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Ahogy nyilván valamennyi, a filmek iránt
érdeklődő magyar embernek, nekem is két
dolog járt a fejemben az Oscar-díjkiosztó
előtt: vajon megkoronázza-e a Saul fia eddigi
diadalútját, illetve Leonardo DiCapriónak odaítélik-e azt a szobrot, amit véleményem szerint már bő két évtizeddel ezelőtt, az Ez a fiúk
sorsa című filmjéért meg kellett volna kapnia
– jóval a népszerűséget hozó Titanic elsüllyedése előtt. Ráadásul DiCaprio magánemberként is roppant szimpatikusnak tűnik: minden
megnyilvánulásával környezetünk védelmének fontosságára irányítja a figyelmet. Tudták
például, hogy nemrég egy jótékonysági liciten
dél-amerikai túlélőtúrát vásárolt, ahol civilként
is feszegetheti tűrő- és teljesítőképessége
határát? – ahogy tette ezt az exkluzív riportanyagunknak apropót szolgáltató A visszatérőben is. A film ugyanúgy egy szelete pozitív
előjelű propagandájának, amelyben a fenntarthatóságra komoly hangsúlyt fektető nagyvállalatként egyetértően osztozunk. Induljunk
tehát az alapoktól; először is irány a mozi,
majd kezdjük a világ élhetőbbé tételét a közvetlen környezetünkben: életmód anyagunkban otthonunk, erkélyünk, teraszunk bezöldítését és növénytársaink jólétét szolgáló
tippekkel segítünk.
Kellemes tavaszelőt!

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Maguknak

és nekünk
Örök kettősség az autóiparban, hogy a gyártóknak meg
kell mutatniuk, mit tudnak, és hogyan képzelik a jövőt,
ugyanakkor használható, gazdaságos, a piaci igényeknek
megfelelő modellekkel kell előállniuk. Akadnak persze,
akik inkább nosztalgiában utaznak.

➜ A lényeges
●
➜ A sportos
●
➜ A jeges
●
➜ A vagány
●
➜ A sztár
●

Csupasz

Új klasszikus

Annak idején nagy siker volt az Opel első
GT-sorozata, hiszen a lényegénél ragadta
meg az autózást: hátsókerék-hajtás és kön�nyű, minimál karosszéria. Ezt ígéri most
újra a gyár a bemutatott GT-koncepció kapcsán, amelynek sorozatgyártású változatától sem zárkóznak el. Az elképzelés lényegre
törő mivoltát hangsúlyozza, hogy mindössze
öt külső karosszériaeleme van a GT-nek,
sőt olyan dolgokat is lehagytak róla, mint
az ablaktörlők vagy a visszapillantó tükrök. Ebben a formában tehát biztosan nem
kerül utcára a GT, ám egy hasonlóan vagány
szériamodellnek lehetne sikere.

Karakter

A legerősebb magyar

Tarol a hazai piacon is a tavaly márciusban bemutatott Suzuki Vitara,
és nem csak a flotta-, de a magánvásárlók körében is roppant sikeres
modellnek bizonyult. Hogyan lehet még élvezetesebbé és egyedibbé
tenni egy alapjában is karakteres, innovatív autót? A választ a most
bevezetett S kivitel adja meg, amelynek sportos, 140 lóerős közvetlen befecskendezésű 1.4 Boosterjet turbómotorja alacsony fogyasztás
mellett nyújt nagy teljesítményt. A kellően menő megjelenésről többek
között egyedi hűtőmaszk, LED-es fényszórók és 17 colos könnyűfém
keréktárcsák gondoskodnak.
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autós-motoros hírek
Csúszka

Dilis Bob

Ausztriában Diego Menardi bobgyártó, Ian Richardson sportszakértő és a
Nissan formatervezője, Darryl Scriven hathatós közreműködésével készítették el a világ első hétszemélyes bobját. Bár a csúszós pályán száguldásra
tervezett szivar nyomokban sem hasonlít a márka X-Trail szabadidő-autójára, nem átallották arról elnevezni a sporteszközt, hiszen vannak közös
tulajdonságaik: mindkét jármű hétszemélyes és körkörös kamerarendszerrel felszerelt. Az X-Trail bob a maga 310 kilogrammos tömegével túl ormótlan a versenyzéshez, de gegnek nem utolsó.

Kishírek
Lada Sport

Az orosz gyártó sportműhelyében javában dolgoznak az aktuális, nálunk is
nagy sikernek örvendő típusok megvadításán. 180 lóerős turbómotort fejlesztenek a Lada Vesta és az Xray számára, ami ígéretesen hangzik a márka
sportos menettulajdonságokat igénylő
vásárlóinak.

Konnektor

Hatótávos

Legendás Transportereinek szellemiségét igyekszik meglovagolni
a Volkswagen a nemrégiben Las
Vegasban bemutatott elektromos
Budd-e tanulmánnyal. Ráadásul gyári
berkekből állítják, a legkorszerűbb
elektromos technológiát felvonultató modell igen közel áll a sorozatgyártáshoz. A kocsi a márka konnektoros rendszerhez fejlesztett Modular
Electric Toolkit platformjára épül,
padlója alatt hatalmas teljesítményű, 101 kWh-s akkumulátor van,
ami nagyjából négyszerese annak,
amit a jelenlegi vetélytársak tudnak.
Hatótávolságát 533 kilométerben
adta meg a Volkswagen.

Vissza…

…a jövőbe

Bár a cím elcsépelt, tényleg erről van szó, ugyanis a DeLorean
Motor Corporation valóban azon van immár 2008 óta, hogy
a közeljövőben újraindítsa a legendás DMC-12 széria gyártását.
Erre most egy új törvény ad lehetőséget, amelynek hála,
modernizált formában visszatérhet a modell a kereskedésekbe – noha limitált példányszámban. Az új rendelet tulajdonképpen egy engedmény, amelynek
értelmében a kisszériás járműveknek a hatályos biztonsági előírásokat nem, csupán a károsanyag-kibocsátási rátákat kell teljesíteniük.

Szinte ingyen

Még olcsóbb, azaz még kiválóbb árérték arányú Dacia jelenhet meg hamarosan Európában. A Renault Kwid
modelljét eredetileg Indiára szabták,
ám mivel a márka szabványos padlólemezére épül, könnyen kompatibilissé
tehető az öreg kontinens számára is,
ahol Dacia néven tarolhat.

Újra a Toyota

A tavalyi évben is Toyotából fogyott
a legtöbb a világon, 10,15 millió, így
immár negyedik alkalommal érték el ezt
az eredményt. Érdekes, hogy 2015-ben
úgy lettek elsők az eladási versenyben,
hogy házon belül némileg visszaestek az
eredményeik 2014-hez képest. Második
a Volkswagen, harmadik a GM.

Nagyobb SUV

A Renault méretben a Kadjar fölé helyezett SUV-t tervez bemutatni az év végén.
Várhatóan Kínában leplezik majd le a
francia márka szabadidőautó-palettájának harmadik, legnagyobb tagját, amely
annak ellenére sem lesz hétüléses,
hogy a fejlesztés alapjaként
a Nissan X-Trail szolgál.
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autóteszt

Toyota Prius

Az úttörő Hybrid

A Toyota Prius hibrid mivolta idestova két évtizede írja felül
azokat a szempontokat, hogy mindennapi autóként hogyan
funkcionál. Most, a negyedik generáció próbáján egyértelműen
kijelenthetjük: a Prius egy nagyon jó Full Hybrid.

A

világ legnagyobb autógyártója, a Toyota nagyon
komolyan veszi az alternatív hajtás lehetőségeinek minél szélesebb körű terjesztését. Amíg szinte
valamennyi, magát komolyan vevő autógyár szimpla kötelességtudatból is megjelentet olykor igen szedett-vedett
villanyautókat, addig a Toyota hosszú évtizedek fejlesztőmunkájának és tapasztalatainak birtokában jutott el
az üzemanyagcellás Miraiig vagy a számos modelljükben
megbízhatóan működő hibrid hajtás továbbfejlesztéséig.
Ám míg a Mirai egyelőre nagyon drága és infrastrukturálisan a világ nagy részén még nem működő modell, addig a
legújabb Prius egy minden porcikájában roppant kiforrott,
átgondolt, remekül használható és megfizethető jármű,
ami valamennyi megtett kilométerével azt üzeni, nem tegnap kezdtek el foglalkozni a konstrukciójával.

Sok kicsi legó
A Toyota Prius negyedik generációja annyira különbözik az
előzőektől, hogy teljesen új platformra épül. Ezt Toyota Új
Globális Architektúrának (TNGA) nevezik, és lényege, hogy
mint egy építőkészletből, sokféle modell kirakható belőle.

6

| stílus&lendület | 2016. március

A Prius vázszerkezete az elődökénél több ultranagy-szilárdságú acélt tartalmaz, és a ponthegesztések helyett
úgynevezett lézercsavaros eljárással rögzítik egymáshoz
a lemezeket.
A négyhengeres, 1,8 literes, 98 lóerős, hengerenkénti szívócső-befecskendezéses, Atkinson-ciklusban működő
benzinmotor megmaradt, de a belső surlódások csökkentésével, valamint a kétkörös hűtőrendszer beépítésével
növelték a hatásfokát. A villanymotor teljesen új, mintegy
húsz százalékkal könnyebb, és immár nem a benzinmotorral tengelyvonalban kerül beépítésre, hanem többtengelyű az egész egység, ami lehetővé teszi a központi bolygómű elhagyását, csökkentve a belső súrlódásokat.

Vezetni élvezet
A technológiai fejlesztések azon túl, hogy optimalizálták
a hajtáslánc működési paramétereit, jót tettek a hétköznapi használhatóságnak is. A nagyobb energiasűrűségű
nikkel-metál-hibrid akkumulátorcsomag immár teljes egészében befér a hátsó ülések alá, így a csomagtartó tekintélyes, 501 literes lehet. Ráadásul az utasok még így is

autóteszt

Toyota Prius

alacsonyabb, kényelmesebb üléshelyzetben utazhatnak,
miközben a sofőr 17,5-ről 15-ös áttételűre vett, közvetlen kormányművet kezelhet, és úgy általában, sokkal közvetlenebb, fejlettebb minden alkatrész és érzet, amivel
vezetés közben kapcsolatba kerül. Nagyon jót tett a kocsi
futásának az új, többlengőkaros hátsó futómű és az alacsonyabb tömegközéppont.
Minőségi, jól összerakott, kellemes anyagokkal bélelt az
utastér, hely is van bőven, az út során körülölelő csend
pedig szinte félelmetes. És erről nemcsak a korszerű hajtáslánc tehet önmagában, hanem azok a speciális szigetelések, amiket az új Priushoz használtak.
A Toyota Safety Sense biztonsági csomag teljes körű aktív
védelmet kínál, az új modellben tovább bővült radar alapú,
adaptív sebességtartó automatikával és gyalogosfelimerő
funkcióval ellátott ütközés előtti biztonsági rendszerrel.

Végül megcsinálták
Összefoglalva tehát, egy rövid menetpróbán szerzett
tapasztalatok alapján is egyértelműen kiderül, hogy a
Toyota Prius eddig is egy remek hibrid autó volt, egyedülállóan a piacon, ám a legújabb generáció esetében
magasra tette a lécet a minőség és a gazdaságosság
terén. A negyedik Priusnál a hibrid hajtáslánc egy nagyszerű bónusz, egyébként egy minden ízében remek utazóautó. A továbbfejlesztett motor és akkumulátor, a kényelmes, csendes és tágas karosszéria, a technikás futómű,
a fék, a gáz, a gyorsulás, a rugalmasság, a kormánymű,
egyszóval minden a Prius mellett szól. A Toyota beletett
mindent, amit tud, úgy, hogy még az ára is az elérhető
kategóriában maradt.

hosszúság:
4540 mm
szélesség:
1760 mm
magasság:
1470–1490 mm
tengelytáv:
2700 mm
csomagtér:
501 liter
motorválaszték:
Full Hybrid
teljesítmény: 98 LE benzines, 24 LE elektromos rendszer
átlagfogyasztás:
3,0-3,3 liter/100 km
alapár:
nincs adat
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Star PC 5W-30

Világelsőként
Az első Toyota Priust, a világ első sorozatgyártású hibrid meghajtású autóját Japánban adták el 1997-ben.
Világszerte 2001-ben jelent meg, miután egyértelművé vált
üzembiztossága, miként az is, hogy a konstrukció működőképes. 2003-ra már mintegy 160 000 darabot gyártottak a
futurisztikus autóból, miközben sorra nyerte a szakmai elismeréseket: 1998-ban az Év autója Japánban címet, 2004ben az Év autója Észak-Amerikában elismerést kapta meg,
majd egy évre rá az Év autója Európában. Természetes volt
tehát, hogy az első, az „ős” Prius nem marad utódok nélkül,
jönnek is sorra az újabbnál újabb és jobbnál jobb generációk. A típus sikere töretlen, már 2013-ban átlépte a Toyota
vele a 3 000 000 eladott darab bűvös határát.
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Corsa
Opel Eye, sávelhagyás-jelzővel.**
A Corsa megkönnyíti a biztonságos vezetést. Az Opel Eye folyamatosan figyeli az utat.
Felismeri a jelzőtáblákat, segít elkerülni a baleseteket,bekapcsolja a távolsági fényszórót
és figyelmeztet a véletlen sávelhagyásra. A további részleteket és a Corsa biztonsági
szolgáltatásait az opel.hu oldalon ismerheti meg.
*Konkrét árajánlatokért, részletes műszaki adatokért és az akció részleteiért kérjük, látogasson el a www.opel.hu weboldalra, vagy
forduljon a részt vevő Opel Márkakereskedéseinkhez. A feltüntetett ár az Opel Corsa 1.2 l-es benzinmotorral ellátott, Selection modell
vásárlása esetén érvényes. Az akció 2016. február 1. és március 31. között az akcióban részt vevő Opel Márkakereskedésekben
megrendelt autókra, a készlet erejéig érvényes. Az Opel Southeast Europe Kft. és az akcióban részt vevő Opel Márkakereskedések
fenntartják a jogot az ajánlat megváltoztatására, illetve visszavonására. Kombinált használat esetén az Opel Corsa 1.2 l
átlagfogyasztása: 5,4 l/100 km, CO2-kibocsátása: 126 g/km. A képen látható autó illusztráció.
**Opcionális felszereltség.

Opel Corsa 1.2 l Selection akár bruttó

2 999 000

ajánlott áron.*

Ft-os

MOL-hírek

Fókuszban:
  zene, sport
és jótékonyság
Újabb „Számít,
mit hallgatsz!” csemege
A 30Y best of albuma is kapható már a MOL-kutakon
Újabb hazai együttessel bővült a MOL-töltőállomások zenei repertoárja, ez alkalommal a 15 éve zenélő pécsi banda, a 30Y legújabb,
best of korongja került a zenei display-ekre 990 forintért. Az együttes a kétezres évek közepén vált ismertté „Bogozd ki” című dalával, és azóta a klubok és fesztiválszínpadok állandó fellépői lettek
– alig néhány hónapja például a Művészetek Palotája Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermében adtak koncertet. A 15 éves zenekar életművét bemutató válogatáslemez azonban nem egy emlékalbum, hiszen a 30Y zenéje egy intenzíven ható, aktuális és máig
formálódó világ. Az alig egy hónap alatt aranylemezzé vált korong
sokkal inkább egy igazi időutazás, mellyel egyenesen a zenekar próbatermében találhatjuk magunkat.

Babos Tímea ismét előrelépett
A magyar versenyző az egyéni
világranglista 44. helyén
A női teniszezők február elsején kiadott legfrissebb
világranglistáján Babos Tímea az 51. helyen szerepelt, mely pályafutása eddigi legjobb eredményének
számított, de a 22 éves magyar versenyző megállíthatatlanul menetel tovább. Míg az Australian Open
első fordulójában a brit Heather Watson felett aratott
győzelmének köszönhette, hogy a korábbi 60. helyéről előrébb lépett a rangsorban, Szentpéterváron a
nyegyeddöntőig jutott, mellyel a 44. helyet biztosította be magának az egyéni világranglistán. Az eredmény különösen fontos és biztató az olimpiai részvétel szempontjából, hiszen június 6-án az első 56-ban
kell lennie ahhoz, hogy kvótához jusson.
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MOL-hírek

Az Élő Bolygónk akció győztesei
A MOL támogatásával valósul meg a középiskolások
klímavédelmi programja
A történelmi eredményekkel záruló tavaly decemberi párizsi klímacsúcs sikerének előmozdításáért indította el a Nobel-békedíjas Al Gore a Live Earth mozgalmat. Ehhez csatlakozott 2015 májusában Magyarország is az Élő Bolygónk klímavédelmi kezdeményezéssel. A cél az volt, hogy a szavazók klímavoksaikkal
arra ösztönözzék a világ vezetőit, hogy haladéktalanul tegyenek valamit az
éghajlatváltozást okozó környezetszennyezés ellen. Itthon több tízezer aláíró a
Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola által meghirdetett országos középiskolai felhívás nyomán csatlakozott az akcióhoz, a MOL és az OTP Bank pedig
6-6 millió forintot ajánlott fel a klímavédelem ügyét legaktívabban támogató
három középiskola számára. A nemes versengés első helyezettje a soproni
Széchenyi István Gimnázium, második a bicskei Fejér Megyei Vajda János
Gimnázium és Szakközépiskola, harmadik pedig a budapesti Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és Gimnázium. A díjátadáson Áder János köztársasági elnök is
részt vett. A győztesek vízi tanulmányi táborra, megújuló energiaösvényre és
ökológiailábnyom-csökkentésre fordítják majd az elnyert támogatást.

Szilágyi Áron Padovában
remekelt
Egyéniben ezüst-, csapatban
aranyérmet nyert az olimpiai bajnok
kardvívó

Nem sikerült a bravúr a hokisoknak
Nem lesz ott a 2018-as játékokon a magyar jégkorong-válogatott
Második helyen végzett a magyar jégkorong-válogatott a budapesti olimpiai selej
tezőtornán, így a fiúk sajnos nem lesznek ott a pjocsangi téli olimpián. A telt házas
Papp László Sportarénában a házigazda magyar válogatott a lengyelekkel játszott
a torna vasárnapi zárófordulójában, ahol gól nélküli döntetlent követő szétlövéssel
kaptunk ki. Rich Chernomaz szövetségi kapitány elégedett volt játékosaival, szerinte megérdemeltük volna a győzelmet. „A három meccsen mindössze egy gólt
kapott a csapat rendes játékidőben, így még fájóbb volt büntetővel kikapni.”

Remekül szerepelt a padovai világkupaversenyen
a magyar férfi kardválogatott. A már biztos olimpiai résztvevőnek számító Szilágyi Áron egyéniben remek kardozással jutott a fináléba, ahol
15–12-re maradt alul az olasz Aldo Montanóval
szemben, így az ezüstéremig jutott. Ezt követően
a Decsi Tamás, Iliász Nikolász, Szatmári András
és Szilágyi Áron összeállítású csapat a kínaiak
legyőzésével teremtette meg a lehetőséget arra,
hogy a negyeddöntőben megverjék a világbajnoki
címet őrző olaszokat. Az elődöntőben a dél-koreai
együttes ellen diadalmaskodtak szoros mérkőzésen, a döntőben pedig 45–44-es győzelmet arattak a román csapattal szemben.

Vezetői és élsportolói sütemények
a jótékonyság jegyében
1,6 millió forinttal támogattuk a gyermekgyógyító
alapítványokat
A MOL-csoport vezetői és támogatott sportolói, Kovács Kati, Szilágyi Áron és
Gyurta Dániel, ismét nagy munkába fogtak az év végén. Saját készítésű rajzaikat és süteményeiket árulták Budapesten, Békásmegyeren, Tiszaújvárosban és
Százhalombattán, melyekre a vállalat dolgozói licitálhattak. A jótékonysági kezdeményezést már másodszor rendezték meg, és a tavalyi évhez hasonlóan a befolyt
összeget a MOL ismét megduplázta, melynek köszönhetően 1,6 millió forint került
két gyermek- és ifjúsági rehabilitációval foglalkozó alapítvány számlájára. Az adományt Szollár Domokos, a MOL Magyarország kommunikációs igazgatója és
Gáborné Haáz Andrea, a MOL Új Európa Alapítvány ügyvezetője adta át a gyermekpszichiátriai betegeket segítő, budapesti Aprónép Alapítvány és a függőségekkel
küzdő fiatalokat támogató, ráckeresztúri Drogterápiás Otthon képviselőinek.
2016. március | stílus&lendület |
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„Mindig is kívülálló
maradtam”
E xkluzív!

Leonardo DiCaprio
A Rómeó és Júlia, de leginkább a Titanic óta lányok milliói
rajonganak érte. Aki kezdetben kételkedett, az is kénytelen volt
elismerni a tehetségét. Egyedül a szakma nem ítélte oda neki a
legrangosabb díjat, amire színész vágyhat. Ez idáig (?). Leonardo
DiCaprióval közvetlenül az Oscar-gála előtt beszélgettünk.
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L

os Angeles. Az első film, ami híressé és egyben elismertté tette, a Gilbert Grape volt, ahol egyszerre
szorította ki a rivaldafényből az akkor már rendkívül népszerű Johnny Deppet, és szerzett magának egy
Oscar-jelölést is. 1993-at írtunk ekkor, Leonardo 17
éves volt. Ugyanebben az évben debütált az Ez a fiúk
sorsa. A sztárkolléga, akivel itt együtt játszott, a legendás Robert De Niro, s egyből olyan mély benyomást tett
rá a fiatal, zöld szemű, angyalhajú színész, hogy felhívta
Martin Scorsesét, és azt tanácsolta neki: „tartsa szemmel ezt a kölyköt”. Scorsese így is tett. Hamarosan jött a
Rómeó és Júlia Baz Luhrmann rendezésében, és máris
a Titanicnál tartunk, ahol Leó a hajóorrban állva, Rose-t
(Kate Winsletet) a karjában tartva kiáltotta a szélbe:
„Én vagyok a világ ura!”
Huszonhárom évesen Leonardo DiCaprio a világ egyik legnépszerűbb és leginkább csodált alakjává vált. – „Az amazóniai esőerdő mélyén élő pucér emberek is felismertek”
– meséli hitetlenkedve a színész, akire a földkerekség
minden lánya vágyott. Leó sztár lett, ráadásul mind közül
a legfényesebb. Sok kortársa számára hasonló helyzetben a pénz, a hírnév és a végtelen dicséret mérgező kombinációvá vált volna, DiCaprio azonban ahelyett, hogy a
következő kasszasiker után ment volna, mindent megtett,
hogy lerázza magáról a Titanic aranyláncait. Csak olyan
filmekhez csatlakozott, amelyeknek értelmét látta. Most
pedig, 41 évesen nem arra használja a kinézetét és az
adottságait, hogy elterelje a figyelmet a lényegről, hanem
hogy könnyebben megmutassa a kortárs férfi szorongását, félelmeit, fájdalmát, illúzióit, kicsapongásait és spirituális zavarát. Mindeközben törékeny bolygónk jó lakosaként idejét, nevét és nem mellesleg pénzét szenteli több
olyan ügynek, amelyek az őslakos kultúrák megőrzését, a
szibériai tigris megmentését, vagy épp a klímaváltozás és
a globális felmelegedés megállítását karolták fel.
Tágabban értelmezve ilyen ügy nemrég bemutatott filmje,
az Alejandro Gonzalez Iñarritu által jegyzett A visszatérő
is, mely egy hősies túlélés története az 1820-as évekbeli
vadnyugaton. Maga a forgatás kilenc hosszú hónapig tartott, többször mínusz 40 fokban, nagyon nehéz körülmények között. A bosszúállás krónikája a természeti kincsek
utáni hajszáról és a természet kizsákmányolásáról is szól,
illetve az őslakosok kiirtásáról. A film témája végső soron
az ember és a Földanya közötti kapcsolat.
Miután a DiCaprio által játszott karaktert élve eltemetik, ő 200 mérföldön keresztül vonszolja sebesült testét, hogy bosszút álljon. A főszereplő nem sokat beszél
a filmben, többnyire csak hörög, annál többet mutat
viszont a szeme. És most, négy jelölés és nulla győzelem
után mindenki biztosnak tűnik abban, hogy végre eljött
Leó ideje, és hozzátehet egy új címet amúgy is lenyűgöző
önéletrajzához: Oscar-díjas.
Stílus&Lendület: A visszatérő készítése máris a filmtörténet legendái közé tartozik; a film a tűrőképesség és
a férfiasság próbája mind a vásznon, mind a forgatást
tekintve. Utóbbi ugyanis a kanadai Sziklás-hegységben
és Argentína Antarktiszhoz közeli részén folyt.

Kevesebb párbeszédet akartam,
hogy szavak nélkül jeleníthessük
meg egy ember érzelmi utazását.

Leonardo DiCaprio: Szerintem mindannyian tudtuk,
mikor beszálltunk a filmbe, hogy olyan kalandra vállalkozunk, amely minden szempontból próbára tesz majd.
És így is történt. Ez volt a legnehezebb film, amit valaha
végig kellett csinálnom, a legnagyobb kihívás pedig egyértelműen a hideg volt, folyamatos küzdelmet jelentve. Még
olyan gépeket is ki kellett találni, amelyek megakadályozták, hogy kihűljünk az egyes jelenetek után. A hőmérséklet olykor mínusz 40 fok alá esett, és néha a kamerák sem működtek, annyira hideg volt. A kezünk pedig
állandóan sajgott. De volt egy szerkezet, amit elneveztem
polipnak – úgy nézett ki, mint egy hatalmas kézszárító,
nyolc kimeneti csővel.
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Ez melegítette a végtagjainkat. A film készítésével részben
az volt a szándékunk, hogy megtapasztaljuk, amilyen
hűen csak lehet, hogy mit csináltak a prémvadászok,
illetve azt a mentális küzdelmet, ami feltüzelte bennük
az élni akarást. A nap végén azonban én hazamehettem a hotelszobába, és fogalmam sincs, hogy bírtam
volna ki azt, amit ezek az emberek csináltak.
S&L.: Evett nyers halat és nyers bölénymájat is.
Tényleg elfogyasztotta?
L. D.: Mondjuk úgy, hogy igazi bölénymáj volt.
S&L.: Került már extrém helyzetekbe a saját életében
is? Olyanokba, mint Iñarritu filmjében?
L. D.: Számos szélsőséges helyzetet megéltem, kezdve
a búvárkodástól az ejtőernyős ugrásig. És volt egy
csomó halálközeli élményem is, ehhez szinte tehetségem van. De nem, semmi, a filmben történtekhez
hasonló nem volt eddig. Semmi ahhoz fogható, amit az
emberek átéltek a vadonban.
S&L.: A visszatérő a vadnyugaton játszódik, 1823-ban,
egy kemény, törvények nélküli vidéken. Mi ennek a mai
vonatkozása?
L.D.: Lecsupaszítva a film egy ember túléléséről szól.
Azonban sok minden túlmutat ezen, érzékeny kérdéseket érintve. Alejandróval (a rendezővel – a szerk.) jól át is
beszéltük a témát. Fontos, és a jelenre is kiható kérdés az
ipari forradalom, a népvándorlás, és az, hogy kizsákmányoljuk a természetet. És ilyen az indiánok kiirtása is. Továbbá
a bálnaolaj- és szőrmekereskedelem, valamint az aranyláz
is. Számomra e kérdéseknek nagyon is vannak mai vonatkozásai, hiszen még mindig ugyanez folyik, csak most olajért és bányászatért csináljuk. És még mindig kiűzünk őslakosokat a területükről, és feláldozzuk a teljes kultúrájukat,
hogy kimeríthessük a természeti erőforrásokat.
S&L.: Szinte szavak nélkül kommunikál a filmben, többnyire csak a szemével.
L. D.: Számomra ez volt az izgalmas része a dolognak.
Mikor elolvastam a forgatókönyvet, elkezdtem biztatni
Alejandrót, hogy még több szöveget húzzon ki. Kevesebb
párbeszédet akartam, hogy minél inkább szavak nélkül
jeleníthessük meg egy ember érzelmi utazását.
S&L.: Ön tagadhatatlanul olyasvalaki, aki sok mindent
megkapott az élettől. Hiányol bármit is?
L. D.: A magánéletemet tekintve nincs miért panaszkodnom. Úgy nőttem fel, hogy kívülállónak éreztem magam,
és még mindig így érzek. Az az érzésem, hogy ez az egész
egy nagy illúzió. Mégis, amikor a nap végén ott van körülöttem egy csomó kiváló ember, nagyon is szerencsésnek
érzem magam – nemcsak a karrierem miatt. Ha valaki azt
hallaná tőlem, hogy erre vagy arra vágyom még, szégyellném magam, hiszen olyan hihetetlenül kegyes volt hozzám
a sors. Viszont sok mindent kívánnék a világnak. A tavalyi
volt a legmelegebb jegyzett év, mindenhol szélsőséges időjárási viszonyok uralkodtak, ami rémisztő.
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A bolygónkon mindenkinek erre kellene most odafigyelnie.
De tényleg. Mert ez a Föld több tízezer, ha nem több millió évre való átalakulásáról szól. Ami könnyen lehet, hogy
visszafordíthatatlan.
S&L.: El tudja képzelni, hogy olyan nőt válasszon társául,
aki nem osztozik a környezetvédelmi aggodalmaiban?
L.D.: Nem akarok konkretizálni, mert gyakran aránytalanul eltorzítják, amit mondok. Mégis, bárki, akivel vagyok,
fontos, hogy elkötelezett legyen a környezetvédelem ügye
mellett, és megértse annak szükségességét. Olyannal
például biztos nem tudnék együtt lenni, aki nem hisz a
klímaváltozásban.
S&L.: Ezek szerint nem áll a küszöbön nagy bejelentés?
L. D.: Csodálatos családom és barátaim vannak,
akikkel élvezem az életet. Nem szívesen beszélnék
a magánéletemről, de annyit elmondhatok, hogy nagyon
boldog vagyok.

címlapsztori

Ha valamire büszke vagyok, hát
azokra a döntésekre, amelyeket
fiatalkorom óta meghoztam.

S&L.: Mit képvisel az ön számára a pénz?
L. D.: Úgy vélem, az emberek nagyon is könnyen függővé
válnak attól a játéktól, hogy minél nagyobb és nagyobb
vagyont halmozzanak fel. Sokukkal találkoztam, és gyakran tényleg úgy jártak, hogy a pénz utáni örök hajszán kívül
nincs semmi más, amiből táplálkozhatnának. Persze én is
sikeres akarok lenni, egy bizonyos határig szeretnék olyasmivel foglalkozni, amivel pénzt kereshetek, hiszen mindenki szeret jól élni. Azt azonban nem engedhetem meg
magamnak, hogy a pénz megszállottjává váljak, mert
abból csak egy rettentő szomorú élet következne.
S&L.: És hogyan költi el a pénzét?
L. D.: Csak műalkotásokra szoktam túl sokat költeni.
Talán bizonyos darabokat nem kéne megvennem, de túlságosan szeretem a művészetet. És ebben sikeres is
vagyok, megszereztem például egy Andy Warhol-képet.
A legdrágább dolog viszont, amiért valaha pénzt kiadtam,
egy ház volt. Még a történet legelején, egy anyukámnak
szánt ingatlan. Aztán vettem neki egy másikat is.

névjegy

Leonardo Wilhelm DiCaprio
(1974. november 11., Los Angeles, Kalifornia)
– Keresztnevét Leonardo Da Vinciről kapta, mert áldott állapotú édesanyja a reneszánsz művész egy festménye előtt
állt, mikor a kis DiCaprio rúgott egyet.
– 16 évesen megkapja első komoly szerepét a Parenthood
(Vásott szülők) című sorozatban.
– 19 évesen megkapja élete első Oscar-jelölését a Gilbert
Grape című filmben nyújtott alakításáért.
– 1997-ben robban be igazán a köztudatba a Titanickal, mely
mind a mai napig a legtöbb bevételt hozó filmnek számít a
világon.
– Számos díjat nyert; legutóbbi filmjéért, A visszatérőért
BAFTA- és Golden Globe-díjat kapott (a harmadikat), valamint Oscar-díjra is jelölték (immár ötödször).
– Jegyzett demokrata; 2004-ben John Kerry szenátort,
2008-ban pedig Barack Obamát segítette a kampányban.
– Szívügye a környezetvédelem; házát napkollektorokkal
látta el, hibrid autóval közlekedik, és rengeteg pénzt szán
a zöld ügyek támogatására.

S&L.: Semmi drága luxuscikk vagy egzotikus kísértések?
L. D.: Na jó, dzsekik. Nem vagyok a nagy, feltűnő autók
vagy a magánrepülők embere, ilyesmim nincs. Csak a
művészet és a dzsekik. Ez egy ilyen furcsa vonzódás, mint
a nőknél a cipők. Meglátok egy dzsekit, és hiába van egy
teljesen ugyanolyan, ennek kicsit más a gallérja, a tapintása kicsit bolyhosabb, kicsit puhább, szóval, bár ugyanúgy néznek ki, nem bírom otthagyni.
S&L.: És az Oscar? A Golden Globe? A mindenféle trófeák és díjak? Ezek mennyire fontosak önnek?
L. D.: Aki azt mondja, hogy nem fontos neki az elismerés, az hazudik. Viszont az az igazság, hogy ezt nem lehet
irányítani. A teljesítmény és a befektetett munka mindig
magáért beszél. A színészek beszélhetnek a szerepükről, amennyit csak akarnak, ettől függetlenül az emberek
mégis személyes síkon reagálnak a filmre, és ilyenkor már
nem tehetünk semmit. Elvégeztetett. Nem mehetsz vissza
az időben, hiszen már beleégett a celluloidba. A közönség
pedig megnézi, és nem lehet olyat mondani, amivel meg
győzheted a nézőt arról, hogy szeresse vagy ne szeresse
azt, amit lát. Az egyetlen, amit megtehetsz, hogy jó döntéseket hozol, és ha valamire büszke vagyok, hát azokra a
döntésekre, amelyeket fiatalkorom óta meghoztam.
Amit viszont tehetsz: igyekszel egyre jobb lenni, szabadabbá válni, és több lehetőséget megragadni. És amikor
elérkezik a nap, akkor olyan keményen dolgozol, ahogy
csak bírsz, minden követ megmozgatsz, minden lehetőséget végiggondolsz, bátran és teljes szívvel szenteled
magad a munkának. Végül pedig az emberek reagálnak
erre. Vagy nem. Ennyit tehetsz te.
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Ilyen volt az
-szezon

Oscar

Amikor ezt az összeállítást írom, még nem
tudni, kik lesznek idén az aranyszobrosok,
de azt már a nyertesek listája nélkül is
kijelenthetem: jó filmek versenyeztek az idén.

A

jelöléseket kísérő botrány – sokan felháborodtak, hogy
a színészek kategóriáiban nem volt afroamerikai jelölt,
mások pedig a felháborodásokon háborodtak fel – majd
jövőre mutatja meg hatását. Nem lesz ez üdvös senkinek: az
Oscarnak pláne nem. De nézzük, mi volt most!
Remek filmek, de tényleg. Örvendetes, hogy az Akadémia észrevett két kiemelkedő műfaji filmet is: George Miller bravúros
akciómoziját, a Mad Max – A harag útját nem kevesebb mint tíz
jelöléssel tüntették ki. Bizony, hatalmas dolog ez, hiszen a posztapokaliptikus mozisorozat negyedik darabja tömény látványkoktél, s ezzel az Oscar is kimondta azt, amit elég ritkán szokott bevallani: hogy az akciófilm is művészet. Hasonló a helyzet
a hét jelölést szerzett Mentőexpedícióval: Ridley Scott (nagyrészt
Magyarországon forgatott) regényadaptációja igazi popcornmozi,
életigenlő, mozgalmas sci-fi, melynek legnagyobb erénye, hogy
fantasztikusan szórakoztató.
De az úgynevezett komolyabb filmek headlinerei között is szinte
kizárólag jelentős élményeket találunk: a Saul fia, amellett,
hogy magyar, igazi remekmű, csakúgy, mint Franciaország nevezettje, a Mustang. A Spotlight talán a legkatartikusabb újságírós mozifilm Az elnök emberei óta; Steven Spielberg régen volt
akkora formában, mint a Kémek hídja készítésekor; A szoba
sokkal többet tudott mutatni, mint a minden évben kötelező,
független favoritok általában – A nagy dobás pedig bebizonyította, hogy a gazdasági válságról is lehet olyan filmet csinálni,
mely fergetegesen vicces és elszomorítóan realista egyszerre.
No és persze ott volt Leonardo DiCaprio és az ő medvés mutatványa! A Birdmannel tavaly irtó nagyot alkotott Alejandro González
Iñárritu tulajdonképpen azért fejezhette be oly epikusan A visszatérőt, mert a 2015-ös Oscar-gála után bármit megtehetett. Ami
pedig magát a kétségtelenül bravúrosan kivitelezett filmet illeti,
szerintem közel sem olyan jelentős alkotás, mint ahány díjra
jelölték (12), de az már a felvezető kampányon is érződött, hogy
nem is ez volt a lényeg – hanem az, hogy mindenki Leója megint
komoly eséllyel indulhasson az Oscarért.
Az Akadémia egyébként tényleg ügyesen szórta szét a jelölteket:
Sylvester Stallone csodálatos volt a kvázi Rocky-folytatásban,
Charlotte Rampling az európai filmszínészet legizgalmasabb színeit mutatta be a 45 évben, valamint Ennio Morricone sokadik
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mozi
Az Oscar után is van élet?
Hát hogyne lenne! A nyári blockbuster szezon teljes felpörgésére ugyan még várni
kell, ám, aki tavasszal akar egy jót mozizni, az sem fog unatkozni! Sőt még február
végéről érdemes megemlíteni a Coen testvérek szatíráját, az Ave, Cézár!-t – kihagyhatatlan. Március elején az Oscar is visszaköszön kicsit: mozikba kerül a Saul fia
egyik riválisa, a dán Egy háború, mely igazán kiváló és megrendítő alkotás. A hónap
végén érkezik egy érdekes hangulatú sportvígjáték, az Eddie, a sas, az idei Sundance
Fesztivál meglepetésfilmje, április legelején pedig a Vándormadarak készítőinek legújabb természetfilmjét, az Évszakokat is bemutatják nálunk – az európai vadvilág történetét feldolgozó alkotás a hírek szerint egészen lenyűgöző, példátlan utazásra hív!

jelölésével az Akadémia talán utoljára adta meg magának az esélyt, hogy egy régi, kellemetlen adósságot törlesszen a mozitörténelem talán legfontosabb zeneszerzője felé.
Két apróság volt csupán, ami szemet szúrhatott a jelöléseket böngészve: az egyik, hogy a Carol című, egészen
kivételesen gyönyörű szerelmes film hiába kapott hat
jelölést, a legjobb film és a legjobb rendező kategóriából kimaradt, ami azért erős tévedésnek tűnhet. A másik,
hogy a valamennyire hasonló témájú, ám szinte elviselhetetlenül giccses A dán lány négy Oscar-jelölése durva túlzás: ennél kellemetlenebb szépelgést még
a szezonon kívüli mezőnyben is csak keveset találni.
Hozzáteszem gyorsan: szerencsére.
Kovács Gellért „filmszerész”

Vízer Balázs személyes
kedvence: Spotlight
„Édesanyám mindig is újságíró
volt, szóval a régi, »analóg« újságkészítés nosztalgikus érzéseket vált ki, az
oknyomozó újságírást viszont csak olvasom, azt sem mindig, pedig kéne – talán
mi is máshol tartanánk, ha ez idehaza
erősebb lenne. Tom McCarthy filmje példásan mutatja be, hogy mindez hogyan
működik, de túlmutat a munkán, a motivációt és a felelősséget is melléteszi, de
úgy, hogy egy percig sem akar bombasztikus vagy manipulatív lenni, amiért le a
kalappal.”

Tóth Csaba személyes
kedvence: A szoba
„Van egy rossz szokásom,
hogy mindig az esélytelen kis
filmnek szurkolok a mezőnyből,
és ez idén sem változott. A szoba egy
igazi kis gyöngyszem, amely nemcsak
formailag izgalmas – gyakorlatilag két
film egyben –, hanem mondanivalója is
van bőven, és ezt nem rágja a szánkba.
Elgondolkodtat és a szívünkre hat, miközben többet mond a szülői szeretetről,
mint száz Elrabolva-film együttvéve.”

Kovács Gellért személyes
kedvence: A nagy dobás

jelöltjei,
A legjobb film kategória
szerint
három mag yar kritikus
(az adható maximális pontszám: 5)

Vízer Balázs,
Port.hu

,
Tóth Csaba, VOX , Kovács Gellért
rt
úrpa
Kult
,
VOX
Mozimagazin

„Mivel kollégáim a három kedvencem közül kettőt jó érzékkel kipipáltak, marad a harmadik. Meglepetés volt ez a film, nemcsak
azért, mert Adam McKay készítette,
aki eddig szinte csak Will Ferrellvígjátékokban jeleskedett, hanem azért
is, mert tényleg nagyon ritkán szokott
összejönni az, hogy egy sztárokkal teletűzdelt mozi ilyen virtuóz módon legyen
képes egy nagyon komoly téma veséjébe
látni. Ilyen az, amikor a legszélesebb
mosoly fagy az arcunkra, de ezt egyáltalán nem bánjuk, sőt!”

Brooklyn
Kémek hídja
Mad Max
Mentőexpedíció
A nagy dobás
Spotlight
A szoba
A visszatérő
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példakép

Dr. Máttyus Anna
és az Aprónép Alapítvány

Rajz, kutya és élmény
a gyógyulásért
Gyermekekkel dolgozni az egyik
legtöbbet adó és követelő hivatás,
miközben segít tisztának és örök
fiatalnak maradni. De mi történik
akkor, ha ezek a gyerekek komoly
problémákkal küzdenek és
segítségre szorulnak?

„Volt olyan kis betegünk, aki úgy érkezett hozzánk, hogy nem
beszélt és csak felnőtt segítségével járt. Távozásakor viszont már
pár szót ki tudott mondani, és önállóan mert lépéseket tenni” –
meséli dr. Máttyus Anna, aki a János Kórház budai telephelyének
Gyermekpszichiátriai Rehabilitációs Osztályát vezeti, miközben
az Aprónép Alapítvány segítségével élményterápiát szervez és
nyújt pszichés betegségekben szenvedő gyerekeknek. „Óvodás
kortól 18 éves korig érkeznek hozzánk betegek, de vannak,
akiket még felnőttkoruk elején is gondozunk, hisz nincs hova
továbbküldeni őket, meg nem is lehet egyik napról a másikra
megválni tőlük a hosszú terápiás kapcsolat után. Egy lelki folyamatnak ideje van, a terápiát nem lehet sürgetni.”
A MOL Gyermekgyógyító Program által támogatott Aprónép
Alapítvány célkitűzése a budai régió gyermekegészségügyi ellátásának támogatása, különös tekintettel a Szent János Kórházon
belül működő gyermekosztályokra. A rehabilitáció nagyon összetett folyamat, a művészetterápia és az élményterápiák gazdag
eszköztárukkal a gyerekek gyógyulását nagymértékben segítik. „A problémákkal küzdő gyerekek jellemzően nehezen megközelíthetőek, a foglalkozások alatt viszont egy másik világ nyílik
meg előttük. Látni, ahogy egy általuk készített rajz, agyagszobor vagy akár egy bábjáték közben kirajzolódik a saját történetük
egy része. Ez nagy előrelépésnek számít, hiszen sikerül közölniük
valami olyasmit, amire szavakkal nem voltak képesek” – magyarázza a doktornő.
Dr. Máttyus Anna gyermekpszichiáter
A Szent János Kórház osztályvezető főorvosa,
az I. Sz. Gyermekklinika Gyermek- és ifjúságpszi
chiátriai osztályának korábbi szakorvosa.
2012-ben már részt vett a MOL Gyermekgyógyító
Program egyik nyertes pályázatának megalkotásában és gyakorlati megvalósításában.
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Egy lelki folyamatnak ideje van,
a terápiát nem lehet sürgetni.

A hangulat-, evés- vagy magatartászavarokkal, beilleszkedési problémákkal küzdő, vagy nehéz szociális környezetben élő, illetve bántal
mazott gyermekek gyógyulásához elengedhetetlenek a különféle
terápiás foglalkozások, mint a zene-, a mozgás- vagy az élményterápia.
„Az élményterápia olyan, mint játszva tanulni, tapasztaláson keresztül fejlődni. Segít továbblépni az elakadásoknál, más eszközzel láttatja,
amit nem veszünk észre, vagy nem akarunk észrevenni, és mutathat
megoldást, másfajta működést.”
Olyan is előfordul azonban, hogy minden próbálkozás ellenére megtor
panunk, ilyenkor egy másik, feltétel nélkül szerető és elfogadó élőlény
még segíthet a gyermekben nyomot hagyott sérülések feloldásában.
„A közelmúltban érkezett hozzánk egy kis beteg, aki már megjárta az
ország különböző intézményeit, évekig állt terápia alatt. A kutyaterápia
után mégis ezt mondta: ››Ez az, amit a jövő héten várni fogok, amiért
érdemes jobban lennem.‹‹”
A pszichiátriai rehabilitáció önálló telephelyen működik a második kerületi zöldövezetben, így a környezet kifejezetten alkalmas a komplex terápiás feladatok ellátására, emellett azonban az alapvető eszközök is
hatalmas költségekkel járnak. „Nagyon fontos a család bevonása, valamint, hogy minden egyes gyereket saját magához mérjünk, és a javulást
is a saját problémáihoz viszonyítva értékeljük. A hangsúly azon van, hogy
ott legyünk a gyerekek mellett. Közben nekünk is erőt ad a szülőktől és
a MOL Gyermekgyógyító Programtól érkező támogatás, mely az apró dolgoktól kezdve a legnagyobbakig terjed. Ezeknek köszönhetően tudjuk,
hogy nem vagyunk egyedül!”

Boosterjet turbómotor

Suzuki Vitara S — üzemanyag-fogyasztás: 4,7-6,4 l/100 km, CO2-kibocsátás vegyes használat mellett:
121-128 g/km. A kép illusztráció, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletek: www.suzuki.hu

Dinamikus design

natúra

Győzzük le
a tavaszi

fáradtságot!
Vajon tavaszi rosszkedvünk
tudományosan igazolható jelenség,
vagy csak ezzel magyarázzuk a
lehangoltságunkat? Eláruljuk:
a tavaszi fáradtság nagyon is
létező jelenség, de tünetei
enyhíthetők.
Dr. Radics Judit pszichiáter,
pszichoterapeuta, alvásszakértő

R

eggelente úgy ébred, hogy a fürdőszobáig sincs
kedve elmenni, nemhogy a munkahelyére? Kora
délután már olyan fáradt, mintha legalább is egy
ultramaratonon lenne túl? Este pedig nem is érdekli, mi
lett a kedvenc sorozatának a vége? Ha önnek is ismerősek ezek a tünetek, ne aggódjon: mindez csupán a szervezet reakciója a téli üzemmódról a tavaszira való átállásra.
Ráadásul néhány praktikával orvosolható.

Hormonok és vitaminok
A tavaszi fáradtság viszonylag jól ismert jelenség,
amely főleg a nők, a fiatalabbak és középkorúak körében
fordul elő, de a férfiakat és az idősebbeket sem kíméli.
Dr. Radics Judit pszichiáter szerint a jelenség hátterében
komplex okok állnak, amelyeket alapvetően két nagy csoportra oszthatunk. „A fáradtságérzet kialakulását elsősorban a hormonháztartásunk megváltozott működése
okozza, melyben két hormon, az alvási ciklust irányító
melatonin és a boldogsághormonnak is nevezett szerotonin játszik fontos szerepet. A sötét téli hónapokban
ugyanis megnő a melatonin mennyisége, aminek következtében nagyobb az alvásigényünk is. A hónapokig tartó
fényhiány miatt pedig szerotoninhiány alakul ki a szervezetünkben, ami negatívan befolyásolhatja a hangulatunkat” – fogalmaz a szakértő.
A tavaszi fáradtság másik oka a vitaminhiány. Tél végére
ugyanis többnyire átállunk a zsírban gazdag és kalóriadús étkezésre, a friss gyümölcsökből és zöldségekből
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Kimerült gyerekek
A tavaszi bágyadtság a gyerekeknél is előfordul, a megoldás pedig a felnőttekéhez
hasonló: több és intenzív mozgással, egészséges, vitamindús táplálkozással, szabad
levegőn tartózkodással javítható a kicsik közérzete. Ha azonban a fáradtság olyan mértékű, hogy az az iskolai teljesítmény rovására
megy, akkor indokolt szakemberhez fordulni.
Azoknál a gyerekeknél ugyanis, akiknél
jelentősen gyengébb a tanulmányi eredmény
az első félévben a másodikhoz képest, érdemes arra gyanakodnunk, hogy érzékenyebbek a napfényhiányra és ez okozza a teljesítménybeli romlást.

natúra

Kellő vitamin
bevitellel és
legfőképpen
minél intenzívebb
testmozgással
enyhíthetők
a tünetek.

kevesebbet fogyasztunk, így pedig vitaminból és ásványi anyagból is kevesebb jut a szervezetünkbe. Ráadásul
hideg időben általában kevesebbet is mozgunk, és ritkábban tartózkodunk a szabadban, a mozgáshiány pedig lassítja az anyagcserét, amely a kondíciónkra is hatással van.
Mindezek eredményeképpen jön létre az a kellemetlen
állapot, amelyről a bevezetőben szóltunk: a megnövekvő
alvásigény, a folytonos álmosság, a fáradékonyság és az
ellustultság kora tavasszal mind jelentkezhet. A fizikális tüneteken túl gyakori a kedvetlenség és a melankólia
is – a sokak által ismert „semmihez nincs kedvem” állapot. De ez nem minden, a szakember szerint ehhez járulhat még általános motivációcsökkenés is, ami súlyosabb
esetben a munkahelyi teljesítményt is komolyan befolyásolhatja. „Rosszkedv ellen sokan az evésbe menekülnek, és édességgel igyekeznek pótolni a boldogsághormonokat. Ekkor viszont általában jönnek a pluszkilók is”
– mondja Radics Judit.

Akkor mit tehetünk?
Egészséges életmóddal – elsősorban a rendszeres napi
ritmus betartásával, kellő vitaminbevitellel és legfőképpen
minél intenzívebb testmozgással – enyhíthetők a tünetek.
„De hát alapvetően is fáradt vagyok – még sportoljak is?”
– a paradoxon talán több olvasóban is felmerült. Pedig a
hosszútávú mozgások garantálják az endorfin termelődését. A mozgásformát persze ezúttal is érdemes személyre
szabottan megválasztani. Vannak, akiknek a „férfias” és
komoly fizikumot igénylő sportok, másoknak a labdajátékok szereznek örömet, és egyre többen akadnak, akik
inkább a csendes, meditatív formákat részesítik előnyben. Napjainkra a jóga számos válfaja elterjedt hazánkban is, az izzasztó hot jógától a spirituálisabb színezetű

kundalini jógáig. És egyre népszerűbb a szabadban, vagyis
leginkább a városi parkokban végzett, ún. gerilla (közösségi) jógázás is, mellyel különösen jót tehetünk szervezetünknek. Hiszen a napfény mennyiségét ugyan nem tudjuk befolyásolni, az első tavaszi sugarakat viszont nagyon
is kihasználhatjuk: mozogjunk tehát minél többet világosban, a szabadban! Így talán hamarosan a szervezetünk is
átáll a tavaszi időszámításra, és a természettel együtt mi
is felélénkülünk.

8

tipp lehangoltság
ellen – testnek
és léleknek

Étel: Naponta többször keveset együnk, és sok zöld
séget-gyümölcsöt fogyasszunk. Különösen figyeljünk
a B5 -vitamin- (pisztráng, tojássárgája, máj, diófélék,
camembert) és a B6 -vitaminforrások (olajos magvak,
lencse, tonhal, lazac) fogyasztására.
Ital: Tartsuk be a minimum két liter folyadék/nap
szabályt.
Zuhanyozás: A meleg, lazító kádfürdőzés helyett ezúttal
inkább váltott hideg-meleg vízzel zuhanyozzunk, ez serkenti a vérkeringést.
Szauna: A szaunának kiváló stresszoldó és méregtelenítő hatása van.
Mozgás: A fizikai aktivitással is jelentős mennyiségű
örömhormont pótolhatunk – nem is beszélve a bensőséges szerelmi együttlétekről.
Reggeli: Egész évben fontos, de tavasszal, mikor egyébként is könnyebben merül le a szervezetünk, figyeljünk rá,
hogy a reggeli energiamennyiséget mindenképp bevigyük.
Nevetés: Történjen az társasjátékozás közben, vagy egy
bugyuta filmvígjáték hatására – a nevetés minden esetben felszabadító! Ahogy a mosolygás is. Törekedjünk rá
minél többször.
Ki a szabadba: Ha süt a nap, legalább tíz percre menjünk ki a levegőre, máris érzeni fogjuk jótékony hatását.
2016. március | stílus&lendület |
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életmód

Az az éltető

zöld!

Tavaszi virágos teendőink
Kert hiányában egyre többen
válunk lakás- vagy balkonkertésszé,
hiszen így lehet saját zöldségünk,
színpompás virágunk, dzsungel
a szobánkban. A kertészetekben járva
nehéz megállni, hogy ne csapjunk
le mindenre, ami zöld vagy virágos.
De mi lesz szerzeményeinkkel,
miután lakótársainkká válnak,
hogyan viseljük gondjukat?

N

agyobb a teherbírásunk, és kisebb eséllyel leszünk
betegek, ha a közvetlen környezetünkben növények élnek. Ráadásul sokuk arra is képes, hogy
megtisztítsa a levegőt, ami egyébként káros anyagokkal és elektromos berendezéseink miatt túl sok pozitív
töltésű ionnal van tele. Lakás vagy erkély, egyre megy,
a lényeg, hogy zöld társaink segítenek nekünk, mi pedig
szeretnénk őket sokáig megtartani.

Tavaszi „földmunkák”
Ahogy megérkezik a tavasz, növényeink biológiai órája
is jelez, és a hosszú téli nyugalom után igényelni kezdik
az intenzívebb törődést. Ahogy egyre több a fény, beindul a növekedés, amit gyakoribb locsolással és tápoldatozással kell támogatnunk. Lesz olyan is, amelyiket át kell

Átültetési
alapszabály

Növényünket az eredetihez
képest mindössze 2–4 centivel
nagyobb cserépbe ültessük
át, illetve az első hónapban ne
tápoldatozzuk, mert kiég. Tegyük
a frissen költöztetett növényt
világos helyre, de semmiképp
sem tűző napsütésre. Locsoljuk
összegyűjtött eső- vagy már
kihűlt forralt vízzel.

ültetnünk, és erre a tavaszi időszak a legoptimálisabb –
ez elsősorban azokra a darabokra vonatkozik, amelyek
egyszerűen kinőtték a cserepüket, vagy ideiglenes tartóban voltak, ami épp csak arra volt elegendő, hogy elhozzuk benne a boltból, továbbá az a növény is frissítést kér,
amelynek két évnél régebben volt cserélve a földje.
A növények ugyanis hamar felélik a hozzáférhető tápanyagot, így nem csoda, ha egy idő után már nem fejlődnek.
A nagyobb, kifejlett példányokat ne bolygassuk a cserepükben, csupán a felszínen cseréljük újra a régi földjüket.

életmód

Fellélegezhetünk

A szakirodalom úgy tartja, amellett,
hogy a növények jelenléte hangulatunkra, de még teljesítményünkre is jó
hatással van, bizonyos fajták a légzést
is megkönnyítik. Ilyen például több
filodendron faj, a vitorlavirág, a borostyán, a kis levelű fikusz, de a krizantém és a gerbera is.

Falak közül az erkélyre
Március végén – április elején virágaink elhagyhatják a
szobafogságot. Arra azonban ügyeljünk, hogy még a leginkább fénykedvelők sem szeretik a téli sötétség után a
tűző napsütést, így ha csak napos oldalon van helyünk,
készítsünk nekik árnyékolóhálót. Ha a földszinten lakunk,
tartsuk észben, hogy talaj menti fagyok akár május elejéig is előfordulhatnak, így
vagy később tegyük ki érzéA legjobb virágföld
keny növényeinket, vagy
helyezzük őket asztalra, állés
ványra. A szabad levegőre
való kiköltöztetésre a legtöbb
növény alkalmas, sőt jót is
keverékéből áll.
tesz nekik az állandó fény és
friss levegő. A cserepet tegyük
egy nagy, nedves tőzeggel és virágfölddel teli edénybe,
így megakadályozva a gyors kiszáradást.

TIPP

60% föld
40% tőzeg

Ha kezdők vagyunk…
A balkonra persze nemcsak szobalakóink költözhetnek ki,
hanem új jövevények is. Egy átlagos erkélyen szinte minden virág és zöldségféle sikerrel termeszthető, csupán
a fény- és vízigényükre, illetve a várható méretükre kell
ügyelni. Tervezéskor tartsuk szem előtt, hogy sok növény
a kezdeti méretéhez képest nagyot fog nőni,

így ne csüggedjünk, ha balkonládánk az ültetéskor
még kissé foghíjas képet mutat, a gyorsan cseperedők
meghálálják még előrelátásunkat.
Menjünk biztosra! Válasszunk viszonylag igénytelen
dísz- és fűszernövényeket. Ilyen a cserjés margitvirág,
a sétányrózsa vagy bokros verbéna, a fűszerek közül
pedig a kakukkfű, a majoránna, a rozmaring és a menta.
Ezek tűző napon és félárnyékban is kiválóan fejlődnek,
és akkor sem kell aggódnunk, ha néha megfeledkezünk
a locsolásról.
Ha szeretjük a vidám színeket, próbálkozzunk bátran fuksziával. Ez ugyan egy fokkal igényesebb fajta, de ha félárnyékban tartjuk, valamint ügyelünk víz- és tápanyagigényére, megszámlálhatatlan mennyiségű virág lesz a
jutalmunk. A leanderhez hasonlóan azonban télen a fuksziát is hűvös, 4-9 fokos, világos helyiségben kell tartani,
így nem maradhat a szabad levegőn.

Mikor nem vagyunk otthon
Növényeink komoly ellensége a sötétség és szárazság.
Ha hosszabb utazásra indulunk, s a lakást besötétítve
hagyjuk, akkor is legyen egy szoba, ahova összegyűjtjük
a zöldeket, ide pedig engedjünk be fényt vagy állítsunk
időzítőt, hogy napi több órát mindenképp világosban töltsenek a növények. Másik rendszeres probléma, hogy
mire hazaérünk, locsolószemélyzet híján virágaink fele
elszárad. Ezt egy egyszerű rendszerrel kiküszöbölhetjük:
helyezzünk a cserepek mellé egy nagy tál vizet, s abból
vezessünk át egy-egy pamutzsinórt a cserepekbe,
a földbe. A zsinór két vége legyen egy magasságban –
ezzel kész is az automata „nedvesen tartó” rendszer.

TIPP Gyümölcsöskert az erkélyen

Unjuk, hogy soha nem jutunk igazán
jó ízű eperhez? Termesszük magunk!
A csüngő földieper kimondottan
alkalmas a balkonlétre. A palánták
március közepétől augusztus közepéig
bármikor elültethetők. Használjunk
jó minőségű, tápdús virágföldet, és
ne feledkezzünk meg a tápanyagok
rendszeres utánpótlásáról
sem. Bár a csüngő eper
már önmagában is
csodás, díszítő
értékét tovább
fokozhatjuk, ha
rózsaszín virágú
fajtát választunk.
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életmód

Húsvéti nyúl

lakótársnak?

Fürkésző szempár, örökké szaglászó orr, felfelé
meredő (vagy éppen lekonyuló) fülek – az utóbbi
időben elterjedt a törpenyulak házi kedvencként
való tartása. De azonkívül, hogy selymes és bájos,
mit kell tudnunk róla?

H

elyes tartás és etetés mellett a nyulak átlagéletkora 6-7 év, de maximálisan akár 12 évet
is élhetnek, a nyúltartás pedig komoly felelősséggel és költségekkel jár. A hosszúfülű érzékeny
lelkű állat, így csak akkor döntsünk mellette, ha egy
évtizeden át biztosítani tudjuk számára a megfelelő
gondoskodást!

Tapsifüles-szükségletek
Ketrec
Alapszabály, hogy az állatnak a felnőttkori testtömegével számolva kilónként két négyzetméter helyre van
szüksége. A forgáccsal felszórt ketrec magassága
legyen legalább 50 cm, vagyis a nyuszi tudjon benne
két lábra állni. A szakboltban lehet kapni a nyúltartáshoz megfelelő, golyós itatóval és külső szénatartó
ráccsal ellátott ketrecet. Fontos beszereznünk nyuszivécét, bele való alommal, így a kisállat könnyen szobatisztaságra szoktatható.
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Etetés
A nyulak három-négy hetes koruk után térnek át a tejről a szilárd táplálékra. A törpenyulak többsége sajnos
emésztési problémák miatt pusztul el idő előtt, ezért
a nyuszik etetéséről mindenképp kérjük ki szakember véleményét – mert a köztudatban nyúleledelnek
vélt ételek (pl. nedves fű) könnyen kedvencünk halálát okozhatják. A legjobb, ha a nyúl táplálékának alapját a boltokban kapható nyúltáp, illetve a jó minőségű
széna jelenti. Fontos, hogy mindig legyen friss vize is.

Viselkedés

5

Gondoskodó gazda mellett a nyulak hamar megszelídülnek, sőt igénylik az érintést, a simogatást.
Mozgásigényük igen nagy, így csak akkor vállaljuk a
nyúltartást, ha naponta több órára biztosítani tudjuk
számukra a szabad ugrándozás és játék lehetőségét.
Alkonyatkor és hajnalban a legaktívabbak, ilyenkor
ugyanis hajlamosak addig zörgetni a ketrecüket, amíg
fel nem kelünk hozzájuk. Rágóösztönüket sokszor a
lakás berendezésén és a vezetékeken élik ki – ezért
tegyünk faágat a ketrecükbe, és figyeljünk a szabadon
levő állatra, ugyanis nem gonoszságból, de hajlamos
mindenen koptatni a fogait. Ez alól a szobanövények
sem jelentenek kivételt, melyek többsége mérgező,
így figyeljünk rá, hogy nyulunk semmi esetre se érje
el őket. Továbbá azt se feledjük, hogy a törpenyulak
az üregi nyulakkal állnak rokonságban, így lételemük
az ásás-bujkálás. Erről leszoktatni nem tudjuk őket,
fogadjuk el, azonban alkalmazkodhatunk hozzá: többek között a lakás bujkálásra csábító pontjainak (pl.
kisebb-nagyobb rések a bútorok között) lezárásával.

top

Egészség

Oroszlánfejű törpe
A rókanyúl és a belga törpenyúl keresztezésével kitenyésztett fajta jellegzetessége az
oroszlánokéra emlékeztető sörény. Az átlagnál több gondozást igénylő, gyapjasabb szőrzete a sörényen kívül normál hosszúságú, felálló fülei viszonylag nagyok, úgy 5–7 cm-esek,
testsúlyuk pedig 1-2 kg között mozog.

Házi kedvencünket évente mindenképp oltassuk be,
hiszen a rovarok által terjesztett vírusos mixomatózis,
illetve a vérzékenység is veszélyes rájuk. A beltenyészetből származó nyulak jóval életképtelenebbek, betegesebbek, ezért igyekezzünk megbízható tenyészetből,
származási lappal rendelkező nyuszit vásárolni.

Gyerek és nyuszi:
csak óvatosan!
Bár a nyuszik a gyerekek kedvencei,
alaposan gondoljuk meg, ha iskoláskorúnál fiatalabb csemete mellé vállalunk be nyulat. Zsákmányállatként
a nyúl ösztönösen fél a nagy zajtól, attól, ha üldözik; és akár bele
is pusztulhat abba, ha ráncigálják,
vagy, ha hirtelen mozdulattal felemelik. Ezért mindenképpen tanítsuk
meg gyerekünknek, hogy óvatosan
bánjon a kis kedvenccel, amelyik akár meg is marhatja vagy
haraphatja, ha szorult helyzetben érzi magát.

törpenyúl

Hermelin
A rövid és selymes szőrű állat az egyik legismertebb és egyben a legkisebb termetű törpenyúlfajta: a holland törpenyúlként is ismert állófülű nyuszi igazi kis szőrgombóc. Viszonylag
nagy fej, enyhén kidülledő szemek, rövid farok
jellemzi az ideális esetben csupán 1-1,2 kg
súlyú házi kedvencet.
Törpe kosorrú
Az utóbbi évtizedekben kitenyésztett, lógó
fülű fajtának számos színváltozata létezik.
Nevét az átlagnál nyomottabb, kerekebb
fejéről kapta. Testfelépítése izmos, szőrzete sűrű; ideális hosszúsága 22–28 cm, míg
súlya 1,5 és 2 kg között mozog. A fajta álló füllel
születik, ami 6 és 12 hetes kora között konyul le.

Oroszlánfejű törpe kosorrú
Törpe kosorrú nyuszi, az oroszlánfejűekre
jellemző sörénnyel. Ezzel együtt a kettő
külön faj, és mivel a koponyafelépítésük
különbözik, keresztezésükből beteg egyedek születhetnek. Az oroszlánfejű törpe
kosorrú nyuszik is álló füllel születnek, ami
általában másfél hónapos korukban változik.
Törpe rex
A nyolcvanas és kilencvenes években kitenyésztett
fajta úgy néz ki, mint a hagyományos, nagyobb testű
rex nyúl kicsinyített változata. Puha, rövid, jellegzetesen bársonyos tapintású bundája teljes szépségét
csak kifejlett korában mutatja. Mivel érzékeny a
hőmérsékletváltozásokra, a többivel ellentétben ez a faj csakis szobai tartásra ajánlott.
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gasztronómia

Húsvéti

tojásköltemények

Húsvéti vendégvárónak, vagy csak önmagukért is készíthetjük ezeket az egyszerű, ám annál finomabb, tojásból
varázsolt költeményeket. Süssük, főzzük, buggyantsuk,
vagy csak keverjük: ez a mindennapi alapanyag átváltozó
művészként viselkedik a konyhában.
26

| stílus&lendület | 2016. március

gasztronómia
Hozzávalók: 4 kenyérszelet, 10 dkg sonka szeletelve, 3 dkg reszelt sajt, diónyi
vaj, 2 tojás. A besamelmártáshoz: 2 dkg liszt, 2 dkg vaj, 3 dl tej, 2 ek. reszelt
sajt, só, frissen őrölt bors, frissen őrölt szerecsendió, snidling.

Croque Madame
Így készül:

1) Egy serpenyőben olvasszuk meg a besamelhez való vajat, majd szórjuk meg a
liszttel, és alacsony lángon kevergessük. 2) Mikor enyhén barnulni kezd, öntsük

fel a tejjel, és keverjük tovább, míg be nem sűrűsödik. Ekkor, még forrón, de már
a tűzről levéve adjuk hozzá a reszelt sajtot, kavargassuk, míg felolvad, és fűszerezzük ízlés szerint. 3) A kenyérszeleteket pirítsuk meg. Még melegen vajazzuk,
kenjünk rá besamelt, tegyünk rájuk sonkaszeletet, majd reszelt sajtot, és tartsuk
addig a sütőben, míg a sajt rá nem olvad a négy szelet kenyérre. 4) Ekkor vegyük
ki őket, mindre tegyünk még egy adag besamelt, és fektessük egymásra a kenyereket. Erre is tegyünk mártást, a tetejére pedig sajtot. 5) Tegyük vissza a forró
sütőbe, és amíg összeolvad, készítsünk egy-egy tükörtojást a tetejükre.
S&L-infó: a Croque Madame-ot a szendvicsek királynőjeként is
emlegetik. Elkészíthetjük a recept Croque Monsieur verzióját is azzal
a különbséggel, hogy ennek a tetejére nem kerül tükörtojás.

Zöldséges omlettroló
Így készül:

1) A rizst és a kockákra vágott zöldségeket pároljuk meg sós vízben,
majd elegyítsük őket, és tegyük félre, melegen tartva. 2) A tojáso-

kat üssük nagyobb keverőtálba, majd habverővel habosítsunk rajtuk. 3) Közben egy serpenyőben hevítsük fel a vajat, és dinszteljük
meg rajta az apróra vágott hagymát, majd öntsük bele a tojást is.
Lassan süssük, és folyamatosan figyeljük, nehogy megégjen az alja.
4) Amikor a teteje már megszilárdult, el is készült az omlett, ezért
vegyük le a tűzről. 5) Ekkor az előkészített zöldséges rizst terítsük
szét rajta, majd egy lapát vagy a kezünk segítségével tekerjük rolóvá.
Nem baj, ha kissé lapos lesz. Hosszú snidlingszálakkal kössük össze
az omlettrolót, majd vágjuk fel kisebb darabokra.
Hozzávalók: 12 tojás, 10 dkg vaj, 1 fej vöröshagyma, 20 dkg
rizs. Zöldségek ízlés szerint: paprika, zöldbab, borsó, répa, friss
snidling, só, frissen őrölt bors.

S&L-tipp:
Ha vékony tésztát
szeretnénk,
a 12 tojást és
a vajat is arányosan
osszuk 2-3 részre,
így töltsük meg
a rizzsel. Kisebb,
de könnyebben
kezelhető dara
bokat kapunk. Az
omlettbe tehetünk
apróra vágott friss
fűszernövényeket is.

Hozzávalók: 1 cs. rétestészta, 12 tojás, 10 dkg sonka, 1 vöröshagyma,
2 ek. apróra vágott snidling, só, frissen őrölt bors, friss kakukkfű, vaj.

Tojásos rétesfalatok
Így készül:

1) A rétestésztát szobahőmérsékleten pihentessük egy ideig, majd hajtsuk szét egy

vágódeszkán, és vágjuk fel akkora kockákra, amelyek épp kilógnak egy muffinsütő tepsi
mélyedéséből. 2) A mélyedéseket kenjük ki olvasztott vajjal, majd helyezzünk bele
négy, egymásra rakott tésztácskát. 3) A tojásokat verjük fel egy edényben, és adjuk
hozzá a finomra vágott vöröshagymát, valamint a csíkokra vagy kockákra vágott sonkadarabkákat. Sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük, majd jól keverjük el ismét. 4) A sütőformába bekészített tésztakosarakat töltsük fel velük, és toljuk 180 °C-ra előmelegített
sütőbe 20 percre, vagy amíg aranyszínűvé válik a tészta teteje.
S&L-tipp: A tojáshoz gyakorlatilag bármelyik kedvenc fűszerünket
hozzáadhatjuk, izgalmas lesz, ha szerecsendiót vagy sajtot reszelünk
bele, tetejét pedig friss fűszernövény-levélkékkel turbózzuk.
2016. március | stílus&lendület |
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Hozzávalók: A tésztához: 30 dkg liszt, 1 ek. cukor, 1 kk. só, 2 kk. élesztő,
diónyi vaj, 1,5 dl tej. A Benedek-tojáshoz: 4 tojás, 15 dkg pármai sonka, só,
frissen őrölt bors, 1 ek. vaj, 1 tk. ecet. A hollandi mártáshoz: 2 tojássárgája,
12 dkg vaj, 1/2 -1 dl citromlé, 2 ek. víz, fehér bors, Cayenne-bors.

Benedek-tojás
Így készül:

1) Szórjuk a lisztet egy nagy edénybe, adjuk hozzá a többi tésztaalapanyagot, és dagas�-

szuk közepes keménységűre, majd kelesszük. Nyújtsuk ki egy centi vastagra, szaggassuk
ki pohárral, majd búzadarával meghintett deszkán kelesszük még 15 percig. Vastag serpenyőben zsiradék nélkül, lassan, mindkét oldalát süssük pirosra. 2) A mártáshoz a tojások sárgáját verjük fel kissé citrommal, majd vízgőz fölé helyezett edényben habverővel pár
perc alatt dolgozzuk habosra. 3) A tűzről levéve, az olvasztott vajat belekeverve habosítsuk tovább: ettől krémes lesz. Ízesítsük sóval, borssal, és tartsuk melegen. 4) A sonkaszeleteket pirítsuk meg egy serpenyőben. 5) A buggyantott (posírozott) tojásokhoz ecetes-sós
vizet forralunk. Merőkanálba üssük a tojásokat úgy, hogy a sárgája egyben maradjon, s lassan csúsztassuk őket a már csak gyöngyöző vízbe 5 percre. Ezután helyezzük őket itatóspapírra. 6) Vágjunk ketté egy kisült tésztát, tegyünk bele két szelet sonkát, rá egy buggyantott
tojást, a tetejére pedig locsoljuk a mártást, majd szórjunk rá friss borsot, snidlinget.
S&L-infó: A pletyka szerint egy Wall Street-i tőzsdeügynöknek
köszönhetjük a Bendek-tojást, aki másnaposság ellen rendelte
az első hallásra furcsának tűnő ételkombinációt.

borajánló
Nyakas
Irsai Olivér
2015

Van, ami sosem változik:
tiszta, tükrös, évről évre
kirobbanóan fűszeres, szinte
muskotályos, parfümös. Élénk,
egyértelmű korty: frissítő,
gyümölcsös, kis édességgel,
a meszes talaj adta
élénk savakkal.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Hozzávalók:
4 tojás, 4 ek. cukor,
4 ek. liszt,
8 dkg vaj, 1 cs.
sütőpor, 1 csipet só,
25 dkg mascarpone,
1 cs. vaníliás cukor,
2 ek. porcukor,
2 ek. hámozott,
pirított pisztácia,
barackbefőtt.

Barackos piskóta
Így készül:

1) A tojássárgájákat keverjük simára a cukor-

ral és az olvasztott vajjal. Fokozatosan adjuk
hozzá a lisztet és a sütőport, vigyázva, hogy
mindig sima legyen a massza. 2) A tojásfehérjéket verjük kemény habbá, majd óvatosan adjuk a masszához, míg tökéletesen
össze nem simul a két állag. 3) Kenjünk ki
egy tepsit, és öntsük bele a piskótát – nem
baj, ha vékony lesz a réteg. Melegítsük elő
a sütőt 180 °C-ra, és toljuk be a tepsit.
4) A sajtkrémet közben készítsük el a mascarpone, a porcukor és a vaníliás cukor keverékéből. Ha túl folyékony, tegyünk bele több
porcukrot. 5) A kihűlt tésztát vágjuk kockákra, majd tegyünk rájuk egy-egy evőkanálnyi krémet, és fél-fél barackot, így tükörtojásnak álcázott süteményt kapunk. Szórjuk meg
pisztáciadarabkákkal.

S&L-tipp:
A piskótatészta
annál könnyebb,
minél több
tojásból készül.
Ha vastagabb
tésztájú süteményt
szeretnénk,
csak növeljük a
tojások számát és
arányosan a többi
hozzávalót. Ha elég
vastag, kettévágva
meg is tölthetjük
a mascarponés
krémmel.

WWW.MOL.HU

KÖRNYEZETBARÁT
MOL GUMIBITUMEN
FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT
A FELÚJÍTOTT BUDAÖRSI ÚT,
6700 GUMIABRONCS
FELDOLGOZÁSÁVAL!

Használja ki a Multipont Business Kártya sokszínű lehetőségeit!

Gyűjtsön multipontokat MOL üzemanyagkártyákkal is: igényeljen Multipont Business Kártyát!
További részletek a MOL töltőállomásokon és a www.multipont.hu/business oldalon, ahonnan letöltheti
a kártyaigényléshez szükséges Igénylőlapot, valamint a Regisztrációs Lapot is.

kultúra

Gondolkodós
kikapcsolódás
Márciusi kultúra a világ
minden tájáról
kiállítás
Steve McCurry:
Legendás fotók

Budapest, Műcsarnok
2016. február 25. – április 3.

Az ikonikus kortárs fotóművész lenyűgöző képeit csodálhatjuk meg a Műcsarnok kiállításán. McCurry munkásságát az fémjelzi, hogy konfliktus sújtotta területeket jár be, miközben közeli képein megragadja a háború
emberi oldalát. Gépével elkapja az eltűnőben lévő kultúrák, ősi hagyományok, illetve a kortárs kultúra felejthetetlen pillanatait, miközben képeit a rendkívül hangsúlyos színhasználat is egyedivé teszi.

Ï

koncert
Micheller Myrtill

Budapest, MÜPA
2016. március 18.

Ï

Bonjour Paris! című, francia dalokból álló műsorral szórakoztatja majd
a nagyérdeműt Myrtill, hazánk egyik elsőszámú jazzénekesnője. Mivel
a művésznő és formációja, a Swingistique Edith Piaf születésének 100.
évfordulója előtt tiszteleg, az este első felében Veréb közismert sanzonjait adják elő, a zenekarra oly jellemző vidám manouche-swing stílusban,
míg a második részben népszerű francia slágerek csendülnek majd fel.

film

A zarándok

Bemutató: 2016. február 25.

Életrajzi film Az alkimista, a Tizenegy perc és más, milliók által olvasott könyvek írójáról. Mert Coelho nem a jógaszőnyegen világosodott meg: lázadó rocksztárból színész, hippi és viharos útkereső vált,
aki végül a spiritualitásban nyugodott meg, majd adta tovább tapasztalatait irodalomba oltva a nagyközönségnek. Ha bármelyik Coelhokönyvet olvastuk, ez a zenés történet kötelező.
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Á
Ï

kultúra

József-legenda

Szeged, Szegedi Nemzeti Színház
Bemutató: 2016. március 18.

balett

Ï

Hiába klasszikus ószövetségi történet József felemelkedése, a Szegedi Kortárs Balett előadásában kilépünk a bibliai térből, és kitágul az elbeszélés értelmezési síkja. Egy
jövőbeli, materialista, kasztokra osztott és precízen működő
világba érkezik József, aki hozza magával szubjektív világlátását és azt az energiát, aminek a hideg jövő nem tud ellenállni. Vallás és erotika, extázis és transzcendencia határa
mosódik el ott, ahol a rend véget ér.

gyerek

A selyemháló barlangja
Veszprém, Veszprém Agóra
2016. március 20.

A Tajpej Bábszínház hagyományos tajvani kesztyűbábos előadást hoz Veszprémbe. Az izgalmas darabban kalandos utazás, agyafúrt tervek és megmentő hadművelet keveredik,
miközben a szórakoztató és interaktív előadásban a gyerekek az eltökéltség és hűség erényéről tanulhatnak. A nézők
megismerkedhetnek a tajvani bábművészettel, az élő zene
pedig biztosan emlékezetessé teszi a darabot felnőtteknek
és gyerekeknek egyaránt.

dvd

könyv

Jodi Picoult – Samantha van Leer:
Sorok között
Athenaeum

Ki ne szeretett volna találkozni kedvenc könyve főhősével? A 11. osztályos Delila
az iskolai társadalmi élet
helyett inkább a könyvtárban
tölti az idejét, mivel van egy
olvasmány, amitől nem tud
¿
szabadulni. A tündérmesében szerepel egy sármos herceg is, aki szeretne kilépni a
lapok közül, ehhez azonban a lány
bátor segítségére van szüksége. De hogyan
lehet két dimenzióból átlépni a valóságba?
A Sorok között olyan ifjúsági regény, amely
egyszerre tiszteleg a klasszikus tündérmesék előtt, és új csavart visz a történetbe:
nem az olvasót szippantja be a fiktív világ,
hanem megelevenedik az, amire minden
kamaszlány olvasó valaha is vágyott.

Everest

UIP-Duna Film

Persze, mindannyian tudjuk, hogy felmászni a világ legmagasabb csúcsára
nem habostorta, de kívülállóként nehéz
elképzelni a fent uralkodó körülményeket, a lépésről lépésre folytatott küzdelmet. Két expedíció a világ egyik
legdurvább hóviharában – ami sportnak, kedvtelésnek, bizonyítási vágynak
indul, hamarosan a túlélésért folytatott
egyenlőtlen harccá válik. Néha van, ami
nem az akaraton múlik…

Á
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horoszkóp

Változás

és fejlődés
márciusban

Juliette
Binoche
1964. március 9.

Jon
Tompos
Daniel
Bon Jovi
Kátya
Craig
1962. március 2. 1983. március 13. 1968. március 2.

A tavaszi szél változást és új energiákat hoz magával. Számos
progresszív döntést hozhatunk, és eddig ismeretlen úton
indulhatunk el. Ne tartsunk a változástól, hiszen csak rajtunk
múlik, hogyan építjük be az új tapasztalatokat az életünkbe.

Kos

Március 21. – április 21.

Szeptember 23. – október 22.

Kirobbanó energiára és számos új lehetőségre számíthat ebben a hónapban. Ez a hónap tökéletes arra,
hogy maga mögött hagyjon mindent, ami hátráltatja.
Bátran vágjon bele munkahely- vagy iskolaváltásba!

Ez a hónap az egészségről szól. Könnyebben megtalálják a testi-lelki egyensúlyt, ha időt szánnak táncra,
jógára. A párkapcsolatban élőknek most érdemes
megbeszélniük a jövőt érintő kérdéseket.

Bika

Skorpió

Ikrek

Nyilas

Rák

Bak

Április 22. – május 21.

Rugalmasságra és alkalmazkodóképességre lesz
szüksége, hogy az új kihívások által felülírja régi, avítt
sémáit. Használja ki okosan ezt a kedvező időszakot,
és gondoljon azokra is, akik hozzásegítették a sikerhez!

Május 22. – június 21.

Munkahelyén vagy lakókörnyezetében most akarvaakaratlanul vezető szerepbe kerülhet, és sikerre vihet
egy közösségi ügyet. Kapcsolataiban némi kockázatot is érdemes vállalnia: kezdeményezzen, és hágja át
saját szabályait – az eredmények önt fogják igazolni.

Június 22. – július 21.

Új dolgokkal és gondolatokkal fog megismerkedni,
melyeknek köszönhetően változik a világnézete, a
motivációi és az ambíciója is. Erkölcsi kérdésekben
vállalja fel a véleményét, meglátja, több támogatója
van, mint gondolná.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Márciusban csak olyasmibe vesse bele magát, ami
valóban fontos önnek, tehát bátran hallgasson a szívére. Kerülje a titkolózást, a méltányos osztozkodás
és a bizalom a legfontosabb ebben a hónapban.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Februárhoz hasonlatosan ez a hónap is nyugalmas
lesz, ezt pedig kihasználhatja az eddig halogatott feladatok rendbetételére. Most könnyedén rendezheti
a pénzügyeit, sőt egy megtakarítási programba is
belevághat.
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Október 23. – november 22.

Lépjen át azokon a szokásain, amelyek már csak vis�szahúzzák, és kezdjen valami újba – a váltást akár
egy hobbiján keresztül is megteheti. Ha van gyereke,
most foglalkozzon vele többet.

November 23. – december 22.

Párkapcsolatában energikus, életteli lesz, így könnyen
újra pezsgővé és izgalmassá varázsolhatja szerelmüket. Márciusban előtérbe kerül a családja, és gyerekkori emlékek idéződhetnek fel, melyek segíthetnek
abban, hogy lezárjon egy régóta húzódó problémát.

December 23. – január 19.

Kiváló időszak ez arra, hogy amit eddig halogatott,
most végre megtegye, vagy tapintatosan elmondja.
Ne görgesse tovább a problémákat, most minden adott
lesz ahhoz, hogy diplomatikusan lezárhassa őket.

Vízöntő

Január 20. – február 18.

Márciusban újra magára talál. Ettől magabiztos és
nyugodt lesz, erő sugárzik majd önből, és úgy érzi,
bármilyen helyzetben el tudja érni azt, amit szeretne.
Ezt a pozitív erőt mások is érzik, így számíthat arra,
hogy környezetében rendkívül népszerű lesz.

Halak

Február 19. – március 20.

Míg február az érzelmekről szólt, márciusban inkább
az élet gyakorlati oldalai kerülnek előtérbe. Ha életmódot kíván váltani, most meglesz hozzá a kellő akaratereje, ráadásul az első eredmények is hamarabb
fognak jelentkezni, mint gondolná.

OLAJCSERE-TÖLTET
ÓRIÁSKEDVEZMÉNNYEL
Vásároljon egy teljes olajcserére elegendő
mennyiségű (4, 5 vagy 6 liter, illetve ezen
mennyiségek többszöröse) prémium
MOL Dynamic motorolajat, és mi akár
50% kedvezményt adunk az árból!

Az akcióban részt vevő termékek:
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold
5W-30, MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star
PC 5W-30, MOL Dynamic Prima 5W-40, MOL Dynamic
Synt 5W-30, MOL Dynamic Max 10W-40.
Az akció a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.

MOL_Dynamic_olajcsere_sajto_210x146_0119.indd 1

2016.01.19. 11:

4398 Ft helyett
csak

TÉL VÉGI
ÁROLVADÁS
Most vásároljon 4L-es EVOX Ice
Crystal és 2L-es EVOX 4 season
szélvédőmosó folyadékot
kedvezményes áron és nem érheti
váratlanul egyetlen évszak sem!

Az akció 2016. február 1-től
a készlet erejéig tart.

3699 Ft

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2016. március 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: „Minden jókor jön annak, aki várni tud.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Kristóf Bernát –
Marosvásárhely; Nagy Erzsébet – Budapest; Suba Mihályné – Gyömrő; dr. Kiss András – Jászberény; Pusztai Antal - Nagykanizsa. Gratulálunk!
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4X4 SPECIALISTA KOREABOL

Megérkezett a Ssangyong Tivoli!
Sokszáz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez,
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedôen tágas belsô kialakítás
és csomagtér, vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi
autógyártójától és 4x4 specialistájától!

5év

garancia

CO2 kibocsátás: 109–167 g/km
Vegyes fogyasztás: 4,2–7,2 l/100 km
A képen látható autó illusztráció.

Próbálja ki Ön is a legközelebbi
hivatalos Ssangyong márkakereskedésben!

HÓDÍTSA MEG
A VÁROST!
Stílus. Tér. Minőség.
ÚJ

RAV4

197 LE TELJESÍTMÉNY

LENYŰGÖZŐ KÜLSŐ

PRÉMIUM BELSŐ

547 L CSOMAGTÉR

Az új RAV4 Hybrid versenyképes árával és kedvező fenntartási költségeivel
most igazi kihívója a dízel modelleknek.
Toyota Értékőr ajánlat:
1,99% THM-től | 3+2 év Extracare garancia | Garantált visszavásárlási ár.
A képen látható gépkocsi illusztráció. A RAV4 kombinált üzemanyag-fogyasztása: 4,7-7,3 l/100 km; kombinált CO2-kibocsátása: 123-169 g/km. Kedvezményes finanszírozásunk
a 2015. december 1-től megkötött szerződésekre érvényes, visszavonásig. A Toyota Pénzügyi Zrt. forintalapú, változó kamatozású zárt végű pénzügyi lízing kalkulációja teljes körű casco
megkötése esetén érvényes. RAV4 4x2 Hybrid Active kalkuláció: bruttó vételár 8 400 000 Ft, finanszírozott összeg: 50% (4 200 000 Ft), futamidő: 5 év. A kalkuláció tájékoztató jellegű,
a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A kedvezményes finanszírozás más, központi kedvezménnyel össze nem vonható. Az itt szereplő információk
tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak. További részletek a Toyota Márkakereskedésekben és a www.toyotahitel.hu oldalon.

www.toyota.hu

