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Kedves Olvasó!

már gyerekkoromban, az iskolai menzák 
gasztronómiai homályában úgy gondoltam, 
hogy az étkezés több egyszerű létfenntartás-
nál, szükségleteink kielégítésénél. nem taga-
dom, imádok enni, és szeretem megadni a 
módját, hiszen az ízek felfedezésén, harmó-
niáján és élvezetén túl társaság, barátok, sok 
együtt töltött idő, nagy beszélgetések kapcso-
lódnak a kulináris élményekhez, nem mind-
egy tehát, hol, mit, mikor és hogyan eszünk. 
és ne higgye senki, hogy jót és jól enni urizá-
lás vagy a vastag pénztárcájúak kiváltsága. 
most, hogy végre hazánkban is virágba borult 
a gasztropiac, a jobbnál jobb új helyek egyedi 
koncepciókkal versengenek egyre szélesebb 
körből kikerülő vendégeikért és már az utcán, 
mozgó büfékből is ehetünk remek étkeket. aki 
nem szolgáltat minőséget, az hamar elbukik. 
mert hál istennek ráébredtünk, hogy az evés 
nemcsak a hasunk pukkadásig való megtölté-
séről szól, hanem ízlésről, minőségről, kultú-
ráról, stílusról, befogadásról és nyitottságról. 
talán ezért döntött úgy májusi címlapsztá-
runk, jamie oliver is, hogy ideje nálunk is nyit-
nia egy éttermet. a budai Várban május 20-tól 
kóstolhatunk bele a gasztroforradalmár tudo-
mányába. jó étvágyat! 
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Világraszólók
●➜ a ránctalan

●➜ A sokszínű

●➜ Az elérhető

●➜ A nyitott

●➜ Az erős

a piaci igények sokfélék, valamennyi, a globális 
szférában jelen lévő gyártó mérlegel, felmér, 
latolgat, vajon az egyes országokban melyik 
modellel tudna még többet szakítani. ez azt is 
jelenti, hogy a rétegmodellek is labdába rúgnak.

Jól felvarrták!

Látható kozmetika
Habár a nissan minden évben kicsit ráncba 
szedi 2007-ben bemutatott sportkocsiját, a 
gt-r-t, az idei esztendőre sokkal látványosabb, 
szabad szemmel is észrevehető kozmetiká-
zás alá vetették a remek menettulajdon-
ságokkal rendelkező autót. az új hűtő-
maszkon és szélesebb küszöbökön 
túl aktív zajkioltó rendszerrel tökéle-
tesítették a belső hangszigetelést, 
nagyobbra vették az érintőkép-
ernyőt, amitől a kezelőgom-
bok száma is jelentősen csök-
kent. a 3,8 literes, V6-os biturbó 
motor teljesítménye 550-ről 570 
lóerőre nőtt, de két hengerét le 
is tudja kapcsolni a gt-r, ha nem 
lenne mindre szükség.

Bőség

Határtalan tér
Hozzánk is megérkezik hamarosan a ssangyong legújabb büszke-
sége, az XlV. a 4 × 4-specialista dél-koreai gyártó új családi suV-ja 
a sikeres tivoli alapjait használja, így a tágasságához nem férhet 
kétség. az autó formáját egész extravagánssá rajzolták; 1,6 literes, 
euro 6-os dízel és benzines erőforrásokkal, valamint és hatsebes-
séges kézi-, illetve automata váltóval jön. természetesen összkerék-
hajtással is rendelhető az XlV, így valódi sokfunkciós családi jármű-
ként érkezik a kategória harcmezejére.

autós-motoros hírek
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lépcsőzetes

Amerikai bölény
két év múlva teljesen új lincoln navigator érkezik, és addig is egy látványos 
tanulmánnyal igyekszik a gyár felhívni a figyelmet a tengerentúlon nagy nép-
szerűségnek örvendő modell legfrissebb kiadására. a kiállított autó felfelé 
nyíló ajtóit és előbújó lépcsősorát minden bizonnyal nem tartják meg a soro-
zatgyártásban, ám a hatüléses kabinra és a harmincféle módon állítható ülé-
sekre van esély. a navigator orrába a Ford gt 3,5 literes V6-os turbó benzi-
nese kerül több mint 400 lóerős teljesítménnyel.

KISHÍREK
A világ legjobbjai
az európa, Ázsia és észak-amerika 
szakújság íróiból álló zsűri megválasz-
totta a Világ év autója (World car of the 
year) 2016-os nyerteseit. győztes  
a mazda mX-5, luxuskategóriában  
a bmW 7, sportban az audi r8, zöldben 
pedig a toyota mirai lett.

Új Panamera
idén ősszel, hét év után leváltják  
a porsche négyajtósát, a panamerát.  
a második generáció új műszaki ala-
pokra épül, könnyebb és takarékosabb 
lesz, valamint a hírek szerint egy kombi-
szerű változat is készül majd belőle.  
a prototípusokat már tesztelik.

Az ötezredik
a lamborghini sant’agata bolognese-i 
üzemében elkészült az ötezredik 
aventador. a sportkocsiberkekben szép-
nek mondható szám eléréséhez öt évre 
volt szüksége az olasz gyártónak, az 
első példány 2011 februárjában gördült 
le a szalagról.

Nulla emisszió
Új közlekedési stratégiájuk értelmében 
2025-től már csak nullaemissziójú autót 
lehet forgalomba helyezni norvégiában. 
a skandináv országban nem okoz majd 
nagy gondot az átállás, hiszen ott már 
most minden negyedik új autó elektro-
mos hajtással talál gazdára.

Kicsiben is jó

Népautó?
találgatások sora előzte meg az eseményt, amikor is elon musk – 
ígéretéhez híven – bemutatta a tesla model 3-ast, vagyis az elekt-
romos autókat gyártó vállalat kisebb, a középkategóriában szeren-
csét próbáló típusát. a kocsi formája a márka többi modelljének 
vonalait hozza az adott méretosztályban, hatótávolságát 210 mér-
földben, azaz 346 kilométerben határozták meg, ami nagyon jónak 
számít a szegmensben. a tesla model 3 ára 35 ezer dollár, az első 
darabokat 2017 második felében szállítják a szalonokat már most 
megrohamozó vásárlóknak.

Jól menő maradt

Nyitvatartási  
szezon

eddig csak kupéként létezett az audi 
leggyorsabb kocsijának, az r8-asnak a 
második generációja, ám a nyitott tetős 

szezonra megérkezik a spyder is.  
a vászontetős karosszéria nem csor-

bította érdemben a pokoli menettulaj-
donságokat, a gyorsulás mindössze 0,1 

másodperccel lassabb. a tető  
20 másodperc alatt nyílik-csukódik, 

akár 50 km/órás sebességnél is. az r8 
spyder győrben gyártott 5,2 literes, 540 

lóerős V10-es erőforrással vásárolható 
meg, nagyjából 60 millió forintért. 

autós-motoros hírek
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a divatdiktátor

Úgy tűnik, nagyon bejött a toyotának az aygóval bevezetett  
vagány formanyelv, mert most a Yarisra is ráhúzták a zorro-álarcot. 
a Bi-tone style kivitel lényege azonban továbbra is az, hogy egy 
remek kis kocsival van dolgunk.

Yaris Bi-tone style

látványos beavatkozást hajtottak végre a 2016-os 
yaris bi-tone style kivitelen a toyota fejlesztői, ha 
hunyorítva vesszük szemügyre az új optikai megol-

dásokkal felfrissített autót, akár teljesen új modellnek is 
tűnhet. magyarország egyik legnépszerűbb kisautója a 
yaris, eddig beleolvadt az utak forgatagába, ezzel az opti-
kai tuninggal azonban sokan meg fognak fordulni utána. 
Úgy sikerült kifejezetten feltűnőre alakítani a formát, hogy 
a főbb lemezek természetesen változatlanok maradtak. 
és persze az alaptechnika is, ez azonban egyáltalán nem 
hátrány, hiszen a kis toyota eddig is etalonnak számított 
a kategóriájában.

Térben, fényben
az általunk próbált bi-tone style kivitel egész utastere 
felett végigfutó üvegtető még nagyobb térérzetet ad az 
amúgy is kifejezetten tágas utastérnek. ezek a kisautók 
ugyanis igazából már csak nevükben kicsik, négy, szükség 
esetén öt felnőtt igazán kényelmesen utazhat bennük. 

ez a kategóriában elvárás is, és bár vannak a szegmens-
ben a yarisnál hosszabb, termetesebb darabok is, hely-
kínálat tekintetében minden összehasonlításban jól sze-
repel a japánok terméke. a vezető dolga egyszerű és 
nagyszerű, nem kell a megnövelt fényerősség ahhoz, 
hogy minden kezelőszerv azonnal kézre essen, akár csu-
kott szemmel is mindent ott találunk, ahol ösztönösen, 
illetve logikusan keresnénk.

Városi vagány
Hogy még egy kicsit az igen fontos méretkérdésnél marad-
junk: a határozott formanyelv és a tágas belső alapján 
nagyobbnak gondolhatnánk a yarist, mint amekkora való-
jában. mert bár a méretkategória határai egyre tágulnak, 
a toyotánál szerencsére nem feledkeznek meg arról, hogy 
ezen autók terepe elsősorban a város, ahol roppant fontos 
a jó manőverezhetőség. a yaris kifejezetten fordulékony, 
és a toyota touch audiorendszer részeként rendelkezésre 
álló tolatókamerával parkolni is gyerekjáték vele.
maga a rendszer persze többet kínál, mint egy tolatóka-
mera, tartalmazza például a legmodernebb navigációt, 

6  | stílus&lendület | 2016. május

én és az autóm



egy jó smink csodát tesz

Hihetetlen, hogy egy kis festék milyen csodákra képes – nem-
csak a magazinok címlapszereplői, de az autók esetében is. 
a toyota yaris bi-tone kétszínű fényezése, illetve az, ahogyan 
az aygo vagányságát ráfestették az arcára, igazi kis divatdik-
tátort faragott belőle. a fekete és a fehér bátor, mégis ízléses 
párosítása coco chanel óta sláger a divatvilágban, márpedig 
ami ott siker, azzal az autók esetében sem lehet nagyon mel-
lélőni. ehhez jön még a yaris esetében az egyedi kárpitozás és 
a mutatós, könnyűfém keréktárcsák, hogy teljes legyen a kép. 
természetesen a toyota nem elégedett meg az optikai elemek-
kel, a bi-tone kivitel felszereltsége is igen gazdag: automata 
légkondi, hűtött kesztyűtartó, led-es fények és sebességtartó 
automatika is van benne.

hosszúság: 3950 mm
szélesség: 1695 mm
magasság: 1510 mm
tengelytáv: 2510 mm
csomagtér: 286-768 liter
motor: három benzines, egy dízel, egy hibrid
teljesítményszint: 69-100 le
átlagfogyasztás: 3,3-4,9 liter
a modell ára: 4 525 000 Ft
induló ár: 2 600 000 Ft*

* Toyota Értékőr konstrukcióban, 3+2 év garanciával és garantált visszavásárlási árral.

Ajánlott olaj benzines és dízeltípusokhoz: 
MOL Dynamic Star PC 5W-30,

hibridhez: MOL Dynamic Star 5W-30

Yaris Bi-tone style
ami egész európában elkalauzol, de van benne bluetooth-
telefonösszeköttetés, amely nemcsak a teljes telefon-
könyvünket, de a szöveges üzeneteinket is kiteszi a 
központi képernyőre. az mp3- és ipod-kompatibilitás lehe-
tővé teszi, hogy a saját hordozóinkon tárolt zenéket is 
élvezzük útközben.

Tisztán és halkan
a toyota nagyon ott van motorok terén, ezt eddig is tud-
tuk és szerettük, és természetesen a yarisba is beletet-
ték legmodernebb és legtakarékosabb benzin- és dízel-
motorjaikat. az igazi csemege azonban kétségkívül a 
hibrid hajtás, amikor is egy elektromotor segíti a benzines 
aggregát munkáját, és így nem csupán tisztábban és sok-
kal halkabban autózhatunk, de a fogyasztás is elképesz-
tően alacsony szinten marad. a tény, miszerint a toyota  
a hibrid hajtás úttörője és legtapasztaltabb képviselője az 
autósvilágban, a yaris Hybriden is egyértelműen érződik. 
márpedig ez a technológiai megoldás egy olyan autóban 
van igazán elemében, amely gyakran araszol a dugókban, 
cikázik a sávok között és rajtol el a lámpáknál.

Túl az elvárhatón
a toyota yaris tehát magabiztosan hozza mindazt, ami 
a kategóriájától elvárható, sőt a hibrid hajtáslánccal fel-
szerelve annál sokkal többet is. technikája kiforrott, meg-
bízható, korszerű, utastere tágas és kényelmes, vezetni jó, 
manőverezni pedig kifejezetten könnyű, még a zsúfolt váro-
sokban is. mindez önmagában elég is lehetne, ám tudjuk 
jól, a vásárlók nagy részét érzelmi szempontok is vezetik. 

a bi-tone style kivitellel így most azok is megkaphat-
ják álmaik tökéletes kisautóját, akiknek számít az extra-
vagancia, a vagányság, a szürkeségből való kitűnés, és 
mindezt a toyota értékŐr program segítségével.
ez lehetővé teszi, hogy hosszú távon gondoskodjon új 
yarisa értékállóságáról. a vásárlás időpontjában előre 
meghatározásra kerül a garantált visszavásárlási ár, 
amely áron a toyota visszaveszi az ügyfél autóját.

2016. május | stílus&lendület |  7

én és az autóm



Retrodallamokkal fűszerezett győzelmek

utaznak rióba!
nem csak sportolók

megvan a kétszemélyes riói 
élményút nyertese
átadták a multipont-játék fődíját

a „Váltson be 100 multipontot, és utazzon rióba!” nyereményjá-
ték fődíja egy kétszemélyes riói élményút volt az olimpiai játékok 
ideje alatt, melyet a groupama biztosító felajánlásának köszönhe-
tően lehetett megnyerni, és amelynek átadására március 25-én 
került sor. a szerencsés nyertes, kiss egon feleségével érkezett 
az eseményre, és rendkívül boldog volt az ajándékba kapott brazil 
utazás miatt. a fődíj mellett még további kétszáz szerencsés nyer-
tes került kisorsolásra, akik mol-kutakon és a régió játék üzle-
teiben felhasználható vásárlási utalványt nyertek.

megvédték bajnoki  
címüket a DVTK jegesmedvék
idén sem talált legyőzőre  
a miskolci csapat

sikerült a címvédés a dVtk jegesmedvéknek a 
jégkorong mol-ligában, ahol a tavalyi év után 
idén sem találtak legyőzőre, miután a döntő 
negyedik mérkőzésén 5–2-re megverték a mac 
budapestet a tüskecsarnokban. a dVtk nagy 
iramban kezdte a finálét, és a lendület ki is tar-
tott a meccs végéig, így az újonc mac folyama-
tos nyomás alatt volt kénytelen játszani. a pes-
tiek szépíteni ugyan tudtak, de az állást nem volt 
esélyük megfordítani, így a végeredmény nem 
okozott különleges meglepetést. a dVtk az alap-
szakaszt és a rájátszást beleértve mind a tíz alka-
lommal legyőzte a mac-ot, a tavalyi és a mostani 
playoffban pedig megszakítás nélkül 16 mérkő-
zést nyertek a miskolciak.

MOL-hírek
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gledura benjámin,  
a 16 éves 
sakknagymester
Az egri sakkozó az ország 
legfiatalabb nagymestere

gledura benjámin neve akkor vált világ-
szerte ismertté, amikor idén február-
ban a gibraltar tradewise nemzetközi 
versenyen legyőzte az ötszörös világ-
bajnok anandot. ezzel a három nagy-
mesteri normából már a másodikat 
teljesítette, és a végső siker sem vára-
tott magára túl sokáig: március végén 
a karlsruhei grenke openen benjámin 
sikeresen szállt harcba az utolsó hiányzó 
normáért, mellyel az ország legfiata-
labb sakknagymestere lett. az egri játé-
kost 2010-ben az amerikai bloomberg 
news a világ 50 legtehetségesebb gye-
reke között mutatta be new yorkban, 
utazásait 2013-tól támogatja a mol 
tehetségtámogató  
programja.

A döntőig menetelt babos Timi
remek páros szerepelés a miami openen

második helyen végzett a miami keménypályás tenisztornán a babos timi 
– jaroszlava svedova kettős a női párosok versenyében. a torna során 
a negyedik kimelt magyar–kazah duó magabiztos játékkal verekedte be 
magát a negyeddöntő után a fináléba is, ahol az amerikai–cseh mattek-
sands – safarova kettőssel kellett megküzdeniük. bár a majd másfél órás 
játék után az ellenfél bizonyult jobbnak, az eredmény így is nagy bizako-
dásra ad okot, hiszen a páros nemrég kezdte el a közös munkát. timi első 
magyar játékosként szerepelt a miami open fináléjában, a torna után pedig 
így nyilatkozott: „nagyon-nagyon jó két hetet zártam miamiban. sajnos, 
a döntő meccs nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. az ellenfél sokkal 
agresszívabban játszott, megérdemelten nyerte a tornát. nyilván nagyon jó 
és összeszokott páros, nekünk még van időnk erre.”

buli az autóban
megjelent a Desperado best of albuma

ugye mindannyian emlékszünk a debreceni együttes slágereire, melyek fiatal-
korunk legjobb bulijaihoz adták a talpalávalót? a négyszeres arany- és kétsze-
res platinalemezes desperado 18 éve alakult, tagjai pedig – betti, zsolti és 
zoy – olyan megunhatatlan slágereket alkottak, mint a táncolj, az ég veled, 
a rajtad múlik vagy a gyere, és álmodj, melyek a mai napig megállnák helyü-
ket a zenei sikerlistákon. a múlt most visszatér, mégpedig egyetlen lemezen, 
melyen a trió legnagyobb slágerei mellett három vadonatúj dalt is meghallgat-
hatunk. a számít, mit hallgatsz legújabb tagja mindössze 990 forintért kap-
ható május elsejétől a kijelölt mol töltőállomásokon.

mol racing Fuel rsT a magyar rallyn
bemutatkozott az új fejlesztésű versenybenzin

a mol fejlesztőmérnöki munka eredményeként megszületett mol racing Fuel rst 
versenybenzin nagy sikerrel mutatkozott be a legnagyobb autóskiállításon,  
az autó, motor és tuning show-n. az új fejlesztésű versenybenzin 100%-ban meg-
felel a nemzetközi automobil szövetség által szigorúan meghatározott sztender-
deknek, nemzetközi szinten is kimagasló az ár-érték aránya, legkiemelkedőbb ver-
senytulajdonsága pedig, hogy a kigyorsítási szakaszban jelentős nyoma ték- és 
teljesítménytöbbletet biztosít a vizsgált nemzetközi versenytársakhoz képest, ami 

a dinamikus előzéseknél jelent nagy versenyelőnyt! az előze tesen elvégzett fékpa-
dos összehasonlító vizsgálatok eredményeinek ismeretében Herczig norbert, a skoda 

rally team Hungaria többszörös abszolút magyar bajnok pilótája örömmel vállalta, hogy 
a 2016-os orb futamain a mol racing Fuel rst-t használja újabb bajnoki címe megszer-
zése érdekében. a szezon jól indult, Herczig megnyerte az idénynyitó eger-ralit.

MOL-hírek
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a stabil idegrendszer nélkülözhetetlen, 
ez a sportág fejben dől el.

péni istván sportlövő

többszörös korosztályos országos bajnok, a 2014-es ifjúsági 
olimpián csapatban arany-, egyéniben bronzérmes volt.  
a junior-európa-bajnokságon 2015-ben ezüst- és bronzér-
met, 2016-ban pedig két aranyat és egy ezüstérmet szer-
zett, míg a felnőtt-Világkupát két bronzéremmel zárta. az Új 
európa alapítvány 2011 óta segíti felszereléstámogatással  
a fiatal versenyzőt.

„idén kellett volna érettségiznem, de ezt most nem tud-
tam bevállalni” – meséli péni istván, aki mindössze 19 
évesen lőtte – szó szerint – a repülőjegyét a riói olimpi-
ára. a fiatal sportlövő ezért inkább úgy döntött, újrajárja 
a tizenegyediket, mert minden tantárgyból a maximumra 
törekszik. tökéletes élsportolói hozzáállása nem csak 
a lőtéren mutatkozik meg, nem véletlenül nyerte el a jó 
tanuló – jó sportoló díjat 2013-ban. a tanulás nem szorul-
hat a háttérbe, hosszú távú tervei között is fontos szere-
pet kap az iskola. az olimpia után leérettségizik, és majd 
eldönti, elfogadja-e a rendelkezésére álló amerikai ösz-
töndíjak egyikét, vagy inkább itthon marad. „Vannak pro 
és kontra érvek is, de úgy érzem, itthon mindent megka-
pok, ami a sporthoz kell, és jelenleg ez a legfontosabb. 
jó, hogy van választási lehetőségem, de most még nem 
foglalkozom ezzel.”
miben különbözik istván egy átlagos gimis sráctól?  
az érettségi helyett idén ő az olimpiára készül, a rio 
klubnak köszönhetően egy audi a3-assal jár, és sokkal 
kevesebbet bulizik, mint kortársai. persze igény az lenne, 
csak az energia másra megy el. ami pedig a lányokat illeti, 
barátnője a szerb sportlövő válogatott tagja, így mindket-
ten tudják, hogy az élsport milyen fontossági sorrendet 
követel. mivel sportoló családba született – édesanyja és 
édesapja is válogatott sportlövő volt –, mondhatni megpe-
csételődött a sorsa. „a lőtér mellett nőttem fel, így – bár 
kisgyerekként fociztam is – mindig bennem volt, hogy egy 
napon én is lőni fogok. aztán egy térdsérülés miatt abba 
kellett hagynom a focit, ekkor kezdtem lőni. a sportlövés 
amúgy sem a kisgyerekek sportja, mivel csak a fegyver öt 
kiló, nincs értelme tízéves kor előtt elkezdeni. nekem egy-
ből ment, és tudtam, jó helyen vagyok.” 
ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az eddig elért 
eredmények, junior-európa-bajnoki érmek, csapatgyőze-
lem és egyéni bronz az ifjúsági olimpián, valamint a riói 
kvóta a 10 méteres légpuskában. 
„Általában három edzésem van egy nap, teljesen le 
vagyok terhelve, de ezzel nincs semmi baj, főleg az olim-
pia évében.” és az ember még azt gondolná, ahhoz, hogy 

valaki jó sportlövő legyen, nem kell más, csak biztos kéz és jó szem. 
„ez utóbbin a szemüveggel lehet segíteni, inkább a stabil idegrend-
szer az, ami nélkülözhetetlen!  
ez a sportág fejben dől el. én nem vagyok rendkívül izgulós fajta, de 
ha valaki azt mondja, egy cseppet sem izgul, az hazudik. a lőállás-
drukk egy létező fogalom, de a rutin sokat segít.” amikor az olimpi-
ára terelődik a szó, a sportolók mindig nagyon óvatosan nyilatkoznak 
saját elvárásaikkal kapcsolatban, de istván határozottan áll a kér-
déshez. „a sablonos válaszom az, hogy a kijutással én már bizonyí-
tottam, legfőképpen a korom miatt, így innentől már minden ered-
ménnyel elégedett leszek. a nem sablonos pedig az, hogy a döntőbe 
akarok jutni, ahol az alapverseny után tiszta lappal indulunk, úgy-
hogy… a mondatot fejezze be mindenki úgy, ahogy akarja.”

Riói repülőjegyet lőtt magának
Péni István sportlövő

Érettségi helyett olimpiára készül 
– persze a tanulás nem szorulhat 

háttérbe, csak az időrend változik.  
péni istván számos győzelemmel a háta 

mögött már a riói megmérettetésre 
gyakorol – napi három edzéssel.

példakép
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A fesztiválok városa 2016-ban is színes rendezvény-
kínálattal várja a látogatókat, ezekből adunk most 
ízelítőt. A kavalkádot május közepén a Szeged-napi 
rendezvénysorozat nyitja Borfesztivállal, Hídi vásárral, 
koncertekkel, előadásokkal. 

Pezsgő május
A XXII. Szegedi Borfesztivál több mint 150 borászat fél
ezerféle nedűjével, 250 kiállítóval, egyedülálló gasztro
nómiai, kulturális és zenei kínálattal várja a minőségi borok 
szerelmeseit. Immáron tíz helyszínen, a Széchenyi tér mellett 
a város több pontján. 
Május 12én az Egyházzenei hónap rendezvénysoro
zat keretében a szegedi Dómban 19.30tól hallhatják 
Európa egyik legősibb hagyományaira visszatekintő kata
lán együttesét, az Escolaniát – a montserrati bencés apát
ság fiúkórusát. 
Június 3–5. között pedig Magyarország legnagyobb ret
rofesztiválján, a Partfürdő területén megrendezésre kerülő 
Deja Vu Fesztiválon élhetjük újra fiatalságunk legszebb 
pillanatait.

július és augusztus 
E két hónapban a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásai 
között megtaláljuk a nagy sikerű Mamma Mía! és  
A nyomorultak musicaleket, A bolygó hollandi operát,  
a Drakula utolsó tánca című néptáncprodukciót, az Én és  
a kisöcsém operettet, valamint az Ének az esőben musicalt 
és a Tévedések vígjátékát is. 
Augusztus utolsó hetében kerül megrendezésre az ország 
nyárzáró zenei fesztiválja, a Szegedi Ifjúsági Napok 
(SZIN), ahol idén már biztosan fellép Jasmine Thompson,  
a brit dubstep és hiphop ikon, a 2015ös közönségkedvenc 
Foreign Beggars, a Dubioza Kolektiv, valamint a hazai zene
karok közül a Wellhello is.  

Ízes Programok
Gasztronómiai eseményeink – mint a Hungarikum Fesztivál 
augusztus elején, a Tiszai Halfesztivál szeptember első hét
végéjén, az őszi borfesztiválunk, a Bortér, a Paprikanapok 
október elején – kulturális programokkal kiegészítve nyújta
nak teljes körű kikapcsolódást. 

éPÍtészeti emlékeink
Legjelentősebb szecessziós épületeink az új Zsinagóga, 
mely az ország egyik legszebb hatású belső terét rejti és a 
Reök-palota, mely a szegedi szecesszió legtermékenyebb 
mestere, Magyar Ede fő műve. A „klasszikus” látnivalók mel
lett, mint például a neoromán stílusú Fogadalmi templo-
munk, számtalan rejtett kincset nyújt a város. 

Családoknak ajánljuk
A Szegedi Vadaspark hazánk egyik legfiatalabb,  
legnagyobb területű és legkülönlegesebb állatkertje.  
A Napfényfürdő Aquapolis Európa leghosszabb éves üze
melésű fedett vízi csúszdáját kínálja, míg a négyévszakos 
„vízi városban” belső élménymedence várja a vendégeket 
sodrófolyósokkal, zuhatagokkal, pezsgőágyakkal és egyéb 
izgalmakkal. 
Több kalandparkkal is várjuk az aktívabb 
kikapcsolódásra vágyókat.  A Tisza-parti 
Kalandpark 3200 méter hosszú kötél
pályával, 1300 méter csúszópá
lyával és 1000 méter lombkoro
nasétánnyal, a KalandoZoo 
Kalandpark pedig mintegy 
250féle kötélpályaelemmel 
és 17 különféle játékkal várja 
vendégeit.

==Szeged: élmények egész évre



úton
mielőtt elkezdünk önállóan biciklizni közúton, 
ke rékpárosként is fontos megismerkedni az alapvető 
szabályokkal és legalább a legfontosabb közlekedési 
táblákkal. ezek: stoptábla (1), behajtani tilos (2), 
elsőbbségadás kötelező (3), kivéve kerékpárral (4), 
főút (5), gyalog átkelő (6).

–  kerékpárral az úttesten a menetirány szerinti jobb 
oldalon, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehet-
séges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. 

–  Ha van osztatlan kerékpárút (vagyis a bringások-
nak nem kell osztozniuk a járókelőkkel), úgy kötele-
sek vagyunk ott haladni. Ha a gyalogosokkal meg-
osztott a bringaút, úgy nem kötelező a használata.

–  a behajtani tilos táblával jelölt utcába kerék párral 
sem szabad behajtani, kivéve, ha a tiltás alatt  
a biciklisekre vonatkozó kiegészítő táblát is elhe-
lyeztek (lásd fent).

egyre jelentősebb szerepet tölt be életünkben a kerékpár, sokak 
számára már nem csupán hétvégi hobbi, hanem mindennapos 
közlekedési eszköz. Ha pedig bringára szállunk, a Kresz 
ismerete számunkra is kötelező, függetlenül attól, hogy van-e 
jogosítványunk, vagy sem. nézzük a legfontosabb tudnivalókat!

kerékpárosoknak
KRESZ-alapok 

A Kresz előírásai alapján, minden 
kerékpárnak rendelkeznie kell:

Felszerelés
A KRESZ szerint  lakott területen nem kötelező, de ajánlott  a bukósisak  viselete.

FontoS!
12 év alatti gyerek 

főútvonalon, szülői 

felügyelet mellett SEm  

kerékpározhat.

csengővel

két, egymástól  
független fékkel

elöl fehér színű 
lámpával és prizmával

legalább az első 
keréken minimum 

két, sárga színű 
küllőprizmával, 

vagy az abroncson 
levő reflexcsíkkal

hátul vörös színű 
lámpával és prizmával

éjszaka, lakott 
területen kívül, 
illetve rossz 
látási viszonyok 
esetén kötelező 
a fényvisszaverő 
ruházat

–  12 éves korig a gyerekek a főútvonal melletti jár-
dán tekerhetnek. más esetben azonban ők sem 
biciklizhetnek a járdán. 

Kereszteződésben
kanyarodás, sávváltás, kikerülés, sávon belüli balra 
húzódás, illetve megállás esetén a kerékpárosoknak 
kézjelzésekkel kell jelezniük szándékaikat a többi köz-
lekedő számára. de bármerre is kanyarodunk, mindig 
nézzünk hátra, mielőtt megkezdenénk a műveletet. 
közúton, de kerékpárúton is a legfontosabb tudnivaló, 
hogy kinek van elsőbbsége. jelzések hiányában min-
dig a jobbról jövő haladhat tovább először, azonban 
figyeljünk a háromszög alakú, alul csúcsos elsőbb-
ségadás táblára, amely felülírja a jobbkéz-szabályt. 
Vigyázat! a bicikliútról érkezve gyakran látni, hogy az 
autóútra ki van téve a felül csúcsos háromszög tábla. 
ez csak figyelmezteti az autósokat a biciklistákra, de 
nem kötelezi őket az elsőbbségadásra! a gyalogosok-
nak a zebrán, ha a közlekedési lámpa nem tiltja az 
áthaladást, mindig elsőbbségük van. akkor is, ha a 
kerékpáros abba az utcába kanyarodik, ahol a gyalo-
gos épp keresztezi az úttestet.

KiVÉVe

1. 2. 3. 4. 5. 6.

lendületben
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Újrakezdés, avagy életközépi gondolatok  
az angol konyha megújítójától

JAMIE OLIVER
a brit konyha újhullámos újratervezője, Jamie Oliver az elsők 
között vitte képernyőre a főzést, annak trendi, vagány és egyszerű 
mivoltát hangsúlyozva. a sztárséf átlépve a negyvenet az 
életközépi válság szolid tüneteit mutatja, de nincs túl sok ideje  
a kétségein töprengeni: hamarosan megszületik ötödik gyermeke, 
a budai Várban pedig májusban megnyit a Jamie’s italian. 

40+gaszt’rocker
címlapsztori
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Világszerte 66 jamie's italian éttermet jegyez  
a gasztroszakma, mely kollekció május máso-
dik felében tovább bővül: ekkor nyitja meg 

kapuit a budai Várban a 67. jamie’s italian, a nevét 
viselő franchise első kelet-közép-európai egysége.  
(a Facebookon már most ötcsillagos minősítéssel  
szerepel a hely, pedig hol van még az első pasta…?)
a premierre vélhetően az angol „gaszt’rocker”  
is befut majd.
Vagy inkább beesik.
jamie legnagyobb versenytársa az idő. Vele sem 
kegyesebb, mint bármely más halandóval. a gasztro-
birodalom-építő séfnek, a hamarosan ötgyerekes apá-
nak sem jár tőle kedvezmény, a felismerés pedig a 
jelek szerint kicsit „megbillentette” a májusban 41. 
szü letésnapját ünneplő férfit. tipikus életközépi vál-
ság, a szelídebb fajtából (ha van ilyen).
jamie oldalán nincs cicababa, sem új lamborghini  
a feneke alatt, a derékbősége is rendben van, az arca 
sem nyúzott, a viselkedésében viszont észlelhető 
valami korábban nem tapasztalt idegesség. 
Állítása szerint az előző két évtizedben éjszakán-
ként három-négy órát aludt. de csak két éve nyílt ki 
a szeme. körbenézett. mit látott? a feleségét, joolst, 
négy gyermeküket, több tucat, a nevét viselő éttermet, 
sikerkönyveket, jelentős vagyont. rádöbbent, hogy az 
óra ketyeg – ő meg száz évig szeretne élni. belevetette 
magát a táplálkozástudományba, alvásszakértőkkel 
konzultált, leadott 13 kilót, aminek eredményeként  
a szűkített fazonú ingekkel is újra barátságot kötött.   
jamie a mögöttünk hagyott húsz évben a brit nemzeti 
öntudat része lett (szarkalábakkal és a társadalomért 
aggódó lelkiismerettel), ám ezzel párhuzamosan  
a pucér szakács emberi alakot is öltött – immár sze-
mélyes kételyeiről is hajlandó beszélni. 
„Minden nap belenézek a tükörbe, és úgy érzem, 
az, amit látok, nem felel meg a várakozásaimnak – 
mondta bő egy éve egy interjúban. – Vajon az egészet 
elrontom? Elég jó vagyok? Elég okos vagyok? Nem 
vagyok az a lángelme, bár annak tartanak. A rajongók 
azt hiszik, hogy vág az eszem, pedig nem.”

a poharat korábban mindig félig telinek látta, és nem 
félig üresnek.
„Optimista vagyok. De elfáradtam. Nagyon. A meló 
viszont nem állhat le. Úgy dolgozom, mintha a nap le 
sem menne; a telefonom szünet nélkül jelez. Olyan 
ez az egész, mint a Tetris: néhány kockányira vagy 
a végtől, van egy négy-egyes üres formád, és éppen 
egy ilyen ereszkedik le, erre van szükséged, hogy 
tovább játszhass. Egyszerűen nem érezem, hogy 
saját magam lennék. Nem panaszkodom, mert nem 
vagyok az a típus. Csak korábban nem sokat foglal-
koztam magammal.” 

címlapsztori
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jamie fiatalon ért fel a csúcsra – a siker terhét cipeli, és 
próbálja kevéssé a vállára nehezedő súlyként megélni. 
„Amikor negyven felé közelítesz, az jár a fejedben, 
hogy biztosan van még valamennyi időd, de az óra 
ketyeg. Ráébredsz, hogy tulajdonképpen már félúton 
vagy az elmúlás felé. Bármilyen nehéz is, ezt el kell 
fogadnod. Szeretném elérni az emberi kor végső hatá-
rát, de ehhez ki kell alakítanom egy szigorúbb életvi-
telt. Ez a játékszabály.”

jamie kapcsán sokan hajlamosak megfeledkezni 
róla, hogy egy apró észak-angliai faluból, claveringből 
jött, és innen indulva lett a brit üzleti és gasztroéletet 
fenekestől felfordító fenegyerek. kezdetben nyilván  
a pénz is motiválta. 
„A gondolkodásunk üzleties, de pusztán pénzt csi-
nálni rém unalmas. A pénzem jelentős részét egyéb-
ként az elmúlt húsz évben az emberekre, bérekre 
költöttem. A gasztrobirodalom étvágya pedig tény-
leg nem tetszik. A háromórás vezetői tárgyalások 
például… ez nem én vagyok. Nem-én-va-gyok! De a 
munkát el kell végezni, mert ha az egyik részfelada-
tot félbehagyod, nem tudod megtenni a következő 
lépést. Hogy mi most a terv? Megpróbálunk fóku-
szálni, karcsúsítani, szerényebben terjeszkedni.”

az utóbbi megjegyzésnek némileg ellentmond, hogy a 
jamie’s italian 2017-ben francia, svájci, német és hol-
land reptereken is megjelenik... azaz pihenő továbbra 
sincs. kérdés viszont annál több akad.
„Hogyan győződöm meg róla, hogy felesleges az 
önmarcangolás, mert semmit sem mulasztottam el 
a gyerekeim kapcsán? A két kicsi nevelését nagyon 

élvezem, velük több időt töltöttem, mint a két nagyob-
bal. Abban a tévhitben éltem, hogy amíg nem beszél-
nek, addig »csak« teremtmények, nem pedig indivi-
duumok. Rengeteget utaztam, és mire levettem a 
lábamat a gázpedálról, azt vettem észre, hogy másfél 
évvel lemaradtam… Együtt lehettem volna Popsszal 
és Daisszel. Sokkal-sokkal több időt tölthettünk volna 
együtt. De ez sem esett le azonnal. Arra gondoltam, 
hogy ez a kieső kis idő nem számít majd. De nagyon 
is számít. A család a legfontosabb.”

Jamie számokban

jAmes TreVor oliVer

született: 1975. május 27., clavering 

családi állapota: nős (négy gyermek apja, de 

úton van az ötödik)

Vagyona: kb. 240 millió font

éttermei száma: 70

brandek száma: 5

  •  Barbecoa (steak house): 1

  •  Fifteen (nonprofit étterem, újhullámos, mégis 

klasszikus): 1

  •  JamieOliver’s Diner (büfé jellegű, öko

gazdaságos termékekkel): 1

  •  Jamie’s Italian (olasz): 66

  •  Union Jacks (brit, nosztalgikus): 1

kiadott kötetei száma: 21

eladott könyvei száma: cca 40 millió

optimista vagyok. de elfáradtam. 
nagyon. a meló viszont nem állhat 
le. Úgy dolgozom, mintha a nap le 
sem menne; a telefonom szünet 
nélkül jelez.

címlapsztori

18  | stílus&lendület | 2016. május



az oliver família chambridge-hez közel, a chateau 
oliverben, egy virágos, gyerekzsivajtól hangos farmon 
él – egy XVi. században épített, felújított majorságban. 
„Nem hinném, hogy rongyrázók lennénk. Vannak szép 
dolgaink, de a Thurrocks Manor alapvetően szerény 
farm, és persze gyönyörű.”

Vajon hogy néz majd ki jamie következő tíz éve? 
a kampánymunkát akkor sem engedi el, ha emiatt 
továbbra is megemelt fordulatszámon kell pörögnie  
a következő évtizedben. 
„Komolyan gondolom, hogy ha az embereket megfe-
lelő és érthető információval látod el, remek döntése-
ket hoznak. Például a briteknél a cukoradó– azaz a 
gyermekegészség adója, ahogy én nevezem – végső 
tesztjét a nagyközönség jelenti majd. Tudom, hogy 
sok embert már az állandó lelkesedésem is bosszant, 
nem beszélve a véleményemről, a beszédstílusomról. 
És akkor vegyük még be ebbe az egyenletbe a képe-
met is… Optimista vagyok. De ezt már mondtam.”

Jamie Budapesten
a várban, a volt Hadik étterem helyén májusban nyitja 
meg budapesti éttermét jamie oliver. a brit séf gaszt-
rovállalkozásában vendéglátó vonalon a jamie’s italian 
a leglátványosabban fejlődő ág, a franchise-t a zsidai 
group hozza be magyarországra. 
az első jamie’s italian 2008-ban az angliai oxfordban 
nyitott meg. Három évvel később, a brit szigetek meg-
hódítása után a brand nemzetközi expanziója is elin-
dult. jelenleg 44 brit, 6 ausztrál, 2-2 orosz, szinga-
púri, brazil, hongkongi, valamint 1-1 kanadai, svéd, ír, 
dubai, török, indiai, indonéz és holland egység alkotja 
az „italian flottát”, amely tovább bővül: magyarország 
mellett hamarosan dél-afrikára, ciprusra és 
Új-zélandra is felkerül a jamie-zászló.
a franchise-ba beszállni szándékozóknak több szem-
pontot is figyelembe kell venniük: a designban és a 
konyhát tekintve is olasz stílusú étteremben kötelező 
jamie oliver-receptekkel dolgozni, egy kamera csak a 
kimenő tányérokat „veszi”. az étterem beindításának 
költsége a jamieoliver.com oldalon is megtalálható 
alapinformációk szerint nagyjából 1 millió font, ám a 
reménybeli partnernek hosszabb távon ennél mélyeb-
ben kell a zsebébe nyúlnia. a sztárséf olyan üzlettárs-
ról „ábrándozik”, aki három jamie’s italian megnyitásá-
nál nem adja alább…

címlapsztori
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a magyar gasztronómia ma már a régióban a legelis-
mertebbnek számít, öt michelin-csillagos éttermével 
pedig a gasztro turisták úti céljává nőtte ki magát.

gondolatok gasztrokultúránk 
átalakulásáról

forradalomO
o

akanalas cF
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mautner zsófia, a megújuló magyar gasztro-
nómia egyik arca szerint a világon sok 
helyen zajlott le hasonló „gasztroforra-

dalom”. itthon a nagy pezsgés körülbelül tíz éve kez-
dődött el. sok országhoz hasonlóan nálunk is a 
csúcsgasztronómia felől indult a megújulás, ami 
nem meglepő, hiszen leginkább ott adottak a felté-
telek (jó alapanyagok, legújabb konyhatechnológia), 
az viszont egyedülálló, hogy a következő „ébredők” 
a kistermelők és a kézműves mikrovállalkozások 
közül kerültek ki, akik a maguk területén egyedi és 
minőségi termékekkel jelentek meg. a nagy áttö-
rést az hozta, mikor a két irányból érkező törekvés 
találkozott, s a hétköznapokban is érezhetővé vált 
a változás: például a csúcséttermeknél egysze-
rűbb, magas minőségű, az új gasztronómiai szelle-
miséget a hétköznapok ételeire lefordító bisztrók 
formájában. 
jókuti andrás, a Világevő blog szerzője szintén 
úgy látja, nálunk érdekes módon nem igazán a 
fogyasztók követelték ki maguknak a jó étter-
meket, inkább maguk az éttermek, séfek, étte-

rem-tulajdonosok ismerték fel, hogy eljött a változás 
ideje. sőt a fogyasztók még ma sem elég szigorúak az 
éttermekkel.

„Az utca ízei”
az éttermek és bisztrók után a street food vált az 
utóbbi évek nagy gasztronómiai divathullámává. 
jókuti andrás vélekedése szerint az ilyen egy-
szerű helyek ugyanolyan fontosak, mint a csúcsét-
termek. Fejlesztik az ízlést, az igényességet, neve-
lik a következő generációkat, s egy ideális világban 
magyarország tele lehetne kiváló kifőzdékkel, szuper 
sültkolbászozókkal, szendvicsezőkkel, halsütőkkel, 
levesezőkkel. 

merre tovább, magyar konyha?
mautner zsófia szerint a hagyományos magyar 
konyha relatív fogalom: egyrészről jelentheti azt a leg-
többünk által ismert 50-60 receptet, melyek minden-
kinek elsőként villannak be e témakör hallatán. Ha 
azonban egy picit messzebbre tekintünk a hagyma-
pirospaprika tengelye felett, izgalmas és sokszínű 
hagyományt találunk. Vegyük például a századforduló 
receptjeit! kiváló, picit franciás beütésű fogások, ízig-
vérig világpolgároknak. és legalább ennyire érdeme-
sek a figyelemre az erdélyi, alföldi vagy épp a hagyo-
mányos zsidó konyha remekei, melyek ugyanúgy 
hozzátehetnek a magyar konyha mai ízvilágához.  
– a világon mindenhol megbecsülik  a saját gyöke-
reiket, nekünk sem szabad elfeledni őket, hanem az 
értékeket megtartva kell felépíteni valami újat – erő-
síti meg jókuti andrás.
Összegezve az elhangzottakat, szabó edit, a tV 
paprika főzőcsatorna alapító-szerkesztője nem tart 
attól, hogy a sok új hatás nyomán háttérbe szorulna 
a hagyományos magyar konyha, inkább megtisztul, 
elhagyja az olyan rossz berögződéseket, mint a rán-
tás és a vastag panír, előtérbe kerülnek a friss, élve-
zetes, intenzív ízek, és finomabbak lesznek a tra-
dicionális ételek, a karácsonyi halászlevek, töltött 
káposzták is. 

miben rejlik a gasztroforradalom lényege? 

elsősorban a minőség iránti elkötelezettségben nyilvánul meg, melyhez 
éppúgy hozzátartozik a modern konyhai irányzatok követése, mint  
a kiváló, lehetőleg helyi alapanyagok felkutatása és használata, a helyi 
ízek bemutatása vagy épp az évszakok változását követő menü.

m
autner zsófia gasztroblogger
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!
a stílus&lendület 
kedvenceit ajánljuk

melyeket
Éttermek,

ki kell próbálni

*Az árbesorolást az éttermek főételeinek árai 
alapján állítottuk össze.

800-1500 Ft 

1500-2500 Ft 

2500-3300 Ft 

3300-4500 Ft 

4500 Ft felett

villány

sopron

veszprÉm

TraTToria Toscana 

 budapest, V.;  ;  ; 

 olasz-toszkán konyha felejthetet-
len ízekkel.

 Vargányával töltött tortelloni par-
mezánszósszal, sonkaropogóssal.

Mazel Tov 

 budapest, Vii.;  ; 

 romkocsma-étterem mediterrán-
zsidó konyhával.

 shawarma – omlós csirkecomb-
filé, tahini szósszal, grillezett céklával, 
matbucha salátával és zaatar pitával.

a séf uTcája

 budapest, V.;  ; 

 bíró lajos piaci környezetben 
mutat igényes lehetőséget.

 pacalpörkölt.

KisTücsöK éTTereM

 balatonszemes;  ;  ; 

 Helyi termelők, somogyi konyha, fine 
dining a sztárétteremben.

 szarvascomb vadas mártással és 
burgonyafánkkal.

le BisTro

 budapest, kopaszi gát;  ; 

 Festői környezetben romantikus étkezés. 
a legjobb a terasz!

 marinált lazac carpaccio.

Gere Mandula 
éTTereM

 Villány;  ; 

 kiváló borkínálat, gyö-
nyörű fekvés.

 tőkehal körömpörkölttel, 
burgonyafőzelékkel és kapros 
uborkával.

jéGvereM 
foGadó

 sopron;  ;  ; 

 Hangulatos, családias, 
nagy adagokkal.

 micimackó kedvence.

chianTi éTTereM

 Veszprém;  ; 

 mediterrán konyha, 
helyi alapanyagok és magas 
gasztronómia.

 tökmagos vaddisznószűz lila-
burgonya-dödöllével, vargányával.

budapest

balatonszemes

  Hol találom?

  Fizethetek SZÉP-kártyával

  Árszínvonal*

  Amit ki kell próbálni

  Mit kell tudni róla?

Mennyire kell kiöltözni?

  elegáns

  igényes (sportosan elegáns)

  laza (farmer + póló)

Ch iant i  y

p
 Séf utcá ja

életmód
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eger

debrecen

bÉkÉscsaba

szeged

mád

encs

Mészár sTeaK  
KiTchen

 budapest, V.;  ; 

 egy étterem, ahol a hús 
kapja a főszerepet.

 tojásos lecsóval töltött 
sertés szűz paprikás mártás-
ban, darapudinggal.

MacoK BiszTró  
és BorBár

 eger, a vár lábánál;  ; 

 mediterrán, francia és magyar 
konyha, borkülönlegességekkel.

 szilvásváradi pisztrángmignon 
zöld almával, céklaraviolival.

TiszaviráG éTTereM

 szeged;  ;  ; 

 Hangulatos dizájn, kiváló 
ételek.

 borjúoldalas, mungóbab, 
medve hagyma, kucsmagomba.

anyuKáM MondTa

 encs;  ; 

 Friss alapanyagok, tökéle-
tes pizza.

 italiana pizza.

faszaládé

 budapest, V.;  ; 

 a gyorsétteremek világa 
ötvözve a házias, vidéki ízekkel.

 csirkekolbász kacsamájjal, 
tepertővel.

PasTa&suGo

 budapest V.;  ; 

 talponálló olasz konyha 
gyorsan és olcsón. 

 bazsalikomos-paradicsomos 
sugóval nyakon öntött spenótos-
ricottás tortelloni

iKon resTauranT  
és lounGe 

 debrecen;  ; 

 Finom borok hangulatos esti 
kikapcsolódáshoz.

 mangalicapástétom csatos üveg-
ben, újhagymás reteksaláta, pirítós.

Brill vendéGlő

 békéscsaba;  ;  ; 

 a számos díjat elnyert brill 
bisztróból átalakult sörétterem, 
rengeteg finom belga sörrel.

 parasztkóstoló: házi füstölt 
kolbász, parasztsonka, békési  
házi sajt.

Mádi udvarház

 mád;  ; 

 a táj szépségét kombi-
nálja a kulináris élvezettel.

 Ötfűszeres marha 
stefánia-szelet, csontvelő.

A
ny
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ám

 mondta U

Ikon Lounge & Ikon 
S tre

et

Mádi Udvarház

Tiszavirág U
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az étteremkalauz műfaj több mint száz éve létezik. 
ma nyomtatott kiadványok és online fórumok 
sokasága segíti az ízek kalandorait, melyek hol  
a szakmabeliek, hol a közönség véleményét veszik 
alapul értékeléseikben. Honnan indult, és hol tart 
most az elsőségért folytatott harc?

Harc a csillagokért
Luxusgasztronómiai gyorstalpaló

az étteremkalauzok története az 
autós kirándulások népszerűvé 
válásával kezdődik, a legszéle-

sebb körben ismert, jó száz éve létező 
michelin-kalauz sem véletlenül viseli 
egy autógumi-gyártó vállalat nevét: a 
kiadvány eleinte praktikus segítséget 
kínált a vidéken autózóknak, nem mel-
lesleg arról is említést tett, mely étter-
meket érdemes felkeresni kirándulás 
közben. tudatosan csak később kezd-
ték el keresni a legjobb éttermeket és 
váltak megkerülhetetlenné. mivel egész 

árak, legek
a háromcsillagos éttermekben 
életre szóló élmény egy-egy étkezés, 
de meg is kérik az árát: a világhírű 
francia séf, alain ducasse párizsi 
éttermében 550 eurót, a new york-i 
masában és a kiotói kitchóban 
600 dollárt fizethetünk személyen-
ként. a kétszer is a világ legjobb 
éttermének választott, szintén 
háromcsillagos katalán el celler  
de can rocában a vacsora „csak” 
200 euró személyenként, ám tizen-
egy hónapot kell várni az asztalfog-
lalásra. persze a háromcsillagos 
éttermek között is vannak kakukkto-
jások: a 91 éves jiro ono sushimes-
ter húszfogásos ételsorait  (300 dol-
lárét kínálja őket) a tokiói metró 
egyik aluljárójában lévő üzletében 
készíti, ahol barack obama is tiszte-
letét tette.

európában ugyanazzal a magasan  
képzett nemzetközi szakembergárdával 
értékelnek, versenytársuk inkább csak 
a tengerentúlon van (a zagat-kalauz).
michelin-kalauz nyugat-európa országai-
ról, valamint európa és a világ nagyváro-
sairól, new yorkról, chicagóról,  
san Franciscóról, Hongkongról és 
makaóról, valamint japán nagyvárosai-
ról jelenik meg, s büszkeséggel töltheti 
el a szívünket, hogy közép-európából 
csak budapest és prága szerepel benne. 
a michelin-guide a legjobb éttermeket 

csillagokkal minősíti (  érdemes  
megállni,  érdemes kitérőt tenni,   

 érdemes külön utazást tervezni  
a kedvéért), a pufók michelin-baba   
(bib gourmand) pedig a különösen  jó 
ár-érték arányú he lyeket jelöli. a kötet-
ben szereplő éttermeknek alig több mint 
tizede, kétezernél is kevesebb érdemelt 
ki michelin-csillagot. közülük a legtöbb 
egycsillagos, a legmagasabb, három-
csillagos értékelést pedig 120-nál keve-
sebb hely kapta meg. 
a csillagot azonban nemcsak kiérde-
melni kell, hanem megtartani is, hiszen 
az összes éttermet folyamatosan tesz-
telik, és ha minőségromlást tapasztal-
nak, kíméletlenül elveszik a csillagokat 
– ez történt például gordon ramsay-vel, 
mikor new york-i étterme mindkét csilla-
gát elvesztette. 

A legjobbak
a legtöbb michelin-csillagos étterem ma is Franciaországban van, 
azonban a legtöbb háromcsillagos étteremmel dicsekedő város már 
nem párizs (11), hanem tokió (13). a legtöbb michelin-csillaggal 
jutalmazott séf gordon ramsay mestere, a francia joël robuchon, 
összesen 25 csillaggal (szerte a világban található éttermeiért). 

gasztronómia-guide
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Budapest:
 a michelin-csillagosok közül a tantiban, a Costes 

downtownban és az Onyxban kínálnak délben menüt 
(három fogás italok nélkül 4500–9900 Ft), ilyenkor  
2-3 előételből, főételből és desszertből választhatunk.

 a gault & millau és a Volkswagen-dining guide által 
legmagasabban jegyzett helyek közül a fiatalos mák 
(4800 Ft), az elegáns francia konyhájáról ismert 
Lou Lou (4300-5500 Ft), valamint az arisztokrati-
kus orosz konyha ízeit felidéző arany Kaviár (3900 Ft) 
kínál különleges gasztronómiai kalandot ebédmenü 
formájában.  

luxus, 
elérhető áron
ebédmenüt mindenkinek! 
Világszerte bevett gyakorlat a legjobb éttermekben, hogy 
ebédidőben szűkített menüt kínálnak a vacsoramenünél 
jóval kedvezőbb áron. jó hír, hogy magyarország legmaga-
sabbra értékelt éttermei közül is kipróbálhatunk néhányat 
egy ebéd erejéig.

Vidék:
 a pannonhalmi apátság Viator étterme (3 fogás 

4-5000 Ft) rendkívüli környezetben kínál kifinomult, 
gondosan megtervezett fogásokat.

 a tantival michelin-csillagot szerző pesti istván séf egy 
ideje a tatai tó partján, a platán étteremben (2900 Ft) 
dolgozik. 

 Vonyarcvashegyen bíró lajos séf Bock Bisztró 
Balatonja (3 fogás 4-6000 Ft), csopakon pedig a szent 
donát pincészet márga étterme (3 fogás 6-7000 Ft) 
kínál helyi alapanyagokat is használó bisztrókonyhát  
a legszebb balatoni panoráma mellett.

MIchelIn-csIllaGos
éTTERmEK BudAPESTEN
2010  Costes: a ráday utcai 

costes kapta az ország első 
michelin-csillagát miguel rocha 

Vieira irányítása mellett, és azóta 
is őrzi. nemzetközi konyha látvá-

nyos, kifinomult fogásokkal, csak 
vacsoramenüt szolgálnak fel. 

2011  Onyx: a gerbeaud-ház-
ban működő étterem 2011-ben  
kapott csillagot  szulló szabina és  
széll tamás séfek vezetésével. Véd-
jegyük:  magyar hagyományokból is 
merítő, magas színvonalú konyha 
elegáns környezetben.

2014  Borkonyha: az első 
lazább hangulatú étterem buda-
pesten, mely csillagot érdemelt.  

Újraalkotott, gyakran ismerős  
magyar fogások sárközi Ákos séftől, 

óriási borválasztékkal párosítva.

2015   tanti: az egyetlen  csilla-
gos étterem budán.  a pesti  istván 
séf vezette hely letisztult fogásaival 
és időnként műalkotásnak beillő, 
gyönyörű tálalásával vívta ki az 
elismerést.

2016   Costes downtown:   
a costes új étterme a bazilika köze-
lében, a prestige Hotel éttermeként 

reggelit és ebédet is kínál. oldottabb 
hangulatú, de elegáns, modern étte-

rem izgalmas, kreatív konyhával.

gasztronómia-guide
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Sulihangulat

Nem menzakaja
a miénk, ám lelkében mégis amerikai a Xii. kerü-
leti mome campuson szolgálatot teljesítő school 
bus burgerező, amelyet egy klasszikus iskolabusz-
ból alakítottak ki megálmodói. a miamiból érkezett 
járgány annyiban különbözik a járókelőknek ételt 
kínáló bajtársaitól, hogy a konyha mellett beülős 
vendégtérrel is rendelkezik, egyszerre tizenketten 
ehetik a válogatott finomságokat, így a „ház” spe-
cialitásának számító struccburgert és a házi neve-
lésű bárányból készített bariburgert.

A BKV-s

Magas menőség
budapesten a nyílt utcán sétálva is könnyen belefuthatunk friss és jó minőségű pék-
süteményekbe, ha összetalálkozunk a budapest bakering kocsijaival. akár a régmúlt 
kíntornásai vagy bagaméri, a fagyis kocsijával, ők is emberi erővel hajtott, mindenhová 
beférő „taligával” járnak. a bkV járműveinek jellegzetes formái messziről felismerhetővé 
teszik őket. a busz, a troli, a villamos és a vadonatúj metró mozgásáról online tér képen 
tájékozódhatunk, de a www.budapestbakering.hu oldalról akár oda is rendelhetjük  
a finomságokat, ahol épp megéheztünk.

a street food, azaz az utcán ehető gyorsételek divatja annyira 
bejött hazánkban is, hogy egyre gyakrabban futhatunk össze 
valóban az utcán guruló étkezdékkel. elsősorban a fővárosban, 
de a nagyobb fesztiválok már vidékre is elcsábítanak egy-egy 
látványos járgányt.

Gurul is, finom is
- mi az?

Franciás romantika

Csak a bagel!
a bakker büfé kocsija a mostanság igen divatos 
bagelezésre helyezi a hangsúlyt, kizárólag terme-
lői alapanyagokat használva. a kacsás-vörösboros 
vagy éppen füstölt erdei sonkás variációkat kós-
tolgatva stílszerű díszletként szolgál a gyönyörűen 
rendbe hozott, a vidéki Franciaországban egykor 
annyira jelleg zetes citroën Hy Van kisbusz, mely-
lyel legnagyobb eséllyel a iX. kerületi Vágóhídnál 
futhatunk össze.

Hippikonyha

Retró disco
a sparhelt a lelke mindennek – hirdeti a fesztiválokra, esküvőkre, privát esemé-
nyekre rendelhető kollázs Food truck mozgóbüfé szlogenje. saját magukat a 
dzsörzéruhák és a trapéznadrágok idejének párás szemmel kísért nosztalgiavo-
natára ültetik, és azon túl, hogy mozogva büféztetnek, rendezvényekre, kerti par-
tikra is szívesen mennek antikolt bútoraikkal és hangulatukkal. és valóban,  
a hetvenes évekből származó peugeot j7-es kisbusz akár a francia riviéra fény-
korából is jöhetett volna, már csak louis de Funes hiányzik mellőle. legközelebb 
a iii. Food truck show-n találkozhatunk velük, május 6–8-ig a kincsem parkban.

meseautó
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PÁROS
ÁRZUHANÁS
VÁSÁROLJON KÉT FLAKON 
MOTOROLAJAT
ÉS MINDEN MÁSODIK 
FÉL ÁRON AZ ÖNÉ LEHET!

Az akció 2016. május 1-től a készlet erejéig 
vagy visszavonásig tart.

Az akcióban résztvevő termékek:

MOL Essence 5W-30 1 l és 4 l, 
MOL Essence 5W-40 1 l és 4 l, 
MOL Essence Diesel 5W-40 1 l és 4 l, 
MOL Essence 10W-40 1 l és 4 l, 
MOL Essence Diesel 10W-40 1 l és 4 l, 
MOL Essence 15W-40 1 l és 4 l

MOL MSE 15W-40 1 l és 4 l, 
MOL Botond 20W-50 1 l és 4 l, MOL Arol 2T 0.5 l, 
MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 1 l és 4 l, 
MOL Turbo Diesel 15W-40 1 l és 4 l, 
MOL Standard Diesel 20W-40 1 l és 4 l, 
MOL Dynamic Transit 10W-40 1 l és 4 l, 
MOL Dynamic Transit 15W-40 1 l és 4 l.

A MÁSODIK50%
KEDVEZMÉNNYEL

MOL_Essence_promo_sajto_210x146.indd   1 25/03/16   14:10

EVOX Tropical
4L

EVOX Terminator
bogároldó 0,5L

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.

MOL_EVOX_promo_sajto_210x146.indd   1 16/03/16   15:57



nemcsak egy egzotikus salátát, hanem  
hagyományos ételeinket is el lehet készíteni  
izgalmasan. És persze újabb ötleteket is meríthetünk,  
ha hagyjuk meglepni magunkat Jamie Oliver által, akinek 
legújabb, Otthonos ízek című kötetéből szemezgettünk. 

ínyenc fogások 
konyhájábólJamie
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Gado-gado saláta
Így készül:
1) dörzsöld le a krumplit, és forrásban lévő, sós vízben főzd kb. 15 per-
cig, vagy amíg megpuhul. Vágd ketté vagy szeleteld fel. 2) Főzd a tojá-
sokat 6 percig, vagy keményre. 3) Vágd fel a tofut 2 centis kockákra, 
és pirítsd aranybarnára a szezámolajon, majd sózd meg. 4) szele teld 
vékonyra a kínai kelt, vagy vágd 2 centis darabokra, tedd szűrőbe, és 
a vízforralóból csurgass rá forró vizet. 5) a paradicsomot vágd gerez-
dekre, a retket négyfelé, szeleteld fel az uborkát. szórj az egészre egy 
kis sót. 6) ezután tedd a szósz összetevőit egy turmixgépbe a megtisz-
tított fokhagymával és a cukorral együtt, majd pörgesd simára. győződj 
meg róla, hogy elég savanyú-e, és facsarj bele még zöld citromot, ha 
szükséges. 7) szórj rá néhány korianderlevelet, kínáld mellé a rákszir-
mot, és ha szeretnéd, a finomra szeletelt csilit is.

Marhahúsos-hagymás 
szuperszendvics
Így készül:
1) a szoba-hőmérsékletű húsra csipkedd rá a rozmaring leveleit, takard le zsírpa-
pírral, majd csapkodd meg egy serpenyő aljával, hogy egyforma vastagságú legyen.  
2) közben tisztítsd meg a hagymát, és szedd le a legkülső, még használható réteget 
is, a többit szeleteld fel 2 cm vastag korongokra. 3) tegyél fel egy nagy serpenyőt 
közepes lángra, tedd bele a babért, a vajat, egy kis olajat és a cukrot. amikor  
a vaj megolvadt, egy rétegben fektesd bele a hagymakarikákat, szórj rá sót és fekete 
borsot, majd süsd 5 percig. 4) Öntsd rá az ecetet, fedd le, és kis lángon párold 35 
percig. Ha lazítani kell, néha adhatsz hozzá egy kevés vizet. 5) tedd a ciabattát 110 
fokos sütőbe, és hagyd, hogy átmelegedjen. 6) a steaket mindenütt jó alaposan 
sózd és borsozd meg. tegyél fel nagy lángra egy serpenyőt, és ha már forró, csorgass 
olívaolajat a steakre, tedd a serpenyőbe, és süsd mindkét oldalán – ha közepesen 
akarod átsütni, 3 percig. 7) tedd ki egy tányérra, hagyd 1 percig pihenni, majd sze-
leteld föl 1 cm-es csíkokra, és hempergesd meg a saját kisült levében és pár csepp 
extra szűz olívaolajban. 8) Vágd félbe a meleg ciabattát, mindkét fél belsejét tun-
kold bele a sült szaftjába. kenj rá mustárt, majd jön egy réteg karamellizált hagyma, 
aztán a steak és néhány csipetnyi, citromlével meglocsolt vízitorma. tedd rá a kenyér 
másik felét, enyhén nyomkodd le, és vágd fel.

hozzávalók: a salátához: 40 dkg újburgonya, 4 tojás, 40 dkg tofu, 
szezámolaj, kínai kel, 2 paradicsom, 1 marék retek, 1/2 uborka,  

2 marék babcsíra, 1 csokor friss koriander, ráadás: rákszirom, 1 friss, 
apró thai csili. A szószhoz: 1 gerezd fokhagyma, 5 dkg pálmacukor,  
12 dkg darabos mogyoróvaj, 1-2 friss piros chili, 2 zöld citrom leve,  
2 kk. halszósz, 1 ek. sószegeny szójaszósz, 1 ek. tamarindpaszta.

hozzávalók: 40 dkg puha hátszín, 2 szál friss rozmaring, 2 nagy vöröshagyma, 5 friss babér-
levél, 2 dkg sózatlan vaj, olívaolaj, 7 dkg barna cukor, 125 ml vörösborecet, 1 ciabatta kenyér, 
extra szűz olívaolaj. Ráadás: angol mustár, citrom, 1 marék vízitorma.

gasztronómia
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májusban is

kultúrával!
hangulatos borozás, különleges élmények

töltődjünk fel

Bocuse d’or europe döntő
budapest, hungexpo, 

2016. május 10–11.

a séfek legrangosabb versenyének európai döntőjét hazánk-
ban rendezik meg május 10–11-én, amikor is 20 szakács méri 
össze tudását és kreativitását meghatározott tematikában. 
minden ország képviselője már megnyerte saját hazájának 
bocuse d’or döntőjét, az európai fináléról pedig 11 csapat jut 
tovább a lyoni világdöntőbe. magyarországot 2013-ban széll 
tamás képviselte, aki az első döntőbe jutott magyarként meg-
szerezte az előkelő 10. helyet, míg molnár gábor 2015-ben a 
szintén kiváló 13. helyet hozta el. 2016-ban ismét széll tamás 
főzhet a lyoni döntőért, ezúttal hazai pályán.

A tánc fesztiválja
Veszprém, 

2016. május 23–29.

Összművészeti kortárs tánctalálkozó otthonául szolgálnak 
Veszprém terei, utcái és kulturális intézményei május végén. 

tizenhat társulat mutatja be előadását verseny- vagy épp kísérő-
programként, köztük különleges, a színház tereit merészen fesze-

gető produkcióval. idén kivételesen bemutató is került a programba, 
a Frenák pál társulat un című, az emberi és az állati lét kérdéseit 

boncolgató előadását láthatja a közönség itt, elsőként.

Feszt! Eger
eger, bolyki-völgy, 2016. május 26–28.

„csakazértiszene” három színpadon az egri bolyki pincészet völgyé-
ben. mainstream zenei vonal kedvelt előadókkal, mint például a 
Halott pénz, péterfy bori, Quimby, tankcsapda vagy épp Wellhello, és 
rajtuk kívül még sokan mások, hiszen vagy félszáz zenekar szórakoz-
tatja majd a nagyérdeműt. és mi lehetne szuperebb program, mint 
az utolsó tavaszi hétvégén elkezdeni a fesztiválozást a lenyűgöző, 
riolittufa sziklafalakkal határolt mesebeli udvarban?

Ï

gasztró

fesztivál

Ï

kultúra
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Stacey Kent & Quartet
margitszigeti szabadtéri színpad

2016. június 12., 20:00

 
napjaink egyik legnépszerűbb amerikai jazzénekesnője,  

a világsztár jazzdíva először ad nagykoncertet kvartettjével  
a margitszigeten. a romantikus alkatú énekesnő majd minden 
dalát áthatják az érzelmek. számaiban leggyakrabban szere-
lemről, románcról, romantikus történetekről mesél, amelyek 

időtlenségüknél, bájos és nem ritkán humorral fűszerezett elő-
adásmódjuknál fogva fiataloknak és idősebbeknek egyaránt 

kedvesek. az énekesnő népszerűségét jól példázza,  
hogy a filmcsillag, clint eastwood 70. születésnapi partiján  

is ő gondoskodott a fogadáshoz illő hangulatról. jazz

zene

9

Ripoff Raskolnikov: 
Odds and Ends
osztrák, de magyar, hű az afrikai-amerikai zenei hagyományokhoz, 
miközben nem vonja ki magát közép-európa erőteljes kulturális hatása 
alól. ripoff raskolnikov nem mindennapi alakja a zenei életnek. 
dalszerzőként leginkább a tom Waits vagy bob dylan által képviselt 
hagyományt követi, a dalok mentesek minden zenei sallangtól, nyers 
egyszerűséggel szólalnak meg. idén tizenkettedik lemezével jelentke-
zik, mely odds and ends címmel debütál, 12 nagyon különböző dallal.

könyv
Kolozsi László:  
A bejrúti járat
Athenaeum

a haldokló nagyapa egy orosz szót 
suttog, mintegy búcsúképpen, uno-
kája fülébe. az unokát, a sikeres 
budai ügyvédet, kozma pétert, nem 
hagyja nyugodni, mit akart mondani 
az öreg. ahhoz, hogy közelebb kerül-
jön az igazsághoz, meg kell találnia  
a nagyapa don-kanyarnál 
vezetett naplóját. de a 
jegyzetet valakik még 
nála is jobban akarják… 
Hamisítatlan magyar 
családtörténet izgalmas 
sorsokkal és a titokzatos 
bejrúti járattal, ami gene-
rációkra kihat.

építs velünk mágikus tárgyakat!
nagykovácsi, makerspace.hu, 2016. május 22.

a magyar cserkészszövetség által megteremtett közösségi alkotó műhely-
ben ezúttal a gyűrűk ura univerzumát keltheti életre a család az elektroni-
kai alkatrészek és minden egyéb szükséges összetevő segítségével. a gye-
rekek és a szülők most összedugva a fejüket, mágikus kardokat és mágikus 
kapukat építhetnek littlebits elektronikából, profi segítséggel. az első csa-
ládi bit rings workshopon a szervezők minden eszközt és támogatást bizto-
sítanak az alkotáshoz! 

¿

gyerek
Á

kultúra
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Kos
március 21. – április 21.

túrázásra, utazásra kerít sort májusban, de figyel-
jen oda, hogy autója, motorja, kerékpárja jó műszaki 
állapotban legyen, nehogy az út szélén ragadjon! 
anyagi akadálya nem lesz a csavargásnak, akár 
egyedül is nekivághat – önismereti tréningként.

Bika
április 22. – május 21.

egy kisebb meghűlés leverheti a lábáról ebben  
a hónapban, azonban hamar túl lesz rajta.  
a kert helyiségekben ücsörgéssel ilyenkor még 
vigyázni kell! munkahelyén nem várt kellemes  
meglepetés éri.

Ikrek
május 22. – június 21.

türelme és kitartása meghozza a rég várt ered-
ményt, kényelmesen hátradőlhet, és élvezheti az 
életet. egy szabadtéri sporttevékenység is érdekelni 
kezdi, májusban ráérez a friss levegőn mozgás ízére.

Rák
június 22. – július 21.

Váratlan kiadással szembesülhet a lakása kapcsán, 
ám ügyes pénzügyi taktikával megoldja a helyze-
tet. egy jövevénnyel bővülhet a család – aki akár egy 
kiskutya vagy cica is lehet –, nagy örömét leli majd 
abban, hogy a gondját viselheti.

Oroszlán
július 22. – augusztus 23.

Új barátokra tesz szert egy belföldi utazás során, 
becsülje meg ezeket az embereket, tartós kapcsola-
toknak ígérkeznek! ebben a hónapban sikerülhet fel-
hagyni egy káros szokásával vagy szenvedélyével.

szűz
Augusztus 24. – szeptember 22.

kicsattan az egészségtől és a tettvágytól, használja 
ki az energiáit! egy régebbi terve, hobbija ismét fel-
színre kerülhet; örömmel veti bele magát az új kreatív 
tevékenységbe, amelyben megtalálhatja önmagát.

mérleg
szeptember 23. – október 22.

igazi kulturális feltöltődésnek ígérkezik a május: szín-
ház, mozi, kiállítás várja, csak győzze befogadni az 
élményeket! egy régen vágyott külföldi múzeumba is 
eljuthat, de az sem kizárt, hogy találkozik kedvenc 
művészével.

Skorpió
október 23. – november 22.

Felbukkan valaki a régmúltból, ám a kezdeti feszült-
séget értékes együtt töltött percek váltják fel. legyen 
nyitott, a régi sérelmeket, félreértéseket nem érde-
mes felszínen tartani. Hosszabb távon sokat profitál-
hat ebből.

Nyilas
november 23. – december 22.

lelki kiegyensúlyozottságot hoz a május, úgy érezheti, 
hogy rendben vannak élete dolgai. Használja ki ezt az 
áldott helyzetet, töltsön minél több időt szeretteivel, 
akikre inspirálóan hat majd az ön békéje.

Bak
December 23. – január 19.

a munkájában sokat vállal, kicsit össze is csaphatnak 
a feje felett a hullámok, ám tudja, hogy a húzós idő-
szak után édes pihenés várja. akár egy olyan egzoti-
kus helyre is eljuthat, amiről eddig csak álmodni mert.

Vízöntő
január 20. – február 18.

májusban beérik a sok befektetett munka és energia, 
egzisztenciája megszilárdul, most már tényleg azzal 
foglalkozhat, amivel szeretne. a nagy megkönnyebbü-
lés az egészségi állapotára is jótékonyan hat majd.

Halak
Február 19. – március 20.

Ön a szabadtéri tevékenységek szerelmese, ezért 
májusban igazán elemében lesz. Ha örömét leli a ker-
tészkedésben, most kiélheti ezt a szenvedélyét, akár 
a saját, akár másvalaki kertjében vagy teraszán, vagy 
egy közösségi kertben. alkosson szépeket!

Cher 

1946. május 20.

Dwayne  
johnson 
1972. május 2.

mark  
zuckerberg 
1984. május 14.

oroszlán  
szonja 
1977. május 19.

a május igazán kiegyensúlyozott időszaknak ígérkezik, akár már 
a jól megérdemelt pihenés időszaka is eljöhet. szárnyaló kedv 
jellemzi ezt a kellemes hónapot, becsülje meg minden percét!

Várva várt
feltöltődés

horoszkóp

32  | stílus&lendület | 2016. május



gyermeksziv.hu
Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet, 
Gyermekszív Központ

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.

Adószám: 

19661964-1-43
Bankszámlaszám:

10102086-14544002-00000006



Kérjük, hogy megfejtését 2016� május 31-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: „Egy kedves szó olyan, akár a tavaszi napsütés.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Liptai 
Jánosné – Kálló; Karsai Márton – Budapest; Jónás Lajos – Tapolca; Kovácsházy Miklós – Budapest; Gombkötő Zsuzsa - Ajka� Gratulálunk!

rejtvény
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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.
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MINDENBEN A 
MECCSET LÁTOD? 
A SZURKOLÓ BENNED VAN.

Számít, hol állsz meg.www.aszurkolobennedvan.hu

GPR GZL
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