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Luxuskategóriás megoldásokkal:
· IntelliLux LED Matrix fényszórók
· AGR Wellness masszázsülés
· IntelliLink infotainment rendszer
®

Az Év Autója egy nemzetközi díj, amelyet egy európai autós
szakújságírókból álló zsűri szavazatai alapján osztanak ki.

Az új Astra.

A felső osztály kihívója.
Kombinált használat esetén az új Opel Astra
átlagfogyasztása: 3,5–5,5 l/100 km, CO2-kibocsátása:
93–128 g/km változattól és forgalmi viszonyoktól függően.
A képen látható autó illusztráció.
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Mindig is azt gondoltam, hogy esküvőkre
semmi szükség. Hiszen egy párkapcsolat nem
attól lesz jó, hogy fogadalmat teszünk, vagy
a családunk, közösségünk, istenünk előtt
hűséget esküszünk. Egy kapcsolat önmagától lesz jó. Illetve azoktól, akik benne vannak.
Ugyanazt gondolják a világról, ugyanazokat az
értékeket vallják, ugyanazt, vagy legalábbis
hasonló utat szeretnének bejárni. Egy esküvő
ezen nem tud segíteni – igaz, rontani sem.
De akkor minek az egész?
Egészen addig gondoltam így, amíg meg nem
ismertem a feleségemet, aki pont a másik
oldalon áll ebben a kérdésben. Számára
igenis fontos, hogy legyen egy nagy kimondása a dolgoknak. Hogy egymás szemébe
nézzünk és kijelentsük: „OK, ezt szeretnénk
csinálni a következő hosszú években.” Mert
az esküvő igenis hozzájárul ahhoz, hogy másként tekintsünk a házasságra, mint a többi
kapcsolatunkra. Sokat beszélgettünk erről, és
racionálisan nem is igazán tudtuk meggyőzni
egymást. Mégis: az esküvőnk után valahogy
másként kezdett sütni a nap. Másmilyen súlya
lett a dolgoknak. Mert a házasság igenis mértéket ad az embernek, amihez onnantól saját
magát és az életét is viszonyítja. Úgyhogy a
házasság nekem már OK, így pedig az esküvő
is az. Ami annyiféle lehet, ahányféle csillag
megy az égen, tényleg csak saját kreativitásunk és ízlésünk szabhat határt a lehetőségeknek. Ezekből adunk ízelítőt mostani számunkban. Jó olvasást kívánunk!

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Szuperhősök

egymás közt

➜ Az újszerű
●
➜ A suttogó
●
➜ A százéves
●
➜ A legenda
●
➜ A brutális
●

Noha egyre inkább a teljesítmények optimalizálásáról, a kis
lökettérfogatú turbómotorok térnyeréséről, a négyhengeresek
luxusbatárokba tételéről és az alternatív hajtásokról
szólnak manapság az autóipar hírei, azért egyelőre nem kell
lemondanunk a lúdbőrzést okozó szupersportkocsikról sem.
A Genfi Autószalonon mutattak néhány lélegzetelállítót.

Tizenegyes

Jobb, mint Bondé

A legutóbbi James Bond-filmben látott
DB10-es tanulmányból nem lett semmi, ám
az Aston Martin most bemutatott DB11ese talán még arra is ráver, szépségben biztosan. A márka megújulását jelentő Second Century-stratégia
első modellje ez a kocsi, amin első
ránézésre látszanak a változás jegyei
még úgy is, hogy a klasszikus Aston
Martin-os formajegyekkel is ellátták.
Új a motor is, az 5,2 literes, duplaturbós V12-es blokk csúcsteljesítménye
608 lóerő 700 Nm-es nyomaték mellett,
ezzel a DB11-es a márka valaha volt legerősebb sorozatgyártású modellje.

Feltámad

A Wankel-király

Néhány éven belül visszatérhet a Mazda emblematikus, Wankelmotoros sportkocsijának, az RX-7-esnek a szellemi örököse,
legalábbis erre enged következtetni az RX-Vision tanulmányautó.
A márka legújabb kori formanyelvén beszélő, majdhogynem lágyan
suttogó karosszéria 439 cm hosszan, 195 cm szélességben és mind
össze 116 centiméteres magasságban foglalja össze mindazt, amit
a Mazda az elmúlt évtizedekben letett az asztalra. Bár arról volt szó,
hogy a gyár elveti a Wankel-erőforrások alkalmazását, az új RX-7-ben
egy minden eddiginél korszerűbb motor kap majd helyet.
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autós-motoros hírek
Évforduló

Centenáriumra

Különleges kiadással ünnepli alapítója, Ferrucio Lamborghini születésének századik évfordulóját az olasz márka. Stílszerűen a Centenario
nevet adták az Aventador kicsinosított és felpiszkált változatának, amelyet nem kevesebbért, mint 1,75 millió euróért kínálnak a tehetősöknek, természetesen limitált kiadásban. Az
Aventador 6,5 literes V12-es motorjának teljesítményét hetven
lóerővel növelték, ami így 770 lovas lett, ezzel a karbonszálas
karosszériát viselő sportkocsi 2,8 másodperc alatt százon van.
A Lamborghini Centenario végsebessége 350 m/óra.

Az utód

Még elképesztőbb

Az olasz–francia gyökerekkel rendelkező márka, a Bugatti mindig is az
elérhetetlen különlegességek területén volt otthon, előző modelljük,
a Veyron számos rekordot tartott a
szériaautók világában. Ám utódja,
a napokban bemutatott Chiron alaposan ráver a gazdagok és szépek által
nagyon kedvelt elődjére is, hiszen
1500 lóerőt szabadít az aszfaltra,
és 2,5 másodperc alatt százzal száguld álló helyzetből. Az sem mellékes,
hogy végsebessége 420 km/óra, bár
ez inkább elméleti lehetőség, keveseknek adódik majd alkalmuk ezt
kipróbálni. Ára átszámolva mintegy
750 millió forintra rúg.

Kishírek
Algoritmushiba

Tesztelés közben közúton karambolozott
a Google egyik önjáró autója. Az eset egy
sávváltás közben történt, egy busz szaladt bele a kísérleti járműbe. Sérülés
nem történt, mindkét fél nagyjából 20
km/órás sebességgel haladt. A Google
elismerte, hogy részben az algoritmus
hibája okozta a balesetet.

Jön a fejvédő

A Forma–1-ben eldöntötték, hogy 2017től fejvédelmi eszközt szerelnek az
autókra, miután az elmúlt években több
baleset is ennek fontosságára hívta fel
a figyelmet. Az idei szezon második barcelonai tesztjén a Ferrari kocsiján már
fel is tűnt az alkatrész, Kimi Räikkönen
fejének védelmében.

Olcsóbb villamosok

A kérdést vizsgáló legújabb tanulmány
szerint az akkumulátorok árának csökkenése miatt hamarosan sokkal elérhe
tőbbé válnak az elektromos autók.
A 2020-as évek közepére várják a szakértők az áttörést, amikortól is olcsóbb
lesz elektromos autót birtokolni és fenntartani, mint hagyományos üzeműt.

Drága lesz
Paripa

Maserati két keréken

Ludivic Lazareth, a neves francia motor- és quadépítő, híres arról,
hogy mutatványaival sokkolja az értő közönséget éppúgy, mint azokat, akiknek egyébként nem dobban meg a szívük egy-egy sportmotorkerékpár láttán. V8-as és V12-es quadjai után most
egy Maserati-erőforrással megbolondított, a stabilitás
érdekében négykerekű motort készített. Az egyszerűen
csak LM 847-re keresztelt brutális paripa meglovagolása
közben egy 4,7 literes, 470 lóerős V8-ast érezhet egészen testközelből a szerencsés zsoké.

A Honda évek óta ígérgeti és hullajtja el
információmorzsáit az új NSX-szel kapcsolatban, amit a közelmúltban meg is
mutattak immár teljes, végleges változatában. A rajongókat és a potenciális
vásárlójelölteket ezek után csak az ára
izgatta, és most kiderült, hogy nem
lesz olcsó mulatság: 180 ezer
eurót, mintegy 56 millió forintot
kell kicsengetni érte.
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autóteszt

Opel Astra K

Az év forradalma

Tizedik generációjához érkezett az Opel kompakt modell
sorozata. A frissen az Év Autójának választott K Astra azonban
nemcsak az A Kadett mellett tűnik egy másik világ szülöttének,
de közvetlen elődjéhez képest is sokat fejlődött.

A

z előző, a J-sorozatú Astra formájával nagyot villantott az Opel annak bemutatásakor. Első, felületes pillantásra utódja akár egy erős ráncfelvarrásnak is tűnhet, holott ezzel a változattal gyökeresen új
alapokra helyezték kompaktjuk technikáját. Elsősorban
drasztikus fogyókúrára fogták az Astrát, így a tömege
több száz kilóval csökkent, miként a méretei is: mindenhol lefaragtak néhány centit, mindezt úgy, hogy a helykínálat bőségesebb lett.

Kortárs kompakt
Az alsó-középkategóriában nagy a tülekedés, elérhető
áron kell minél többet tudó és adó modellekkel előrukkolniuk a gyártóknak, ez pedig természetesen mérlegeléssel és kompromisszumokkal jár. Ami fontos az egyik vevőnek, az a másiknak kevésbé, a tervezőknek számtalan
szempontot kell figyelembe venniük. Az új Astrát azonban
nem véletlenül választotta az év autójának a nemzetközi
zsűri – vezetés közben az az érzése támad az embernek,
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hogy a rüsselsheimi guruk olyan elegyet gyúrtak a rendelkezésre álló keretből, amely ma valóban a legjobb lehet
a kategóriájában. Az Astra csendes, gyors és komfortos, semmilyen paraméterében nem kiemelkedő, összhatásában mégis pont olyan, amilyennek ma egy kompakt
autónak lennie kell. Finom és direkt kormányával élvezet irányítani, a váltója pontos, a fék kiválóan adagolható,
miközben az egész család elfér az utastérben, és gyakorlatilag minden rendelhető hozzá, ami még felsőbb kategóriákban sem általános. Cégautó, családi igásló vagy nagy
utazások megbízható társa? Senki se keressen tovább!

Polgártárs
Az általunk próbált 1,6 literes turbódízel 136 lóereje kényelmesen mozgatja az immár filigrán kasztnit, 320 Nm-es
nyomatéka pedig alaposan ráver az 1,0, 1,4, 1,6 és 1,8 literes változatban elérhető benzinesekére. Dízelből egyelőre
ez az egy van, de hamarosan gyártani kezdik ugyanennek
a kétlépcsős turbóval szerelt megfelelőjét is.

autóteszt

A legújabb Opel Astrában minden
megtalálható, amit ma az autóipar tud,
de legalábbis minden rendelhető hozzá,
ami csak egy autósnak eszébe juthat.

A cég propagandaanyagaiban suttogó dízelként említik a
tesztelt erőforrást, ami utal arra, hogy a kategóriában ma
ez a legcsendesebb ilyen aggregát. Ráadásul takarékos is,
5,2 literes átlaggal simán elautózhatunk vele száz kilométert – az autó jellegéből adódóan akár dinamikusan is.

Belső érték
Belül is minden új és korszerű. A korábbi modell gomberdeje eltűnt a középkonzolról, sőt mintha az ellenkező végletbe siklott volna át a tervezők ceruzája. A legtöbb funkciót
a nagy érintőképernyő menüjéből érhetjük el, ami megszokást igényel, de sokat könnyít a dolgon a kormányra szerelt
gombokkal szabályozható, remekül használható „kismenü”,
amire hamar rákap a vezető. Ahogy az extraként rendelhető
ergonómiai ülésre is, amit ortopéd orvosok közreműködé
sével terveztek tökéletesre – és ez most tényleg nem túlzás.
A komfortülés kihúzható combtámasszal, elektromos mindenfelé-állítással, memóriával, fűtő és szellőztető funkcióval
felszerelt. A hátsó traktusban is pazar a helykínálat, bár meg
kell említeni, hogy innen kihagytak néhány olyan alapdolgot,
mint a lehajtható könyöklő vagy a szellőzőrostélyok. A csomagtartó átlagos űrtartalmú, ám mély és jól pakolható.

Opel Astra K
hosszúság: 
szélesség: 
magasság: 
tengelytáv: 
csomagtér: 
motorválaszték: 
teljesítményszint: 
átlagfogyasztás: 
alapár: 

Ajánlott olaj benzines és dízeltípusokhoz:
MOL Dynamic Gold 5W-30

Szentgotthárdról jöttem
Az Opel életében roppant fontos új
Astra motorjai is a szentgotthárdi gyárban készülnek. Az új Flex-gyártósoron –
annak teljes kapacitását igénybe véve
– akár egymillió erőforrás is készülhet
majd évente. A rugalmas gyártástechnológia lényege, hogy egyazon gyártósoron készülnek az 1,0, 1,4, 1,6 és 1,8
literes benzines szívó- és turbómotorok,
egy másikon pedig a dízelek. Az új rendszer felfuttatása után jövőre már 700
ezer darab motor készülhet, a maximális kapacitását pedig két év múlva
érheti el vele a gyár.

4370 mm
1809 mm
1485 mm
2662 mm
370-1210 liter
négy benzines, egy dízel
100-200 LE
4,4-7,5 liter
4 850 000 forint

Minden van
A legújabb Opel Astrában minden megtalálható, amit ma az
autóipar tud, de legalábbis minden rendelhető hozzá: LEDmátrixos fényszóró, az IntelliLink elnevezésű, számos online
szolgáltatást nyújtó HMI-rendszer, aktív kormányzással operáló sávtartó – hogy csak néhány érdekességet említsünk.
Érthetetlen módon mindössze a követőradaros tempomat
maradt ki valamiért, de talán ezt a hiányosságot is hamarosan orvosolja a gyár. A K Astra tehát majdnem olyan forradalmi mérföldkő a márka történetében, mint amilyen az E,
vagyis csepp-Kadett volt annak idején. Ami a polgári ízlésnek megfelelő, az első pillantásra felfedezhető jellegzetességeket nélkülöző formáján talán nem látszik elsőre, ám
aki beleül és kipróbálja, cseppet sem kételkedik majd Az Év
Autója-zsűri döntésében.
2016. április | stílus&lendület |
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MOL-hírek

   Kiérdemelt jutalmak,
télisportok, új dallamok
Új együttműködéssel és biztató
eredményekkel érkezett a tavasz

Mosolyt adunk útravalónak
Az „Év töltőállomása 2015”

A MOL-csoport idén is díjazta a tavalyi év
legjobb töltőállomásait. Az eseményt egy
ünnepélyes díjátadó keretében tartották
meg a budapesti Bálna rendezvényközpontban. Az „Év töltőállomása 2015” versenyen 337 töltőállomás indult, s ezúttal
is több kategóriában (bronz, ezüst, arany
és platina) jutalmazták a legjobbakat.
A gálán Pethő Zsolt, a MOL Magyarország
Downstream ügyvezető igazgatója és
Lars Höglund, a MOL csoportszintű kiskereskedelmi igazgatója nem csupán a már
elért eredményekről, hanem a jövőbeni
tervekről is beszélt.

Dupla ezüst
az Ifjúsági Téli
Olimpián
Jászapáti Petra
gyorskorcsolyázó
sikere
Jászapáti Petra, a MOL
Tehetségtámogató Program rövidpályás gyorskorcsolyázója két ezüstéremmel zárta a februárban lezajlott Ifjúsági
Téli Olimpiát. A Szegedi Korcsolyázó
Egyesület versenyzője előbb az ötszázas döntőben szerezte meg a második helyet kínai ellenfele mögött, majd
a nemzetközi vegyes váltóban is remekelt. Petra egy ausztrál női, valamint
egy holland és egy japán férfi társával
versenyzett egy csapatban, és csupán
centiméterekkel maradt le az aranyéremről Lillehammerben.
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Elismerés életmentésért
Magyar Arany Érdemkereszt díjat kapott
a vízimentők elnöke
„A magyarországi vízimentés szakmai és infrastrukturális megalapozása,
a hazai vizek, elsősorban a Balaton biztonságos használatának megteremtése érdekében végzett odaadó szervező és életmentő munkája elismeréseként” kapta meg a rangos elismerést Bagyó Sándor, a 2006 óta a
MOL támogatását élvező Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának alapító elnöke. Bagyó Sándor még 1999-ben alapította meg az egyesületet a
zánkai Gyermeküdülő területén, nagyjából harminc fővel, mely mára közel
ezerfős tagsággal bír, évente szerveznek és bonyolítanak le vízimentő-tanfolyamokat és tartanak prevenciós iskolai előadásokat. A vízimentők országszerte több mint 80 helyszínen teljesítenek szolgálatot, beleértve a Balaton
partját is. Megalakulásuk óta közel 3000 embert mentettek ki a vízből.

MOL-hírek

A Panta lett a rali-vb hivatalos beszállítója
A WRC promotere több évre szóló
szerződést írt alá az olasz céggel
Új üzemanyag-beszállító cég, a MOL-csoporthoz tartozó Panta
Distribuzione S.p.A. fogja ellátni a jövőben a rali-világbajnokság
résztvevőit, mely nem kevesebb mint 25 éves múltra tekint vissza
a nemzeti motorsportok területén. A Panta a ralisok mellett a pályaautósok, túraautósok és gokartosok körében is igazán elismert
márka. A jelenlegi szerződés szerint a vállalat a WRC, a WRC2-es és
a WRC3-as kategóriák prioritással rendelkező pilótái számára biztosítja majd az üzemanyagot az egyes futamokon.

Megvan a jégkorongválogatott felkészülési
programja
Kiváló ellenfelekkel készülhetünk
a világbajnokságra
Az Olimpiai Selejtező Tornát követően a 2016-os
év legnagyobb versenye a május 7-én kezdődő
elit világbajnokság lesz a hokisok számára,
miután tavaly áprilisban a válogatott felkerült
az A-csoportba. Oroszország ad majd otthont
a vb-nek, amelyre a fiúk kiváló programmal edzhetnek. Az április 4-én kezdődő felkészülési
időszakban első ellenfelük Ausztria lesz, akik
ellen Budapesten és Bécsben is jégre száll Rich
Chernomaz legénysége. A világbajnokság előtt
Szlovénia és Kazahsztán ellen is hazai pályán
játszik a válogatott, a program fináléját pedig az
orosz B-válogatottal vívják április 30-án
a Tüskecsarnokban.

Élen
a fenntarthatóság
területén
A világ legjobb 15%-ába
sorolták a MOL-csoportot
A világ 3000 legnagyobb cége
vesz részt a Robeco SAM fenntarthatósági vizsgálatán, mely minden évben kihirdeti a legjobbakat
az egyes iparágakban. Az olajipari
cégek sorában a MOL-csoport
a legjobb 15%-ba került, ami
komoly elismerésnek számít,
hiszen a vállalat számára különösen fontos a fenntarthatóság kérdése, melyet az üzleti siker alapvető kritériumának tekintenek.

Számít, mit hallgatsz – Varázsszavak
Megérkezett a Kowalsky meg a Vega új albuma
Április elején érkezik a Kowalsky meg a Vega nyolcadik nagylemeze a Mol töltőállomásokra, mindössze 990 forintért. A legújabb album címadó dala, a Varázsszavak mellett hallható többek
között a Mit mondjak még? és az Amilyen hülye vagy... című sláger, ez utóbbi ráadásul egy eddig még nem hallott, különleges
átdolgozásban. A zenekar eddigi legszínesebb lemeze a tőlük már
megszokott hangzás mellett új zenei stílusokat is felsorakoztat,
a lemezbemutató koncertre pedig június 11-én kerül
majd sor Budapesten, a Barba Negra Trackben.
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Mesterek a tehetséggondozás
szolgálatában
Példamutató tanárokat és edzőket díjaztak

MOL Mester-M Díjat vehetett át
márciusban tíz, példamutató munkát
végző pedagógus. A 2015-ben beérkezett
több mint 700 jelölt közül a kuratórium
választotta ki azt a három művész
tanárt, négy természettudományos
szaktanárt és három utánpótlásedzőt,
akik elnyerték a díjat.

A

MOL Új Európa Alapítvány 2006 óta támogatja
a fiatal tehetségeket, és díjazza a velük foglalkozó pedagógusokat. A díjakat a MOL vezetői,
az Új Európa Alapítvány kurátorai, Ónodi Eszter színművésznő, az Alapítvány jószolgálati nagykövete, valamint Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardozó és Gyurta
Dániel olimpiai bajnok úszó adták át.

A 2015. évi díjazottak:
• Ábrám László fizikatanár
(Budapest)
• Balla Tibor László mélyrézfúvós
művész és tanár (Debrecen,
Hajdúhadház)
• Borsodi Géza kajak-kenu edző
(Győr)
• Dr. Futóné Monori Edit biológiakémia tanár (Debrecen)
• Dr. Kiszelyné Czibik Tünde
tánctanár (Veszprém)
• Dr. Spissich László
matematikatanár (Pápa)
• Flórusz János dzsúdóedző
(Miskolc)
• Gorbunova Natalia hárfaművésztanár (Szeged)
• Kiss Róbert informatikamatematika-kémia tanár
(Kecskemét)
• Vedres Mátyásné Berecz Ilona
jégtáncedző (Budapest)
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Kiemelt pedagógusok

Dr. Kiszelyné Czibik Tünde tánctanár

A tánctanulással összhangban a személyiségfejlődést
is pedagógiai céljai közé sorolja a veszprémi szakember. Az egykori RSG-versenyző huszonöt éve hozta létre
a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiót. A csapat állandó
létszáma mára 300-400 fő között mozog. Czibik Tünde,
aki egy személyben tanár, szervező, koreográfus és
ruhatervező is, óvodáskortól felnőttkorig oktatja növendékeit. Következetes, kitartó, szorgalmas, hozzáértő munkája példa a
gyermekeknek. Tanítványai sokszoros magyar- és Európa-bajnokok.

Kiss Róbert informatika-matematika-kémia tanár
Kreativitás, komplexitás és csapatszellem – ezeket az
értékeket tartja legfontosabbnak a versenyfelkészítések során Kiss Róbert, a Bányai Júlia Gimnázium tanára.
A kecskeméti pedagógus kiemelt figyelmet fordít a tanórákon kívüli tehetséggondozásra, az általa felkészített
diákok rangos versenyeket nyertek, melyek között nemzetközi és világversenyek is megtalálhatók, ezek többsége a robotika területéhez kapcsolódik. Kezdeményezése nyomán indult
el az iskolában a Robotprogramozó Országos Csapatverseny, valamint a
Kecskeméti Főiskolán a Mobilrobot-programozó Országos Csapatverseny.

Flórusz János dzsúdóedző
1991 óta dolgozik edzőként. Személyiségét kezdetektől
fogva a teljes odaadás és lelkesedés jellemezte, pályája
során számtalan jó képességű versenyzőt juttatott el a
válogatottságig. 2012-ben hozta létre saját klubját, a Hell
Miskolci Judo Clubot. Jelenleg 80 igazolt versenyző és
több mint 200 utánpótláskorú gyermek dzsúdózik a klub
színeiben. Legkiemelkedőbb tanítványa Gercsák Szabina,
aki Ifjúsági olimpiai, világ- és Európa-bajnok, junior világ- és Európa-bajnok
és U23-as Európa-bajnok lett. A MOL Tehetségtámogató Program 2009 óta
támogatja a riói kvótaszerzésre is esélyes fiatal versenyezőt.

Évente több mint fél ezer szívbeteg
gyermek születik hazánkban.
95%-uk megmenthető. Ajánlja
fel adója 1%-át „A Szívbeteg
Gyermekek Védelmében”
Alapítványnak és járuljon hozzá
Ön is a szívbeteg gyermekek
ellátásához, a gyermek
szívátültetések és műszívkezelések
sikeréhez.

gyermeksziv.hu
Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet,
Gyermekszív Központ

Adószám:

19661964-1-43
Bankszámlaszám:

10102086-14544002-00000006

címlapsztori

Vége
a hercegnőkorszaknak!

Korok jönnek, trendek mennek, csak egyvalami biztos: az
esküvői ruhának gyönyörűnek kell lennie. Hogy manapság
mit értünk gyönyörű alatt és mely irányok határozzák meg
a 2016-os szezont? A válaszért ellátogattunk Benes
Anitához a Daalarna esküvői ruhaszalonba.
12

| stílus&lendület | 2016. április

Fotó: Sárosi Zoltán, fodrász: Sánta Zoltán Krisztián, smink: Lantos Vica, enteriör styling: Fashion donor, csokor: Wild Flower Bar.

címlapsztori

A

nita 2002-ben váltotta valóra álmát és
hozta létre a ma már nemzetközileg is elismert Daalarna Couture-t. Elmondása szerint
ruhák esetében aktuális trendek helyett inkább egyfajta evolúcióról beszélhetünk, ami 2016-ra már teljes mértékben elhagyja a kislányként megálmodott
habos-babos stílust.
„Esküvői ruhák tekintetében folyamatos fejlődés
figyelhető meg. Nem arról van szó, hogy egy tavalyról hozott újdonságot idén már kidobunk – inkább
továbbfejlesztjük. Megtartjuk, ami tetszik, és aszerint alakítjuk tovább, hogy hogyan reagált rá a közönség. A magyar menyasszonyok többségéről elmondható, hogy nagyon nyitottak a nemzetközi trendekre.
Általában tudják, mit akarnak, de elfogadják a mi
javaslatainkat is, hiszen könnyen előfordul, hogy valakinek egy stílus, egy anyag nem úgy áll, ahogy ő azt
elképzelte.” – mondja Benes Anita, aki azt is elárulta,
2016-ban leginkább az alapanyagok és a színek tekintetében figyelhető meg változás.
„Az idei szezonban a kevésbé jelmezszerű, könnyedebb, légiesebb ruhák a divatosak. A hercegnős viselet ideje lejárt, az idei menyasszonyok inkább tavasztündérekhez hasonlítanak. Ez a színvilágban is
megmutatkozik. Míg korábban a hófehér és az ekrü
árnyalatai domináltak, most a porceláné a főszerep,
amely mellett a halvány rózsaszín, mint leheletnyi arcpír jelenik meg a ruhákon.” A tervező azt is elárulta,
a tavasztündér-viselet már tavaly megjelent a piacon,
idén inkább a színekkel és az anyagokkal teljesítették
ki ezt a stílust. Vagyis nagy szerepet kap a csipke és a
nyomott mintázat. Gyakran egy egyszerűbb ruhát printelt betéttel dobnak fel, ami akár halványabb rózsaszínben is pompázhat, de a cseresznyevirág-mintázat
és -szín is nagyon keresett. „A letisztultság, a szerényebb vonalvezetés jellemzi ezt a stílust. Ez persze
nem azt jelenti, hogy kevesebb anyagot használnánk.
Egy átlagos ruhába ma is belekerül legalább negyven
méter anyag, mégsem kelt monumentális hatást. Ami
pedig az abroncsot illeti – én magam sosem használtam, és ma már egyáltalán nem is divat. Ha valaki
mégis nagy szoknyát szeretne, azt sok tüllel lehet
megoldani” – meséli Anita, aki természetesen maga
is így tervezi meg a hatalmas szoknyákat.
És, hogy honnan érkezik az inspiráció az újabb és
újabb kollekciókhoz? „Nagyon sok helyről lehet meríteni. Számomra az is fontos, hogy a pár milyen helyszínt választ, hiszen egy vízparti, szabadban tervezett ceremóniánál használhatok könnyedebb, lágyabb
stílust. Többségében viszont engem is a művészetek ihletnek meg, ugyanakkor egy mozifilm is képes
hatást gyakorolni rám. Ilyen volt például A nagy
Gatsby, aminek következtében a 20-as évek ruháit
újra behoztam a kollekcióba. A jövő évi modellekről
pedig annyit elárulhatok, hogy egy színpadi előadásra
fogom építeni őket. De a részletek még titkosak...”

Egy átlagos ruhába ma is
belekerül legalább negyven
méter anyag, mégsem kelt
monumentális hatást.

névjegy

Benes Anita lassan 20 éve foglalkozik ruhákkal.
Az Iparművészeti Egyetemen (MOME) alapanyag-tervezést tanult és rendszeresen részt vett pályázatokon,
amelyeknek köszönhetően ösztöndíjat nyert Párizsba.
Ott szeretett bele igazán a ruhatervezésbe, és tért át
az alkalmi és esküvői ruhák készítésére. A Daalarnát
2002-ben alapította azzal a céllal, hogy egyedi és
különleges menyasszonyi ruhát készítsen azoknak,
akik nem szeretnének egy hagyományos szalonban
kapható ruhát kölcsönözni.

2016. április | stílus&lendület |

13

címlapsztori

A kollekció
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Idősödő menyasszonyok

Hogy a ruhatrendekben tapasztalható változásnak mi
az oka? A magyarázat igen egyszerű. Manapság egyre
kevesebb a húszéves menyasszony, a házasságkötések kitolódnak harmincéves kor fölé. A tavasztündér-viselet pedig minden arának segít megfiatalodni
– és hát ki ne szeretne fiatalabbnak tűnni az esküvői képein? Arról nem is beszélve, hogy a nehéz ruha
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igen kényelmetlenné válhat tizensok órás viselése
alatt, ellentétben a könnyebb darabokkal. Erre szolgál a manapság gyakori, láthatatlan tüll alkalmazása
is, ami szinte észrevehetetlen a bőrön, egyszersmind
légies viselet a menyasszony számára. Távolról úgy
tűnik, mintha az ara csipkét viselne, ami ártatlan és
kislányos hatást kelt, ugyanakkor szexi is.

A „kötelező” kiegészítőkről

A ruha azonban nem minden, így feltétlenül szót kell
ejtenünk néhány elengedhetetlen darabról. Elsők
között a fátyolról, amely a tervező szerint örök viselet marad. „Egy menyasszony akkor van készen, ha
a fejére kerül a fátyol. Az sem baj, ha egészen a földig leér, persze ma már ez a kiegészítő is könnyedebb
anyagú, és fontos, hogy meglengesse a tavaszi szellő –
ami, nem utolsósorban, a fotókat is remekül feldobja.”
Majd a további fontos részletek iránt érdeklődve Anita
a következőket osztja meg velünk: „A kollekciómban
nagy hangsúlyt kap a cipő. Az egyszerűbb ruhákat

címlapsztori

A magyar menyasszonyok
többségéről elmondható, hogy
nagyon nyitottak a nemzetközi
trendekre.

ezért megkértem Nagy Adrienn ékszertervezőt, hogy
a régi magyar népviseletben használt párta mintájára
álmodjon meg egy új, modern fejdíszt – így született
meg az esküvői párta.”

És az időzítésről

A tervező szerint az ideális az, ha a menyasszony legalább nyolc-kilenc hónapot ad magának az esküvő
előtt a leendő ruha megtalálására, és legalább
három-négy találkozásra lesz szükség ahhoz, hogy
a megálmodott ruha tökéletesen mutasson az arán.
„Igaz, három-négy hónap is elegendő lehet, hiszen
gyakran előfordul, hogy egy őszi esküvőnek csak
július végén kezdik el a szervezését. Megoldható az
is, olyankor azonban nagy a kapkodás.”
Ahhoz azonban, hogy semmin se kelljen idegeskednünk, szükséges az idő. Előfordulhat ugyanis, hogy
elfogy az alapanyag, és rendelni kell egy adott csipkéből vagy printelt anyagból. Rendelés esetén viszont
már arra is van lehetőség, hogy pont olyat gyártassunk, amilyet szeretnénk, és akkor biztosan a megfelelő ruhát viselhetjük az esküvőnkön.
Somogyi Nóra

A vőlegény ruhája

remekül fel lehet dobni egy jól megválasztott darabbal, ráadásul ma egyre több olyan ruha készül, ami
engedi is látszani a lábbelit. Itt még a színek terén is
eltérhetünk a hagyományoktól; Vágó Réka cipőtervezővel egyre gyakrabban használjuk a kéket, a zöldet
és a sárgát. A cipők mellett az ékszer kap még nagy
szerepet, ami szépen ki tudja egészíteni a ruhát.
Az sem probléma, ha feltűnő. Elsősorban a fejdíszekre és a fülbevalókra gondolok. Olykor használunk
még öveket, amelyek szintén ékszerként funkcionálnak, a legnagyobb idei büszkeségem azonban, hogy a
tiarát, amit a menyasszonyok annyira szeretnek, sikerült lecserélnem egy klasszikus darabra. Bevallom
őszintén, számomra túlságosan jelmezszerű a tiara,

Hogy a vőlegény m
ilyen öltönyt válas
zt, közel
sincs olyan szigorú
an „szabályokhoz
kötve”,
mint a menyasszo
ny esetében. Eg y
a lényeg:
stílusában minden
képpen harmonizá
ljon
a két öltözet. „A sz
ínekkel még ma is
meg
lehet teremteni a
menyasszony és a
vőlegény
közötti összhangot
. Eg y ekrü ruháho
z például nem szerencs
és, ha a férfi hófe
hér inget
választ, mer t így a
ruha színe a finom
tört
fehér árnyalat he
lyett piszkosfehérn
ek fog
tűnni. Vagy ha a m
enyasszony lazáb
b, esetleg miniruhát visel,
akkor a vőlegényn
ek sem
szabad ceremóniaö
ltönyben meg jelen
nie az
esküvőn. Eg y pánt
os ruha mellé bőve
n elég
eg y eg yszerű öltön
y is. Tulajdonképpe
n bármi
megengedett, eg
y a lényeg, hogy pa
sszoljanak eg ymáshoz”
– tanácsolja Bene
s Anita.
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életmód

Avagy hogyan lesz környezettudatos az esküvőnk?

Manapság számtalan esküvői trend
közül válogathatunk – mi most egy olyat
mutatunk be, amelynek során az ifjú pár
és vendégeik a lehető legkevesebbet
ártanak környezetüknek, miközben még
jó ügyeket is szolgálnak. Íme, a green
wedding, vagyis a „zöld” esküvő.
16
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A

z elmúlt évtized új nyugati trendje a környezettudatos és
szociálisan érzékeny esküvő, amely az esemény minél több
mozzanatánál igyekszik a fenntarthatóság szempontjait szem előtt tartani. Madarász Zsuzsi, a green wedding hazai
meghonosítója azt mondja, azért alkalmazza itthon is az angol
fogalmat, mert ez ad számára megfelelően tág értelmezési keretet. „Az öko kifejezés például azért nem szerencsés, mert itt nem
(csak) arról van szó, hogy a világításhoz takarékos izzókat használunk, vagy szelektíven gyűjtjük a hulladékot – a green wedding
ennél jóval komplexebb.”

Fotó – Fénylabor

életmód

Ha ötletre van szükség
DIY, profi szervezés vagy a kettő
között? A bohemeskuvo.hu
oldalon rengeteg hasznos
tanács, gondolatébresztő
olvasható a tökéletes „zöld”
esküvőhöz – a dekorációtól
a helyszínválasztásig, a legapróbb részletekről az átfogó
koncepció megálmodásáig.

Elterjedése egyértelműen összefügg azzal a jelenséggel, hogy
a mai fiatal generáció egyre nyitottabb a környezettudatos gondolkodásra, ráadásul a gasztronómia és a kortárs design jelenlegi trendjei is hasonló filozófia szerint működnek, mint amit ez az
esküvő képvisel. Így már Magyarországon is adottak a lehetőségek
ahhoz, hogy nyugat-európai színvonalú „zöld” esküvőt tartsunk.
De mégis hogyan?

A helyszín
A helyszín kiválasztásában kulcsfontosságú, hogy rövid távol
ságokon belül minden lebonyolítható legyen: vagyis a kápolna,
a vacsora helyszíne és – ha szükséges – a szállás is közel legyen
egymáshoz. Ez nemcsak környezettudatos, de praktikus is. Ma már
számos olyan vidéki kúria közül választhatunk, melyekhez családi
gazdaságok is tartoznak, és amelyekből megrendelhetjük a menünk
nagy részének alapanyagát. A nagyvárosban tartott esküvő ese
tében is alapvető a helyszínek közelsége, ráadásul a fővárosban
a vendégek autós szállítása helyettesíthető például egy emissziómentes, és igen szórakoztató közlekedési formával: a riksával.

Ételek, régiók
Néhány csodás esküvői helyszín,
és a rájuk jellemző regionális specialitások, amelyek könnyen beépíthetők az ünnepi ételsorba.
Őrség: Nyugat-Magyarország egyik
legszebb régiója híres a tökmagolajáról, a sütőtökről és a gesztenyéről, melyeket több ételben is változatosan fel lehet használni.
Badacsony: A vidék híres borából,
a kéknyelűből mártásokat, szószokat és zseléket készítenek.
Etyek: A település nemcsak kiváló
borairól, de sajt- és sonkamanufaktúráiról is nevezetes, melyek remek
kombinációban szervirozhatók.
Alsópetény: A kis Nógrád megyei
falu specialitása a helyi asszonyok
által készített krumplis almás pite.

A menü
Az ételsor összeállításánál sem (elsősorban) arról van szó,
hogy bioalapanyagokból gazdálkodjunk, hanem hogy azokat lehetőleg helyi termelőktől szerezzük be, és fontos
szempont a szezonális alapanyagok használata is: a több
ezer kilométerről utazó skót lazacot például szilvásváradi
pisztránggal is kiválthatjuk.
A green wedding „nagykönyve” szerint az az ideális, ha a
menü vegetáriánus, ez azonban egy hagyományosan húsevő nemzet esetében nehezen adaptálható. Pedig tény,
hogy egyre több vega vagy vegán fiatal szeretné, ha az
esküvői partiján megismertethetné a vendégekkel is az
alternatív táplálkozást. „Az örömapák ilyenkor általában
a szívükhöz kapnak, mondván, hogy legalább egy kis kolbászt hadd hozzanak magukkal a vacsorához. És mivel az
első számú cél az, hogy mindenki jól érezze magát, mindig gondolunk azokra is, akik hiányolnák a hagyományos
ételeket” – mosolyog a szervező.
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Meghívó helyett honlap
Meghívó helyett készíthetünk egy információs honlapot,
mely nemcsak a helyszínnel és más tudnivalókkal kapcsolatban igazítja el a vendégeket, de később ide tölthetjük
fel a fotókat, videókat és az élménybeszámolókat is.

A vendégeknek
kínált italok üvegeire
kerülhet akár saját
készítésű/tervezésű
címke, gyertyatartó
helyett pedig nagy
sláger a tetszés
szerint dekorálható
befőttesüveg

A dekoráció

Fotó – Fénylabor

A green wedding a dekorációban minél több natúr színt, természetes és újrahasznosított anyagot használ, ezeket pedig szintén
lokálisan igyekszik beszerezni: a fát helyi mesterektől, a szezonális virágokat helyi kertekből. Egy májusi esküvőn például remekül
mutatnak a holland tulipánok helyett a pünkösdi rózsák. GulácsiSzakács Emese, a Natural Wedding Decor alapítója azt mondja,
a családi kincsesládában is szétnézhetünk, amikor dekorelemeket keresünk: ódon kulcsok vagy régi könyvek barátságos kiegészítők lehetnek.
Fontos az újrahasznosítás szempontja is, a jól ismert „a kevesebb,
több” alapszabály betartása pedig eleve megmenthet bennünket
a felesleges többletektől. A megmaradt csomagolópapírokat leadhatjuk például óvodákba és iskolákba, ahol később díszek formájában hasznosulnak újra, a megmaradt virágokkal pedig egy idősek

otthonának lakóit lephetjük meg. A green weddingben lényeges
tehát a szociális vetület is. Ennek keretében néhány dekoráció –
például mécsesek vagy díszes mézeskalácsok – készítését hátrányos helyzetű embereket foglalkoztató alapítványokra is bízhatjuk.
Összegezve: egy szociális érzékenységről árulkodó, környezettudatos esküvő lényege sokszor nem a nagy, látványos elemekben keresendő. Madarász Zsuzsi végezetül mond még egy példát.
„Rizs helyett szórhatunk kölest is az ifjú párra. Ugyanis míg a rizs
felhasználatlanul marad a talajon, addig a kölest a madarak felcsipegetik. Ez apróság, de épp az ilyen kedves gesztusok tesznek
különlegessé egy esküvőt.”
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Gulácsi-Szakács Emese szerint a
dekoráció kompaktabbá és egységesebbé válik, ha egy téma vagy stílus köré szervezzük. Íme, három
klasszikus.
Beach: egy Balaton-parti esküvő kiválóan passzol a beachhangulathoz.
Homokkal töltött üvegek és uszadékfák mint asztaldíszek, és saját készítésű kék akvarellek.
Bon Voyage: A világjáró párok népszerű stílusa lehet a saját utazásaik
jellegzetes tárgyaira épített dekoráció:
lávakő Izlandról, cserepes oregánó
Szicíliából.
Vega: Nem szükséges megszállott
vegetáriánusnak lennünk ahhoz, hogy
belássuk: a változatos színekben és
formákban pompázó, különleges zöldségfélék különleges látványt nyújtanak a terített sztalon. A parti végén
pedig el is fogyaszthatjuk őket.

Fotó – Fénylabor

Fotó: Fekete Csaba – Nás

zriporter esküvői fotózás

Dekortematikák

„A GROWWW PROGRAM
LEHETŐSÉGET ADOTT ARRA,
HOGY MEGISMERHESSEM ÉS
ALAKÍTHASSAM AZ OLAJIPART”
KOVÁCS DÓRA, EX-GROWWW-S,

JELENTKEZZ
MOST!

KÁRTYAMENEDZSMENT SZAKÉRTŐ

CSATLAKOZZ FRISS DIPLOMÁS PROGRAMUNKHOZ, VÁLJ SZAKÉRTŐVÉ ÉS
FORMÁLD TE AZ OLAJ- ÉS GÁZIPART!
A Growww egyedülálló. Lehetőség, hogy megismerd a legösszetettebb iparágat. Mentoraink segítségével szakértővé
válhatsz, tréningprogramjaink során új készségeket sajátíthatsz el. A Growww több mint egy frissdiplomás program,
lehetőség, hogy nemzetközi, több ágazatot átfogó munkatapasztalatot szerezz.
HA VÁLLALOD A KIHÍVÁST, JELENTKEZZ LINKEDIN-EN KERESZTÜL 2016. ÁPRILIS 15-IG: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/MOL-GROUP
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: HTTP://MOLGROUP.INFO/GROWWW | KÖVESS MINKET: FACEBOOK.COM/GROWWW

MENJEN INKÁBB
BIZTOSRA!
SZERETNE HASZNOS ÉS
SOKRÉTŰ BALLAGÁSI
AJÁNDÉKOT ADNI?
A MOL Blue Kártyával könnyen örömet
szerezhet, hiszen a megajándékozott
számára a MOL-töltőállomások valamennyi
terméke és szolgáltatása megvásárolható.
Varázsolja ünneppé a napot, válasszon
egyedi kiadású kártyáinkból!
Részletek a kijelölt töltőállomásokon
és a www.mol.hu oldalon.

életmód

Esküszünk!
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Szubjektív élménybeszámoló, avagy
hogyan készülődik az erősebb nem?
Esküvő. Meg esküszünk.
Megesküszünk. Nem
hidegrázós kifejezés,
legalábbis abban az
esetben, ha előtte feltettük
magunknak azt a praktikus
kérdést: akarjuk-e? Most
maradjunk annál
a verziónál, hogy a válasz
határozott: igen.

E

nnél a pontnál el lehet kezdeni a szervezést.
Kettesben, szigorúan. Mintha a szokásosnál
nagyobb és macerásabb házibulit akarnánk tető alá
hozni – én legalábbis így tekintettem rá. Ódzkodók figyelmébe: a közös tervezés és a kivitelezés vicces és izgalmas program, ráadásul az előkészítésben minden benne
van, akárcsak egy filmben. Hogy mi mindennel segíthetsz
leendő nejedet tehermentesítendő? Maradj végig higgadt,
aztán jöhet a többi!

Kaland: Időpont és minden egyéb egyeztetése az önkormányzattal. Hiszen nem elég, ha megtalálod a szükséges telefonszámokat. Ha elég kitartó vagy, némi információhoz juthatsz (három hét alatt), ha szerencséd is van,
sikerül olyan valakivel beszélni, aki tudja is, mit beszél,
sőt azzal is tisztában van, mikor lesz megfelelő időjárás,
mikor nem lesz futball-Eb, rögbi-vk, kuponos hétvége.
Fontos, hogy a polgári esküvőn a tanúdnál legyen érvényes személyi igazolvány, különben mehetsz az utcára
„lasszózni”.
Humor: A nagyit hová ültessük? Vagy legyen inkább állófogadás? Már a meghívón megköszönheted, hogy nem
ajándékot, hanem kápét hoznak. Az önjelölt esküvőszervezők lába alól egyébként gyakran a helyszínválasztásnál fut ki a talaj: a kevésbé frekventált és ízléses hely
is lehet iszonyú drága. Ha bármely szolgáltató fülébe
jut, hogy esküvőt tervezel, simán duplázza az alapárat.
Szóval legalább kétszer egyél és igyál ott, ahol később
partiznál, ismerd meg a helyet. A bizalom itt kezdődik.
Érzéki tobzódás: Mi lenne, ha mi főznénk?
Persze, a sört is!
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A „te vagy a szakács” vonal persze csak akkor működhet, ha kellően lazák vagytok hozzá, és a bulit mini
Woodstockként képzelitek. Ellenkező esetben felejtsd el.
Használjátok ki: Élvezzétek, hogy ez a nap a tiétek, hogy
rólatok szól és minden barát, minden családtag (még,
akiket nem ismersz, ők is) rátok kíváncsi, a kedvetekben akar járni. Férfiként az a kellemes kiváltság is a tiéd,
hogy minden vendégtől fogadj egy (és még egy) csupa
jó kívánsággal kísért koccintást. Bár a vőfély hasznos
segítő, a jó hangulat rajtad is múlik, egy-egy jó kedvű félmondat mindenkinek jár.
Soundtrack: Egy szám neked, egy nekem, Happy vs.
Highway to hell!
Ha összeállítjátok a zenei listát, amit nyilván a DJ (bátrabbaknál: zenekar) is kért, legyen a dalok közt legalább
néhány „Nádaházamteteje” típusú folklorisztikus vagy
popos dülöngélő. Több generáció is iszonyú hálás lesz
érte. Más kérdés, hogy neked pont ezek alatt a számok
alatt akad halaszthatatlan intéznivalód a Holdon.
Konklúzió?
Olyan partit akartok összehozni, amire évtizedek múlva is
emlékezni fogtok.
Hogy ez lesz-e a legjobb?
Passz.
De a legjobb „parti” ott van az oldaladon.
Lipcsei Árpád

Olajszint rendben?
Ha már kigyulladt az olajszintet jelző lámpa, az az
utolsó utáni pillanat az utántöltésre, ezt azonban
nem érdemes megvárni. Ellenőrizzük rendszeresen!

H

avonta, de legfeljebb 2000 kilométerenként
érdemes kinyitni a motorháztetőt, és hideg
motornál ellenőrizni a nívópálcát. Ha ugyanis
nem megfelelő a kenés, amit az olaj biztosít, akkor
a motor alkatrészei gyorsabban kopnak, felgyűlhet a
szennyeződés, ami egyrészt csökkenti a motor élettartamát, gyakoribbak lesznek a meghibásodások,
másrészt nőhet autónk fogyasztása is.
Ha tehát az ellenőrzésnél az olajszint a nívópálcán a minimumra vagy az alá csökken, pótolnunk
kell a motorolajat. De nem mindegy, mit töltünk az
autónkba. Az utántöltést mindig csak a gyártó előírásainak megfelelő teljesítményszintű és viszkozitási fokozatú motorolajjal végezzük, hiszen másra van

szüksége egy régi, benzines Renaultnak és egy új, dízel Toyotának.

Az olaj márkája
nem lényeges
Azt, hogy a mi autónkba melyik olaj
való, elsősorban a szervizkönyvéből deríthetjük ki. Ha azonban erre
nincs lehetőségünk, kérdezzük meg
a töltőállomás személyzetét. Az utántöltésnél jó tudni, hogy az azonos típusú
alapolajból készült (szintetikus vagy ásványi)
és hasonló teljesítményszintű motorolajok kismértékű keveredése nem okoz minőségi romlást.

OLAJSZINTMÉRÉSSEL
KIJUTHAT BRAZÍLIÁBA!
ELLENŐRIZTESSE AUTÓJA OLAJSZINTJÉT
A MOL-KUTAKON, NYERJEN ÉLMÉNYUTAZÁST,
ÉS SZURKOLJON TESTKÖZELBŐL!

Az akció időtartama: 2016. április 1. és május 31. között.
Részletek a MOL-töltőállomásokon és
a mol.hu/nyeremenyjatek oldalon.
A nyeremények illusztrációk.

meseautó

Oltári járgányok
Fiús háztól a lányos házig, lányos háztól
a templomig, onnan az anyakönyvvezetőhöz…
A mobilitás mindig is szerves részét képezte
a lakodalmaknak, amikor nem egyutcás
faluban szaladt össze a násznép. Ahogy az az
esküvő műfajában általában is lenni szokott,
erős túlzások vagy éppen szemkápráztató
gyönyörűségek a „just married” járművek háza
táján is gyakran előfordulnak.

Volkswagen Bogár

Kerítésszaggató

Egy kovácsoltvas ajtók és kerítések
készítésével foglalkozó horvát cég
saját reklámozására készítette el ezt
a bogárhátút, amelynek karosszériáját
mívesen megmunkált, valóban ízléses
kovácsoltvas helyettesíti. Aztán rájöttek, hogy a kocsi kiválóan alkalmas
esküvői autónak, hiszen különlegessége, exkluzivitása és szépsége okán
imádják azok a menyasszonyok, akik
az úton is feltűnően hirdetni akarják
pillanatnyi boldogságukat.

Aston Martin

Royal-kategória

Vilmos herceg és Katalin hercegné frigye alaposan felbolygatta a brit alattvalók életét néhány éve, de világszerte is milliók követték figyelemmel az
évszázad esküvőjét a médiában. Roppant szimpatikus volt, amikor az ifjú
pár nem lesötétített üvegű, fehér limuzinok flottájával hajtott el a ceremónia
után a naplementébe, hanem Vilmos apjának, Károly hercegnek az oldtimer
Aston Martinjával. Persze, mindez túl szép ahhoz, hogy ne legyen egy kis gikszer a dologban, Vilmos ugyanis nem tudta, hogy a kocsi váltója nem szinkronizált, ezért kis híján tönkretette a nagy eszmei értékkel bíró darabot.

22

| stílus&lendület | 2016. április

meseautó

Repülőgép

Együtt a felhők fölé

Kinyílt a világ! Míg korábban a nászút csak a gazdagok
kiváltsága volt, de még ők is hetekig szelték a hullámokat
a hánykolódó hajókon, hogy az áhított egzotikus úti célig
eljussanak, napjainkban az utazás liberalizációját éljük.
Szuperszonikus repülőgépekkel huszonnégy óra alatt eljuthatunk a világ bármely pontjára. Így talán nem túlzás, ha a
népes násznép összedob egy privát repülőgépes nászutat az
ifjú párnak, és a templomból kilépve rögtön a kifutópályára
mehetnek, hogy elrepüljenek álmaik nászútjára. Nehogy azt
higgye valaki, hogy erre szakosodott cégek nincsenek!

Riksa

A városi menő
Chrysler PT Cruiser

Az orosz hintó

Oroszországban akkora hagyománya van a megalomán esküvőknek, hogy rendszeresen elszalad a ló az ifjú párral. Arrafelé a
pénz igen ritkán találkozik a jó ízléssel, ám ez nem gátolja meg az
oroszokat abban, hogy megadják a módját a házasságkötésnek.
És ez az autókon is tetten érhető. A novgorodi XXXLimo kölcsönző
cég követte el ezt a hintószerű átalakítást PT Cruiser alapokra,
a tíz méter hosszú jármű pedig annak ellenére nagy siker, hogy
óránként 35 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül a bérlése.
Mindenesetre a habcsóknak öltöztetett
menyasszonyoknak könnyű a beszállás a magas gondolába.

Természetesen a frissen házasulók között is
akadnak, akik nem kívánnak felülni mindenféle divattrendnek, és esküvői járművük kiválasztásával is kifejezésre kívánják juttatni,
hogy ők lazák, menők, tarisznyás bölcsészek,
és nem állnak be a társadalmi szerepek és
elvárások állította falak közé. Márpedig a szabadságvágyat és a környezettudatosságot
hogyan lehetne jobban kifejezni, mint egy nyitott riksával? Budapesten mára nagy divatja,
sőt hagyománya lett a tekerős riksás városnézéseknek, adta magát tehát, hogy a kölcsönzők az egyediségre és eredetiségre törekvő
házasulandókra is gondoljanak.

Hummer H2

Parti a fedélzeten

Amióta sarjad a nagyvárosok limuzinparti vadhajtása, és minden, nem
arra tervezett autótípusból alaposan hosszított kiviteleket hegesztenek
ilyen-olyan műhelyekben és minőségben, az esküvőszervezők is ráéreztek e kétes, de mindenképpen létező exkluzivitásra. A Hummer H2-es ráadásul kellően feltűnő is, miért ne lehetne tehát esküvői autó? Hiszen tágas
és jól felszerelt belsejében akár egy kis előlakodalmat is meg lehet tartani
a koszorúslányokkal. Bár a templom elé némileg visszás egy ilyennel begördülni, nehogy azt higgye bárki, hogy ez eltántorítja az ifjú párokat.
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Hogyan
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Esküvő, születésnap, keresztelő… vagy csak
úgy? Italozásra szinte mindig van egy jó
apropó, de hogyan tegyük, hogy a másnapunk
is használható maradjon? Tippek az előtteközben-utána fázisokra.
Másnap, szőrmentén:
Előtte, okosan:

• Ne igyunk üres gyomorra. Ha van szilárd étel a gyomrunkban, az elnyújtja az alkohol felszívódását.
• Víz, víz, víz! Folyamatosan igyunk sok vizet. Az alkohol
elvonja a vizet a szervezetből, de ha visszaadjuk neki,
később kevésbé fáj majd a fejünk.
• Ha a szervezetünk nem fáradt vagy beteg, az alko
holizálással is sokkal könnyebben megbirkózik majd.
Érdemes jó passzban lenni, akár előzőleg rápihenni
az estére.

Közben, tudatosan:

• Ha már érezzük a hatást, hajlamosak vagyunk átesni
a ló túloldalára. Ekkor kell észbe kapni. Ha minden
második ital alkoholmentes, máris felére csökkennek
a másnap tünetei.
• Ha már ittunk, és oldottak vagyunk, mozogjunk is!
A mozgás során az anyagcsere felgyorsul, így az alkohol is könnyebben kiürül. A mozgás egyébként másnap
is hatásos.
• A nap végén, lefekvés előtt mindenképp igyunk annyi
vizet, amennyit csak tudunk.
• Az egyik elmélet szerint a sötét színű alkoholoknak fokozottabb a másnapkeltő hatása. Próbáljuk
hát minél áttetszőbb, égetetlen szeszekkel kábítani
magunkat, s ehhez hasonló módszer az egyféle-ivás is,
vagyis ne keverjük a szeszeket, mert az biztos út az
elviselhetetlen tortúra felé.

• Nincs olyan, tudományosan elismert módszer vagy
szer, ami a beteljesült másnaposságot elmulasztaná,
így hát bátran hagyatkozzunk a szomszéd, a nagymama, a barátnő vagy a kozmetikus bevált módsze
reire – lelkileg segíteni fognak.
• Az aszpirin, a kávé és az idő együtt verhetetlen.
A kávé koffeinje összehúzza az ereket, s ez az agyi vérerek szűkítését is jelenti, vagyis: csökken a fejfájás.
• A cukorra azért van szükségünk, hogy felgyorsítsuk
az alkohol lebontását. A gyümölcslevek rendkívül jó
szolgálatot tesznek ez ügyben, de más, kis adagokban bevitt szénhidrát-utánpótlás is remekül esik másnaposság esetén.
• Egy kiadós alvás csodákra képes: a másnaposságnak nemcsak az alkohol lehet az oka, hanem a kialvat
lanság is. Ha eleget alszunk, az is lehet, hogy elkerüljük a fejfájást és a rosszullétet.
• A gyomornak semmi sem tehet jobbat, mint egy
meleg, sós erőleves. A kálium és a só pótlásával, a kellemes hőmérséklettel
megnyugtatjuk a háborgó hastájékot.
• Semmit se erőltessünk, ami nem
esik jól. Ami jólesik, azt pedig
kis adagokban, mértékletesen
vegyük magunkhoz: a kutyaharapást ne szőrével, hanem türelemmel gyógyítsuk.
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Mi zajlik a testbe
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VÁLTSON BE 100 MULTIPONTOT ÉS NYERJEN!
Fizessen multipontjaival március 1. és április 30. között és Öné lehet a heti 3 db iPhone 6 egyike
vagy heti 5 × 3000 multipont. Részletek a MOL töltőállomásokon és a www.jatekamollal.hu weboldalon.

KONSTRUKTIvISTA
KIegéSZíTŐK

POfONüTjüK A KöZíZLéST WORKShOP
AvAgy A fORRAdALOM
OROSZ íZeK gASZTRO
ódÁjA irodalmi performansz
éjSZAKAI PANORÁMA
TÁRLATveZeTéSeK
A KUPOLÁBóL
éjféLIg

magyar nemzeti galéria
www.mng.hu
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Jegyek korlátozott számban
kaphatók a múzeum pénztáraiban
és a jegymester.hu weboldalon.
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gasztronómia

pitebár
házilag

Esküvői

Sosem egyszerű kérdés egy esküvőn, hogy milyen
aprósüti egészítse ki az étkezéseket a torta érkezéséig.
A minipiték most divatosak, nagyon finomak, és
számtalan változatot találhatunk ki. Receptjeiből ad
ízelítőt Rajcsányi Nóra, a Bébicsirke bloggere.
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gasztronómia
Hozzávalók (8-10 db 10 cm-es tarthoz, vagy egy nagyobb piteformához
– 26–30 cm): 22,5 dkg liszt, 5 dkg porcukor, 12, 5 dkg hideg vaj, fél
vaníliarúd magjai, 2 tojássárgája, 2 ek. jéghideg víz, csipet só.

Nóri pucértortája

Tésztakosár (tart) alaprecept
Így készül:

1) Késes aprítógépben addig keverem a lisztet, porcukrot, sót, a hideg, felkockázott vajat és a vaníliát, amíg morzsás állagú nem lesz. 2) Ekkor hozzáadom
a tojássárgákat és a vizet, és addig dolgoztatom a gépet, amíg egy kis labdává
formálódik a tészta. (Ha ugyanezt kézzel csinálom, akkor a porcukorral, sóval
és vaníliával elkevert lisztbe belereszelem a hideg vajat egy nagylyukú reszelőn,
majd az ujjaimmal elmorzsolgatom, végül a tojással és hideg vízzel gombóccá
gyúrom). 3) A tésztagombócot ezután átlátszó fóliában hűtőbe teszem 1-2
órára. 4) Miután kivettem, 8-10 egyenlő részre osztom, és ezeket egyenként,
lisztezett munkafelületen kinyújtom, majd kibélelem velük a 10 cm-es piteformákat. 5) Végül mindegyiket megszurkálom egy villával, majd 180–200 sütőben 10–15 perc alatt aranysárgára sütöm.
S&L-tipp: A lisztből 2,5 dkg-t helyettesíthetünk 5 dkg őrölt
mandulával vagy törökmogyoróval is.

Amikor elkészítettem a
saját esküvői tor támat 2013-ban, még nem
gondoltam, hog y
lavinát indítok el, és má
soknak is én készíthetem a rusztikus, minden
féle bevonattól és
ízfokozótól mentes tor ták
at. A naked cake
azóta már itthon is nélkül
özhetetlen eleme
a modern esküvőknek,
ami nem véletlen:
a párok már nem a tökéle
tes formára vág ynak, hanem sokkal inkább
arra, hog y a tortájuk valóban finom leg
yen, és roskadozzon
az ínycsiklandó, friss gyü
mölcsöktől, vag y
éppen élő virágoktól. A
pucér tor tában azt
szeretem a leg jobban, hog
y nem akar tökéletes lenni, éppen ettől
olyan ellenállhatatlan, és tényleg megkoron
ázza azt a bizonyos
NAGY napot.

Hozzávalók (8-10 db 10 cm-es tarthoz): a sós karamellhez: 20 dkg kristálycukor,
10 dkg vaj, 2 dl tejszín, 1-2 kk. Maldon só. A csokoládétöltelékhez: 1 dl habtejszín,
10 dkg min. 60%-os belga étcsokoládé, 5 dkg vaj.

Sós karamellás-belga csokoládés tart
Így készül:

1) A mini tartokat töltelék nélkül, 180 fokos sütőben 10–15 perc alatt aranybarnára
sütöm, majd tortarácson hagyom őket teljesen kihűlni. 2) A sós karamellhez a cukrot egyenletesen elosztom egy nagy serpenyőben, majd addig hevítem, amíg világos aranyszínű karamell lesz belőle (közben nem kevergetem, csak rázogatom a serpenyőt). 3) Ekkor hozzáadom
a vajat, majd amikor teljesen beleolvadt, hozzáadom a meleg tejszínt is. 4) További 1-2 percig
kevergetve összeforralom, majd üvegedénybe töltöm. Hozzáadok ízlés szerint 1-2 kk.
Maldon sóvirágot, hagyom teljesen kihűlni, majd a kihűlt pitekosarakat félig megkenem
a karamellkrémmel. 5) A csokoládékrémhez felforralom a tejszínt, majd ráöntöm az összedarabolt csokoládéra és alaposan elkeverem. Végül kockánként hozzáadom a vajat, és egyenletesen elosztom a karamellkrémmel már megtöltött pitekosarakban. 6) Hűtőbe teszem, amíg
megszilárdul a csokoládékrém is.
Fotó: Török-Bognár Renáta

Hozzávalók (8-10 db 10 cm-es tarthoz): 7,5 dkg szoba-hőmérsékletű, puha vaj,
7,5 dkg barna cukor, 1 tojás, fél vaníliarúd magjai, 10 dkg őrölt, hántolt mandula,
csipet fahéj, 3-4 db nem túl nagy vilmoskörte.

Körtés-mandulakrémes tart
Így készül:

1) A puha vajat egy kis keverőkancsóban alaposan elkeverem a cukorral, tojással, vaníliával, fahéjjal és az őrölt mandulával. 2) A körtéket felnegyedelem, és óvatosan kivágom
a magházaikat, majd egy éles késsel vékony szeleteket vágok a negyedekből, ügyelve
arra, hogy felül ne vágjam át teljesen a körtéket. 3) A tölteléket egyenletesen elosztom
a nyers pitetésztával bélelt formákban, majd a negyed körtéket legyezőt formálva széthúzom, és kissé belenyomom a töltelékekbe. 4) 200 fokos sütőben (légkeveréses esetén 180 fokon) kb. 20–25 perc alatt készre sütöm a tartokat.
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gasztronómia

Hozzávalók (8-10 db 10 cm-es tarthoz): a narancskrémhez: 1 kezeletlen
narancs héja, 1,5 dl frissen facsart narancslé, 24 dkg porcukor, 4 tojás,
10 dkg vaj, 25 dkg mascarpone. A csokoládétöltelékhez: 1 dl habtejszín,
10 dkg min. 60%-os belga étcsokoládé, 5 dkg vaj. A díszítéshez: liofilizált
vagy friss málna, vagy bármilyen bogyós gyümölcs.

Narancskrémes, csokis tart
Így készül:

1) A mini tartokat töltelék nélkül, 180 fokos sütőben 10–15 perc alatt aranybarnára sütöm, majd tortarácson hagyom őket teljesen kihűlni. 2) A csokoládétölteléket ugyanúgy készítem el, mint a „Sós karamellás-belga csokis tart”-nál, majd félig
megtöltöm vele a kihűlt pitekosarakat és hűtőbe teszem őket legalább fél órára.
3) A narancskrémet az alább olvasható „Citromos tart” receptje szerint, citrom
helyett naranccsal készítem el, és a megszilárdult csokirétegre öntöm. 4) A kosárkákat végül hűtőbe teszem legalább 2-3 órára vagy egy éjszakára.
SL-infó: A liofilizálás vagy fagyasztva szárítás egy víztelenítési
eljárás, amely biztosítja a málna hosszú ideig való eltarthatóságát,
miközben megőrzi a fontos tulajdonságait.
Fotó: Török-Bognár Renáta

Sauska
Rosé 2015

Könnyű, finoman gyümölcsös,
érett málnával, májusi
cseresznyével. Feszes sav,
kis természetes maradék
cukor, piros grépfrút
íze jellemzi. Egy szuper rozé,
pont jó egyensúlyban.
Fűszeres, szomjoltó,
tartalmas. Kékfrankos,
merlot, két cabernet, syrah és
pinot noir jegyekkel.

Keresse a kiemelt
MOL töltőállomásokon!
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Hozzávalók
(8-10 db
10 cm-es tarthoz):
1 nagy citrom héja,
1,5 dl frissen facsart
citromlé, 24 dkg
porcukor, 4 tojás,
10 dkg vaj, 25 dkg
mascarpone.

Citromos tart
Így készül:

1) A minitartokat töltelék nélkül, az alaprecept szerint készítem el. 2) A citromkrémhez
a hozzávalókat a vaj és a mascarpone kivételével kézi habverővel alaposan elkeverem,
majd gőz fölött pár perc folyamatos keveréssel besűrítem (82-83 fokosan éri el ezt az
állapotot). 3) A gőzről levéve kb. 60 fokosra
hűtöm, majd apránként hozzákeverem a vajkockákat. Végül a mascarponét adom hozzá,
egyenletesen a tésztakosárkákba töltöm,
és hűtőbe teszem pár órára, vagy akár egy
éjszakára is, hogy a krém megszilárduljon.

Fotó: Török-Bognár Renáta

borajánló

kultúra

Tavaszi

programáradat
fesztivál

Áprilisban nehéz lesz
választani!

Budapesti Tavaszi Fesztivál

Budapest, több helyszínen
2016. április 8–24.

Egész áprilisban válogathatunk az izgalmas repertoárból: a Tavaszi
Fesztivál keretében komoly-, világzenei és jazzkoncertek sora, táncelőadások, irodalmi ínyencségek, modern színház és opera kápráztatja
el a nézőket. Eljön hozzánk fiatalok előadásában a Hamlet, a francia
tánccirkusz, a budapesti szimfonikusok, Csukás István, a különleges,
hazánkban szokatlan, lenyűgöző Kinshasha Electric és még annyi minden más. Csak győzzünk válogatni közülük!

gyerek

Ï

Sárkányok mindig lesznek
Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum
2016. március 8. – november 6.

Ï

Ha irodalom, nehéz elvonatkoztatni a hétfejűtől. A PIM a tőle
megszokott interaktív, izgalmas, rendkívül színvonalas kiállítási
teret varázsolt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az eredeti
műtárgyak, a kipróbálható másolatok és kreatív játékok mindenkinek feledhetetlen élménnyé teszik a sárkányokkal való találkozást. Természetesen az irodalomnak is jut szerep: kortárs és
klasszikus, szép és fantasy, népmese és gyerekirodalom hozza
közel hozzánk a tűzokádó megannyi alakját.

Szabó Balázs Bandája

Csabagyöngye Kulturális Központ, Békéscsaba
2016. április 8.

A Csabagyöngye Kulturális Központ élő zenés koncertsorozatának
következő állomásaként Szabó Balázs Bandájának fellépését élvezheti a nagyérdemű. A 2009-ben alakult együttes lassabb, sok népzenei motívumot felvonultató számairól vált ismertté. Szövegeik
mesélnek, dallamvezetésük megnyugtató és egyedi. Gyakran játszott dalaik a Megmozdultam, a Ringató, a Hétköznapi, a Bujkáló,
az Én már nem, valamint a Vagyok.
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Ï

koncert

kultúra

tánc
Álmos legendája
Sopron, Petőfi Színház
Bemutató: 2016. április 16.

Ï

Nemcsak távoli őstörténet, hanem sorsok tanulsága a múltban
és a jelenben. Lineáris történet Emese álmától Árpád bejöveteléig, miközben kiderül, valójában minden nemzedék új honfoglaló.
A szakrális világot balettben meséli el a soproni társulat, Szarka
Gyula, a Ghymes együttes Kossuth-díjas dalszerzőjének és szövegírójának muzsikájával. Mert mindenkinek szüksége van arra,
hogy tartozhasson egy nagyobb közösséghez, közös álmokkal,
hősökkel és dallamokkal.

könyv
Drága Nagymamám
– 12+2 történet magyar
szerzők tollából

kiállítás

Tárlatvezetés a Zilia, Hamlet,
Szindbád emlékkiállításon

Győr, Rómer Múzeum
2016. április 13.

Athenaeum

Ï

A színészlegendák, Ruttkai Éva, Gábor Miklós és Latinovits Zoltán végre
méltó memorandumot kaptak, mi pedig élvezhetjük, hogy a magángyűjteményekből kapott emlékek visszarepítsenek az időben egy vágyott korszakba. A képek és emléktárgyak felidézik az örökéletű Hamletet, az álomlovag Szindbádot és a csillogó szemű Tündérkirálynőt. Ha velünk vannak
saját koruk kiemelkedő művészei, a mi világunk is gazdagabbá válik.

A nagymamák minden szerencsés ember
életében kiemelt helyet töltenek be: sütnek-főznek, nevelnek, tanítanak, mesélnek és vigyáznak ránk. Látjuk bennük
édesanyánkat és édesapánkat, leendő
önmagunkat, múltat és jövőt. Ha épp
(vagy már) nincsenek velünk, akkor is jólesik róluk olvasni. De hogy mennyire, azt
hadd meséljék el a magyar
irodalom legjelesebb képviselői: Örkény István,
¿
Mikszáth Kálmán, Krúdy
Gyula, Kosztolányi Dezső,
Benedek Elek, Karinthy
Frigyes, Kaffka Margit,
Móra Ferenc, Pataki Éva.

Tudás 30 másodpercben
Babilon Kiadó

¿

A minket körülvevő, mindennapi dolgokra néha rá sem kér
dezünk, pedig mi lehetne izgalmasabb, mint a természet vagy
a tudomány csodái? A Mi MICSODA kiadója most könnyen
befogadható és különleges ismeretterjesztő sorozatot indított el, amelyben minden kérdésünkre rövid, de velős választ
ad, majd egy 3 másodperc alatt áttekinthető összefoglalóval
ábrázolja a magyarázatot. Az újdonságok között olyan címeket találunk, mint például a Rovarok 30 másodpercben és az
Időjárás 30 másodpercben!
2016. április | stílus&lendület |

31

horoszkóp

Kívül-belül

vár a tavasz

Keira
Robert
Knightley
Downey Jr.
1985. március 26. 1965. április 4.

Gubás
Gabi
1974. április 7.

James
Franco
1978. április 19.

Az április bohókás természete visszaköszön a hétköznapokban
is, ám ha egy kicsit figyel magára, pozitív energiákkal töltődhet
fel a tavaszi napsugarak hatására. A gondokat könnyebb
vidáman kezelni, erre most minden lehetőség adott.

Kos

Március 21. – április 21.

Régen látott barátok köszönthetik, sőt egy réges-régi
kapcsolat is újra felbukkanhat. Legyen észnél a felmelegített dolgokkal! Ha belevágna egy nagyobb tervbe,
kérje ki egy ön által becsült, bölcs ismerős tanácsát.

Bika

Április 22. – május 21.

A szeszélyes időjáráshoz hasonlóan, sikerek és kudarcok váltogatják egymást. Energiája viszont túllendíti a kellemetlen helyzeteken is, sőt profi mediátorként közvetíthet mások között is, ezért többen
megkedvelik.

Ikrek

Május 22. – június 21.

Amennyiben szingli, április egy hosszú távú kapcsolat
lehetőségét hordozhatja magában. Legyen felkészült!
Most könnyedén találhat belföldön megfelelő helyet
a feltöltődésre. A családban béke, a munkában sikerek várják.

Rák

Június 22. – július 21.

A csalóka napfény nehezebb lefolyású megfázást hozhat. Hogy ennek elejét vegye, kezdje el a megelőzést,
sportoljon, egyen sok friss zöldséget! Egy régóta áhított, de nem nagy értékű tárgyra tehet szert.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Régen látott ismerős felbukkanását hozza az április,
és az újbóli találkozóból akár értékes, mély barátság
is születhet. Ha rokonai kölcsönkérnek, diplomatikusan hárítsa el a kérést, nehogy a pénz tönkretegye a
kapcsolatukat.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

A tavaszi fáradtság se gátolja meg abban, hogy
néhány dolgot felújítson a lakásban. Olyan téren
érheti szerencse, amire szinte sosem számít, legalább
egy kaparós sorsjegyet vegyen ebben a hónapban!
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Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Amennyiben munkahelyváltáson töri a fejét, az április megfelel erre. Új kihívások, feladatok és friss szellemi környezet várja. A harmóniába némi magánéleti
perpatvar zavarhat bele, ám a hónap végére elcsitulnak a hullámok.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Előléptethetik a munkahelyén, ami több pénzzel,
de több felelősséggel is jár. Az új helyzet könnyen
a magánélet rovására mehet, mindenképp fordítson energiát kedvesére is! Szánjon időt a pihenésre,
feltöltődésre!

Nyilas

November 23. – december 22.

Új társaságba csöppen, ahol akár a nagy őt is megtalálhatja. Ez kezdetben féltékenységi jeleneteket okozhat, ám kellő higgadtsággal orvosolhatók a problémák. A közlekedésben legyen óvatos!

Bak

December 23. – január 19.

Régen dédelgetett terve válik valóra áprilisban, ami
egész egzisztenciájára pozitívan hat. Ugyanakkor kapcsolata az elhidegülés jeleit mutathatja, amit csak
együtt képesek megoldani. Egy közös kirándulás
helyre teheti a dolgokat.

Vízöntő

Január 20. – február 18.

Nagy utazás várja áprilisban. Nemcsak álmai úti célja
látszik körvonalazódni, de álmai útitársa is, és ez feltöltheti energiával szinte egész évre. A munkahelyén
kisebb konfrontációkra számíthat.

Halak

Február 19. – március 20.

Olyanok támadhatják családon belül, akiktől a legkevésbé sem várná. Ha bölcsen felülkerekedik a helyzeteken, a későbbiekben szent lesz a béke. Ráadásul
nagy szerencse is éri áprilisban, nem anyagi ugyan,
de örülni fog neki.

Hotel Prišćapac Resort & Apartments – Korčula, Horvátország

Minden, amitől igazán
otthon érzi magát
a vendégeket. Mindegyik szoba tengeri tájolású, és terasz
vagy balkon tartozik hozzá. Gyermekkel érkező családok
számára a szálloda gyerekanimációt is biztosít, valamint
minijátszótér és gyerek-pancsolómedence is várja a kicsiket.
A vendégek kényelméről a foglalástól egészen az elutazásig magyarul (is) beszélő személyzet gondoskodik.

A

Dalmácia egyik legzöldebb szigetén, Korčulán található Hotel Prišćapac Resort & Apartments
magyar tulajdonban lévő, csodálatos fekvésű, 50 szobás apartmanszálloda közvetlenül a tengerparton, 2 étteremmel, saját búvárbázissal és félszigettel, valamint privát stranddal várja a vendégeket. A szobák lépcsőzetes
kialakítású területen, 9 épületben helyezkednek el. Egyegy épületben 4–6 külön bejáratú, minikonyhával felszerelt tágas apartman, vagy minibárt kínáló lakosztály várja

Minden nap

Prišćapac Diving Center
A központ parti és hajós merülésekkel, bérelhető felszere
lésekkel áll a búvárkodás iránt érdeklődők rendelkezésre.
A tanfolyamok kezdőtől egészen a profi szintig magyar,
angol és német nyelven érhetők el.

www.dalmatnyar.hu • www.priscapac.com
www.facebook.com/PriscapacHotel
E-mail: sales@priscapac.com
hotel@priscapac.com
Mobil: +36 30 289 2279

H

iszünk abban, hogy minden nap számít.

számít!

Azért készítettük el a Hamu és Gyémánt

noteszt, mert rengeteg ötletünk van, hogyan
lehet érdekesebbé tenni a mindennapokat.
Mindezt egy olyan noteszbe írtuk össze, amit
mindig is szerettünk volna a zsebünkben tartani:
felsoroljuk 2015 legjobb borait, éttermeket,

2016-os
okosnotesz

3

kávézókat és könyvesboltokat ajánlunk, de még
a ruhaméretek közt is segítünk eligazodni, és

000
forintért

*

nem maradhatnak el az évfordulókhoz köthető
színes történetek sem. A naptár két részből áll:
egy klasszikus, nyomtatott zsebnoteszből és egy
iPhone-ra letölthető alkalmazásból.

Kapható a notesz.hamuesgyemant.hu weboldalon, valamint a hamuesgyemant.hu oldalon
Hamu és Gyémánt magazin-előfizetéssel együtt is rendelhető. | További információ: +36 1 398 8351
* Az ár a szállítási költséget is tartalmazza

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2016. április 30-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.), vagy elektronikus formában
a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Te késlekedhetsz, de az idő nem fog.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Puskás István –
Mátészalka; Nyilas Bulcsú – Budapest; Fórizsné F. Anita – Mezőtúr; Sztanek Olga – Salgótarján; Szőke János – Balatonfőkajár. Gratulálunk!
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EVOX Tropical
4L

EVOX Terminator
bogároldó 0,5 L

2 599

Ft

3 058 Ft *

EGYÜTT OLCSÓBB!
AKCIÓS EXTRA BOGÁROLDÓ HATÁSÚ
EVOX SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉKAINKNAK KÖSZÖNHETŐEN,
A ROVAROKNAK NYOMA SEM MARAD!
* Kiskereskedelmi alapár. Az akció 2016. április 1-től a készlet erejéig tart.

