banda Ádám ifjú hegedűművészt is örömmel kísérné, akinek a játékából szerinte kicsendül a magyar
cigány műzenében honos vérbeli magyar hangzás.
„Nagyobb teremben jobb fellépni, az furcsa, ha kevesen vannak” – mondja. Erre a sűrű fellépések lehetőséget is adnak, legközelebb március 20-án fog előadni Sopronban a Liszt Ferenc-év alkalmából, májusban
pedig a Magyar Állami Operaházban a Budapesti Filharmóniai Társaság hangversenyén. „Nem játszom felszínesen” – mondja a kérdésemre, hogy vajon miben
rejlik a tehetsége. Erről a fotós kollégákkal mi is meggyőződhettünk, valóban mély átéléssel játszik, amire
oda kell figyelni.
Barta Judit

PIHENJEN FESTÕI KÖRNYEZETBEN
A HUNGUEST HOTEL PALOTÁBAN!
Váltsa be nálunk
Üdülési Csekkjét!

Valamennyi magyarországi
szállodánk Üdülési Csekk
elfogadóhely!

Elmenekülne a város zajától és a zord tél elôl?
Jól esne egy kis romantika, kényeztetés, kikapcsolódás?
Eltöltene a jacuzziban egy egész délutánt, miközben a kandallóban pislákoló
tûz bársonyos fénybe vonja a szobát?
Esetleg kedveli a lukulluszi lakomákat?
Mindez Lillafüreden, a Hámori-tó partján, festôi környezetben várja Önt és családját a megújult,
immár négycsillagos Hunguest Hotel Palotában. Az aktív kikapcsolódás kedvelôinek sem kell
csalódnia: wellness-részleg (pezsgôfürdô, infraszauna, gôzkabin, feszített víztükrû úszómedence, taposómedence), „csendes wellness”- részleg (élménymedence, finn szauna kültéri
merülômedencével, sókamra), fitneszterem, bowling, biliárd és számtalan programlehetôség
(kalandpark, bobpálya, pisztrángtelep, kisvasút, vadaspark, barlangfürdô) közül választhatnak
vendégeink. Kényeztetésre vágyó vendégeink kedvéért kibôvítettük igénybe vehetô masszázsaink
körét: frissítô, Scen Tao lávaköves, csokoládés, fáradtságûzô gyógyolajos és aromaterápiás
masszázsok széles kínálatából választhatnak.
Várjuk Önt Lillafüreden, mesés környezetben, négycsillagos szolgáltatásokkal, az alábbi akciós ajánlatainkkal!

Évindító kétéjszakás akció
Érvényes: 2011. 03. 31-ig, kivéve az ünnepi idôszakokban, min. 2 éj foglalása esetén.
Kétágyas szobában hétköznap
12 900 Ft / fô / éj ártól
Kétágyas szobában hétvégén
14 050 Ft / fô / éj ártól

Palota nyerô hármas akció
Érvényes: 2011. 03. 31-ig, vasárnaptól csütörtökig, kivéve az ünnepi idôszakokban, min. 3 éj foglalása esetén.
Kétágyas szobában hétköznap
11 200 Ft / fô / éj ártól
Ajánlataink tartalma: szállás büféreggelivel és büfévacsorával, wellness-részlegünkben uszoda, szauna, infraszauna,
pezsgôfürdô, gôzfürdô, beltéri taposó- és merülômedence használata, „csendes wellness” részlegünkben élménymedence, sókamra, kültéri összeköttetésû finn szauna és merülômedence igénybe vétele, fitneszterem, fürdôköpeny-használat,
parkolás és ingyenes Wifi a szobákban.

Hunguest Hotel Palota****
H-3517 Lillafüred, Erzsébet sétány 1. Tel.: (06-46) 331-411
hotelpalota@hunguesthotels.hu www.hotelpalota.hunguesthotels.com

