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Itt a szünidő, a nyaralás és a jó idő. Utóbbiban reménykedünk a leginkább, és nemcsak azért, mert a szabadtéri
nyári programok és a napsütötte szabadság csodás élményét kívánjuk Önöknek, hanem azért is, mert sokan közülünk nem a tervezett szabadság miatt kémlelik az eget.
Épp ellenkezőleg, azon fáradoznak, hogy az árvízben megroggyant, átnedvesedett házaikat rendbe tudják végre
hozni és újjáépíteni, amihez szép, száraz időre, óriási lelkierőre és nem utolsósorban pénzre van szükségük.
A MOL szeretne Önökkel együtt az újjáépítésben is segíteni. Június végén indítottuk el az „Országlánc az újjáépítésért” nevű akciónkat, melynek keretében a kijelölt
MOL-kutakon Ön is adományozhat 500 forintot az árvízkárosultaknak. Az adományokat a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet juttatja el a legrászorultabbakhoz.
Az adományokért cserébe a MOL ötszáz forintonként egy
matricát ad Önnek, melyet, ha kiragaszt autójára, büszkén hirdetheti, hogy részt vett az árvízkárosultak megsegítésében. Az Országlánc minden ötödik helyén a MOL
szintén adományoz 500 forintot.

Címlapon az Ausztriában élő szépséges Malek Andrea,
aki kertjében fogadta stábunkat. Az ismert emberek élete
általában nyitott könyv, de egy titkot eddig sikerült megőriznie a gyönyörű művésznőnek. Örömét azonban megosztotta velünk, kisbabát vár!
Irány a Balaton! Különleges helyeket mutatunk meg Önöknek az északi parton és a Balaton-felvidéken. Reméljük,
sikerül jó néhány hasznos ötlettel szolgálni azoknak is,
akik nem kizárólag fürdeni és napozni szeretnének a nyaralás alatt.
Szép, felhőtlen nyarat kívánunk Önöknek!
Pánczél Andrea
Magyarországi
kommunikációs igazgató
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Kisebb, de turbómotor a Golfban

Szebb, praktikusabb,
gazdaságosabb az új Beverly

A Volkswagen az 1.6 után az 1.4 literes motorokat is leváltja legnépszerűbb modelljében.
A Golf az 1.2 literes TSI lefojtott, 85 lóerős
változatát kapja meg. Az új motor, bár ugyanolyan erős, mint az elődje volt, a nyomatéka
jóval nagyobb: 132 helyett 160 Nm, ami 15003500 fordulat/perc tartományban jelentkezik.
Az új motor kevesebbet fogyaszt és tisztább is.

A Piaggio felfrissítette nagy termetű városi robogóját, a Beverlyt, amely így várhatóan még az
eddiginél is kapósabb lesz. Az új modell formásabb, nagyobbak benne a rakodóterek, és mindehhez húsz százalékkal csökkentett fogyasztás társul. A kisebb 125 és a nagyobb 300 köbcentis modell is négyütemű, injektoros blokkal fut. A nagyobb modell 22 lóerős, a kisebb valamivel gyengébb, viszont jóval takarékosabb. Az új robogókra, tekintettel a városi utak minőségére
– elöl 16, hátul 14 colos kerekek kerülnek. Megmaradt a kormányrész alatti zárható rekesz, és
nagyobb lett az ülés alatti tárolórész is, amit most már lámpa világít meg. A LED-es lámpák és a
műszerfal LCD kijelzője már csak hab a tortán.

A Ducati is négy kerékre vágyik

A KTM
X-Bow kísérlete után most a Ducati is kitalálta, hogy összerak egy négykerekű járgányt.
Két Desmosedici motorblokkból gyártanák a
V8-as erőforrást, ami 420-450 lóerő közötti teljesítményre lenne képes, természetesen
karbonszálas karosszériába építve.

450 lóerővel érkezik
a BMW M3 GTS

Némi várakoztatás után a BMW végre nyilvánosságra hozta, mit is várhatnak a leendő tulajdonosok az
M3-as modell megvadított változatától. Nos, a GTS-be 4.4 literes, 450 lóerős V8-as motor kerül, ami
440 Nm nyomatékot küld a kerekekre, méghozzá egy hétsebességes, dupla kuplungos váltó segítségével. Az autó így 4,4 másodperc alatt éri el a 100 km/h-s sebességet, a mutató pedig valahol 304 km/h
környékén áll meg. A bivalyerős motor mellett a kiváló dinamikához hozzájárul, hogy az autó könnyebb is
lett: a GTS csak 1490 kilogramm, azaz könnyűsúlyú a maga kategóriájában.

Kawasaki a krosszpályára
Volt már persze krosszos Kawasaki korábban is, de
jó sokat kellett várni az új KX-modellekre. Most végre megérkeztek, mindjárt kétféle kivitelben: a kisebb
250-es, míg a nagyobb 450 köbcentis egyhengeres
blokkal. Mindkét motor új befecskendezőrendszert
kapott, így nem kell akkumulátort használni, azaz
könnyebbek lettek a mocik. A befecskendező ráadásul egy külső műszerrel házilag is állítható. Különleges lengéscsillapító villákat is kaptak az új modellek:
a 250-esben eltérő funkciójú a jobb és bal oldali,
míg a 450-es esetében az olaj és a levegő két külön
tartályban van, ami meggátolja a nagy igénybevétel
esetén fellépő habosodást.

Elektromos kisautó a Pininfarinától

A gyár nyolcvanadik születésnapját többek között egy elektromos kisautóval
ünnepli az olasz manufaktúra. A Nido 21 centivel hosszabb és 12-vel szélesebb,
mint a Smart Fortwo, 40 lóerős, 125 Nm nyomatékú elektromotor
hajtja, amivel akár 140 kilométert is képes megtenni. A Zebra
Z5 típusú akkumulátorokban elektrolitként olvasztott só
lötyög, így a nyolc óra alatt újratölthető aksik semmilyen káros anyagot nem bocsátanak ki, és teljes
mértékben újrahasznosíthatóak. A prototípus
acélból épült, de a sorozatgyártásba
kerülő Nidónak már alumínium térhálós karosszériája lesz, és négyüléses
modell is készülhet az alvázra.

Subaru Impreza Cosworth:
mindenkire veszélyes

A legdrágább sportkocsiknak is méltó kihívója lehet a
Cosworth által kezelésbe vett Subaru Impreza WRX STi. Az
egyébként is 300 lóerős autó a kezelések hatására kapott
még száz lóerőt, a motortérben szinte mindent kicseréltek, és
új kipufogók is kerültek az autó alá. A Cosworth Impreza most
ugyanúgy 3,6 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, mint egy
Lamborghini Gallardo LP560-4. Kívülről csak az új lökhárítók, a
18 colos felnik és a hatdugattyús féknyergek árulkodnak róla, hogy ez
az Impreza nem egészen az, amit megszokhattunk.

London–München oda-vissza Egy 163
lóerős BMW 320d Efficient Dynamics modellel
1600 kilométert tett meg egy tank üzemanyaggal
egy angol újságíró, aki kis híján oda-vissza megjárta a London–München-utat. A 63 literes tankba egyszer, már angol területen kellett újra tankolni. Az autó legkisebb fogyasztása 3,4 liter volt egy
100 kilométeres szakaszon.
Ezer kilométer töltés nélkül A japán Mira
típusú elektromos kisautó saját rekordját megdöntve (tavaly Tokió és Oszaka között valós forgalmi körülmények között ment 555,6 kilométert feltöltés nélkül) 1003,84 kilométert tett
meg egy tesztpályán, ellenőrzött körülmények
között. Az autó a Sanyo Li-ion akkumulátorait
használva 40 km/h-s átlagsebességgel 27 órán
ment feltöltés nélkül.
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tkező Toyota Prius nagy család is befér,
Hétszemélyes lehet a köveautót.
Az új Toyota Priusba már egy egész
Egy indokkal kevesebb, miért ne vegyünk most hibrid
lyes lesz. A 300 millimétera japán gyártótól származó információk szerint ugyanis a modellcsalád új tagja hétszemé
Prius Alpha néven emlegetett
rel hosszabb tengelytáv és a magasabb tető is a kényelmet, a több helyet szolgálja. A
is lehet majd tölteni.
modellhez lehet majd először Li-ion akkumulátorcsomagot kapni, amit külső forrásból

Hibrid Porsche a Nürburgringen

A Porsche úgy döntött, hogy jövőre már a mélyvízbe dobja az egyelőre csak tanulmányautóként létező
918 Spydert, így a hibrid sportautó első komoly próbája a 24 órás nürburgringi verseny 2011-es kiírása
lesz. A 918 Spydert egy 493 lóerős V8-as turbómotor mellett egy szokatlanul erős, 215 lóerős elektromos
motor hajtja, vagyis az autó, ha rövid ideig is, de akár 708 lóerőt is ki tud használni a verseny során.
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Kimondottan fiatalos
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MAZDA 6
Motor
2,5 literes
Lökettérfogat
2488 cm3
Max. teljesítmény:
125kW/170LE, 6000/perc
Max. forgatónyomaték: 226 Nm, 4000 fordulat/ perc
Hosszúság, szélesség, magasság:4755/1795/1440 mm
Max. sebesség:
220 km/h
Gyorsulás:
8,1 s
Fogyasztás:
11,1/6,3/8 liter
Bruttó jubileumi ár:
7 639 900 Ft
Fontosabb felszereltség/ extrák:
Kanyarkövető világítás, ESS vészfékezésre figyelmeztető rendszer, sávváltást segítő rendszer, Bi-xenon fényszórók, automatikus magasságállítással, BOSE prémium
audiorendszer, 18 colos alufelnik.

Mazda 6

a következő kenőanyagot ajánljuk:

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

www.olajexpressz.mol.hu

GYEREKSZÍNÉSZKÉNT IS FOGLALKOZTATOT T VOLT, A HOKI AZONBAN MINDENT
VIT T S ZUPER L EVENTE ÉLETÉBEN : A VÁLOGATOT T KAPUSA ÉVEKET ÉLT
KÜLFÖLDÖN , ÁM SZÍVE EKÖZBEN MINDVÉGIG HAZAHÚZTA .

„Soha ennyi kissrác nem
húzott még hokikorit
itthon, mint most.”
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Stílus&Lendület: Hányszor vicceltek már a nevével?
Szuper Levente: Nem számolom, de tisztában
vagyok azzal, hogy mivel ritka családnév, ezért adja
magát a szójáték. Egyébként bennünket is foglalkoztatott a kérdés, ezért visszavezettük a családfánkat
egészen a tizennyolcadik századig. Ősnémet, szász
név a miénk, Johannes Super az ezerhétszázas évek
elején települt Magyarországra.
S&L: Ezzel a névvel a színipályán szintúgy előnnyel
indulhatott, hiszen könnyen megjegyezhető, ráadásul abban is kivételes tehetséget mutatott. Miért
hagyta abba?
Sz. L.: Gyerekszínészként ötévesen kezdtem, aztán
később a testvéremmel felléptünk Vitray Tamás
Önjelölt című műsorában. Az István a királyból
adtunk elő egy részletet. Innen viszonylag sima út
vezetett a további fellépésekig, állandóan foglalkoz-

tatott gyerekszínész lett belőlem. Rengeteg helyre
hívtak, játszottam a Katona József Színházban, a Jurtában, a Józsefvárosi Színházban. Sokáig párhuzamosan csináltam a kettőt, de végül a hoki győzött.
S&L: Mivel?
Sz. L.: Mindig hokikapus akartam lenni. Amikor apám
– aki korábban szintén játszott – levitt az első edzésre, egyből kiszúrtam magamnak a posztot. Tetszett a
szerelés, hogy különbözik a többiektől, és rajta múlik,
hogy gólt kap-e csapat vagy sem. Hatévesen a Fradi igazolt játékosa lettem, aztán a kölyök korosztály
legjobb kapusának választottak. Ráadásul szerencsém volt, már ha szerencsének lehet nevezni, hogy a felnőttek között megsérültek a kapusok, mert így tizenöt évesen bemutatkozhattam a
Ferencváros nagycsapatában. Még nem voltam tizenhét sem, amikor a Fradinak nagyon rosszul ment,
edzőnk elküldte az oroszokat, és minden mindegy
alapon folytattuk. Csodával határos módon onnantól alig vesztettünk, és teljesen esélytelenül indulva megnyertük a bajnokságot. Ebből már rendesen
kivettem a részem, sokat védtem és beindult a karrierem. Németországba mehettem, és ezzel végleg
eldőlt a színészkedés kérdése: befejeztem.
S&L: Éveket élt külföldön, többek között megfordult
Amerikában is: hajszál választotta el, hogy a jégre
lépjen az NHL-ben. Mi hiányzott?
Sz. L.: Talán egy kis szerencse. Először az északamerikai Junior Ligában védtem, Memorialkupagyőzelemmel mutatkoztam be, és megkaptam a legjobb újoncnak járó díjat. Később a Calgary
úgynevezett farmcsapatában folytattam, aztán a
2002–2003-as idényben kilencszer az NHL-es Calgary cserekapusa lehettem. Nem küldtek jégre, s
mivel a hokiban nagyon ritka a kapuscsere, elmaradt a bemutatkozásom. Ezután éltem Olaszország-

ban, Németországban, aztán megfordultam a fehérorosz Dinamo Minszknél, illetve Svédországban is.
Sokszor kellett mindenemet összepakolnom… Most
lehet, hogy ismét költözöm, ha sikerül, újra visszamegyek Amerikába.
S&L: Hogyan bírja az állandó vándorlást? Életformájává vált már?
Sz. L.: Korábban nem zavart ennyire, ha távol
vagyok, de szerintem ebben nem lehet rutint szerezni. Egy idő után nem véletlenül szállnak ki a körforgásból még a legnagyobb világsztárok is. Fontosabb
lett a család jelenléte, az otthonom. Mindig is lokálpatrióta voltam, soha nem fordult meg a fejemben,
hogy végleg elköltözzek, és máshol próbáljak szerencsét.
S&L: Van olyan pillanat, amire úgy emlékszik, hogy
ez az öné? Amikor a jég közepén állva ezrek őrjöngve ünnepelték?
Sz. L.: Soha, egyik győzelemről sem éreztem, hogy
az csak az enyém volna. Csapatjátékos vagyok, és

Forintalapú, casco-köteles
finanszírozási ajánlat
Mazda 6 2,5 l
Bruttó jubileumi ár:
7 639 900 Ft
Két példa az autó megvásárlására:
Önrész:

1 909 975 Ft

I. 72 havi részlet:

106 759 Ft
(THM: 10,70%)

II. 84 havi részlet:

95 746 Ft
(THM: 10,70%)

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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MOL Gold Kártya
Flottájának útitársa mindenhol

Használja Horvátországban is
az INA és a Tifon hálózatában!
A havi 200 literes üzemanyag-fogyasztást meghaladó vállalkozások részére fejlesztette
ki a MOL Gold Kártya konstrukcióját, amely használatával Önök még biztonságosabban,
gazdaságosabban és kényelmesebben intézhetik cégük üzemanyag-vásárlásait.
• Legnagyobb magyarországi töltôállomás-hálózatban és további közel
900 külföldi töltôállomáson elfogadott
• Kedvezményes listaár és kedvezôbb ár garanciája
• Halasztott fizetés
• Ingyenes Virtuális Kártya Központ és Assistance call center
szolgáltatás, egyedi beállítási lehetôségek
Részletek a www.mol.hu oldalon és a töltôállomásokon kihelyezett szórólapokon.

„Mindig
hokikapus
akartam lenni.”

mindegyik sikernek megvan a saját története, amitől
az számomra emlékezetes maradt. Így nem is tudok
közülük kiemelni egyet sem.
S&L: A válogatott szereplését sem?
Sz. L.: Az tényleg maga volt a csoda: feljutottunk a
legjobbak közé, a világbajnokság felejthetetlen volt.
A nemzeti csapatban szerepelni egyébként is felemelő: az első perctől olyan, mintha huszonkét testvérem
lenne, minden ott töltött nap ajándék az élettől. Most
közösen akarunk visszajutni ismét az A csoportba!
S&L: A hokiválogatott gyakran jótékonykodik: szokás-
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sá vált a plüssmacik jégre dobása a magyar válogatott első góljánál. Miként jött az ötlet?
Sz. L.: A szövetség honosította meg, mi pedig
nagyon szívesen vettünk részt a kezdeményezésben. Legutóbb négyezer macinál is többet vittünk a
gyermekkórházakba; örömmel álltunk a jó ügy mellé. Egy válogatottnak a saját eszközeivel a társadalmi felelősségvállalásból is ki kell vennie a részét, ami
által így példát mutathat. Mi legalábbis hiszünk
ebben. Ezzel együtt nem csak szép és rózsaszín
a magyar hokis élete: nonszensz, hogy miközben a válogatott A csoportos tudott lenni, a
sportág helyzete nem javult. Tíz éve hétezer
ember ment ki egy Újpest–Fradi-rangadóra, ma
pedig kétszáz. De a játékosok helyzete sem
sokat változott. Egyetlen paraméterben van érezhető fejlődés,
ami igen örvendetes és egyben a szívügyem: sikereink apropóján soha ennyi
kissrác nem húzott még
hokikorit itthon, mint
most. Ezt a lendületet ki kell használni,
ezért is alapítottam
meg a Szuper Levente Kapusiskolát.
S&L: Kiknek?
Sz. L.: Ötvenen jelentkeztek a júniusi táborba, zömmel a nyolc–tizenhárom éves korosztályból.
Jöttek Szlovákiából, Erdélyből és Ausztriából is. Tradíciót
szeretnék teremteni, akárcsak
a háromszoros olimpiai bajnok

„Szeretem, ha megugrik
az ember alatt a gép.”
Jelenleg egy Audi 80 Cabrióm van, 93-as és ő az
én nagy kedvencem. Épp most alakítgatom, hogy
pont olyan legyen, amilyet megálmodtam, de ez
hosszú és költséges feladat. A Mazda 6-os nem
ilyen retró autó, filozófiája megfelel a mai kor követelményeinek, ebben minden patent,
kényelmes és esztétikus. Jól húzott,
volt benne erő, szeretem, ha megugrik az ember alatt a gép. Könnyű vele
lavírozni, jól fordul és minőségi anyagok szolgálják a kényelmet.

Vlagyiszlav Tretyak, a szovjetek legendás kapusa. Az a
cél, hogy aki fejlődni akar,
annak ne kelljen külföldre mennie, itthon is megkaphassa ugyanazt a
képzést. Segíteni akarok, hiszen a kapusposzt abban is feltétlenül különbözik a
többitől, hogy megfelelő képzés híján szinte
esélytelen, hogy valakiből jó kapus legyen.
Azt akarom, hogy ez
a generáció már megkapja azt a szakmai hátteret, amiről mi csak
álmodtunk.
Vincze Attila

MESEAUTÓ

MESEAUTÓ

Jennifer Love Hewitt
– Bentley Continental

L  

VÉGRE

Gyerekszínészként kezdte pályafutását,
számos Disney-moziban feltűnt kisebbnagyobb szerepekben. Szinte ezzel egy időben elindult a zenei pályán is, mindössze
13 éves volt, amikor első albuma megjelent
Japánban. Azóta még három sikeres nagylemezt
adott ki. Az igazi ismertséget azonban a kilencvenes
évek kultikus-tini horrorfilmjei hozták meg számára: a Tudom, mit
tettél tavaly nyáron, illetve annak folytatása világszerte a fiatalok egyik kedvencévé tette, magazinok címlapján tűnt fel mindenütt a világon, és nem
volt olyan „világ legszebb nője” választás, amin ne végzett volna az élmezőnyben – cseppet sem érdemtelenül. Magánélete korántsem olyan közismert, mint a filmjei, most éppen egy kollégájával él, a hollywoodi hétköznapokhoz képest igen visszafogottan. Azért néha beugrik Los Angeles
belvárosába, ilyenkor egy Bentley Continental GTC-t kell figyelni.

KISÜTÖT T A NAP, IT T AZ IGAZI NYÁRI KÁNIKULA , ELŐ A FLEXET, LE A KOCSI TETEJÉVEL ,

NE KELLJEN A LÉGKONDIVAL BÍBELŐDNI !

PERSZE

VANNAK SZERENCSÉSEBBEK , AKIK ELEVE

OLYAN AUTÓT VESZNEK , AMELYNEK GYÁRILAG NYITHATÓ A TETEJE ; AZ ILYEN AUTÓKAT HÍVJUK
KABRIÓNAK , ÉS AZ ILYEN AUTÓSOKAT BÁMULJUK IRIGYKEDVE A NYÁRI CSÚCSFORGALOMBAN .

Patrick Dempsey – Jaguar XK 120

A Grace Klinika jóképű sebésze, dr. Derek Shepherd kacskaringós utat járt be, míg eljutott a világhírig.
Egy kisvárosban született és nőtt fel, mielőtt elhatározta volna, hogy színész lesz. Amennyire akadályozta ebben a gyerekkorában diagnosztizált diszlexia, annyira segítette is később a pályafutását: megtanulta, hogy munkával bármilyen siker elérhető. Számos kisebb mozis és tévészerep után 2005-ben kapta
meg a kórházsorozat egyik főszerepét, és szinte egyik pillanatról a másikra világszerte megismerték. Szenvedélyes imádója az autóknak, amatőr autóversenyző, aki a hobbijához választott autót: egy muzeális értékű Jaguárral jár,
amit 1948 és 1954 között gyártottak.

Gerald Butler – Mercedes SL 65 AMG

A 40 éves skót színész a jogi pályát hagyta ott a színház kedvéért, ami nem
is csoda, ha tudjuk, hogy ez Irvine Welsh Trainspotting című remekműve színházi adaptációjának hatására történt. Előbb lett színházi színész, mint mozisztár, a deszkákon megformálhatta az imént méltatott
skót darab főszerepét, a nehéz sorsát sikerrel leküzdő Reton alakjában. 1997-ben már volt egy nyúlfarknyi jelenete A holnap markában című
aktuális James Bond-moziban, majd egyre jobb filmekben kapott egyre
komolyabb szerepeket, mígnem Frank Miller 300 című
képregényének egyedi feldolgozása meghozta az
áttörést. Nála jobb Leonidaszt elképzelni sem
tudnánk. Butler megmaradt egyszerű skót fickónak, aki jótékonysági eseményekre jár fehér
Mercedes SL 65-ös autójával, ami talán egyetlen látványos szenvedélye.

Sean Combs – Lamborghini Gallardo Spyder

Didier Drogba – Mercedes SLR McLaren

Az elefántcsontparti válogatott zseniális csatárának fantasztikus szezonja volt,
de éppen a legrosszabbkor, a világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésen sérült meg. Törött könyökét megműtötték, így elutazhatott DélAfrikába, sőt pályára lépett és gólt is szerzett. Mi is szorítottunk
neki, mert a Chelsea futballistája remek ember, aki nemcsak
magának vesz 200 ezer fontot (kb. 64 millió forintot) érő
autót, hanem ennek a pénznek a sokszorosát fordítja
jótékonykodásra hazájában.
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Ez a név csak az igazi hiphoprajongóknak mond valamit (nekik viszont elég sokat), a társasági magazinokat lelkesen forgató
hétköznapi ember inkább a P-Diddy névre kapcsol, hiszen (most éppen) így ismeri őt a világ. Zenész, előadóművész, színész,
producer, menedzser és életművész. A legnagyobb hollywoodi partik koronázott királya, aki nélkül egyetlen soul- vagy r’n’bdíva sem tudott befutni a kétezres években. Saját ruhamárkája (Sean John) és étteremhálózata (Justin’s) van, és tévéshowja is, ahogy az egy rendes amerikai rapperhez illik. És persze autói, köztük
egy kedvenc kabriója, a Lamborghini Gallardo Spyder, amelynek 5,2 literes motorjából 512 lóerő dübörög fel,
ha a gazdája gázt ad a zöldnél.
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M ALEK A NDREA OT THONÁBAN

É RKEZÉSÜNKKOR

MUZSIKASZÓTÓL VOLT HANGOS

TŐSZOMSZÉDSÁGÁBAN ÁLLÓ ROMANTIKUS HÁZ .

B ÉCS

H OL

EGYIK KÜLSŐ KERÜLETÉBEN , AZ ERDŐ

EGYIK , HOL MÁSIK ABLAKÁBÓL HALLATSZOT T

KI ERŐSEBBEN A GYAKORLÁS , AZ EGYENLETES DOBOLÁS RITMUSAI JÁTÉKOSAN KEVEREDTEK
A ZONGORAFUTAMOKKAL… I T T ÉL CSALÁDJÁVAL
EGY CSODÁS HÍRREL FOGADOT T

Természetességével, figyelmességével, pillanatok
alatt levett minket a lábunkról. Még javában zsibbadt tagjainkat nyújtóztattuk a többórás autóút után,
és egy cseresznyefa árnyékában gyönyörködtünk a
lélegzetelállító látványban, próbálgattuk a kerti hintát, amikor ő máris térült-fordult, és egy tálca aprósüteménnyel és kávéval a kezében, kedves mosoly kíséretében kínálgatta stábunkat.
Stílus&Lendület: Le sem tagadhatná, hogy rendben van!
Malek Andrea: Bár nem szabad ilyet kimondani, de
nagyon úgy tűnik. A magánéletem is gyönyörű meglepetést tartogat a közeljövőben. Kisbabát várunk. Úgy
tűnik, eddig minden rendben van, de erről beszéljünk később, amikor eljön az ideje. Alig néhány hónap
múlva...
S&L: Fogadja őszinte gratulációnkat! 12 éve él Bécsben, itt vagyunk a házában, ahol a fotók is készültek,
és szemmel láthatóan nagyon kiegyensúlyozott.
M. A.: Jól érzem itt magam, de ott vagyok otthon,
ahol a szeretteim, a gyerekeim vannak.
S&L: Jól beszél angolul, ezért elsőre furcsának tűnt,
hogy annak idején, amikor úgy döntött, hogy külföldön próbál szerencsét, egy olyan országot választott,
aminek egyáltalán nem ismerte a nyelvét. Azonkívül,
hogy közel van, mi szólt Ausztria mellett?
M. A.: Csakhogy én nem szerencsét próbálni jöttem ide! Nyolc hónapos terhesen gondolkodni akartam, átlátni az életemet. A karrierem fel sem merült
abban az időben. Sokszor van az úgy, hogy egy döntés az adott pillanatban logikátlannak tűnik, s csak
jóval később derül ki, hogy mégis volt benne ráció.
S&L: Ezek szerint már akkoriban sem az észérvek
döntöttek, hanem az ösztönei után ment?
M. A.: Mindig!
S&L: Úgy tűnik, jól működnek a megérzései…
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M ALEK A NDREA , AKI
MINKET : KISBABÁT VÁR !

M. A.: Igen, ha hagyom őket kibontakozni. Gyakran
van az úgy, hogy megy az ember egy kicsit, aztán
elbizonytalanodik, és feladja, elszalad. Így nem lehet
egyről a kettőre jutni, szerintem.
S&L: Ha viszont valamit rosszul csinál, akkor abba kell
hagyni, nem? Pár évvel ezelőtt például elment a hangja.
Azt mondják, egy ilyen betegség mindig üzenetértékű…
Ezekre a figyelmeztetésekre hallgat?
M. A.: Hogyne, nem lehet nem hallgatni! Ilyenkor persze megtehetném, hogy századszor is nekimegyek a
falnak, de azért ennél meg okosabb vagyok. Előtte is
érdekeltek ezek a dolgok, a szellemi világ, hiszen én is
csupa olyasmivel foglalkozom, ami úgy van hatással
ránk, hogy csak hallható, látható, de nem megragadható. Egy mozdulat, egy dallam, ugyanúgy eltűnik az éterben. Itt van középen a hangképző szervem. Ha, amit
gondolok és érzek, nem fedi egymást, ha ennyire nem,
akkor rendet kell tennem magamban, különben szegény hangom azt hajtogatja, „gyerekek, döntsétek végre el, mi legyen!”
S&L: Amikor kijött – ezek szerint nem tudva, hogy
hosszabb ideig marad –, és még fel sem merült,
hogy itt is színpadra lép, mit csinált, amíg nem
tudott kommunikálni?
M. A.: Közértbe jártam, megtanultam taxit hívni,
beszéltem a vízvezeték-szerelővel, mert hiába hajtogatta szegény telefonon, mit hol kell állítani, én
eközben azt igyekeztem a tudtára adni, hogy nem
értem, amit mond, jöjjön ki. Szóval kisebb gondom is
nagyobb volt a színháznál, meg az éneklésnél.
S&L: Most már minden gondolatát, érzését ki tudja fejezni?
M. A.: Háááát, nem tudom. De nem is ez a cél, talán
nem is kell mindent kifejezni.
S&L: És a férjével, hogyan beszélgetnek? Ami nem
jut eszébe, azt angolul mondja?
M. A.: Nem, elmutogatom. Vagy magyarból „tükör-

OT THONÁBAN

Malek Andrea
Szülei: Toldy Mária énekesnőénektanárnő, Malek Miklós karmesterzeneszerző.
Testvére, ifj. Malek Miklós szintén
zeneszerző, jelenleg az Egyesült
Államokban él.
1987-től szinte a musicalirodalom
összes nagy női főszerepét eljátszotta.
Szólólemezei jelentek meg, leutóbbi
2010-ben, I Love A Piano címmel.
Díjai: Artisjus-díj (1991); Emerton-díj,
„Az év musicalénekese” (192); Tháliadíj, „a Sakk című musicalben nyújtott
alakításáért” (1992); Emerton-díj, „Az év
énekese” (1998); Artisjus-díj (2002)
2 kamaszfia előző házasságából
született
1998-tól Bécsben él.
Első bécsi szerepét, a Wake up! című
musicalben kapta.
2009 március 13-án, a születésnapján
házasodott össze férjével, az osztrák
karmester-zeneszerzővel, Walter
Lochmannal.
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fordítok”. A nyelvújításunkkor például az akkori
németből nagyon sok mindent átvettünk. És gyakran előfordul egy-egy ilyen tükörfordításos próbálkozásomnál, hogy Walter azt mondja: a nagymamám
szokta így használni…! Nekem ez nagyon tetszik!
Ráadásul végtelenül türelmes ember, szóval ennek a
különböző anyanyelvnek nincs jelentősége, Ausztria
amúgy is egy elfogadó ország.
S&L: És ne felejtsük el azt sem, hogy a németen
kívül van egy másik közös nyelvük is…
M. A.: A zene.
S&L: Számított, hogy zenészember?
M. A.: Nem! Mondjuk 50 százalékig. De kétségtelen,
hogy sokat ad így.
S&L: El tudta volna képzelni, hogy botfülű ember
legyen a társa?
M. A.: Miért ne, ha imádom?!
S&L: De vajon tudná-e imádni?
M. A.: Ha olyan, ha humora van… Persze, hogy tudnám, maximum röhögnék rajta, hogy nem hallja!
Komolyan, nagyon jó, hogy úgy alakult, hogy neki
is köze van a zenéhez, de ha pusztán erre épülne a
kapcsolatunk, akkor nem működhetne.
S&L: Akadtak kezdetben félreértések?
M. A.: A mai napig vannak. Néha teljesen meg tudok
sértődni valamin, amit ő megpróbál elmagyarázni,
hogy de nem, az nem úgy van, oda menjünk vissza
ahhoz a mondathoz, hogy… Ilyenkor már teljesen a plafonon vagyok, hogy most már hiába, jól értettem én…
Hát ez is egy nagy lépés, idegen nyelven veszekedni.
S&L: Valódi mesterkurzus!
M. A.: Így van, mert abban az idegállapotban, hogy
az ember érvelni tudjon, de közben megértse, hogy
a másik fél valójában hova is akar kilyukadni, hát, az
nem könnyű. Ilyenkor aztán kiderül, kinek van üldözési mániája, és kinek a hátán lehet fát vágni. Ő ez
utóbbi...
S&L: Ön meg a temperamentumos. De itt áll, ebben
a jógapozícióban, és úgy tűnik, mintha törekedne
arra, hogy visszafogja magát.
M. A.: Ha a férjem szóvá is teszi, hogy sok a „temperamentum”, akkor azt felelem, csak nézzen körül
Magyarországon, ez az én vérem, nem tudok másképp! Olaszországban sem mindig áldást kérnek,
amikor fennhangon mutogatnak az ég felé…
S&L: Úgy érzi, jó irányba változott Walter mellett?
M. A.: Igen, és nagyon remélem, hogy nem is marad
abba, hogy jó úton járok. De ez nemcsak a páromnak, hanem a gyerekeimnek is köszönhető. Nagyon
sokat tanulok tőlük, és abból, ahogy ők ehhez az
egész szituációhoz viszonyulnak!
S&L: Nyáron egy gyerekdarabra készülnek a férjével.
M. A.: Már ötödik éve benne vagyok, és halálosan
élvezem a közös munkát Walterral, a csapattal és a
negyven gyerekkel. Emellett azért idén még csináltam két lemezt is, az egyik volt az I Love A Piano, ez
a közös estünk zenei anyaga, és a zenekarommal is
folynak a „Retúr” című új CD felvételei. Úgy örülök,
hogy sikerünk van, ez is azt bizonyítja, hogy jó, hogy
hallgattam a megérzéseimre! Mert amikor azon tör-
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„...ott vagyok otthon, ahol
a szeretteim, a gyerekeim vannak”
tem a fejem, mi a bánatot kezdjek magammal, írtam
Amerikába egy asztrológusnak, direkt egy olyannak,
akinek fogalma sem lehetett arról, hogy én ki vagyok,
hogy mondja már meg, mi az, amiért nem tudok
továbblépni, miért nem jutok egyről a kettőre? És azt
írta vissza, hogy mindenem van, miért nem a saját
utamat járom, miért azon az ajtón akarok bemenni,
ami zárva van? Nem lenne egyszerűbb átmenni
a nyitott ajtón? Próbáljam már meg!
S&L: Ez nagyjából arra az időre tehető, amikor
elment a hangja?
M. A.: Igen, is! Szerettem volna bekerülni itt a musicaliparba úgy, hogy a helyemen legyek, hogy az első
vonalba kerüljek, és ezért elég sokat küzdöttem. Persze semmi sincs hiába…
S&L: De most már ott van, nem?
M. A.: Most, hogy egy ideje abbahagytam, hogy azt
mondtam, nem játszom többet második szereposztásban… És csodák-csodája, nemrég abban a

Musikvereinben adhattam közös koncertet az egyik
leghíresebb szimfonikus zenekarral, ahonnan január
elsején közvetítik a híres újévi koncertet. Olyan dalokat is énekeltem, amiket még soha, filmzenéket…
Egyszerűen röpültem, fantasztikus volt! Minden szenvedést megért. De ugyanilyen sikereim vannak a héttagú zenekarommal, csupa öröm velük zenélni.
S&L: Tervek?
M. A.: Azok mindig vannak, például szeretnék filozófiával, pszichológiával foglalkozni…
S&L: És hogyan képzeli az életét, sok-sok év múlva, ebben a kevésbé aktív szakaszban? Mondjuk,
legyen egy nagy ebédlőasztal…?
M. A.: Az már meg is van, és bárki jöhet, csak reggel tízig adja le a létszámot, hogy tudjam, hány
főre számíthatok, és esténként szeretnék egy kis
dzsesszklubban énekelni, talán valahol Európában…
Pribék Nóra
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Monostorapáti

Nehéz kiragadni egyet is a Balaton környéki tündéri falvak közül,
szinte mindegyikükben találni kulturális, földrajzi vagy éppen régi
korokat idéző nevezetességeket. Az egyik legrégebbi historikus
emlékkel bíró Monostorapáti, például, a határában alapított bencés apátságról kapta a nevét, aminek ugyan ma már csak a romjai láthatók, ám kövei, az évszázadok során, valódi történelmi viharokat éltek át. Az apátságot ugyanis, a II. István király pecsétjével
is ellátott alapító dokumentum tanúsága szerint, a XII. század elején, 1117-ben hozták létre, méghozzá Bánd fia, Atyusz, a honfoglaló Tas vezér leszármazottja.

Mária Magdolna
pálos kolostor:

N 
B…

Nem könnyű megtalálni az Ábrahámhegytől
északra, a piros turistajelzés vonalán fekvő
kőkúti kolostorromot, pedig megéri a fáradságot. A XIII. századból csak egy kis templom alapfalai maradtak fenn, ám a kolostort a XV. század végén a késő gótikus stílusban átépítették.
Ennek köszönhetően ma is gyönyörködhetünk
ebben az építészeti remekműben, ám érdemes
utánanézni a zenei kínálatnak is, hiszen időről
időre koncerteket rendeznek ezen a mesebeli
erdei tisztáson.

Szinte mindent tudunk róla. Ha kell, emlékezetből lerajzoljuk különleges alakját,
soroljuk a hozzá kapcsolódó adatokat, fújjuk a legfontosabb nevezetességeit. Még-

Szászi Endre bioborászata

sem ismerjük igazán, titkát megfejteni nem tudjuk. Mert a Balaton olyan, mint az

Egy ökológiai szőlőgazdaság működtetése során ugyan rengeteg nehézséggel kell szembenéznie a gazdának (talán ez lehet az oka, hogy nem sok található belőle hazánkban), ám a végeredmény megéri a fáradságot. Szászi Endre 2003-ban hivatalosan is bio minősítést kapott, vegyszermentes, zamatos, hamisítatlan Szent György-hegyi bora több díjat is nyert az évek során. A gazdaság területén álló romos présházat pedig Natura-vendégházzá alakították. „Éveken keresztül részt vettem egy olyan ökotúrán, ahol biogazdaságokat népszerűsítettünk. Akkor, 5-6 évvel ezelőtt szinte véletlenül botlottam bele
ebbe a borászatba. Először éreztem azt, hogy a bio valóban egyenlő lehet a minőséggel.”

izgalmas nő – egyszerűen kiismerhetetlen. Tartunk ugyan szeszélyeitől, ám lenyűgöz ellenállhatatlan szépsége, első látásra elvarázsolja, rabul ejti a lelkünket. Egy
biztos, ha valaki egyszer is látta, visszavágyik a „mi kis Riviéránkra”. Pánczél
Andrea szintén gyerekkora óta kötődik a tóhoz, most az ő segítségével emelünk ki
néhányat a megszámlálhatatlan látnivalóból.

TÖKÉLETES KIKAPCSOLÓDÁS
„Az én balatoni életem elsősorban Ábrahámhegyhez kapcsolódik, és ugyan évek óta visszajárok a környékre, mégis szinte minden alkalommal rábukkanok valami számomra is ismeretlen, felfedezésre váró
részére. Pörgős életem mellett legfontosabb vonzereje talán mégis az az elérhető távolságon belüli tökéletes kikapcsolódás, amit szinte kizárólag a Balaton képes számomra nyújtani. Időnként alig várom a hétvégét, hogy mehessek, egy egyszerű erdei séta, vagy egy biciklitúra, tökéletesen fel tud tölteni. ”

Pánczél Andrea
„A tó partján üldögélve enni egy
sült keszeget, inni hozzá egy pohár
olaszrizlinget, miközben süt a nap –
felemelő érzés…”

Káptalantóti vasárnapi piac

Ennek a piacnak az az egyik fő vonzereje, hogy szinte kizárólag a helyi termelők árusítják a saját, házilag
készített, kiváló minőségű termékeiket. A zöldségeken, gyümölcsökön kívül van ott minden, mi szem szájnak ingere: házi sajtok, savanyúságok, szörpök, lekvárok mellett, helyben sütött kenyér, kenyérlángos is
vásárolható. „Ismerem az árusokat, a környékbelieket.
Ennek a piacnak közösségteremtő ereje is van, a nyitva tartás ideje alatti közös főzés igazi közvetlen hangulatot teremt, összehozza az embereket.”

Kővirág étterem

„Az utóbbi időben Magyarországon hatalmasat fejlődött a gasztrokultúra. Számomra fontos, hogy a Balatonnál is egyre több helyen lehet jókat enni, egyre több
jó éttermet találni. Az egyik kedvencem a Káli-medencében a Kővirág étterem, egy fantasztikus kerthelyiséggel rendelkező régi parasztházban, ahol követik
ugyan a hagyományokat, de úgy, hogy közben próbálják megújítani őket, helyi alapanyagokat használva,
környékbeli borokat kínálva.”

16 | STÍLUS&LENDÜLET | 2010. július

Sport

Ha Balaton, akkor természetesen nem maradhat ki a felsorolásból maga a tó. A hatalmas tavon adott a lehetőség, hogy a vízi sportok szerelmesei kiválasszák a leginkább kedvükre valót, legyen szó úszásról, vitorlázásról
vagy éppen horgászásról. Talán nem tudja mindenki, de a „magyar tengert” biciklivel is meg lehet kerülni, kiépült
kerékpárút vezet körbe, legtöbbször a part mentén tekerve lehet haladni. „Mi leginkább a Káli-medencében
szoktunk biciklis kirándulásokat tenni. Egyszerűen nem tudok betelni a Balatonnal, a környező tájjal. Azt, hogy
van egy tavunk, igenis ki kell használni! Nem csak szép, szerencsére tiszta is a vize. Igazán alkalmas az úszásra
és mindenféle vízi sportra.”

STÍLUS

STÍLUS

N

Napozáshoz, vízpartra ajánlott UV ellen védő hajápoló termékek



Ü DE ARCBŐR ÉS EGÉSZSÉGES HAJ A NYÁRI SZABADSÁG UTÁN (IS)!
Sokat olvashattunk már arról, hogy a forró nyári hónapokban kerüljük az erős sminket, és
óvjunk hajunkat a kiszáradástól. Ez persze még kevés ahhoz, hogy szeptemberben a nyári fotókat mutogatva ne azon
keseregjünk, hogy külsőnk megsínylette a nyaralást. Alig vártuk már, hogy
az önbarnító kúra helyett végre kifeküdhessünk a napra sütkérezni.
Nem csak a D-vitamin szükségletünknek tesznek jót a napsugarak, de a léleknek is gyógyír a
hűvös tavaszi és kora-nyári hónapok után. Ezután se feledkezzünk
meg bőrünk megfelelő védelméről! Na és persze ne feledkezzünk
meg a napi két-három liter ásványvízről sem, mert akkor biztosan nem
„találkozunk” száraz és fakó bőrrel a
tükörben.

Elő a korrektorral!
Ne feledjük, hogy arcunk védelme az egyik legfontosabb feladat
a kánikulában! Reggelente lehetőleg kenjük át az arcunkat fényvédővel
kombinált hidratálókrémmel. Várjunk
néhány percet, míg a krém beszívódik, és
csak ezután fogjunk neki a szokásos sminkelésnek. Viszont itt az idő, hogy ideiglenesen félretegyük az alapozót, a szemhéjfestéket és a rúzst. A nyári sminkelés
főszereplője ugyanis a korrektor!

Bőven elég, ha elfedjük az apróbb bőrhibákat, és a szem
alatti karikákat. A biztos hatás érdekében koffeintartalmú készítménnyel kenjük át a szem alatti részt, ami pillanatok alatt eltünteti a kellemetlen puffadtságot. Ezúttal hagyjuk ki az alapozót, mert a túlzott verejtékezés
miatt könnyen eltömítheti a pórusokat.

Smink, nyári make up
Ha mégis fontos a tökéletes fedés, válasszunk bronzhatású púdert, ami a 2010-es nyári smink másik nagy
slágere. Az újdonság ezekben a termékekben az, hogy
nemcsak az arcra, hanem a dekoltázsra, vagy akár
a szemhéjra is felvihetjük. Most még fontosabbak az
amúgy is fontos részletek, mint a szemöldök ívének, a
hosszú szempilláknak és a csillogó ajkaknak a hangsúlyozása. Érdemes beszerezni egy vízálló szempillaspirált,
akár kék, zöld vagy barna színben, így a szemhéjfestéket is elfelejthetjük néhány hétre. Még szerencse, hogy
a vízhatású szájfény a nyári make-up királynője! Így a forróságban egyébként is csomósodó régi rúzsaink a szekrényben megvárhatják a szeptemberi munkakezdést.

Oh, te csodás olíva!
Hetente egyszer hajmosás előtt vigyünk fel a hajunkra fél deciliter olívaolajat, majd csavarjuk be egy előre
melegített törölközőbe. Miközben az olaj eléri hatását,
radírozzuk át a testünket egy tengerisó-olívaolaj masszával, amely során tökéletesen megszabadulunk az elhalt
hámrétegtől, és pihepuhává válik a bőrünk. Majd térjünk vissza a frizuránkhoz, amit a szokásos módon mossunk meg kímélő samponnal, ám ezúttal nem lesz szükségünk a balzsamra, mert a hajkoronánk így is csillogó
és egészséges lesz.

Védekezzen különböző faktorszámú naptejjel a leégés ellen!
50 faktoros – hiperérzékeny szeplősöknek, 20 faktoros –
világos bőrre, 10 faktoros – normál bőrre, 5 faktoros –
kreol bőrre. Ha jót akarunk magunknak, nem árt elolvasni a flakon hátoldalát is, mert az a termék,
ami E-vitamint és növényi olajakat is tartalmaz, felerősíti a bőr védekezőképességét. Fontos észben tartani, hogy
napozás előtt legalább húsz perccel
kenjük át magunkat a naptejjel, majd
óránként ismételjük meg a műveletet, még akkor is, ha nem merítkeztünk
meg a vízben.

18 | STÍLUS&LENDÜLET | 2010. július

A hajunk védelmében

S-factor

Mivel a forró és párás levegő, az UVA és az UVB sugarak rendkívül roncsolják a hajszálak szerkezetét, hajunk
könnyen megfakulhat, víztartalma csökkenhet, a hajvégek töredezetté válhatnak, a fejbőr pedig kiszáradhat, ami kis idő után korpásodáshoz vezethet. Fontos,
hogy nyári hónapokra mindenképpen váltsunk sampont és kondicionálót is! UV-filteres hajápolókat válaszszunk, amelyek tápláló összetevőket tartalmaznak.
Hosszas napozás esetén mindig gumizzuk össze vagy
kössük kontyba hajunkat, hogy minél kevesebb hajszálat érjenek a napsugarak. Mielőtt kimegyünk a strandra, ajánlott egy ápoló mélypakolást feltenni „szomjazó”
frizuránkra. Most semmiképp se spóroljunk a fodrászon, hiszen a nyári hónapokban érdemes négy hetente
vágatni a hajvégekből, hogy felfrissüljön a hajkoronánk.
A béta-karotinban, folsavban, szelénben, kalciumban és
cinkben gazdag ételek és táplálék kiegészítők fényessé teszik a hajunkat, ezért bátran fogyasszuk őket. Júliusban és augusztusban, akár naponta is átöblíthetjük
a hajunkat, mert az izzadság és por rendkívül károsíthatja a haj szerkezetét. Ne feledkezzünk meg persze a
kondicionálásról sem, és ha ráérünk, hagyjuk frizuránkat magától megszáradni. Ezek után nem marad más
hátra, mint bezsebelni a szomszédok és a munkatársak
elismerő dicséretét. Megéri, nemde?

A Health Factor sampon és kondicionáló egészségessé teszi a hajat és a fejbőrt, megelőzi a haj töredezését, segít egyensúlyba hozni a haj nedvesség tartalmát. A CHiC Shine spray hosszantartó hatású, párataszító hajlakk festett hajra is ajánlott, mert megelőzi a hajszín kopását. A Flat Iron Shine Spray megkönnyíti
a hajvasalást, miközben védi a hajat az UV sugárzás roncsoló hatásától. A frizura puha, fényes és tökéletesen sima lesz! Strandoláshoz, rendszeres napozáshoz és otthoni hajápoláshoz egyaránt ajánlott a Papaya Leave in könnyű kondicionáló spray, melyet nem kell leöblíteni a hajról. Nedves hajra fújva és átfésülve
azonnal puhává és könnyen kezelhetővé teszi a száraz és gubancos tincseket.
További információ: www.tigi.hu

Bed Head
A szulfátmentes Some Like it Hot sampon és
kondicionáló nemcsak a káros UV sugárzással szemben védi a hajat, hanem a forró hajszárító vagy a hajvasaló roncsoló hatásával
szemben is. A szintén UV- szűrő Some Like it
Hot fényszérum csillogó fényt ad a tincseknek,
és lesimítja a szálkásodásra hajlamos, borzas
szálakat. A szérum a strandon, két csobbanás
között is védi a hajat a káros sugárzástól.
További információ: www.tigi.hu

PANTHENOL – Jobb az óvatosság
Panthenol spray jótékony hatása nem csak a napozás utáni leégés gyógyításakor érvényesül, hanem
kisebb sérülések, horzsolások, égések, forrázások
után, is alkalmas. A Panthenol spray elengedhetetlen része csomagunknak, ha nyaralásra, strandolásra készülünk! Ráadásul jó tudni, hogy a Panthenol
spray segítségével a megszerzett barnaság tovább
megmarad.

Catwalk
A Your Highness Elevating sampon látványosan dús és terjedelmes frizurát biztosít, miközben védi a hajat az UV
sugárzástól. A levendula és lila akác kivonatot is tartalmazó hajdúsító krémzselé elragadóan telt és rugalmas tartást
biztosít a vékony szálú hajnak. A Firm
Hold hajlakk könnyű permete kondicionálja és antisztatizálja a kész frizurát, miközben csodás fényt, megbízható tartást és könnyű kifésülést
garantál.
További információ: www.tigi.hu

JÁTSSZON VELÜNK ÉS NYERJEN!
KÜLDJE BE EZT A KUPONT ÉS LEGYEN AZON
SZERENCSÉSEK EGYIKE, AKI AZ 5 DB TIGI
NYEREMÉNYCSOMAGOT MEGNYERHETI.
AZ ELSŐ 5 BEKÜLDŐ 5000 FT ÉRTÉKBEN KAP TIGI NYEREMÉNYCSOMAGOT

A KUPONT ERRE A CÍMRE KÉRJÜK BEKÜLDENI:
1012 BUDAPEST, PÁLYA UTCA 9.
A BORÍTÉKRA ÍRJA RÁ: STÍLUS&LENDÜLET
* Amennyiben részt vesz a játékunkban, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a
Hamu és Gyémánt Kft. folyamatos kapcsolattartás, piackutatás és direkt marketing céljából
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
STÍLUS
LENDÜLET
törvény értelmében kezelje, mely hozzájárulását
jogosult bármikor,
indokolás nélkül a Hamu
és Gyémánt Kft. részére eljuttatott levélben visszavonni.
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ÉS HOGYAN MENJÜNK KÉT KERÉKEN?

Valószínűleg minden motorosnak van évente egy nagy
túraterve, ahová mindenképpen szeretne elgurulni.
Bár az országhatáron belül az igazi nagy szerpentinekről csak álmodozhatunk, de a legkanyargósabb útvonalakat mégis érdemes mindenkinek legalább egyszer
megnéznie, bárhol lakik is az országban – az autópályákat pedig inkább hagyjuk meg vésztartaléknak.

Pilis, Dobogókő és környéke

Ezen a környéken nem a legjobb az aszfalt, de azért
egy napot könnyen el lehet tölteni errefelé. A fák hűs
árnyékában suhanni, majd legurítani egy frissítőt a
Duna partján páratlan élmény. Visegrád felé kötelező elmotorozni, a várhoz közeli kanyarban egy kis kilátó csodás panorámát kínál. A Dunakanyar innét nézve a legszebb!

Mátra, Mátraháza

Sokáig „sportoltak” itt a motorosok, mígnem a
Hungaroring biztonsága beszippantotta a többséget.
Több tábla is figyelmeztet, hogy a környék nyugalomra vágyik, nem versenyek hangjára. A száguldozásra
kiélezett helyi fülek hamar kihívják a rendőröket, így

érdemes nyugiban haladni. A felső parkoló meglátogatása, ott egy lángos elfogyasztása erősen javallott.
Eger pedig már csak egy ugrás innen!

Mecsek, Árpád-tető

A hegy lábaitól a legkiválóbb minőségű aszfalt kanyarog fel a hegytetőre. Nem érdemes sietősre venni
a tempót, fokozott hatósági ellenőrzésre számíthatunk. Hamarosan felköltözik ide egy állatkert is, a
Mecsek pihenőben javasolt egy evés-ivás, az extrém
parkban pedig az élmények még tovább gyűjthetőek.
Sikondafürdőn wellnesslehetőség várja a túrázókat,
ha valaki egész hétvégét töltene el a környéken.

Bakony, Csesznek

Szűk és helyenként rossz minőségű az út, ezért itt is
fokozott óvatosság ajánlott. A cseszneki várba mindenképpen érdemes felmenni, főképp akkor, amikor a várban programok is zajlanak, például az éjszakai fáklyás várvezetés bagolyhuhogással maradandó
élmény lehet. Mivel a vár három nagyvároshoz is
közel van, egy fagyira bármelyik irányban elindulhatunk.

Hasznos tippek túrázóknak
A négy nagy túraútvonal során könnyedén lehet 300–400
km-t is motorozni, főleg ha az ország másik vége a kiinduló–
pont. Pár aprósággal érdemes számolni útközben, ami nagyban megkönnyítheti és biztonságosabbá teheti a napunkat.

1.

Fékezésnél a kétütemű fékezési technika a célravezető, amely főleg a rosszabb minőségű utakon növeli a megfelelő lassulás biztonságát, ugyanis
sikeresebb a megállás, ha közben észleljük a visszajelzéseket az aszfaltról, annak tapadásáról.

2.

Csapatban motorozásnál a legfontosabb a megfelelő követési távolság és a farkasfog alakzat,
valamint, hogy mindig a hátsó figyeljen az előtte lévőre. Ha a hátsó látja az előtte haladó tükrét, akkor az
előtte haladó is látja őt.

3.

Még ha ismerjük is az útvonalat, akkor sem
érdemes belevágódni egy beláthatatlan kanyarba. Akkor haladunk biztonságos tempóban, ha az
általunk belátható szakaszról tudjuk, hogy képesek
vagyunk megállni rajta, ha fékezni kell.

4.

Főleg a jobbos kanyarok murvával lehetnek
megszórva, mert a teherautók, buszok néha az
útpadkán kanyarodnak, és így kaviccsal, földdel terítik az utakat, épp annyival, ami a megcsúszásunkhoz elég.

5.

Nem árt ellenőrizni csomagunk súlyát indulás előtt; a hátizsákot pár száz km után 10x-es
súlyúnak is érezhetjük.

6.

Még a gyakorlott túrás is jobban elfárad, ha
utast is visz. Idény kezdete előtt némi testedzés
sokat segíthet.

7.

Ha nincs GPS, akkor vigyünk térképet magunkkal, és azon jelöljük be előre az útvonal főbb
állomásait.

Természetes gyógymód bárhol, bármikor
ete nadálytő
at
Hatóanyag: fek
gyökér kivon

Flexagil krém 12 éves kortól. Vény nélküli gyógyszer, kapható a patikákban.
MCFL 109/100 618 Merck Kft. – Consumer Health Care 1113 Budapest,
Bocskai út 134-146. Tel.: (1) 463-8100 www.flexagil.hu.

A Flexagil fekete nadálytő gyökér kivonatot
tartalmazó gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású, 35 %-os gyógynövénytartalmú
krém. Zúzódások, izom- és ínszalaghúzódások,
rándulások és ízületi fájdalmak külsőleges
kezelésére alkalmazható.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Az esőruha kis helyen is elfér, ne ezzel spóroljunk a helyen. (Ha elfelejtené, a MOL kutakon is
meg tudja venni.)

8.
9.

Indulás előtt az interneten könnyedén megnézhetjük, hogy hol vannak benzinkutak; javasolt
teletankolni a motort, mielőtt letérünk a főútról.

Biztonságos tárolásra és rögzítésre alkalmas hátizsák
és rögzítő a túrázáskor igen hasznos kellékek, amelyek
a MOL töltőállomásokon megvásárolhatóak.
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BALÁST YAI LOVASTANYÁTÓL

A LEGENDÁS WASHINGTONI
EDZŐIG .

Világbajnok patrónus

Így került Henri 2007-ben 17 évesen a világhírű
Prudent házaspár „iskolájába”, akiknek a franciaországi istállójuk mellett Washington közelében van a tengerentúli központjuk. Henri most már lassan három éve
túlnyomórészt itt készül, szoros napi programmal és
igencsak zsúfolt éves versenynaptárral.
„Nem olyan szigorú ez, mint amilyennek látszik. Az a
feladatom, hogy naponta öt-hat lovat lovagoljak, ami
öt-hat óra edzést jelent. A programot minden esetben
Katie állítja össze, ő a főnök. Az edzés kisebb részben
arról szól, hogy én jó kondiban, fitten tudjak teljesíteni
a versenyeken, nagyobb részben azonban a lovak formában tartásáról szól. Ez a napi egy óra lovaglás kell
ahhoz, hogy az izmaik épüljenek, lazák maradjanak, rendben legyen a keringésük, a légzésük, a
tüdőkapacitásuk. A versenyek előtt már nagyrészt
azokkal a lovakkal készülök, amelyekkel rajthoz állok
majd az adott viadalon.”

„Az a célom, hogy kijussak a
2012-es olimpiára, Londonba”

Családi hagyományok

Kovács Henri lovascsaládból származik, édesapja
is díjugrató bajnok volt. Mégsem mondhatjuk, hogy
ki lett volna kövezve előtte az út, míg eljutott oda,
hogy most már a világ egyik legjobb edzőjével dolgozhat együtt.
A 20 éves balástyai fiatalember, mióta az eszét tudja, lovagol és tudatosan készül a profi pályafutásra.
Kovács Szilveszter neve jól ismert a magyar díjugratásban, országos bajnokként került be a neve a
sportág hazai történetébe. Emellett azért is érdemes megtanulni ezt a nevet, mert igen sokat
tesz a hazai lovas életért. A Csongrád megyei
Balástyán lévő lovastanyáján kiváló versenylovakat nevel, ráadásul két remek fiatal lovast is
adott a sportágnak. Idősebb fia, Kaarlo is szép
sikereket ért el.

Profik között
Henrit nem könnyű elérni. A Washington melletti farmon reggel 7 körül kezdődik a nap; ekkor van egy kis
ideje a beszélgetésre. Utána jöhet az edzés, aminek
programját Katie Monahan-Prudent állítja össze. Róla
majd később bővebben, egyelőre csak annyit, hogy
nem akárkiről van szó.
„Beleszülettem a lovaglásba, édesapámék
lovastanyájának köszönhetően” – kezdi Henri a
beszélgetést. „Már nagyon fiatalon elkezdtem
lovagolni, azt pedig, hogy ezt profi szinten szeretném csinálni, már tízéves koromban tudtam.”
Henri tehetsége nyilvánvaló volt, sorozatban négyszer nyerte meg a magyar ifjúsági bajnokságot, amire
sem előtte, sem utána nem volt még példa, és rendre
az első tíz között végzett a korosztályos Európa-bajnokságokon is. Idővel nyilvánvalóvá vált, amenynyiben tovább akar fejlődni, külföldre kell mennie. Édesanyja, a finn születésű Kovács Eeva
ekkor kereste meg Katie Monahan-Prudent
világbajnok lovast, az amerikai olimpiai csapat felkészítőjét, hogy foglalkozzon
Henrivel.
„Anyu megszerezte Katie telefonszámát, és amikor Európába jött versenyezni, felhívta. Először nem
akart belemenni a találkozóba, de pár nap múlva jelentkezett és azt mondta, hogy mégis tudna fogadni egy hétre. Azt
mondta, menjek ki hozzá Franciaországba két lóval, és megnézi, mire vagyok képes. Volt egy
hetem, hogy bebizonyítsam, érdemes velem hosszabb távon is foglalkozni. Szerencsére sikerült Katie-t meggyőznöm, látott bennem fantáziát.”
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Eddigi legkiválóbb eredménye két nagydíjgyőzelem
Kentuckyban, ahol egy olimpikont is sikerült megelőznie. Ezek a versenyek hihetetlenül rangosak,
és Henri nagyon sokat tanul belőlük. „Eleinte
persze szokatlan volt, és meg voltam illetődve, de most már kezdem kivívni a legjobbak
megbecsülését is. Egyre gyakrabban fordul elő,
hogy rám köszönnek az olimpikonok is, némelyikükkel
már el is beszélgettem.”
A szemmel látható tehetségen kívül ehhez persze az is
kellett, hogy a sportág legjobbjai lássák. Henri képes és szeret sokat dolgozni, a versenyeken pedig egyre jobb
eredményeket ér el.
Mi magyarok büszkén hangoztatjuk lovasnemzet mivoltunkat; Henri is azt
mondja, annak ellenére, hogy díjugratásban nem érünk el mostanában kimagasló eredményeket, joggal
vagyunk büszkék magunkra.
„Szerintem még mindig lovasnemzet
vagyunk, annak ellenére is, hogy mára
már veszített erejéből a sportág.
Viszont magyarként, amellett, hogy van egy kis egzotikum az ittlétemben,
megbecsülnek, ami elsősorban Némethy Bertalannak*
köszönhető, aki több évtizeden
keresztül dolgozott az amerikai
lovassportban, és itt úgy tartják, hogy az ő jóvoltából lettek
az itteniek cowboyokból valódi lovasok.”
Tanítványai a világ élvonalában

voltak, és a legjobb sportolók közé tartoztak.
Henri idén télen is versenyzett Floridában, majd
Kentuckyban, most pedig Kanadában lovagol egy hathetes versenysorozaton. Mindez csak felkészülés a
kora őszi világbajnokságra, amit szintén Kentuckyban
rendeznek majd.
„A távlati célom, hogy kijussak a 2012-es londoni
olimpiára, de erre még nem igazán gondolok. Abban
viszont biztos vagyok, hogy, ha megtalálom hozzá a

megfelelő lovat, akkor a kvalifikáció már nem okozhat
gondot. A jó szereplésben a családom mellett fontos
szerep jut a támogatóimnak, így a MOL-nak is. A cégtől először 2008-ban nyertem támogatást a Segíthetek? MOL Tehetségtámogató Program keretében, most
pedig ismét számíthatok rájuk a 18 év felettieknek szóló Tehetségtámogató Klasszis Program keretében nyújtott segítség révén.”
Hegyi Áron

*A Némethy név fogalom a világ lovassportjában, köszönhetően Némethy Bertalannak, aki az ötvenes évektől az Egyesült
Államok díjugrató válogatottjának szövetségi kapitányaként sikert sikerre halmozott.
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GASZTRONÓMIA

GASZTRONÓMIA

MÁLNA, TE ÉDES…
I MÁDJUK

Spenótos-málnás
csirkesaláta

GYÜMÖLCSKÉNT, SÜT VE , FŐZVE , FAGYIBAN ,

SZÖRPKÉNT, ÖNTETKÉNT.

AZ

Hozzávalók: 60 dkg csirkemellfilé, 5 dl csirkehúsleves, 1 babérlevél, 25 dkg
friss spenótlevél, 12 dkg friss málna, só, bors.
Az öntethez: 4 evőkanál natúr joghurt, 1 evőkanál málnaecet, 2 teáskanál méz.

ÍZE ÉS A SZÍNE IS

ÖRÖMET ÁRASZT, ÍGY NEM CSODA , HOGY A MÁLNA A
LEGKEDVELTEBB GYÜMÖLCSÖK EGYIKE .

K ÉNYEZTESSÜK

HÁT

Elkészítés: Tegyük a csirkemellet egy fazékba, öntsük rá
a levest és tegyük hozzá a babérlevelet. 20 perc után
vegyük le a tűzről, és hagyjuk kihűlni. Rendezzük el
4 tányéron az egészben megfőzött spenótleveleket, majd tegyük a hűtőbe. Vegyük ki a húst a
főzőléből, szeleteljük fel és szépen rendezzük el
a tányérokon, majd szórjuk rá a málnát is. Az
öntethez keverjük össze az összes hozzávalót.
Minden hússzeletre öntsünk belőle, majd sózzuk és borsozzuk meg a salátát.

MAGUNKAT NÉHÁNY PIROSBAN POMPÁZÓ FINOMSÁGGAL .

Vörösboros
málnakrémleves

Hozzávalók: 45 dkg málna, 4 tojássárgája, 2 dl tejszín, 2 dl vörösbor, 2 evőkanál konyak, késhegynyi őrölt szegfűszeg, 2 evőkanál porcukor.
Fogyasszunk hozzá Villányi Portugiesert!
Kapható a MOL-kutakon.

Elkészítés: A málnából kiveszünk egy maréknyit és behűtjük. A maradék málnát összeturmixoljuk, majd hozzámixeljük a többi hozzávalót is. Az egészet
jól behűtjük, majd csészékbe osztjuk, és a tetejét a málnaszemekkel vagy
tejszínhabbal díszítjük.

Rizspuding
málnás szósszal

Hozzávalók: 25 dkg rizs, 1 l tej, 5 tojás, 12 dkg cukor, 1 rúd vanília,
1 citrom reszelt héja, 7 dkg mandula.
A málnaszószhoz: 15 dkg málna, 1/2 rúd vanília, 4 evőkanál
porcukor, 1/2 dl habtejszín.

Málnás tiramisu

Hozzávalók: 2 doboz málna, cukor, citromlé, vaníliás cukor, 1 nagy doboz mascarpone sajt,
3 tojás, babapiskóta.
Elkészítés: Először a málnát összekeverjük a cukorral, citromlével és vaníliás cukorral, majd
az egészet összeturmixoljuk, végül egy szitán átpasszírozzuk, hogy a magok ne kerüljenek a
mártásba. Egy másik keverőtálba beletesszük a mascarpone sajtot, hozzáadjuk ízlés szerint
a cukrot, vaníliás cukrot, valamint a 3 tojás sárgáját, és jól összekeverjük. A tojások fehérjét verjük kemény habbá, és azt is óvatosan keverjük a sajtos masszához. A babapiskótákat
mártogassuk bele a málnaszószba, tegyük egy üvegtál aljára, majd egy réteg sajtkrémmel
fedjük be. Utána ismét málnás babapiskóta kerül, és a végén sajtkrémmel fejezzük be. Legalább fél napra tegyük hűtőbe, hogy a piskóta jól átázzon. Tálaláskor még nyakon önthetjük a
maradék málnaszósszal vagy kakaóporral is megszórhatjuk.
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Elkészítés: A málnaszósz elkészítése: A málnaöntethez passzírozzuk át a
15 dkg málnát, hogy a végén az apró magoktól mentes krémet kapjunk.
Adjuk hozzá a 4 evőkanál porcukrot, majd ízesítsük eredeti vaníliával, végül
pedig keverjük hozzá a habtejszínt.
A rizspuding elkészítése: A rizst tejben megfőzzük és szitán áttörjük. Az 5
tojássárgáját a cukorral, vaníliával, citromhéjjal habosra keverjük. Hozzáadjuk a hámozott mandulát, és az áttört rizst. A tojások kemény habját gőzben
egy óráig főzzük, rákanalazzuk a rizsre, majd a végén nyakon öntjük a fenséges málnaszósszal.
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TUDOMÁNY

TUDOMÁNY

Mozart mégsem
növeli az intelligenciát

Ügynökök
kíméljenek!

S.O.S. a trópusi fáknak

A legújabb tudományos kutatások kiderítették, hogy valójában
csak az Egyenlítő mentén lévő trópusi erdők védik hatékonyan bolygónkat az üvegházhatástól. A CO2 -leválasztásnak nevezett folyamat során leginkább az itt élő fák nyelik el a káros anyagokat, megakadályozva ezzel bolygónk hőmérsékletének túlzott emelkedését.
Megdöbbentő, de a trópusi égövön kívül a fáknak lényegesen
kisebb hatása van a klímaváltozásra. Természetesen ez nem azt
jelenti, hogy ne ültessünk lakókörnyezetünkben fákat, inkább azt,
hogy glóbuszunk egészségéért globális felelősséggel tartozunk.

Az emberek zöme inkább lemondana a szexről egy hónapra, minthogy egy hétig telefonos ügynökként kelljen dolgoznia – derült ki
egy amerikai felmérésből. Összesen öt lehetőség közül választhattak a megkérdezettek a legutálatosabb dolgok közül. A válaszadók egyharmada a foggyökérkezelést találta
a legborzasztóbbnak a világon. A telefonos
ügynökösdit 23 százalék, a szextelen hónapot 18 százalék sorolta a legrosszabb helyre. 15 százalék számára a legkellemetlenebb
meglepetésvendégnek lenni egy tévéshowban. A legkisebb rossznak bizonyult a beszéd
embertömeg előtt, mert csak 13 százalék tette a legutolsó helyre. A felmérést egy ügynökképző cég rendelte, ezért a munkatársaikról is
külön feltettek néhány kérdést. Mint kiderült,
az emberek a legőrjítőbbnek a házaló eladókat tartják, a legkevésbé idegesítőnek pedig
az e-maillel próbálkozókat. Továbbá egyáltalán nem bíznak meg az autókereskedőkben,
őket pedig a pénzügyi szolgáltatásokat kínálók követik. A legnagyobb bizodalmat egyelőre
a kiskereskedőkbe vetik.

Orrspray-vel az alkoholizmus ellen

A túlzásba vitt evés és alkoholfogyasztás ellen most feltaláltak egy olyan orrspray-t, amelynek hatóanyaga megvonja tőlünk az alkohol keltette kellemes érzéseket. Az új kezelés a viselkedés hátterében álló biológiai okokat szünteti
meg, és nem a mentális tüneteket próbálja kezelni. Eddig is ismert volt, hogy túlzott étel- és alkoholfogyasztás hatására az agy úgynevezett endorfinokat kezd termelni, amelyek pillanatnyi jó érzést keltenek. Egy amerikai kutató, David
Sinclair és munkatársai ennek megakadályozására fejlesztették ki azt az orrspray-t, amely gátolja az endorfinok hatékonyságát az agyban, megszakítva ezzel a kapcsolatot a tevékenység és a jutalom között. Használója számára lehetővé teszi, hogy felhagyjon káros szokásaival, egészségesebben és mértékkel étkezzen, illetve visszafogottabb legyen
az alkoholfogyasztásban.
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Egy amerikai pszichológus 1993-ban azt állította, kutatásai bizonyítják, hogy Mozart D- dúrban
komponált szonátája fokozza a térbeli képzelőerőt. Megjelenése után a cikk hatalmas visszhangot váltott ki, Mozart zenéjét szinte a gyerekek intelligenciájának növelésére szolgáló
csodaszerként ünnepelték. Ám mint kiderült, az
amerikai pszichológus állításait az újabb bécsi
kutatások nem erősítették meg. „Mindenkinek
ajánlom Mozart zenéjét, de a kognitív teljesítőképesség javulásához fűzött elvárásokat nem
teljesítik a komponista művei” – fogalmazott
Jakob Pietschnig, a Bécsi Egyetem Pszichológiai Alapkutatások Intézetének vezetője. Így hát
rengeteg kisgyermekkel úgymond „feleslegesen” hallgattatták szülei naponta a zeneszerző
egyébként nagyszerű művét.

A bálnák is dialektusban beszélnek

Egy amerikai kutatócsoport megfigyelte, hogy óceánok különböző területein élő kék bálnák nagyon gyorsan és
szinte százszázalékos biztonsággal azonosítják családtagjaikat, csapattársaikat. A bálnák kommunikációjának
tanulmányozásával jöttek rá a rejtély kulcsára: az egyes csapatok más és más „dialektust” használnak. A Csendes-óceán keleti területén, valamint az Atlanti-óceán nyugati, illetve keleti térségében élő óriásemlősök „beszédének” ritmusa, hangszíne, hangmagassága jelentősen eltér egymástól, így egyfajta dialektusnak tekinthető. Hogy a
jelenség genetikai vagy egyéb okokra vezethető-e vissza, egyelőre vizsgálják. A kutatók szerint vannak úgynevezett
hibrid hangzások is, amelyekben a különböző dialektusok keverednek, de az szintén nem ismert még, hogy ezek
a hangok egy nagyobb „közös nyelv” részei, vagy olyan eltévedt, fiatal egyedektől származnak, amelyek még nem
sajátították el tökéletesen az új csapat nyelvét.

Marilyn után nagyobb mellek

Érdekes felfedezésre jutottak az amerikai humánetológusok: szerintük a mellméret fokozatosan nő a női populációban. A korábban kizárólag genetikusan meghatározottnak hitt mellméretről
az elsőre abszurdnak tűnő kutatás bebizonyította, hogy a Marylin
Monroe-t követő nemzedékekben nagyobb kosárméretet tudhattak magukénak a nők. A kutatók szerint nem az étkezési szokások megváltozása áll ennek hátterében, sokkal inkább Marylin
Monroe-ban kell az okot keresnünk. A szexszimbólum méretei
(90/60/90) ugyanis annyira elbűvölték az amerikai férfiakat, hogy
hatására a nagyobb dekoltázzsal rendelkező lányokat preferálták
a párválasztásban.

Verhetetlen sebességmérő

A bedfodshire-i rendőrség egy nem mindennapi technikai fejlesztéssel állt elő, a száguldás szerelmeseinek őszinte sajnálatára. Megelégelve a gyorshajtó autósok és motorosok packázásait, létrehoztak egy olyan sebességmérő rendőrautót,
amely négy speciális kamerával van ellátva. Szinte lehetetlen „elbújni” előle, hiszen a jármű elején, hátulján és mindkét
oldalán található egy-egy kamera. Eddig összesen négy ilyen szuperautó került az utakra, amelyek nemcsak a gyorshajtókra vadásznak, hanem akár tökéletesen azonosítható képet is készítenek a rendszám nélkül furikázó motorosokról. Ha
az autó mellett elhalad egy gyors jármű, akár egy kilométer távolságból is rekordidő alatt olyan felvételeket készít, amikkel a rend őrei előállíthatják a szabálysértőt.
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KULTÚRA

Programok – Fesztiválok
Balaton Sound

Mozi

Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyen

Szellemíró

A Ghymes együttes hagyományteremtő összművészeti fesztivált rendez idén júliusban. A világhírű színdarabokat, mesejátékokat, koncerteket felvonultató rendezvényen természetesen lesz Ghymes-koncert is, Szarka
Tamástól pedig ezúttal egy különleges, egész életművét átfogó költői estet is élvezhetünk. Ráadásul a programsorozatnak a Balaton-felvidék csodás vidéke, a Szent György-hegy, Badacsony és Szigliget ad helyet.

A tehetséges angol önéletrajzíró megbízást kap, hogy segítsen befejezni a brit
exminiszterelnök, Adam Lang (Pierce
Brosnan) emlékiratait, miután az előzőleg felkért író rejtélyes körülmények között
elhalálozott. Miután a szellemíró (Ewan
McGregor) megérkezik az Egyesült Államokba, hogy megkezdje a munkát, Langet
háborús bűncselekményekkel vádolják
meg. A tüntetők és a riporterek áradata közepette a szellemíró a befejezetlen
kézirat mélyére ás, és immár az ő élete is
veszélyben van… Robert Harris regényét
Roman Polanski adaptálta filmvászonra.

FÓRUM HUNGARY

2010. JÚLIUS 2–4.

2010. JÚLIUS 8–11., ZAMÁRDI
Zamárdiban idén nyáron is a zenei élet szupersztárjaival várják a fesztiválozókat, köztük a The
Chemical Brothers, a Pet Shop Boys, a Pendulum,
David Guetta vagy a Jamiroquai formációjával.
Az MR2–MOL Színpad azokra is gondol, akik nem
bírnak várni az esti partiidőszakig, és már délelőtt 11-től szeretnének bulizni. Ekkortól nyit
ugyanis a színpad, ahol többek között lesz majd
Colorstar, Rotfront Gryllus Dorkával, Paso és
Carbonfools. A MOL Benya Tanyán pedig mindenki feltankolhat a jéghideg koktélokból.

Reigl Judit életmű-kiállítása

2010. JÚNIUS 17-TŐL, MODEM, DEBRECEN
A Franciaországban élő festőművész az egyetlen
magyar identitású kortárs művész, akinek munkái a
világ legfontosabb kortárs közgyűjteményeinek szinte mindegyikében helyet kaptak. Reigl alkotásaiból már
számos kiállítást rendeztek az USA-ban és Európa-szerte. Ez az első alkalom, hogy munkái több mint 1300
négyzetméteres kiállítótérben láthatóak együtt, ami így
lehetőséget teremt arra, hogy az általában nagyméretű
festményeket készítő művész minden alkotói szakaszából egyszerre tekinthessük meg jelentősebb műveit.

Veszprémi Ünnepi Játékok
2010. JÚLIUS 29. – AUGUSZTUS 1.

A veszprémi vár hangulatos színpadán olyan világsztárokat láthatunk fellépni, mint Chick Corea amerikai jazzzongorista, valamint a sármos argentin tenor, José Cura, és a nemzetközi hírű magyar operaénekesnő, Komlósi
‚
Ildikó – akik ezúttal közös operaesttel lepik meg közönségüket. Fellép még a 80-as évek óta hatalmas sikereket arató amerikai funky zenekar, a The Earth Wind & Fire Experience, valamint Khaled, a rai stílus egyik legismertebb előadója.

CD
Irie Maffia Rocktrio
CLS

A magyar reggae együttesből alakult Irie Maffia Rocktrio 2010-ben
jelentette meg első önálló EP-jét.
A négy számból álló lemez az
„anyazenekar” zenei világától
ugyan teljesen eltér, széles rajongói tábora mégis jól fogadta.
A zenekar a Beastie Boys legendás (You Gotta) Fight For Your
Right (To Party) című számának
átdolgozása már önmagában megér egy „pudingpróbát“.

Könyv

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Andrew Lloyd Webber: Adam Lambert: For
Love Never Dies
Your Entertainment
UNIVERSAL

SONY

A zeneszerző mintegy negyed századdal minden idők egyik legsikeresebb musicalje, az Operaház
Fantomja után elkészítette annak
folytatását, melyben nemcsak a
musical kulcsfigurái térnek vissza,
de zeneileg is találhatunk finom
utalásokat a nagy elődre.
A kétórás, 32 tételes musical
kulcsdalokban és vissza-visszatérő melódiákban egyaránt gazdag.

Lambert a 2009-es American Idolban tűnt fel különleges glam rock
stílusával és hangzásával. Debütáló lemezén máris a popszakma legjobb neveivel dolgozott.
Fever című számának Lady Gaga
volt a társszerzője, míg a mostanában hazai rádiókban is hallható Whataya Want From Me című
dal születésénél pedig Pink bábáskodott.
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Vágja ki, és küldje vissza címünkre
Nyereményjáték
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest,
Pálya utca 9.) július 16-ig
a MOL-kutakon!
ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Celine Dion: Taking
Chances World Tour – The Concert című
CD-jét. Előző számunk nyertese: Huszty Zoltán,
Budapest. Nyereménye: Intim Torna Illegál Hipnotizőr
király című CD.

Celine Dion: Taking
Chances World Tour –
Ée Concert
SONY

Celine Dion pályafutásának valódi mérföldkövei szólalnak meg az énekesnő világ körüli turnéját megörökítő felvételen. A Bostonban és Montrealban rögzített koncertek csúcspontjai az olyan
világslágerek, mint a The Power of Love vagy a
My Heart Will Go On, míg a nagy meglepetés az
egyetlen francia nyelven elhangzó, Pour que tu
m’aimes encore című dal, és egy duett Andrea
Bocellivel.

Rachel Caine
Az üvegház

AGAVE

A népszerű horrorkönyvek
szerzőjének regénye
A morganville-i vámpírok
sorozatának első darabja,
melyben egy poros kisváros diáklányát, Claire
Denverst ismerhetjük meg. Amikor Claire beköltözik új albérletébe, az Üvegházba, furcsa lakótársakra tesz szert a különc Eve, a lázadó Shane és
a titokzatos Michael személyében. Nemcsak az
Üvegház, hanem egész Morganville hemzseg a titkoktól. Azt mondják, a kisvárost vámpírok irányítják. Claire érkezésével egymás után derülnek ki
az ősi titkok.

Shrek a vége, fuss el véle 3D

Rory Clements: Mártír

Shrek, miután megszülettek gyermekei, ellustult, és
otthonülő családapává vált. A régi szép idők után
sóvárog, amikor még igazi ogre lehetett. Éppen ezért
sikerül őt rászednie Rumpelstiltskinnek, a fondorkodónak, aki aláírat vele egy megállapodást. Ennek
következtében Shrek egy torz valóságban találja magát, ahol üldözik az ogrékat, Csizmás Kandúr
házimacskaként éli életét, Shrek és Fiona pedig nem
is ismerik egymást. Shrekre vár a feladat, hogy viszszaállítsa a régi rendet.

1587 zűrzavaros év Anglia
történelmében. Történt itt
minden, ami egy történelmi
regényhez szükséges: egy
ifjú arisztokrata hölgy ellen
elkövetett gyilkosság gyanús pápistákkal, bordélyházi alakokkal és egy piacon ellopott csecsemővel. A szálakat Walsingham kémszolgálatának
egyik vezetője, John Shakespeare kénytelen felgöngyölíteni. Clements debütáló regényében az
angol reneszánsz korát festi meg, rendkívül élénk
színekkel.

UIP-DUNA FILM

DVD

AGAVE

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Nyereményjáték
Vágja ki, és küldje vissza címünkre
a MOL-kutakon!
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) július 16-ig
ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Vámos Miklós: Kedves
kollégák című könyvét. Előző számunk nyertese: Sáfár
Jánosné, Kalocsa. Nyereménye: Guillaume Musso: Ott leszel
című című könyve.

Egek ura

Mocskos zsaru

Alkonyat – Újhold
FÓRUM HUNGARY

EURÓPA KIADÓ

Ryan Bingham (George Clooney) a
nagyvállalati leépítések szakembere, konkrétabban: abból él,
hogy embereket rúg ki. Élete nagy
részét szállodákban és repülőkön
tölti, ám míg egyre gyűjti az égben
szerzett mérföldeket és különböző plasztikkártyákat, megismerkedik egy szintén törzsutas nővel, és
kiszámíthatóan biztonságos élete egy csapásra a feje tetejére áll.

Terence McDonagh (Nicolas
Cage) velejéig korrupt, drog- és
szerencsejáték-függő nyomozó, aki a Katrina hurrikán sújtotta New Orleansban nyomoz. Talál
egy szemtanút, aki vallana egy
nagyhatalmú drogdíler ellen, de
a fiú eltűnik. A kokainfüggő zsaru
ekkor kezd üzletelni a gengszterekkel. Hiába válik jelleme egyre
mocskosabbá, jól keveri a kártyákat így karrierje felvelé ível.

Stephenie Meyer világsikerű
Twilight-sorozatának második
fejezetében tovább szövődik a
románc a halandó Bella Swan és
a vámpír Edward Cullen között.
Amikor Edwards önkéntes száműzetésbe vonul Bella biztonsága
érdekében, de a lány egyre-másra
hívja ki a sorsot maga ellen, csak
hogy újra láthassa szerelmét.
A szerelemért a természetfeletti
világgal kell szembenéznie.

Nádas, Esterházy, Kertész, Tóth, Háy – olvashatjuk a borítón a nagyító alatt. Már ebből is
kitűnik, a kortárs magyar irodalom krémjével
lesz itt dolgunk. Vámos Miklós hetven „kedves kollégájával” öt éven át készített beszélgetéseit rendezte két kötetbe. Az interjúkban
szó esik köz- és magánügyekről, saját és egymás könyveiről, melyek által szeretett irodalmárjaink még közelebb
kerülnek hozzánk.

INTERCOM

ADS

Vámos Miklós: Kedves kollégák
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BALATONI PROGRAM- ÉS SZÁLLÁSAJÁNLATOK

Admirál Hotel***-Panzió
„Nálunk 10.000 Ft-ja 20.000-et ér!”
Cím:

8360 Keszthely,
Pázmány Péter utca 1.
Telefon: +36-83/314-368
E-mail: info@admiralhotel.hu

www.admiralhotel.hu

5 éjszakás nyári ajánlatunk 6 nap / 5 éj / 2 fő részére
A csomag tartalma: svédasztalos reggeli, 2x20 perc
szoláriumhasználat, 2x belépő a pillangó- és hüllőkiállításra,
valamint a Marcipán Múzeumba, wifi, szálloda előtti parkoló,
valamint a Kristály Hotel*** wellnessrészlegének korlátlan
használata.
Ár: 84 000 Ft / 2 fő / 5 éj kétágyas szobában, mely 74 000 Ft-ért Öné lehet,
amennyiben 10 000 Ft értékű foglalóját szállása garantálása érdekében
előzetesen elküldi.

Prestige Ház Hévíz
A Prestige Ház Hévíz egyedülálló wellness
apartmanháza. 9 egyedi stílusú, kifejezetten
modern és hangulatos apartmannal, ill. lakosztállyal várja a vendégeket.
A ház wellnessrészlegében szabadtéri pezsgőfürdő, valamint finn- és infraszauna, dézsa- és
skótzuhany segíti a tökéletes pihenést.
Árak: 7600 Ft-tól/ fő/éj

www.prestigehaz.hu

BALATONFÜREDI
ANNAGORA AQUAPARK
A balatonfüredi vízi vidámparkban a vendégek szórakozását 12 szelíd és extrém csúszda szolgálja. A kisgyermekeket élménymedence várja nagy kalózhajóval, vizet ezer sugárban spriccelő tűzoltóautóval, vízköpő sárkányokkal. Az egészen kicsik biztonsággal lubickolhatnak az országban elsőként
kialakított gyermek-hullámmedencéjében. A felnőtt hullámmedence, mely méretét tekintve Magyarországon a második legnagyobbnak számít, a park egyik legnépszerűbb attrakciója. A fűtött medencék, a minden igényt kielégítő wellness minden időben kellemes felüdülést nyújtanak.

Egész nyáron különféle kedvezmények!

www.annagora.com

A rejt vény meg fej té sét július 16-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesz tő ségünk címére beküldeni (Stí lus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). A júliusi megfejtők között 5x2 db egész napos felnőtt jegyet
sorsolunk ki a balatonfüredi Annagora Aquaparkba. A júniusi rejtvény megfejtése: LASSAN HALADOK, DE SOSEM HÁTRAFELÉ. Könyvjutalmat nyertek: Takács Mariann, Sopron; Puskás Istvánné, Mátészalka;
Endrész Csanád Salgótarján; Resch Karolina, Komló; Tóth Imre, Badacsonytördemic. Gratulálunk a nyerteseknek!
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HOROSZKÓP
OROSZLÁN

07. 23. – 08. 23.
Vigyázzon a titkaira, mert ha azok napvilágra kerülnek,
akkor könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhet emiatt. A születésnapja egyébként kellemesen, vidám hangulatban fog
eltelni, még annak ellenére is, hogy egy olyan személy is felköszönti, akinek egy cseppet sem örül majd. A július utolsó
hétvégéje különösen jól fog sikerülni.

SZŰZ

08. 24. – 09. 23.
A Mars a hónap egészében az ön jegyében halad, a Vénusz
pedig július közepén lép be. Lévén, hogy az asztrológiai
hagyomány szerint mind a kettő úgynevezett szerelmi bolygó, aligha kell tovább magyaráznom. Értelemszerűen különösen a július második fele sejtet valami kellemes magánéleti meglepetést, persze, egyéni élethelyzettől függően.

MÉRLEG

Pamela Anderson
1967. 07. 01.

Tom Cruise
1962. 07. 03.

Jessica Simpson
1980. 07. 10.

Forest Whitaker
1961. 07. 15.

09. 24. – 10. 23.
Egy váratlan találkozásban lesz része, aminek először
nem fog örülni, de később minden a lehető legjobban alakul. Még az sem kizárt, hogy az illető segítséget nyújt egy
régebb óta húzódó probléma megoldásához. A Hold 17-én
és 18-án vonul át az ön jegyén, ami különösen jó lehetőségeket tartogat, hogy lezárjon mindent, ami az életében már
régen feleslegessé vált.

SKORPIÓ

RÁK

10. 24. – 11. 22.
Az igaz, hogy ebben a hónapban egyetlen bolygó sem vonul
át az ön jegyén, de az idevetített fényszögek annyira vegyesek, hogy ez akár a hangulatában is hullámzásokat okozhat. Hol úgy érzi, hogy a tervei szárnyakat kapnak, hol pedig
úgy, hogy a napok az akadályok legyőzéséről szólnak.

NYILAS

06. 22. – 07. 22.
Kedves Rák szülött, higgye el, teljesen szükségtelen olyan dolgok miatt szorongania, amelyek sohasem következnek be.
Kicsit gondterheltnek érezheti magát, aminek valójában csak a
fáradtság az oka. Engedjen meg magának pár nap lazítást, és
sokkal vidámabbnak fogja látni az életet maga körül. Ha valaki
bármit is számon kér öntől, higgye el, hogy nem kell mindenkinek a saját dolgairól beszámolnia.

11. 23. – 12. 21.
Ebben a perzselően forró nyári hónapban ön a szokottnál
jobban fog ügyelni mások igényeire, amivel sok pártfogót is
szerez, de azért ne feledkezzen meg a saját szükségleteiről
sem. Különösen a július közepe szól majd arról, hogy egyensúlyt teremtsen a másokon való segítés és saját érvényesülése között.

BAK

KOS

12. 22. – 01. 20.
Ha az előző hónap második felében nem sikerült megfogadnia
a tanácsomat és nem kapcsolódott ki egy kicsit sem, akkor
ebben a hónapban ennek már nagyon nagy szükségét fogja
érezni. Mivel ön a földies jegyek szülötte, a legjobban az javítana a közérzetén, ha hegyek között töltene el pár napot.

VÍZÖNTŐ

BIKA

01. 21. – 02. 19.

02. 20. – 03. 20.
Az előző, lelkileg borúsabb hónap után ismét a régi, ragyogó
színekben látja a világot és az eseményeket. A hónap első
felében akár egy kisebb, de annál kedvezőbb utazás is segít
abban, hogy jól érezze magát. Július második felében ugyan
több munkája lesz, mint ahogyan tervezte, de ez anyagi
helyzetére lesz jótékony hatással.

32 | STÍLUS&LENDÜLET | 2010. július

l
JÉtő zat
1
s
liU
álto

JÚ

04. 21. – 05. 20.

sV
nná ető
o
t
7
H
a
Már s rendel nás
n
i
o
t
l5
e
GGel
z
Ö
k
tősÉ
e
H
l
e
terH

Némileg feszülten kezdődik ez a hónap, ami azt eredményezi,
hogy a dolgai nem igazán úgy alakulnak, ahogyan azt szeretné. Mint a földies jegyek szülötte, nem nagyon szereti a változásokat, főleg ha azok nem a legjobbat hozzák az ön számára. Szerencsére azonban lesz ön mellett egy olyan ember, aki
vigaszt nyújt a mindennapokban, és rá fog jönni, hogy a kása
nem olyan forró, mint ahogyan főzik.

A jegyével szemközt áthaladó égitestek fel fogják pörgetni
ön körül az eseményeket. Szeretne bizonyos dolgokat sürgetni, de arra azért ügyeljen, hogy ebből ne legyen káosz.
A hónap második felére rá fog döbbeni, hogy ha lassabban,
megfontoltabban halad, sokkal előbb célba ér.

HALAK

Messze a legjobb árakon!
Most kérjen ajánlatot
márkakereskedőinktől!

03. 21. – 04. 20.
Ha az előző hónap végén nem nagyon sikerült kikapcsolódnia, akkor most feltétlen tegye meg. Lehet, hogy öntől szokatlan módon most nem lesz kedve utazni, de azért az mégis friss
színt hozna az életébe, ha valami mást csinálna, mint amit a
szürke hétköznapokban egyébként is szokott. Ebben a hónapban lép be az ön jegyébe a Jupiter és az Uránusz, amelyek lassú bolygók révén hosszan ott fognak időzni, de most mégis kellemes élénkséget visznek a nyárba.

IKREK

05. 21. – 06. 21.
Az előző, kicsit csendesebb hónap után ismét a megszokott
vidámsággal és elevenséggel köszönt be a forró július. Ezen
aligha csodálkozhatunk, hiszen a Nap és a Merkúr is kedvező
fényszöget vetít az Ikrek jegyéhez. Kommunikációs képességük
még a szokottnál is nagyobb lesz.

ZÖLD ÚT A TELJESÍTMÉNYHEZ

AZ ÚJ GENERÁCIÓS DAILY MEGSZÜLETETT.
AZOKNAK ALKOTTUK, AKIKNEK A TELJESÍTMÉNY
MELLETT A KÖRNYEZET IS FONTOS.

www.ecodaily.iveco.com
www.iveco.com

MárkakereskeDések: Biatorbágy, ETS KFT., +3623501930 • Budapest, LEVANTEX KFT., +3614353000 • Kecskemét, SZALAY AUTOHÁZ KFT., +3676505600 • Pécs,
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A VAKÁCIÓ A MOL KUTAKRÓL INDUL

PILLANATKÉP

CSAK EGÉSZSÉGESEN
VAGYUNK SZABADOK
BÁNKI M. C SABA , AZ ELMÉK GYÓGYÁSZA

Gyógyítás
szavakkal
A pszichoterápia nem más, mint szavakkal, tréningekkel, feladatokkal indikált biológiai változás.
A pszichoterápia nem baráti beszélgetés, és nem
vigasztalás. Amikor beszélgetek egy emberrel,
akkor a másik ember agyában konkrét biokémiai változásokat idézek elő. Teszem
ezt azért, hogy visszaadjam a szabadságát. Egészség nélkül ugyanis nincsen
szabadság.

Évek óta nem láttam. Semmit sem változott, Bánki M. Csabán nem fog az idő. A neves pszichiáter,
pszichofarmakológus az egyik legismertebb tudományos
ismeretterjesztő hazánkban.
Stílus&Lendület: Sok depressziós, szorongó, pánikbeteg
ember él közöttünk?
Bánki M. Csaba: Nem ez a kérdés, hanem az, hogy
miért csak ennyi?
S&L: Én is így érzem. Péntek van. A délutáni csúcsforgalomban közel negyven percet araszoltam az autókkal
tömött, zajos, büdös Kerepesi úton. Aztán nem találtam
parkolóhelyet, tudtam, hogy elkések. Most fáj a fejem, és
teljesen egyetértek, kész csoda, hogy csak ennyi beteg
ember van közöttünk. Egyáltalán mi ezek között a kórképek között a különbség?
B. M. CS.: A depressziót és pánikbetegséget, bár két
alapvetően különböző dologról van szó, hasonló biokémiai alapfolyamatok okozzák. Éppen úgy van ez, mint
mondjuk a bacilusoknál. Ugyanaz a mikroorganizmus a
tüdőben és a vesében más -más betegséget idéz elő.
Ugyanaz a szerotonin-, vagy noradrenalin-zavar az egyik
emberben depressziós, a másikban pániktüneteket okoz.
A pánik, vagyis a rohamokban jelentkező halálfélelem,
a megsemmisülés érzése, az agyi hírvivő receptorok túlérzékenységén alapul, és egy olyan katasztrófareakció,
amely katasztrófa nélkül váltódik ki az emberben. Ezért a
beteg megpróbálja szűk korlátok közé szorítani az életét,
így a társaságot, utcát, boltot, munkát, utazást elkerülni. Viselkedésterápiával meg lehet a pánikosokat tanítani
arra, hogy az, amit érez, ’csak’ egy pánikroham, és hogy
igazából nincs életveszélyben.
S&L: A gyógyszer és a pszichoterápia ugyanúgy hat?
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Bánki M. Csaba
Kamaszkorában filmrendező akart lenni. Azt mondták neki az akkoriban még
létező Filmgyárban, hogy ehhez szükséges egy diploma. Bármilyen diploma.
Jelentkezett hát az orvosira. Mire végzett, rájött, hogy a rendezéshez nincs
elég tehetsége. Nyolc hónapig sebészként, majd Hevesben körzeti orvosként
dolgozott. Véletlenül került Nagykállóra,
s lett elmegyógyász. Bánki M. Csaba egyetemi tanár, tudományos kutató. A kilencvenes években sorra jelentek
meg Agy-trilógiájának kötetei. Néhány
fejezetcím a könyveiből: Van-e az agynak neme? Mindenki lehet depressziós? Mire jó a pszichiáter? Kissé borúlátó,
amikor a pszichiátria hazai állapotáról
beszél: „Addig, amíg a pszichiátria arról
szólt, hogy elektrosokkal szétroncsoljuk
a beteg agyi pályáit, vagy bezárjuk egy
hálós ágyba, senki sem bántotta a pszichiátereket. A korszerű gyógyszerek és
terápiák megjelenésével a tudományág rendkívüli sikereket ért el, ezért egyre
többen támadják.”

B. M. CS.: Mindenki tapasztalta már, hogy néhány alattomos, kétértelmű mondat elég lehet ahhoz, hogy gyomorgörcsöt, fejfájást kapjunk tőle. Ugyanígy néhány biztató,
megnyugtató szó képes lassítani a pulzust, elernyeszteni
az izmokat. A szavak élettani, biológiai változást okoznak
agyunkban, mely változások kémiai üzenetek és hormonok formájában belső szerveinkhez jutnak el. Ha valakinek elmondok egy viccet, és ő nevet, akkor az agyában
mérhető biokémiai folyamatok zajlanak. Ha azonban azt
mondom, hogy halálos beteg és rövidesen meg fog halni, teljesen más kémiai anyagok váltódnak ki. Kiderült,
hogy pontosan olyanok, amelyeket a mai gyógyszereinkkel utánozunk. Tehát beszélgetés során úgy hatok a
másik emberre, mintha beadtam volna neki valamilyen
gyógyszert.
S&L: Talán az elmebetegségek nem is nevezhetőek
betegségeknek?
B. M. CS.: Az egészséget, betegséget olykor nem is olyan
könnyű definiálni. Freud azt mondta, az nevezhető egészséges embernek, aki képes örülni, szeretni és alkotni. És,
tehetnénk hozzá, az, aki képes kilépni azokból a statikus
állapotokból, amelyek megakadályozzák őt abban, hogy
szeressen, örüljön és alkosson, vagyis mondjuk, hogy ki
tud lépni egy rossz házasságból, ott tudja hagyni a munkahelyét, ha az tönkreteszi a kreativitását, és megtalálja
az életében azokat a tevékenységeket, amelyek örömet
szereznek számára. Amíg erre valaki képes, addig nem
beteg. Aki erre átmenetileg képtelen, még az sem biztos,
hogy beteg. A testi, lelki, szellemi egészségért folyamatosan dolgozni kell. Nem lehetünk örökké boldogok. De
lehetnek boldog pillanataink.
Dogossy Katalin

Tankoljon vagy vásároljon tetszőleges terméket, vagy szolgáltatást a kijelölt
MOL-töltőállomásokon és minden elköltött 2 000 Ft után 1 db MOL hűségpontot
kap a pénztárnál. Gyűjtse a pontokat és
vásárolja meg kedvező áron az exkluzív
Frottana termékeket, illetve a limitált
Pontgyűjtés 2010.06.28.
és 2010.10.17. között.
szériában kapható Diadora sportszerek
egyikét!
Pontbeváltás 2010.06.28.
és 2010.10.31. között.
Hűségpontjait, a kijelölt horvátországi INA,
szlovákiai Slovnaft és romániai
MOL-töltőállomásokon is gyűjtheti és beválthatja.

Részletek: WWW.MOLVAKACIO.HU

ORSZÁGLÁNC

AZ ÚJJÁÉPÍTÉSÉRT

A MOL azért indította el az Országláncot, hogy Önökkel együtt
támogassa az árvíz utáni újjáépítést.
A kijelölt MOL kutakon most Ön is hozzájárulhat 500 Ft-tal
az árvízkárosultak megsegítéséhez és a lánc minden ötödik helyén
a MOL szintén 500 Ft-tal támogatja az adományozást. Az összegyűjtött
adományokat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet fordítja
az árvízkárosultak megsegítésére.
Kövesse az újjáépítést a www.orszaglanc.mol.hu
és legyen Öné az egyik virtuális láncszem!
www.orszaglanc.mol.hu
www.facebook.com/orszaglanc

weboldalon,

