
&
 LEN

D
Ü

LET

BUDAPESTEN A JÉGKORONG VILÁGSZTÁRJAI
A  M O L - C S O P O R T  I N G Y E N E S  M A G A Z I N J A  –  2 0 1 1 .  Á P R I L I S

F�:  
ÜNNEPI ASZTAL

„   ”
MILLER ZOLTÁN

„  ”
SÁRKÖZI GYULA

HOGYAN ÜNNEPLI 
A VILÁG A HÚSVÉTOT? 

TAVASZI 
ZSONGÁS  

A BICIKLIUTAKON

SZTÁROK KÉT 
KERÉKEN

M

P K



5 ÉV NYUGALOM 
IVECO KITERJESZTETT 
GARANCIÁVAL

*A képen látható autó illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a www.ivecogarancia.hu weboldalon és az akcióban részt vevő, kiemelt márkakereskedésekben. 

AZ AKCIÓBAN RÉSZT VEVŐ, KIEMELT MÁRKAKERESKEDÉSEK: BESSO ZRT. 7634 Pécs, Pellérdi út 72; Tel.: 06 72 257-500; Fax: 06 72 257-100 • ETS KFT. 2051 
Biatorbágy, Paul Hartmann u. 6; Tel.: 06 23 501-930; Fax: 06 23 501-939 • LEVANTEX KFT. 1044 Budapest, Ipari Park u. 2, Tel.: 06 1 435-3010; Fax: 06 1 230-2983 
• SZALAY AUTÓHÁZ KFT. 6000 Kecskemét, Katonatelep, 441-es főút; Tel.: 06 76 505-600; Fax: 06 76 508-481 • TRUCK SAVARIA KFT. 9700 Szombathely, Sárvár u. 56; 
Tel.: 06 94 522-070; Fax: 06 94 522-072 • LEVANTEX TATABÁNYA KFT. 2800 Tatabánya, Győri út 43.; Tel.: 06 34 512-450; Fax: 06 34 510-546 • TRUCK SAVARIA DEBRECEN KFT. 
4030 Debrecen, Ozmán u. 3. Tel.: 06 52 524-090; Fax: 06 52 524-099 • TRUCK ITALIA KFT. 3526 Miskolc, Zsigmondi u. Tel.: 06 46 413-105; Fax: 06 46 505-548. 

ZÖLD ÚT A TELJESÍTMÉNYHEZ

AZ AKCIÓ A 2011. MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTT MEGRENDELT IVECO ECODAILY 

35S ÉS 35C FURGONOKRA ÉRVÉNYES, MAXIMUM 220 000 KM FUTÁSTELJESÍTMÉNYIG. 

AZ ENNÉL MAGASABB, AKÁR 450 000 KM FUTÁSTELJESÍTMÉNYEK ESETÉN 

JELENTÔS KEDVEZMÉNYEK A KITERJESZTETT GARANCIA ÁRÁBÓL! www.iveco.com

EGYES ECODAILY

MODELLEK ESETÉN

INGYEN!*
WWW.IVECOGAR

ANCIA.HU

IVECO_ECODAILY_2011_03_17_Stilus&Lendulet_210x297.indd   1 3/18/11   9:42:50 AM



Egy úton járunk 
A tavaszvárás mindenkinek mást jelent. Van, aki az első 
meleg napsugarakra vágyik leginkább, és amint 15 fok 
fölé emelkedik a hőmérséklet, fürdőruhát ölt.  
Van, aki a tavaszi mezők virágillatában szeretné élvezni 
a madarak csiripelését. 
A sportosabbak közül pedig sokan már alig várják a 
tavaszi túrákat, hogy leporolják a bakancsokat vagy 
a biciklit.   
A legfrissebb felmérések szerint a Budapesten autó-
zók majdnem 20%-a rendszeresen használ biciklit is, 
részben azzal közlekedik a városban, részben szabad-
idejében bringázik. Vidéken magasabb a közlekedési 
céllal használt biciklik aránya. Egy biztos, egyre többen 
pattannak nyeregbe hétvégén, ez ma már az egyik leg-
közkedveltebb családi program.
A bringázás nekünk is szívügyünk. A MOL egyedülálló 
kezdeményezéssel támogatni kívánja a hazai kerékpár-
kultúrát. Hamarosan bringaPONT-okkal lehet találkozni 
kijelölt benzinkútjainkon, ahol a kerékpárosok megjavít-
hatják a biciklijüket, vagy éppen megvehetik az otthon 
felejtett és nélkülözhetetlen bringáseszközöket.

Jó olvasást, felhőtlen tavaszi napokat kívánunk!
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Elektromos hajtással tér vissza a Schwalbe
Az egykor népszerű Schwalbe, a teljesen fedett 
50-es robogó most a kor elvárásainak megfe-
lelően elektromos hajtással tér vissza a német 
efw-suhl GmbH jóvoltából. A régi formai jegyek 
megmaradtak az új gépen is, azaz könnyű lesz 
felismerni az utcán. Az elektromotor töltéséről 
gondoskodó akkumulátorok a konzollal együtt 
kivehetőek, így elég azokat konnektor közelébe 
vinni, nem kell magát a motort odatolni. A motor 
névleges teljesítménye 8, míg csúcsteljesítmé-
nye 15 lóerő lesz. A piacra szánt három modell 
végsebessége a 25 és 80 km/h tartományban 
szóródik. 

BMW négyliteres fogyasztással  
A német AC Schnitzer elkészítette minden idők 
egyik legtakarékosabb sportautóját: az átalakí-
tott BMW Z4-be a 320 Efficient Dynamics 
190 ló-erős motorját építették be, ami hét 
másodperc alatt gyorsítja 100 km/h-ra az autót. 
A 230 kilós súlycsökkentésnek köszönhetően 
azonban ez a Z4 vegyes ciklusban mindössze 
3,8 liter gázolajat kér.

Önreklámozó bérautó  A német EDAG cég 
egy különleges modellel igyekszik kedvet csinál-
ni a bérautórendszerhez. Egyedi tervezésű autó-
juk rendhagyó formája és színe mellett az ajtói-
ba épített LED-ekkel az aszfaltra vetítve képes 
saját magát reklámozni. Az autót azoknak szán-
ják, akiknek csak nagyon ritkán és rövid időre 
van szükségük a négykerekű társra.

Árulja autóit a brunei szultán  A világ 
egyik legnagyobb és legkülönlegesebb autógyűj-
teményének gazdája, a brunei szultán megvá-
lik néhány egyedi járművétől. A szultáni flottá-
ból eladó többek között huszonöt darab Ferrari, 
három Lamborghini, két speciális Porsche 911, 
és az a Cizeta V16-is, amiből csupán nyolc darab 
van a világon. Bizonyára kell a hely a garázsban 
az új szerzeményeknek.

Újra van Golf Cabriolet  Utoljára a Golf 
harmadik generációjából csinált vászontetős 
modellt a wolfsburgi gyár, majd jött az Eos, most 
azonban újra eltüntették a Golf tetejét. A VI-os 
kabrió változata kompakt formájával, 9,5 másod-
perc alatt nyíló-záródó tetejével, kb. 250 literes 
csomagterével biztos, hogy újra rendkívül nép-
szerű lesz egész Európában.
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Közel a sorozatgyártáshoz az új Opel Zafi ra
Genfben az Opel is igyekezett kitenni magáért: a német gyártó a piac egyik legerősebb modelljének, a Zafirának 
a következő generációjának tanulmányverzióját mutatta be. A családi egyterű megőrizte a már jól bevált formát, 
kicsivel persze modernebb és merészebb lett egy-két helyen, de ebből még úgy is lefaragnak, mire a szalonokba 
kerül. Ahogy valószínűleg átalakítják majd az egyelőre luxuslimuzinokat idéző utasteret is, ahonnan bizonyára eltű-
nik majd a lábtámaszos fotel és az osztott könyöklő, de talán az óriási panorámatető megmarad. Az viszont biztos, 
hogy az új Zafira is tágas, prakti-
kus és gazdaságos lesz. Ez utób-
biról az 1,4 literes turbóbenzines 
motor gondoskodik, ami start-
stop rendszert is kap.

Az ItalDesign formát ad a Volkswagennek
A német autóipari óriás egy éve szerzett többségi részesedést az olasz formatervező cégben, ahonnan már-
is megérkeztek az első rajzok, melyek izgalmasabbá tehetik a jövőbeni Sciroccókat, Polókat és persze más 
modelleket is. Az első két terv, a Tex és a Go legizgalmasabb része a tanulmányautók eleje és hátulja. A terve-
zők jól láthatóan ügyeltek rá, hogy megtartsák a Volkswagen jellegzetes 
egyenhűtőmaszkját, de azért sikerült belevinniük némi extrát: az 
igen keskeny motorházél közepén végigfutó sáv a fényszó-
rókban folytatódik, még inkább kiemelve ezzel a jel-
legzetes emblémát. A két koncepciómodellt kiál-
lították Genfben, ezek után jöhet a részletek 
finomítása.

Köztes megoldás: Aston Martin Virage
Persze nem azért, mert Gaydonban nem tudták, hogy milyen autót is akarnak készíteni. Mindig pontosan tudják. 
Most például rájöttek, hogy a már majdnem megfizethető DB9 és a megfizethetetlen DBS között nincs egy olyan 
modell, ami már elég drága ahhoz, hogy be lehessen vele parkolni a Ritz elé, de nem kell érte eladni a házat. 
A Virage-ba 497 lóerős V12-es motor került, amit hatsebességes automata váltóval társítottak. Az autó öt 
másodperc alatt gyorsul százra, a lassulásról pedig karbon-kerámia féktárcsák gondoskodnak. A genfi szalon 
után meg is kezdték a Virage értékesítését, mégpedig nemcsak kupé-, hanem kabrióváltozatban is.
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Ferde hátú Chevrolet Cruze
A 2010-es Párizsi Autószalonon még csak tanulmányként szerepelt, az idei genfi kiállításon 
azonban már az ötajtós Cruze-vásárlóknak szánt, végső változatát mutatta be a Chev-
rolet. Ez valamivel rövidebb, mint a 4,6 méteres négyajtós szedán, valamivel kisebb 
lesz a csomagtartója is (kb. 400 liter), ezzel szemben viszont kimondottan for-
más lesz, ami legalább olyan sokat számít a piacon, mint a raktér nagysága. Ami 
ugyancsak fontos: az autó szinte teljes egészében az új Opel Astra műszaki ele-
meiből épül fel, de lényegesen olcsóbb lesz a fentebb pozicionált német „test-
vérénél”. Egyelőre 1,6 literes benzines motorral kezdik értékesíteni, de könnyen 
lehet, hogy hamarosan egy kisebb, 1,4 literes erőforrás is megjelenik benne. Az 
értékesítés kezdetén a motorválaszték megegyezik a lépcsőhátú Cruze modellé-
vel, de később 1,4 literes erőforrást is kaphat az ötajtós verzió.

Tovább erősödött Tovább erősödött 
a Koenigsegg Ageraa Koenigsegg Agera
A svéd sportkocsigyár  tuningcég az idei Genfi Autószalont sem A svéd sportkocsigyár  tuningcég az idei Genfi Autószalont sem 
hagyta ki: ezúttal az Agera „R” jelű verzióját mutatták be a nagyérde-hagyta ki: ezúttal az Agera „R” jelű verzióját mutatták be a nagyérde-
műnek. Az alapmodell egyébként sem gyenge, 1050 lóerős teljesít-műnek. Az alapmodell egyébként sem gyenge, 1050 lóerős teljesít-
ményét még egy kicsit feltornázták, így az ötliteres duplaturbótöltős ményét még egy kicsit feltornázták, így az ötliteres duplaturbótöltős 
motor 1115 lóerőt ad le. Az autó igazi különlegessége azonban nem motor 1115 lóerőt ad le. Az autó igazi különlegessége azonban nem 
is a hihetetlenül erős motor, hanem az utastér és a motor keretét is a hihetetlenül erős motor, hanem az utastér és a motor keretét is a hihetetlenül erős motor, hanem az utastér és a motor keretét is a hihetetlenül erős motor, hanem az utastér és a motor keretét 
jelentő szénszálas „doboz” (akár karosszériának is hívhatnánk, de jelentő szénszálas „doboz” (akár karosszériának is hívhatnánk, de 
mégsem az), ami mindössze 72 kilogramm. Az autó végsebessé-mégsem az), ami mindössze 72 kilogramm. Az autó végsebessé-
ge valahol 390 km/h körül van, így nehéz elképzelni, hogy a Genf-ge valahol 390 km/h körül van, így nehéz elképzelni, hogy a Genf-
ben kiállított modellt hol fogja használni új gazdája: egy norvég milli-ben kiállított modellt hol fogja használni új gazdája: egy norvég milli-
omos, aki még síléctartót (és benne egy pár lécet) is vett az autóhoz.omos, aki még síléctartót (és benne egy pár lécet) is vett az autóhoz.

Háromkerekű torpedó
A Morgan nem viccel: az angol manufaktúra simán bevállal olyan projekteket, amiktől mindenki másnak égnek állna a haja. Most például egy több 
mint ötvenéves koncepciót élesztettek fel, amikor elkészítették az egykori háromkerekű modern változatát. A második világháborús, brit vadászgé-
pek festésével pompázó autóba egy 115 lóerős motor került, ami az egyetlen hátsó kereket hajtja. A motor ereje egy ötfokozatú váltó segítségével 

jut el a hajtott kerékhez. Az autó teljesítményéről a gyártó nem adott információkat, de az biztos, hogy csak erős idegzetűeknek ajánlott.

Még otthonosabb lett 
a Honda óriáscirkálója
A GL 1800 Gold Wing eddig sem volt egy kényelmetlen köszörűkő, de a 2011-es 
modellbe a tervezők igyekeztek még több kényelmi funkciót bezsúfolni. Nem igazán a 
külső változtatásokkal foglalkoztak, figyelmüket inkább a műszaki tartalomra irányítot-
ták. Egyszerűbb, könnyebben programozható navigáció, új MP3-lejátszó és iPod csatla-
kozó került a műszerfalra, a zenehallgatás élményét pedig a térhatású hanggal szolgá-
ló hifirendszer teszi teljessé. De azért azokra is gondoltak, akik nem mozizni akarnak a 
motoron: javítottak a szélvédelmen, nagyobbak lettek a rakterek és továbbra is van lég-
zsák a Gold Wingen.



1. Szenteljen figyelmet a gumiabroncsoknak!
A gumiabroncs a gépkocsi egyetlen olyan része, 
amely érintkezik az útfelülettel, ezért a minősége, 
a megfelelő guminyomás és a gumiabroncs állapo-
ta döntő fontosságú a biztonságos közlekedés szem-
pontjából.

2. Folyamatosan kísérje figyelemmel a gépkocsi 
műszaki állapotát!
Nem baj, hogy Önnek nincs műszaki képzettsége, 
mivel az autó műszaki állapotának a figyelemmel 
kísérése nem nehéz feladat. Az olajszintet vagy a 
hűtőfolyadék mennyiségének ellenőrzését mindenki 
el tudja végezni. Amennyiben az autó nem a megszo-
kott módon viselkedik, vagy szokatlan hangokat ész-
lel, azonnal látogasson el a szervizbe.

telen kikanyarodás vagy a sorozatos sávváltás nem 
sok előnnyel jár, viszont az ilyen kiszámíthatatlan 
viselkedéssel jelentősen megnő a balesetveszély. 

5. Ne essen pánikba aquaplanning 
előfordulása esetén!
A vízen csúszás (aquaplanning) sűrű esőben való 
gyors haladásnál fordul elő. A gumiabroncs és az útfe-
lület között vízréteg alakul ki, ezért a gépkocsi kerekei 
nem érintkeznek az aszfalttal, így a járművezető kép-
telen irányítani a gépkocsi mozgását. Ha úgy érzi, hogy 
a gépkocsi úszik az úton, vagy hirtelen megnő a motor 
fordulatszáma, ne essen pánikba. Nyomja le a kuplun-
got és tartsa az eredeti irányt! Semmi esetre se kezdje 
hirtelen forgatni a kormányt, mert így még a stabilizá-
ló rendszer sem tudja megóvni a gépkocsit a csúszás-
tól. Legjobb megoldás azonban az, ha megelőzzük az 
aquaplanning kialakulását – nagy esőben csökkentse 
a sebességet  80 km/h alá!

3. Szabaduljon meg a szorosan Ön mögött 
haladóktól!
A balesetek egyik leggyako ribb oka a gépkocsik 
közötti követési távolság be nem tartása. Soha 
ne hajtson szorosan az Ön előtt haladó gépkocsi 
mögött, és azt se engedje, hogy az Ön mögött haladó 
szorosan kövesse a gépkocsiját. Nem tudja, hogyan 
szabaduljon meg az Önt szorosan követőtől? Egysze-
rűen. Tegye lehetővé az Ön mögött haladónak a biz-
tonságos előzést. Mérsékelten csökkentse a sebes-
séget, kissé a forgalom sebességi szintje alá, amivel 
jelzi az ön mögött haladónak, hogy megkezdheti az 
előzést. Figyelem! Ilyen esetekben sohase fékezzen 
hirtelen!

4. Haladjon folyamatosan és a közlekedési
helyzetnek megfelelően!
Soroljon be a forgalmi sávba és haladjon a forgalom 
tempójának megfelelően. A forgalmi sávból való hir-

BIztONsáGOs VezetÉs
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JELEN SZÁMUNKBAN FOLYTATJUK A JÁRMŰVEZETŐKNEK SZÁNT 
SOROZATUNKAT. ÖT OLYAN ÚJ TANÁCCSAL ISMERKEDHETNEK 

MEG, AMELYEK SEGÍTSÉGÉVEL ELKERÜLHETIK A VESZÉLYES 
HELYZETEKET AZ UTAKON.

Ö  
 
 






sztártesztsztárteszt
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SZINTE MINDEGY, HOGY SZÓLÓBAN, EGY SZÁL MIKROFONNAL A KEZÉBEN 
ÉNEKEL, VAGY EGY SZÍNHÁZI ELŐADÁSBAN PARTNEREKKEL JÁTSSZA 

A MUSICALIRODALOM HŐS FÉRFISZEREPEIT, AHOGY BEROBBAN 
A SZÍNPADRA, AMILYEN INTENZITÁSSAL JÁTSZIK, KONCENTRÁL, LÉTEZIK 

– AKARJA AZ EMBER VAGY SEM, MILLER ZOLTÁN KARIZMATIKUS 
SZEMÉLYISÉGÉN KÍVÜL NEM TUD MÁSRA FIGYELNI. 

Ú …



Nincs ez másképp a civil életében sem. Zolit ugyanis, 
azóta ismerem, amióta elvégezte a középiskolát. Már 
régen is különösebb erőfeszítés nélkül került a társa-
ság középpontjába, túlzás nélkül állítom, humorával, 
rakoncátlan fürtjeivel, kedves mosolyával, egész sze-
retni való lényével, egy perc alatt levett mindenkit a 
lábáról. Ugyan évek óta nem találkoztunk, mégis tud-
tam róla, hogy sikert sikerre halmoz, hatalmas rajon-
gótábora van, egyik feladatot kapja a másik után. 
Ezért is tartottam különösnek, amikor ez a bohém 
életművész, az interjú egyeztetése során a telefon-
ban komoly hangon közölte velem, hogy az élete, 
ezáltal maga is, bizony nagyon megváltozott az utób-
bi években…  

Stílus&Lendület: Homályosan valami olyasmire utal-
tál, hogy lassan távolodsz a színháztól, és többször 
használtad azt a szót, hogy üzlet… 
Miller Zoltán: Ami az én habitusomtól eleve mesz-
sze állt. 
S&L: Mégis mi történt?
M. Z.: Helyesbítek: azt gondolná az ember – én is azt 
gondoltam magamról –, hogy minden, ami nem kap-
csolódik a művészethez, távol áll tőlem. 
S&L: Úgy gondolod, mindent címkézünk? 
M. Z.: Igen, de sokan, ezeknek a külső, sokszor nem 
túl objektív képnek megfelelve, leélnek egy életet.
S&L: De ha jól értem, téged valami letérített a kiszá-
mítható útról. 
M. Z.: Pár éve, nagyjából 2005–2008 között, nagyon 
komoly értékválságon mentem keresztül... Nem talál-
tam a helyem. Sem a világban, sem a szakmámban, 
minden kezdett összeomlani. 
S&L: Ezzel szemben én a következőt láttam kívül-
ről: sikeres vagy, gyakorlatilag az öledbe hullik min-
den; tehetség, lehetőségek, tudsz is élni velük, jó 
személyiséged van, szeretnek az emberek. Úgy tűnt 
számomra, neked csak megszületni lehetett nehéz 
annak idején. 
M. Z.: Megmondom őszintén, visszagondolva, így 

lehetett. A dolognak azonban mindig van egy fonákja. 
Gondolom, még a gyerekkoromból fakad, de ameny-
nyire vissza tudok emlékezni, mindig bizonytalan vol-
tam saját magamban.
S&L: Miért?
M. Z.: Talán a habitusom hordozza, meg talán ami-
lyen korban nevelkedtem, meg amilyen családban. 
Mindenki tudta, hogy én vagyok Miller Lajos Kos-
suth-díjas operaénekes, meg Dobránszky Zsu-
zsa operaénekes fia, tehát egy művészi, intellek-
tuális családból érkeztem, ennek a minőségnek 
pedig meg kellett felelnem. Az édesapám bejár-
ta a világot a 

‚
80-as években, elhalmozott minden-

nel. Édesanyám azonban látta ennek a veszélyeit, 
és próbált engem korlátok közé szorítani, arra ösz-
tönzött, figyeljek oda, hogyan viselkedem, mit csiná-
lok. Magyarán kezdett beépülni a személyiségembe, 
hogy nagyon fontos az, hogy mit gondolnak rólam az 
emberek. Itt elkezdődött egy nagy szerepjátszás. 
S&L: Ez okozhatta a személyiséged válságát?

M. Z.: Nem tudtam megfogalmazni, mi a baj, csak 
azt éreztem, valami nagyon nincs rendben. Elsősor-
ban a színházban. Mindig ösztönösen éltem az éle-
temet, az évek során pedig elhitettem magammal, 
hogy nincs középút. Vagy ezer fokon kell égni fent, 
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   Peugeot 508
 a következő kenőanyagot ajánljuk: 
MOL Dynamic Star PC 5W–30

Városra hangolva
Peugeot 508
Motor:   2 literes

Lökettérfogat:  1997 cm3

Max. teljesítmény:  103 kW/140 LE, 4000/perc

Max. forgatónyomaték:  320 Nm, 2000 fordulat/perc

Hosszúság, szélesség, magasság: 

 4792/1853/1456 mm

Max. sebesség:   210 km/h 

Gyorsulás:    9,8 s

Fogyasztás: (városi/országúti/vegyes) 

 6,4/3,9/4,8 l/100 km

A tesztautóban az extrák bruttó listaára összesen: 

 1 755 000 Ft

A tesztautó regisztrációs adóval és extrákkal 

növelt bruttó listaára:  9 945 000 Ft

Fontosabb felszereltség/extrák: 

metálfény, bőrkárpit, riasztóberendezés, programoz-

ható kieg. ülések, xenonlámpa+fényszórómosó, négy-

zónás aut. klíma, parkolósegéd, színes navigációs 

rendszer+vetített kijelző.

Termékeinket kedvező áron 
megvásárolhatja webshopunkban. 

www.olajexpressz.mol.hu



nem baj, ha nem rám tetszett gondolni…”, de annyira 
kötötte az ebet a karóhoz, hogy rákérdeztem, miből 
gondolja, hogy igaz, ha én nem is tudok róla? Mire 
azt felelte, annak idején ő látta az aláírt dokumen-
tumot, de ha akarom, utánanéz. Egy óra múlva felhí-

vott, hogy bizony jól emlékezett, megkaptam a kitün-
tetést egy évvel korábban, csak eltűnt.
S&L: Mégis, hogy történhetett?
M. Z.: Mindig távol tartottam magam a politikától. 
Valóban küldtek egy levelet, hogy jelenjek meg az 
augusztus 20-i állami ünnepségen, de mivel az ok 
nem volt feltüntetve, úgy döntöttem, tartom magam 
az elhatározásomhoz, nem politizálok. Végül rá egy 
évre, hétköznapi körülmények között – immár egy új 
köztársasági elnök aláírásával ellátva – végre átve-
hettem a kitüntetést.

vagy elégni lent, különben nem lehet igaz, amit csiná-
lok. De valami nem stimmelt! Történt mindez annak 
ellenére, hogy a lehetőségek, az elismerések viszont 
folyamatosan jöttek.
S&L: Méghozzá nem is akármilyen elismerések, 
2006-ban Magyar 
Köztársasági 
Érdemrendet kaptál.
M. Z.: 2007-ben. De 
azért nem pontos sehol a 
dátum, mert ennek a díj-
nak az az érdekessége, 
hogy pontosan egy évvel 
később szereztem tudo-
mást arról, hogy megkaptam. Méghozzá úgy, hogy 
épp egy APEH-rendezvényen léptem fel, majd utána 
odajött hozzám a szervező, és a következőt mondta: 
„Művész úr, elmondattam magáról, hogy eMeRTon-
díjas, az Év musicalszínésze, hogy Súgó Csiga díjas, 
elmondattam, hogy a Madách Színház oszlopos tag-
ja, miért kell azt az állami kitüntetést szégyellni?” 
Mire én elnéző mosollyal feleltem neki, hogy „azért 
hölgyem, mert nincs!”. Volt rá példa, hogy összeke-
vertek Dolhai Attilával vagy Müller Péter Sziámival, 
mi ezeket tudjuk, automatikusan legyintünk, „jó, jó, 

S&L: A munkádat mindenesetre elismerték, a közön-
ség szeretett, miközben te már úgy gondoltad, baj 
van. Ha jól emlékszem, 2008-ban jelent meg a szóló-
lemezed, ez már a válság lezárását jelentette?
M. Z.: Igen. Felgyorsultak az események. Akkor hív-
tak meg a Csináljuk a fesztivált! című tv-műsorba, 
amit meg is nyertem. Nekem ez nagyon fontos volt! 
Emlékszem, kiderült, hogy én lettem az első, és utá-
na 30 percig zokogtam a kocsiban, pedig 33 éves 
voltam, és akadt néhány komolyabb siker az életem-
ben, mégis, ez valahogy mérföldkő volt... Ami a külö-
nös, hogy ennek a szakmai sikernek a hatására döb-
bentem rá arra, hogy nem a karrierembe akarok 
kapaszkodni ezután, hanem változtatnom kell. 
S&L: Mi volt a terv?
M. Z.: Megcsináltam a lemezemet, mert már ki vol-
tam éhezve arra, hogy végre én feleljek a saját pro-
dukciómért. Kezdtem belekóstolni a marketingbe, 
rengeteg ötletem volt, és sokat közülük módomban 
állt megvalósítani. A lényeg, hogy akkoriban kezdtem 
autodidakta módon üzletemberré válni.
S&L: Így jutottunk el napjainkig…
M. Z.: Nem sokkal azután, hogy végleg megérett 
bennem a változtatás gondolata, összefutottam egy 
ismerősömmel, aki elmesélte, hogy vállalkozásba 
kezdett. Most már én is ennek az amerikai–magyar 
cégnek vagyok az üzleti partnere. 
S&L: De attól azért nem kell félni, hogy végleg 
búcsút mondasz a színpadnak, ugye?
M. Z.: Dehogyis, most is játszom például Kecskemé-
ten. Ha megkeresnek azzal, hogy szeretnék, hogy 
én játsszak egy darabban, és ez valami miatt kihí-
vás, kedvem van hozzá, akkor minden további nél-
kül elvállalom. 
S&L: A magánéleted is rendeződött, 11 hónappal 
ezelőtt pedig megszületett kislányod, Emma.
M. Z.: Aki elképesztő, egy csoda! 
S&L: Ki mered jelenteni azt is, hogy megértél az apa-
ságra?

M. Z.: Az eddig taglalt változásom a gye-
rekneveléssel kapcsolatban is sok min-
dent megértetett velem. Elsősorban a pél-
damutatás fontosságát… Azt is mostanra 
értettem meg, hogy egy gyereknek meny-
nyire fontos, hogy a háttérben legyen egy 
kiegyensúlyozott párkapcsolat.
S&L: Nagy a szerelem Dávid fiad és Emma 
között?

M. Z.: Óriási! Nem véletlen, hogy Dávid, a legnagyobb 
büszkeségem, ebben a helyzetben is úgy viselke-
dik, amiről egy szülő csak álmodhat. Mondjuk olyan 
a kislányom, hogy bárhová visszük, mindenkit azon-
nal elvarázsol. 
S&L: A pároddal is tudatod, hogy mennyire hálás 
vagy neki?
M. Z.: Azt gondolom, hogy igen. Biztos lehetne még 
jobban, mindenesetre nagyon igyekszem, hogy érez-
tessem a szeretteimmel, mennyit köszönhetek nekik. 

Pribék Nóra
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„Mindig ösztönösen 
éltem az életemet…”

Városra hangolva – Peugeot 508
Olyanoknak való, akik már rendelkeznek valami élettapasztalattal, kiforrott ízlésük van, szeretik 
a tradicionális dolgokat, de nem idegenkednek a modern kiegészítőktől sem, hiszen annyi tech-
nikai újdonság van benne. Azoknak a fiatal – vagy épp meglett – üzletembereknek ajánlom a 
Peugeot 508-at, akik nyitottak a XXI. század vívmányaira, de azért szeretik a klasszikus értéke-
ket, klasszikus vonalakat.
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A 47 éves londoni polgármester felmenői között találhatunk a török állam 

függetlenségéért harcoló legendás minisztert, egy német hercegnőt, de 

őslénykutatót és műfordítót is. Ő maga New Yorkban született, Etonban 

és Oxfordban tanult, tíz év alatt üstökösként emelkedett csillaga a brit 

Konzervatív Pártban. Mai napig ő az egyetlen politikus, aki egymilliót 

meghaladó szavazatot kapva nyert választói körzetében. 2008 óta Lon-

don polgármestere, ami nem tartja vissza attól, hogy továbbra is biciklin 

járjon be a munkahelyére. Johnson olyan szenvedélyes kerékpáros, hogy 

még a Parlamentben is szóba került egyszer: nagy sietségében egy alka-

lommal – természetesen rossz példával elöl járva – hat piros lámpán szá-

guldott át mountain bike-jával, hogy mielőbb beérjen munkahelyére. 

Elle MacPherson
Az ausztrál szupermodell még 47 évesen is lenyűgöző formában van, nem véletlen, hogy 
tavaly őt kérték fel a brit Topmodell leszek című valóságshow házigazdájának, amel-
lett hogy ő volt a műsor egyik producere is. 17 évesen kezdett el modellkedni az Egye-
sült Államokban, néhány év alatt valamennyi vezető divatlap (Elle, 
Harper’s Bazaar, GQ, Vogue) címlapján megfordult. Ő az 
egyetlen, aki hat alkalommal díszítette a Sports 
Illustrated magazin fürdőruhás különszámá-
nak borítóját. Színészként megfordult a vász-
non George Clooney, Woody Allen és Barbra 
Streisand társaságában, mindezek mellett 
pedig még sikeres üzletasszony is. Lelkes 
támogatója a kerékpáros közlekedésnek, 
leginkább egy klasszikus vonalvezetésű 
túrabiciklivel szeret karikázni.

Boris Johnson

MeseJárGáNYOK

2011-BEN EGY MAGÁRA VALAMIT IS ADÓ SZTÁR SZÁMÁRA ELENGEDHETETLEN, HOGY OLYAN KÉPET 
ALAKÍTSON KI MAGÁRÓL, AMIBEN HELYET KAP A KÖRNYEZETTUDATOS VISELKEDÉS. EGYRE TÖBBEN VANNAK, 

AKIKNEK NEM OKOZ GONDOT, HA A GARÁZSBAN KELL HAGYNI AZ AUTÓT, MERT HELYETTE OTT VAN A JÓ 
ÖREG, MINDIG MEGBÍZHATÓ KERÉKPÁR. AZON SZÁGULDJÁK HÁT BE LONDONT, TEXAST VAGY ÉPPEN SKÓCIÁT.

B� 
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Kate Hudson
A 31 éves amerikai színésznő Goldie Hawn lánya, és 

egyike Hollywood sokra hivatott fiatal tehetségeinek, 
igaz, még maga sem döntötte el, hogy valóban nagy 

színésznő akar-e lenni, vagy beéri a B kategóriás víg-
játékokkal. Eddig jobbára az utóbbiakban (Bolondok 
aranya, Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt) 

brillírozott, pedig kevesen mondhatják el magukról, hogy első komoly szerepükért (Majdnem híres) 
Oscar-díjra jelölték volna. 2007-ben elvált férjétől, és most az angol Muse együttes énekes-gitárosá-

val, Matt Bellamyval él, akivel tavaszra várják gyermeküket. Egy kismama életében mi sem lehet fon-
tosabb, mint az egészség, ezért Kate-et rendszeresen lehet látni egy holland típusú női városi biciklin, 

akár Londonban, akár Hollywoodban van éppen.

Till Attila
2001-ben a Magyar Képzőművészeti Főiskola Intermédia szakán szer-
zett diplomát, de már 1994-ben elkezdett tévézni. A Múzsát, majd a TV3 
Menjünk! című adását vezette, amiért az Év Riportere díjat is megkap-
ta. 2003-ban a Propaganda című műsorért Pulitzer-emlékdíjat kapott. 
Ekkor már országosan ismert volt a Big Brother valóságshow műsorveze-
tőjeként. Láthattuk őt a Megasztár és számos más show-műsor vezetője-
ként. Tilla a lehető legközvetlenebb médiasztár, akivel könnyű összefut-
ni, amint Budapest belvárosában pedálozik. Tizenöt éve bringázik, mert 
olcsó és egészséges, és minden lehetőséget megragad, hogy népszerű-
sítse ezt a remek közlekedési eszközt.

MeseAUtÓMeseJárGáNYOK
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 A dán trón majdani örököse általános népszerűségnek örvend hazájában, amiben nem kis szerepe van 
közvetlen, barátságos jellemének. A világ egyik leginkább bringabarát országában, annak is a fővárosá-
ban a lakosság jelentős része bicajjal jár, és ezt várják el a politikusoktól is. A koronahercegtől lehet, hogy 
nem várják el, ő azonban ennek ellenére is lelkesen tapossa a pedálokat. Gyakran látni Koppenhágában, 
amint felesége társaságában utánfutós biciklivel fuvarozza két nagyobb gyermeküket. A két hónapja szü-
letett ikrek egyelőre még nem ültek biciklire.
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BICIKLIÚt
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KEDVES OLVASÓ! A JÖVŐBEN RENDSZERESEN 
TALÁLKOZHAT ÚJ ROVATUNKKAL, MELYBEN A KÉTKEREKŰ, 

PEDÁLOS JÁRGÁNYOKKAL, AZAZ A KERÉKPÁROKKAL 
FOGUNK BEHATÓBBAN FOGLALKOZNI. HÍREK, TANÁCSOK, 
KERÉKPÁROSDIVAT, INTERJÚK – VAGYIS LESZ MINDEN, AMI 

EGY MINI BRINGÁSMAGAZINBA BELEFÉR, ÉS AMI KEDVET 
CSINÁLHAT A KERÉKPÁROZÁSHOZ.

Budapest–Bécs-kerékpárút
Ausztria fővárosa nemcsak autóval és vonattal érhető 
el könnyen, hanem bizony, most már kerékpárral is. 
A 305 kilométeres túraút az EuroVelo, vagyis az Euró-
pát átszelő 12 kerékpárút-hálózat Duna menti kerék-
párútjának a része. Az út során végigtekerhetünk a 
festői szépségű Dunakanyarban (képünkön), elsuhan-
hatunk Esztergom, Komárom és Győr mellett, de útba 
esik egy harmadik főváros, Pozsony is. Egy úton járunk, 
vagyis bringások és autósok figyeljünk egymásra, annál 
is inkább, mert ezen a szakaszon a kerékpárút egyelőre 
nem végig kiépített, néhol autóúton kell haladni.

Magyarországon egyre több ember választja a Magyarországon egyre több ember választja a Magyarországon egyre több ember választja a Magyarországon egyre több ember választja a 
kerékpárt közlekedési eszközéül szabadidejében kerékpárt közlekedési eszközéül szabadidejében kerékpárt közlekedési eszközéül szabadidejében kerékpárt közlekedési eszközéül szabadidejében 
és hétköznapjaiban egyaránt. Mindannyiunk szá-és hétköznapjaiban egyaránt. Mindannyiunk szá-és hétköznapjaiban egyaránt. Mindannyiunk szá-
mára fontos, hogy a közlekedés összes résztvevője mára fontos, hogy a közlekedés összes résztvevője mára fontos, hogy a közlekedés összes résztvevője 
kényelmesen és biztonságosan jusson el úti céljá-
ra, legyen szó autósról, motorosról vagy kerékpá-
rosról. A MOL egyedülálló kezdeményezéssel támo-rosról. A MOL egyedülálló kezdeményezéssel támo-
gatja a hazai kerékpárkultúrát. A vállalat áprilistól 
bringaPONT-okat állít fel kijelölt benzinkútjain, ahol 
a kerékpárosok elvégezhetik az aktuális kisebb kar-a kerékpárosok elvégezhetik az aktuális kisebb kar-
bantartási munkákat, javításokat, beszerezhetik 
az éppen hiányzó eszközöket, vagy felfrissülhetnek 
hosszabb túrájuk során. A bringaPONT-ok és a MOL 
bicikliseknek készített programjavaslatai a www.
mol.hu weboldalon folyamatosan frissülő tartalom-
mal megtalálhatóak.

                                         
     E

gy úton járunk – És téged mi hajt?



Erdély, Gyergyó és Hargita
Tavasztól őszig valóságos kerékpáros túraparadicsom tud len-
ni Erdély. A Székelyföld különösen hangulatos, vendégszeretőek 
az ott lakók, és számolatlanul kínálja a természeti szépségeket. 
Gyergyószentmiklós, a Gyilkos-tó és a Békás-szoros az év középső 
részében sokak kedvenc túraútvonala. A nagy szintkülönbség miatt 
meglehetősen nehéz útvonal, és utóbbi helyen nagyon figyelni kell, 
mert a keskeny utat együtt használják az autósok, a biciklisek és a 
gyalogosok. A Gyilkos-tónál viszont meg lehet pihenni, a jól kiépített 
tóparton gyönyörű környezetben pótolhatjuk az elégetett kalóriákat.

Szlovákia, Szlovák-karszt
Egy jó erőnlétet igénylő, de a fáradságot bőségesen jutalma-
zó túraútvonal található szinte közvetlenül a szlovák határ túl-
oldalán. Az Aggteleki-karszt szomszédbeli folytatása a Szlovák-
karszt, melynek közel 200 kilométeres túraútvonalán mintegy 
kétezer méter szintkülönbséget kell leküzdeni. Az útba eső látvá-
nyosságok közül feltétlenül említést érdemel a Gomba-
szögi-barlang, Krasznahorka vára, Csetnek, valamint 
a szilicei jégpince.

BICIKLIÚt
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Kerékpárutak Magyarországon
Magyarországon napjainkban mintegy 2500 kilomé-
ter kerékpárút áll a biciklivel közlekedők rendelkezé-

sére. A cél a meglévő hálózat bővítése, illetve Magyar-
ország bekötése az EuroVelo hálózatba, ami nem 

más, mint az Európát átszelő 12 kerékpárút rendsze-
re. Addig is azonban érdemes hazai tájakon, valamint 
a szomszédos országok legszebb régióiban bringázni. 

Íme néhány példa!

Tavaszi
  bringaápolás

Akár használja valaki télen a 
biciklit, akár nem, biztos, hogy 
a tavasz érkeztével nem kerül-
heti el, hogy menetkész álla-
potúvá tegye járgányát. A nagy-
takarítást érdemes egy alapos 
mosással kezdeni, ami lecsapat-
ja a sár (vagy, ha a bringa garázs-
ban volt, akkor a por) nagy részét. 
A tisztítás során ügyeljünk rá, hogy 
ne érje erős vízsugár merőlegesen 
a legérzékenyebb alkatrészeket. 
A mosás során ne féljünk kefét, 
a nehezebben elérhető helyeken 
pedig fogkefét használni. A gumiab-
roncsokat érdemes átkenni sziliko-
nos kendővel, ez megóvja a gumit, 
nem repedezik ki, jobban ellenáll a károsító anyagoknak. (Arra ügyeljünk, hogy magára az abroncs peremére ne 
kerüljön a szilikonból, mert akkor majd nem fognak rajta a fékek.)
Többsebességes kerékpár esetében nagyon fontos, hogy a télen lerakódott szennyeződéseket eltávolítsuk a fogas-
kerekek közül, ezzel óva a lánc élettartamát is. Zsíroldószerrel lazítsuk fel a szennyeződést, majd egy puha, görbe 
műanyag kaparóval ki tudjuk bányászni a lerakódott szennyeződést.
A mozgó-forgó alkatrészek tisztítása is nagyon fontos. Ehhez érdemes olajozó sprayt használni. A szórófejre erősí-
tett vékony cső segítségével könnyen be tudunk fújni a legrejtettebb alkatrészekhez is. Indulás előtt érdemes 
a mozgó részeket kipróbálni, a kerekek megpörgetésével pedig a csapágyak állapotáról is meg tudunk győződni. 
Ha szép, egyenletes surrogó hangot adnak, akkor máris nyeregbe pattanhatunk, és kezdődhet a tavaszi bringás-
szezon!

Tisza-tó
Kimondottan rövid és könnyű túraút-
vonal az Alföld közepén. A tavat meg-
kerülő 60 kilométeres út során szin-
te nincs szintkülönbség, és mivel az 
út végig a tavat körülölelő töltés tete-
jén halad, a túra során szünet nélkül 
gyönyörködhetünk a festői szépségű 
látványban.



Fülöp-szigeti vezeklés
Ötcentis rozsdamentes acélszegek, fából ácsolt kereszt, korbács, vér, veríték, köny-
nyek. Mind kötelező kellékei a Fülöp-szigeteki San Pedro Cutud város nagypénteki kör-
menetének. A tömeg moraját csak a 49 
éves, Krisztus-imitátorként ismert, Enaje 
Pedro és önkéntes sorstársainak ordítá-
sa töri meg. Sértően élesek a kalapács-
ütések, ahogy az alkoholban fertőtlenített 
szegek Enaje tenyerébe fúródnak. 
A passiójáték a majd’ kétezer éve a 
Golgotán lezajlott események minden 
részletre kiterjedő felidézése nélkül is 
brutális. Miközben a szenvedéstörténet 
további, legalább egy tucat megfeszítettje 
Enajához hasonlóan üvölt a fájdalomtól, a 
mellékszereplők bambuszból készített korbácsok segítségével tartanak bűnbánatot. 
A feszületekre szegezettek között akadt már apáca is, de legtöbben férfias erőpróbá-
nak tekintik a passiójátékot, ami évről évre érdeklődők ezreit vonzza a kisvárosba.

Az esti körmenet  

a Húsvét tetőpontja. 

A hívők anonimitását 

jól őrzi a csuklya

UtAzás

H  N  F-

Andalúz „karnevál”
Spanyolországban a Semana Santa, a húsvét előtti 
vasárnappal induló nagyhéti készülődés vezeti fel az 
ünnepet – napi körmenetekkel. A sevillai forgatag a 
hispániai felhozatalon belül is utolérhetetlen, külsősé-
geiben egyenesen az inkvizíció korát idézi. Az andalúz 
város mintegy ötvenezer helyi lakosa vonul fel a fél-
napos vezekléseken vallási közösségekbe tömörül-
ve. A szűk utcákon további ezrek követik a faszerkeze-
tes trónusokon, vállon utaztatott egyházi relikviákat. 
Az őszinte bűnbánatot bizonyára segí-
ti, hogy egy teherhordóra jutó súly elér-
heti a száz kilót is, a vezeklő anonimitá-
sát pedig a fejet jótékonyan elfedő csuklya 
biztosítja. Habár a vallásos töltet megkér-
dőjelezhetetlen, a közösségek rivalizálá-
sa kapcsán picit a riói karneválra hajaz az 
esemény – akárcsak a kasztíliai Leónban, 
ahol híres designerek alkotásait kísérik 
a hívők. A Kasztília-La Manchában talál-
ható Albacetében négy és fél méter hosz-
szú, kerekekre szerelt kürtök megfújá-
sával jelzik a bűnbánó hét kezdetét, míg 
Cuencában nagypéntek délutánján az 
utcákat dobpergés zaja tölti be, zúgnak a tubák és 
a klarinétok: a kakofónia a keresztet cipelő Krisztus 
kigúnyolására utal.  
A programokból természetesen a gyerekek sem 
maradnak ki, akik – szigorúan nézőként – az ünnep 
globális csemegéjét, az ajándékba kapott csoki- vagy 
a katolikus hagyomány szerint megszentelt, festetlen 
főtt tojást majszolják. 
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A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR TÁGABB PERIÓDUST ÖLEL ÁT, 
A VIRÁGVASÁRNAPPAL KEZDŐDIK ÉS A FEHÉRVASÁRNAPPAL 

ZÁRUL. HABITUS ÉS HAGYOMÁNY FÜGGVÉNYE, HOGY 
A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ PONTJAIN MIVEL SZÍNESÍTIK A KÖZTES 

IDŐSZAKOT, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NAGYPÉNTEKRE. 
SZÁMOS SZOKÁS ALAKULT KI A HÚSVÉT ÜNNEPLÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓAN, MELYEK KÖZÜL A VÉR ÉS A VÍZ TISZTÍTÓ 
SZEREPE MÉG ÉRTHETŐ A BÁBELI KAVALKÁDBAN – 

DE MIT KEZDJÜNK A TOJÁST HOZÓ NYÚLLAL? 

Tojás az élet 
A tojás a különböző kultúrákban ősidők óta a termékenység és az élet szimbóluma, 
kapcsolódása kézenfekvő a húsvéthoz: a meszes külső héj halott anyagot sejtet, 
de belül ott rejtőzik az új élet ígérete. Az ókori görög istenek egyenesen a tojásból 
léptek elő, s ugyancsak fontos szerepet szán a szimbólumnak a finnek ősi epo-
sza, a Kalevala is. Egy írásos dokumentum szerint Kínában már Krisztus előtt 772-
ben festett tojással ajándékozták meg egymást a törzsi vezetők a tavaszünnepen – 
amire a keresztény húsvét is épült. 



Miért a nyúl hozza? 
Feltehetően német nyelvterületről terjedt el a tojást 
hozó húsvéti nyúl hagyománya. A német földesuraknál a 
XVI. században a gyöngytyúk is a beszolgáltatási tételek 
közé tartozott. A szárnyas (németül Haselhuhn, rövidebb 
formában Hasel) fatális félreértés, elhallás révén vál-
tozott az idők folyamán nyúllá (Hase). Ezek után kevés-
bé meglepő, hogy a tojást nem csak a nyúl hozhatja – 
bizonyos német régiókban a róka, Svájcban a kakukk, 
Csehországban pedig néhol a pacsirta a kiválasztott. 
Ausztráliában egyenesen közutálat tárgya a tapsifüles 
európai változata, amely irtózatos pusztítást végzett a 
különleges vegetációban, kiszorítva szálláshelyéről a 
„bilbyt”, az erszényes nyulat. 1991-ben aktivisták kam-
pányt indítottak a bilby húsvéti nyúllá emeléséért.
A hiedelemvilág még egy megoldást kínál az állati meta-
morfózisra. A nyúl gyakorlatilag a germán tavaszisten-
nő, Ostara egyik galambja, akit az istennő büntetésből 
nyúllá varázsolt. Bár kell hozzá némi képzelőerő, de ezt 
tudva érthetőbbé válik a nyúl és a tojás kapcsolata is. 
Az viszont biztos, hogy húsvétkor egyszerre áldozunk a 
keresztény hagyományoknak és pogány őseinknek, akik 
a hosszú tél után önfeledten ünnepelték a természet 
megújulását. Vagyis a feltámadást.

UtAzás

Hungarikum-e a locsolkodás? 
„Aki nagypénteken napfeljött előtt a folyóvízbe 
háromszor belémártózott, semmiféle betegséget 
nem kapott el mástól” – tartja a bukovinai bölcses-
ség, mintegy megelőlegezve: könnyelműség lenne 
víz és húsvét ünnepi relációjában a hétfői locsolko-
dás abszolút hatalmát feltételezni. Régen „vízbeve-
tő, vízbehányó” hétfőnek nevezték húsvét hétfőjét, 
ami egyben a locsolás módjára is emlékeztet. 
A legények gyakran a kúthoz vagy a vályúhoz vitték 
a lányokat, ahol egész vödör vízzel öntötték le őket, 
s mindezért még piros tojást is kaptak. Néprajzos 
berkekben a szokás hungarikum voltát kételyek 
övezik, a lengyelek ugyanis komoly vetélytársak a 
szerzői jogért folytatott „versenyben”. Az eredmény 
nem változtat a lényegen: a húsvéti locsolás alap-
ja a víz tisztító és termékenységvarázsló erejébe 
vetett hit.

Tűzugrás Németországban
Bulgáriában, ortodox keresztény területen különleges feladat hárul a „legnagyobb sejtre”. Festett piros tojás-
sal bedörzsölik a gyerekek arcát, a dupla pír hivatott gondoskodni arról, hogy egészségesek maradjanak, de 
elhelyeznek egy tojást a veteményesben is, hogy megvédje a kertet a jégveréstől.
Az egyházi és a tavaszköszöntő pogány elemek látványosan keverednek a német szokásokban is, amelyek 
közül az egyik legismertebb a húsvéti tűz meggyújtása – az ősi germán tavaszünnep csúcspontja ma Jézus 
feltámadását szimbolizálja. A nagyszombaton, esetleg húsvétvasárnap a templom előtt, a mezőn vagy a 
domboldalban rakott máglya fénye a babona szerint szerencsét hoz. A kisebb tűzrakások sikeres (ám nem 
veszélytelen) átugrása után a gazda gazdag termés reményében térhet nyugovóra. Az elvétett ugrás halált 
jelent – de ebből a slamasztikából is van menekvés: a hamuval bekormozott arc a váltság. 
Lippe, Günsterode és Lügde városaiban az évezredes gyökerű személyes próbatételek közösségi formát kap-
nak. A germán hiedelemvilág szerint, ha a húsvétvasárnap a domboldalakról indított lángoló kerekek legurul-
nak a völgyig, az istenek kedvesek lesznek a földművesekhez, s bőséges lesz a termés. 



CÍMLAPsztOrI
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„A JÉGKORONG NEM HIVATÁS, HANEM ÉLETFORMA”



BUDAPESTEN ÚJRA 
AZ A CSOPORTÉRT 

KÜZD A MAGYAR 
HOKIVÁLOGATOTT

CÍMLAPsztOrI
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HAVEROK, BULI ÉS JÖVÉS-MENÉS HELYETT KEVÉS SZABADIDEJÉT INKÁBB CSALÁDJA 
KÖRÉBEN TÖLTI A HOKIVÁLOGATOTT CENTERE, AKI LEGALÁBB HARMINC ÉVE ÁLL A JÉGEN. 

MAJD NYÁRON BEHOZOM A LEMARADÁST, MONDJA PALKOVICS KRISZTIÁN, AKINEK 
VEZETÉSÉVEL ÁPRILISBAN A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNÁBAN SORSDÖNTŐ 

MENETELÉSBE KEZD A MAGYAR VÁLOGATOTT: MEGPRÓBÁL ISMÉT AZ A CSOPORTBA JUTNI. 

Stílus&Lendület: Hányadik meccs lesz a szezonban 
az olaszok elleni utolsó vb-meccs?
Palkovics Krisztián: Várjunk csak, fejből nem is 
tudom: tíz felkészülési meccsel kezdtünk ősszel, 
aztán az alapszakaszban ötvennégy tétmeccsünk 
volt, most jön a magyar bajnoki döntő, minimum hét 
parti, a végén pedig a Divízió 1-es világbajnokság öt 
meccse. Sose számolom, mert annyi dolgom van, de 
ha most összeadnánk, tényleg brutális szám jönne ki.
S&L: Tavaly fontolgatta, hogy visszavonul a válo-
gatottságtól, de szerencsére meggondolta magát. 
Ennyit számít a hazai közönség?
P. K.: Naná, az Arénában mindig óriási a hangu-
lat, aztán meg hazai pályán kiharcolni a feljutást, az 
nekem olyan lenne, mintha olimpiai aranyat nyertem 
volna. Megérdemelné a hoki rajongótábora, és meg-
érdemelnénk mi is. 
S&L: Milyen esélyekkel játszanak? Ér bennünket 
meglepetés áprilisban?
P. K.: Nem vagyunk esélytelenek. Az utolsó meccs 
az olaszokkal lesz, azon áll vagy bukik a feljutás. De 
a hoki nem az a játék, ahol előre bármit meg lehet 

ígérni, mert minden annyira gyorsan történik, a leg-
jobb terv is felborulhat egy pillanat alatt. Az biztos, 
hogy mi kihozzuk a maximumot magunkból, bár ez 
esetünkben egyáltalán nem nagy dolog, a válogatott 
évek óta nagyon odateszi magát, amit értékelnek is a 
nézők: az Arénát mindig megtöltjük.
S&L: Mekkora sztár itthon egy magyar hokis? Meg-
ismerik?
P. K.: Fehérváron születtem, itt nőttem fel, a csapat 
a mindenem. Bárhová megyek a városban, minden-
hol megszólítanak. Kedvelnek, hiszen közülük jöttem, 
itt élek, és a csapatért is tettem annyit, hogy ezt hono-
rálják az emberek. Országosan már nem vagyok ilyen 
ismert, ám ha egy társaságban kiderül, hogy mivel fog-
lalkozom, akkor egyöntetűen pozitívan viszonyulnak 
a hokihoz az emberek. Értékelik, hogy honnan hová 
jutottunk. Szerintem ez óriási eredmény. A következő 
generációnak innen talán könnyebb lesz továbblépnie.
S&L: Mi történt a magyar hokival a pályafutása 
alatt? Kanadában több fedett hokipálya van, mint 
igazolt magyar játékos, ehhez képest az A csoport-
ban velük is játszhattak. Mi a titkuk?

P. K.: Lehet, kevesen vagyunk, de imádjuk, amit csi-
nálunk. A jégkorong nem hivatás, hanem életforma. 
Mi nemcsak akkor foglalkozunk ezzel, amikor mecs-
csünk vagy edzésünk van, hanem mindig. Az elmúlt 
másfél évtized alatt rengeteget fejlődtünk: kanadai, 
szlovák és amerikai edzőkkel dolgozhattunk, és per-
sze a körülmények is sokat javultak. Ma már nem 
igaz, hogy lasszóval kell játékosokat fogni. A koráb-
biakhoz képest tömegek kezdtek hokizni, elindult a 
kiválasztás, felállt egy rendszer. 
S&L: Pénz is lett a sportágban?
P. K.: A legjobbak meg tudnak ebből élni, de a többi-
ek egyelőre sokat küszködnek, sok lemondással jár 
az életük. Mégis csinálják. Mert ők is imádják.
S&L: A sportág megítélésében áttörést hozott a 
három évvel ezelőtti szapporói A csoportos szerep-
lés: foglalkoznak még ezzel, vagy már túlléptek rajta?
P. K.: Csoda volt, hogy ott lehettünk! Mindannyiunk 
álma teljesült, amikor először egy vb-meccsen koron-
gozhattunk. Nem is tudom leírni: mintha végig egy 
álomvilágban, egy Csodaországban lettünk volna. De 
elmúlt, kiestünk, most azon vagyunk, hogy áprilisban 
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visszakerüljünk. Néha eszünkbe jut vagy beszélünk 
róla, de nem napi szinten. 
S&L: A hokiválogatott kapcsán két év múltán is meg-
kerülhetetlen ifjabb Ocskay Gábor tragikus halála: 
miként ápolják emlékét?
P. K.: Mindennap velünk van: jövet-menet elmegyek 
a jégcsarnokban a személyes tárgyait őrző vitrin mel-
lett. Nincs olyan nap, hogy egyszer vagy kétszer ne 
jutna eszembe. Már két éve? … Hihetetlen. Nem is 
hiszem el. Mintha velünk lenne most is. Itt is van.
S&L: Másfél éve született fia, Krisztián. Mennyiben 
változtatta meg az életét? A hokisok a közbeszéd 
szerint szívesen belehúznak az éjszakába. 
P. K.: Voltak bulik, de ezek másodlagossá váltak. 
Öregszem is, harminchat leszek, nem igényelem. 
Rengeteget utazunk, amikor itthon vagyok, minden 
időm a családé. Nem hozok áldozatot, egyszerűen 
így esik jól. Rohanok haza, hogy velük lehessek. Nyil-
ván minden apuka így van ezzel, de nekem új, eddig 
ismeretlen érzés: lenyűgöz a tüneményes kisfiam fej-
lődése. Tényleg csodálatossá varázsolja a minden-
napjainkat. Mivel rengeteget utazunk, a szokásosnál 
több feladat jut Adriennek, ezért ha otthon vagyok, 
igyekszem levenni a terhet róla. Mindig kérdezik a ját-
szótéren, ugye te is hokis leszel, kis Krisztián? De ezt 
nem erőltetem.
S&L: Hogyhogy?
P. K.: Ha kedve lesz a hokihoz, segítem, de a világért 
sem erőltetném. Ámbátor szívesen állnék a palánkon 

kívül, és nézném, hogy miként lövi a gólokat. De ezt 
neki kell eldöntenie. A sport azért fontos, hogy legyen 
önfegyelme, kitartása, erősödjön, és élményekkel 
gazdagodjon. Az biztos, focizni is leviszem… Aztán 
majd választ.
S&L: Olvastam, nyáron a jeget vízre cseréli: miért váltott 
halmazállapotot?
P. K.: Hobbinak indult, aztán ez lett belőle. Évekkel ezelőtt 
elhívtak vitorlázni. Azt hittem, csak hoki van a földön, erre 
hirtelen beleszerettem. Letettem a vizsgát, később vet-

tem egy tízszemélyes, 11 méteres hajót, és a balatoni Kék 
Szalagon is elindultam. Megnyerni sosem fogom, de igyek-
szem a kategória legjobbjai mögött lenni.
S&L: Ennyire fontos a verseny az életében?
P. K.: Nyerni jó. Nagyon jó. Enélkül nem lehet semmilyen 
sportágat űzni, mert akkor nincs kellő motiváció. De nem 
csak ez a lényeg: számomra kevés szebb dolog van a 
Balatonnál. Egyedül is szívesen kimegyek a nyílt vízre, ott 
magamba szállhatok.

Vincze Attila
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Arénázik a magyar
válogatott
A Divízió I-es jégkorong-világbajnokság 
menetrendje a Papp László 
Budapest Sportarénában.

2011. április 17., vasárnap
 Hollandia–Magyarország
2011. április 18., hétfő  
 Magyarország–Dél-Korea
2011. április 20., szerda    
 Magyarország–Japán
2011. április 22., péntek
  Magyarország–Spanyolország
2011. április 23., szombat
 Olaszország–Magyarország 
Valamennyi mérkőzés 19:30-kor kezdődik.

„Nyerni jó, nagyon jó. Enélkül nem 
lehet semmilyen sportágat űzni, mert 

akkor nincs kellő motiváció.” 





KIs HÍreK
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Kitudódott a világ 
leghíresebb titkos receptje?
Nemrégiben a Thisamericanlife.org brit lap nagy vihart kavart 
a kólarajongók körében egy 32 évvel ezelőtt nyilvánosság-
ra került fénykép kapcsán. A fotón ugyanis egy recept látha-

tó a Coca-Cola összetevőinek pontos listájával. A kedvelt nedű összetételét John 
Pemberton orvos 1886-ban kreálta, szupertitkos receptjét egy atlantai széfben 
őrzik, és éjjel-nappal egy őr vigyáz rá. Az eredetileg frissítőnek szánt ital alkotóele-
meinek listáját a hagyományoknak megfelelően egyszerre csak ketten tudhatják, 
akik biztonsági okokból soha nem utazhatnak ugyanazon a repülőn. A világhírű cég 
vezetői érthetően nem örülnek a hír felröppenésének, és határozottan tagadják, 
hogy a vanília, fahéj, koriander, szerecsendió, lime, karamell, narancsolaj, citrom-
olaj, dióolaj, valamint citromsav, koffein és cukor összetevőket tartalmazó recept az 
övék lenne. Az összetevőket látva, ennek az italnak sem lehet rossz az íze…

Disney-álomból valóság a tengeren
A Disney Dream álomhajón mindenkiből lehet mesehős. 2011. január 26-án indult el első útjára, hogy a 
Bahamákon hajózva Disney privát szigetére, Castaway Cay-re vigye a mesék megszállottait. A nem minden-
napi hajókomplexum egyik legizgalmasabb attrakciója a fedélzetet körbefutó, átlátszó vízicsúszda és a hajó 
oldalára szerelt hullámvasút is. A kis rajongók LCD monitorok és mikrofonok segítségével beszélgethetnek 
kedvenc mesehőseikkel, golfozhatnak Goofy-val, vagy beöltözhetnek Ariel hableánynak, esetleg kalóznak. 
A 128 000 tonna, 340 m hosszú és 37 m széles „újszülött” keresztanyaságát Jennifer Hudson amerikai szí-
nésznő-énekesnő vállalta el, aki karrierjét a hajó „nagymamáján”, a Disney Wonderen kezdte.  

Az utolsó
Kodachrome
tekercs
Két évvel ezelőtt, 2009-ben 
közölte a Kodak, hogy leállít-
ja az analóg fényképezés egyik 
legmeghatározóbb nyersanyagá-
nak, a telített, jellegzetes színeiről 
és élességéről híres Kodachrome 
filmnek a gyártását. Ekkor Steve 
McCurry, híres riportfotós, aki a 
világ egyik legismertebb portréjá-
nak, az afgán kislánynak a készítő-
je, felkereste az illetékeseket, hogy 
elkérje a korszak lezárását jelentő 
utolsó tekercset. A Kodak örömmel bízta a filmet McCurry-re, aki ezért a pár 
felvételért beutazta Indiát, járt Bombayban, Isztambulban, Londonban végül 
New Yorkban. Az utolsó kockákon Robert de Niro, az indiai rabari törzs színes 
leplekbe burkolt öregjei, nagyvárosi graffitik, és egy kansasi temető képei 
sorakoznak. 

Zajosabb, mint egy
Boeing–737-es
Különös rekord birtokosa Smokey, a 
12 éves, brit rövid szőrű macska. A nem 
mindennapi jószág átlagos társai 25 deci-
belen dorombolnak, ám Smokey hangere-
je 80, rekordja pedig 92 decibel, ami egy 
komolyabb hajszárítónak vagy egy fűnyírónak is becsületére válna. A zajos ked-

venc igencsak megnehezíti gaz-
dái életét, akitől időnként nem 
hallják a tévét,  a rádiót és telefo-
nálni is csak nehezen tudnak. 



KIs HÍreK

Királyi esküvő
Áprilisban bizonyára minden hírt elho-
mályosít Kate Middleton és a jóképű 
Vilmos herceg esküvője. A fiatalok sze-
relme sok próbát kiállt az utóbbi évek-
ben, így a brit alattvalók és a királyi 
család támogatásával Kate és Vil-
mos herceg április 29-én örök hűséget 
fogadnak a Westminster-apátságban. A trónörökös öccsét, Harry 
herceget kérte fel a vőfélyi szerepre, míg a menyasszonyt a húga 
kíséri az oltár elé. Az esküvő 12 millió fontos költségeit a királyi 
udvar és a Middleton-család állják, az ifjú házasok nászútja pedig 
II. Erzsébet királynő ajándéka lesz. A nagyszabású ünnepségek 
szervezésében verhetetlen britek bizonyára kitesznek magukért. 
Erről hamarosan meggyőződhet az az 1900 szerencsés rokon, 
barát, celebritás, aki személyes meghívót kapott a pompás ese-
ményre, de a média gondoskodik arról, hogy mi is közelről láthas-
suk a királyi felvonulást.

Ősi perui piramisok
Az utóbbi évek egyik legnagyobb régészeti felfedezése az ősi piramisok 
Peruban, melyek az Amazonas-síkság nyugati szélén, Jaén városa közelé-
ben találhatóak. A lelet ékes bizonyítéka annak, hogy már évezredekkel a 
spanyol hódítás előtt fejlett kultúra virágzott az Andok vidékén. Az ősi kul-
túra lakói modern városban éltek, kiépített út- és csatornahálózattal ren-
delkeztek. A piramisok dombokként magasodnak a környék fölé, a föld 
kamrákat és emlékeket rejt. A helyiek az építményt az idők során teljesen 
elfeledték és szemétlerakónak használták, egészen addig, amíg Quirino 
Olivera perui régész vezetésével elkezdődtek az ásatások. A kitartó fel-
tárás során falak és egyéb építmények bukkantak elő, amelyek korát 
Quirino legalább 2800 évesre becsülte. 

Tízmilliószoros nap 
Köztudott, hogy a világűrben zajló folyamatok, a 
Hold állása, az apály-dagály igen komolyan befo-
lyásolja közérzetünket, energiaszintünket. A tibe-
ti hagyományok szerint négy nap van egy évben, 
amikor a kozmikus energiák a megszokotthoz 
képest többszörös erővel hatnak ránk. Ezeken a 
napokon óriási energianyaláb érkezik egy másik 
dimenzióból, körbeveszi a Földet és jó irányba 
befolyásolja gondolatainkat, tetteinket. A budd-
histák szerint ilyenkor van a legnagyobb esélyünk 
arra, hogy pozitív cselekedeteinkkel befolyásoljuk 
a világ menetét. Legközelebb május 17-én. 

Az akaraterő diadala
A Mugler divatház idén sem macsós pasikkal pró-

bálja a női szíveket meghódítani. Az A-Men nevű 
parfümjéhez rendelt kampányában sokkal inkább 
a sokkolásra és a figyelemfelkeltésre helye-
zi a hangsúlyt. Az illatszerhez készült reklámfo-

tón ugyanis nem egy modell pózol, hanem 
Oscar Pistorius, a Dél-Afrikában szüle-
tett futó. Pistorius neve a sportban jára-
tosak számára nemcsak eredményei 

miatt ismert, hanem elképesztő akaratereje 
miatt is. A 24 éves férfinak 11 hónapos korá-
ban születési rendellenességek miatt mindkét 

lábát térd alatt amputálni kellett, ezért világéletében műlábakon 
versenyzett. 2008-ban hosszú küzdelmet folytatott azért, hogy sporto-
lóként kijuthasson a pekingi olimpiára, ám először a Nemzetközi Atlé-
tikai Szövetség torpedózta meg céljait, majd hiába javított folyamato-
san részidején, átlaga mégis elmaradt az olimpiai kvalifikációs szinttől. 
Pistoriust ismerve, 2012-ben simán ott lesz Londonban!

Az utóbbi évek egyik legnagyobb régészeti felfedezése az ősi piramisok 
Peruban, melyek az Amazonas-síkság nyugati szélén, Jaén városa közelé-Peruban, melyek az Amazonas-síkság nyugati szélén, Jaén városa közelé-Peruban, melyek az Amazonas-síkság nyugati szélén, Jaén városa közelé-
ben találhatóak. A lelet ékes bizonyítéka annak, hogy már évezredekkel a ben találhatóak. A lelet ékes bizonyítéka annak, hogy már évezredekkel a ben találhatóak. A lelet ékes bizonyítéka annak, hogy már évezredekkel a 
spanyol hódítás előtt fejlett kultúra virágzott az Andok vidékén. Az ősi kul-spanyol hódítás előtt fejlett kultúra virágzott az Andok vidékén. Az ősi kul-spanyol hódítás előtt fejlett kultúra virágzott az Andok vidékén. Az ősi kul-
túra lakói modern városban éltek, kiépített út- és csatornahálózattal ren-túra lakói modern városban éltek, kiépített út- és csatornahálózattal ren-
delkeztek. A piramisok dombokként magasodnak a környék fölé, a föld 
kamrákat és emlékeket rejt. A helyiek az építményt az idők során teljesen kamrákat és emlékeket rejt. A helyiek az építményt az idők során teljesen kamrákat és emlékeket rejt. A helyiek az építményt az idők során teljesen 
elfeledték és szemétlerakónak használták, egészen addig, amíg Quirino A legfrissebb hírek szerint az Oscar-díjas 

Kevin Costner lehet Zack Snyder legújabb 
Superman-filmjében a szuperhős apja. 

Így tehát a farkasokkal táncoló alakíthat-
ja majd a Henry Cavill által megformálandó 
Superman epizódban Jonathan „Pa’ Kentet, aki feleségével, Marthával együtt felfedezte a 

Smallwillnél földbe csapódott Kal-El rakétát, benne egy gyermekkel, akit Clarknak nevez-
tek el, és sajátjukként neveltek fel. A The Man of Steel munkacímre hallgató epizód forga-

tása az év második felében kezdődik, így már nincs sok hátra a szereplőválogatásokból. 
Snydernek, aki a 300 és a Watchman című filmekkel már bizonyított, hamarosan dönte-

nie kell, hogy a jelöltek közül ki a legalkalmasabb a női főszerepre, a bennfentesek szerint 
Jessica Biel lesz a befutó. 

Kevin 
Costner 

lehet 
Superman 

apja
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Húsvéti paradicsom
Hozzávalók: 20 dkg sonka, 4 db paradicsom, 4 db tojás, 1 ek. mustár, 3 ek. ecetes torma, só, őrölt 
bors, 5 dkg vaj, 2 dl tej, 2 ek. liszt, fejes saláta, újhagyma, kígyóuborka, paradicsom, retek.

Elkészítés: A tojásokat megfőzzük, és amikor már kihűltek, kettévágjuk és a sárgájukat kivesszük. 
A sonkát apróra vágjuk vagy ledaráljuk. A vajból, lisztből, tejből besamelmártást főzünk. Hagyjuk kihűl-
ni, majd keverjünk a mártásba két evőkanál ecetes tormát és a tojások áttört sárgáját, ízesítsük sóval, 
borssal. A sonkát elkeverjük egy kanál tormával, a mustárral, sózzuk, borsozzuk. A paradicsomok 
tetejét levágjuk, belsejét kikaparjuk. A paradicsomokat megtöltjük a sonkakrémmel, a kettévágott 
tojásokat pedig a tormakrémmel. A paradicsomok tetejét visszatesszük. Salátalevéllel kibélelt tálra 
tesszük, zöldségekkel díszítjük.

A  
AZ ŐSI HIEDELMEK SZERINT A TOJÁS AZ ÉLET JELKÉPE. INNEN ERED, HOGY TAVASSZAL, A TERMÉSZET 

ÚJJÁSZÜLETÉSEKOR KÜLÖNÖS JELENTŐSÉGET KAP A HÚSVÉTI TOJÁS. EBBŐL AZ ALKALOMBÓL 
KÍNÁLUNK KÜLÖNBÖZŐ, TOJÁSBÓL ELKÉSZÍTHETŐ HÚSVÉTI ÉTELEKET AZ ÖN ÜNNEPI ASZTALÁRA.

A  
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Ünnepi asztal
Tegyünk az asztalra fehér abroszt, és terítsünk 
meg zöld és sárga tányérokkal. A sárga nárcisz s 
hozzá néhány barkaág vagy apró szirmú virág a ter-
mészet üdeségét csempészi az ünnepi asztalunk-
ra. A vázában szépen mutat a nagy csokor, de ele-
gáns lesz a terítés, ha a tányérok köré is helyezünk 
egy-két szirmot.
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3-féle töltött tojás
Hozzávalók: 12 db kemény tojás, só, frissen őrölt feke-
te bors, 3 ek. majonéz, 1 tk. currypor, bögre felaprított 
bazsalikomlevél, 3 ek. majonéz, 3 ek. tejszín, 2 tk. mus-
tár, 1 ek. reszelt savanyú uborka.

Elkészítés: Hámozzuk meg és vágjuk hosszában ket-
té a tojásokat. Óvatosan vegyük ki a sárgákat és három 
tálba tegyünk négy-négy tojássárgáját, amiket aztán vil-
lával pépesítsünk. Az első tálba tegyük a majonézt, a 
curryport, sót és borsot, jól keverjük össze. A második-
ba keverjünk három evőkanál majonézt és finomra aprí-
tott bazsalikomot. Sózzuk, borsozzuk. A harmadik adag-
ba keverjük a tejszínt, uborkapépet és a mustárt. Ezt 
is sózzuk, borsozzuk. Mokkáskanállal töltsük meg a 
tojásfeleket. Izlés szerint tegyünk egy tálcára salátale-
veleket, rendezzük a tálcán sorokba a tojásokat.

Sonkás tésztafelfújt 
A sonkás tésztafelfújt receptje Ausztriából származik. 
Hozzávalók: 30 dkg fodros kockatészta, 20 dkg főtt füs-
tölt sonka (darabolt), 4 db tojás, 10 dkg puha vaj, 125 g 
tejföl, 1 ek. petrezselyem, 10 dkg reszelt sajt, só, bors, 
szerecsendió, vaj és zsemlemorzsa a tál kike-
néséhez.

Elkészítés: A tésztát főzzük 
meg előírás szerint sós víz-
ben. Hideg vízzel leöblítjük, 
majd lecsepegtetjük. 
A sütéshez használni kívánt 
tálat kenjük ki vajjal és szór-
juk meg zsemlemorzsával. A főtt 
sonkát vágjuk kockára, a tojásokat 
válasszuk ketté. 
A vajat habosra keverjük egy nagyobb tálban, 
adjunk hozzá (bátran) sót, őrölt borsot és szerecsen-
diót. A sárgákat egyenként dolgozzuk bele. Adjuk hozzá a 
kockára vágott sonkát, tejfölt, finomra vágott petrezselymet, végül a tésztát. A fehér-
jéket csipetnyi sóval verjük krémes habbá és öntsük a tésztás masszához. Az egé-
szet tegyük a tálba, simítsuk el a tetejét és szórjuk meg a reszelt sajttal. 190 fokos 
sütőben 45 percig sütjük.

Tojáslikőrös püspökkenyér
Hozzávalók: 12 dkg (puha) vaj, 6 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, csipet só, 2 db tojás, 5 dkg tejcso-12 dkg (puha) vaj, 6 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, csipet só, 2 db tojás, 5 dkg tejcso-12 dkg (puha) vaj, 6 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, csipet só, 2 db tojás, 5 dkg tejcso-
koládé, 12 dkg liszt, 2 tk. sütőpor, 1 dl tojáslikőr, 5 dkg kristálycukor, díszítéshez: 2-3 ek. sárgabaracklek-koládé, 12 dkg liszt, 2 tk. sütőpor, 1 dl tojáslikőr, 5 dkg kristálycukor, díszítéshez: 2-3 ek. sárgabaracklek-koládé, 12 dkg liszt, 2 tk. sütőpor, 1 dl tojáslikőr, 5 dkg kristálycukor, díszítéshez: 2-3 ek. sárgabaracklek-
vár, 10 dkg fehér csokoládé, színes tortadara.

Elkészítés: A vajat, porcukrot, vaníliás cukrot és a sót keverjük ki habosra. Egyenként adjuk hozzá a tojá- A vajat, porcukrot, vaníliás cukrot és a sót keverjük ki habosra. Egyenként adjuk hozzá a tojá- A vajat, porcukrot, vaníliás cukrot és a sót keverjük ki habosra. Egyenként adjuk hozzá a tojá-
sok sárgáját, majd az aprított csokoládét. A lisztet keverjük el a sütőporral, ezután a tojáslikőrrel felváltva sok sárgáját, majd az aprított csokoládét. A lisztet keverjük el a sütőporral, ezután a tojáslikőrrel felváltva sok sárgáját, majd az aprított csokoládét. A lisztet keverjük el a sütőporral, ezután a tojáslikőrrel felváltva 
adjuk a vajas krémhez. A fehérjéket a kristálycukorral verjük fel krémes állagú habbá, ezt óvatosan forgas-adjuk a vajas krémhez. A fehérjéket a kristálycukorral verjük fel krémes állagú habbá, ezt óvatosan forgas-adjuk a vajas krémhez. A fehérjéket a kristálycukorral verjük fel krémes állagú habbá, ezt óvatosan forgas-
suk bele a lisztes masszába. Egy püspökkenyér (őzgerinc) sütőformát vékonyan vajazzunk ki, szórjuk meg suk bele a lisztes masszába. Egy püspökkenyér (őzgerinc) sütőformát vékonyan vajazzunk ki, szórjuk meg suk bele a lisztes masszába. Egy püspökkenyér (őzgerinc) sütőformát vékonyan vajazzunk ki, szórjuk meg 
liszttel, töltsük bele a masszát, a tetejét simítsuk el. 170 fokos sütőben kb. 40–50 percig sütjük. Ha a tete-liszttel, töltsük bele a masszát, a tetejét simítsuk el. 170 fokos sütőben kb. 40–50 percig sütjük. Ha a tete-liszttel, töltsük bele a masszát, a tetejét simítsuk el. 170 fokos sütőben kb. 40–50 percig sütjük. Ha a tete-
je túlzottan barnulna, takarjuk le alufóliával. A kihűlt süteményt kenjük meg szilikonecset segítségével pasz-je túlzottan barnulna, takarjuk le alufóliával. A kihűlt süteményt kenjük meg szilikonecset segítségével pasz-je túlzottan barnulna, takarjuk le alufóliával. A kihűlt süteményt kenjük meg szilikonecset segítségével pasz-
szírozott lekvárral, majd öntsük a tetejére az olvasztott fehércsokoládét. Díszítsük ízlés szerint tortadarával, szírozott lekvárral, majd öntsük a tetejére az olvasztott fehércsokoládét. Díszítsük ízlés szerint tortadarával, szírozott lekvárral, majd öntsük a tetejére az olvasztott fehércsokoládét. Díszítsük ízlés szerint tortadarával, 
drazséval, cukorkákkal.

GAsztrONÓMIA

Húsvéti kalács mazsolával
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, bő 1 dl tej, 20 dkg puha vaj, 5 dkg porcukor, 

5 dkg barna nádcukor, pici só, 3 egész tojás + 2 tojás sárgája, 10 dkg mazsola, 1 citrom és 
1 narancs reszelt héja, jégcukor a díszítéshez.

Elkészítés: Az élesztőt egy kevéske langyos tejben felfuttatjuk, majd beleöntjük a liszt-
be. Hozzáadjuk a kézmeleg vajat, tojást, tojássárgáját, cukrot, mazsolát, végül a citrom- és 
narancshéjat. Nem túl puha tésztává dolgozzuk össze, letakarjuk, és meleg helyen fél órát 

kelesztjük. A tésztát elfelezzük, mindkét félből gömböt formázunk, tetejét a tojássárgájával 
megkenjük, és rászórjuk a jégcukrot. 180 fokon 25 perc alatt megsütjük. Pompás kalács a 

húsvéti reggelihez és vacsorához egyaránt.
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Antók 
Zsuzsanna 

A magyar zenei alapfokú 
gordonkaoktatás kiemel-
kedő egyénisége, jelenleg a budapesti Szent István 
Király Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára. 
Növendékeit a szakmai támogatás mellett emberileg 
is formálja. 

Lugosi 
László 

Immár 20 éve oktatja 
a gyerekeknek a gyors-
korcsolyázást és a gyorsasági görkorcsolyázást Tata-
bányán. Elhivatott nevelő, fő célja az egészséges 
életmód és a sport szeretetének átadása. Közreműkö-
désével épült fel a nemzetközi versenyek rendezésére 
is alkalmas városi versenypálya. 

Sebestyén 
Zoltán 

Több mint három és fél 
évtizedes tanítási tapasz-
talattal rendelkezik az általános és középiskolai mate-
matika és fizika oktatásában. Az iskolai szakkörön 
túl éveken át vezette Pécsett a városi tehetséggondo-
zó szakkört. Diákjai rendkívül eredményesek az orszá-
gos és nemzetközi tanulmányi versenyeken.

Tóthné 
Stupián Anikó 

Tanítványai minden kor-
osztályban képviseltetik 
magukat a nemzeti válogatottban és a világversenye-
ken. Edzői tevékenysége mellett több területen segíti 
Veszprém sportéletét. 

Galli 
Zsolt 
Közel 25 éve kezdte el Békéscsa-
bán párbajtőr-edzői pályafutását. 

Játékosan, türelemmel neveli a gyerekeket nemcsak a 
sportra, hanem az egész életre.  Ötlete alapján műkö-
dik a Jankay Tibor Általános Iskolában önálló sport-
osztály. 

Málnai 
István 
Közel 30 éve foglalkozik 
látássérült és mozgás-

sérült – főleg végtaghiányos – gyermekek úszásokta-
tásával, mozgásrehabilitációjával, edzésével. A sérül-
ten született gyermekekkel és családjaikkal el tudja 
fogadtatni, hogy az ő életük és jövőjük ugyanolyan 
értékes, mint egészséges társaiké. 

Sárközi 
Gyula 
A Magyar Állami Opera-
ház magántáncosa, 

a Madách Színház Tánckarának művészeti vezetője, 
a Madách Musical Tánciskola alapítója. Az iskola 
jelenleg közel 600 gyerekkel foglalkozik óvodáskortól 
22 évesig.  Különösen figyel a hátrányos helyzetű 
gyerekekre (ld. cikkünk, 34. oldalon). 

Zsigó 
Zsolt 
Matematika-, fizika- és 
informatikatanár. A nyír-

egyházi Bánki Donát Műszaki Középiskolában 2005-
ben honosította meg a robotika oktatását. Szakkörein 
nemcsak robotfejlesztés folyik, hanem más termé-
szettudományos projekteken is dolgoznak.

MOL-KItÜNtetÉseK

Az a legszebb ebben a díjban, hogy nem a 
szakma adja, hanem a hálás tanítványok és 
szülők fejezik ki a jelöléssel köszönetüket 
a sokéves áldozatkész munkáért – emel-
ték ki többen az idei MOL Tehetséggondo-
zásért díj kitüntetettjei közül. A díjjal negye-
dik alkalommal ismerte el a MOL ÚJ Európa 
Alapítványa azoknak az áldozatkész peda-
gógusoknak a munkáját, akik felfedezik és 
elindítják pályájukon a fiatal tehetségeket. 
A díjra beérkezett több mint 600 jelölés 
közül az alapítvány kuratóriuma választot-
ta ki a pedagógusokat. Olyan szakembe-
rek ők, akik a háttérből segítik tanítványaik 
első lépéseit. Áldozatvállalásuk, munkájuk 
nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képessé-
geinek kibontakozásához. Tudásuk tovább-
adása több generációt segít újabb és újabb 
eredményekhez, munkájuk azonban ritkán 
kerül reflektorfénybe.  Az Új Európa Alapít-
vány negyedik alkalommal adta át a MOL 
Tehetséggondozásért díjat, amely erkölcsi 
és anyagi elismerés egyben.
A díjátadó ünnepségen a MOL vezetői, 
az alapítvány kurátorai és frissen kineve-
zett jószolgálati nagykövete, Csányi Sán-
dor színművész együtt köszöntötte a nyolc 
tanárt és edzőt. „Ma is mentorokat jutal-
mazunk, olyan pedagógusokat és edzőket, 
akik a tanítványaikra nem csupán gyermek-
ként, hanem egy formálható remekmű alap-
jaiként tekintenek. A jövő tehetségeinek 
ilyen mentorok mellett reális esélyük van 
kiváló eredmények elérésére.” – mondta el 
a díjátadón Somlyai Dóra, a MOL-csoport 
kommunikációs igazgatója, az Új Európa 
Alapítvány kurátora.
A korábbi hagyományoknak megfelelően a 
díjátadón a MOL Tehetségtámogató Prog-
ram korábbi nyertesei léptek fel, többek 
között a Zeneakadémia Különleges Tehet-
ségek Képzőjének 16 éves zongora szakos 
hallgatója, Váradi László.
A MOL Tehetséggondozásért díjra 
2011-ben is fogadják a jelöléseket: 
www.ujeuropaalapitvany.hu, www.mol.hu.

A MOL TEHETSÉGGONDOZÁSÉRT PROGRAM 
            2010. ÉVI DÍJAZOTTJAI:

ÁTADTÁK A MOL 
TEHETSÉGGONDOZÁSÉRT 

DÍJAKAT

ÁTADTÁK A MOL 
TEHETSÉGGONDOZÁSÉRT 

DÍJAKATDÍJAKATDÍJAKATDÍJAKATDÍJAKATDÍJAKATDÍJAKAT

AZ ELJÖVENDŐ    
  SIKEREK 
  KOVÁCSAI
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Logitech K800
Irányfény
A Logitech kiemelkedő vezeték nélküli billentyűzete akár nappal, 
akár este, illetve egy alulvilágított szobában is tökéletesen hasz-
nálható, köszönhetően a megvilágított billentyűknek. Az intel-
ligens fény- és mozgásérzékelőkkel ellátott billentyűzet reagál 
a fényváltozásokra, illetve ha közelítünk felé kezünkkel, akkor 
azonnal aktiválja a világítást, amennyiben az szükséges. Kezün-
ket elvéve a fények kihunynak, így biztosítva az egy töltéssel elér-
hető, akár tíznapos használatot is.
Info: www.logitech.com

Nokia E7
A nagyfőnök 
A Nokia új üzleti telefonja mindent kínál, amire az irodához 
kötött, vagy az éppen onnan elszabaduló felhasználónak szüksége lehet: 
E-mail hozzáférés, VPN-kapcsolat, WIFI- és gyors HSDPA-elérés, USB-kapcsolat, 
HDMI-csatlakoztatás és extraként az ingyenes Ovi Maps térképprogram navigáció, valamint 
a 8 megapixeles, kettős LED-vakuval párosított kamera, mellyel HD-minőségű videofelvételek 
is készítőek. Ez a felsorolás csak töredéke annak, amit a Nokia 4”-os AMOLED-kijelzős, teljes 
qwerty billentyűzettel rendelkező zászlóshajója tud.
Info: www.nokia.com

Sony ICD-SX712
Hallomásból

A Sony professzionális digitális diktafonjai között 
még ránézésre is tekintélyt parancsol az SX712, 
amely ezüst és fekete színben kapható. Az úgy-

nevezett S-mikrofonnal szerelt diktafon két külön 
kihajtható, nagy érzékenységű mikrofonnal van 

felszerelve, melyekkel tökéletesen tiszta hangfel-
vételek készíthetőek tárgyalásról, konferenciáról, 
vagy akár csak egy megbeszélésről is. A 2GB-os 

beépített és a bővítésre szolgáló microSD/M2 
kártyáról egyszerűen áthelyezhető PC-re a hang-
anyag, illetve USB-n keresztül még tölteni is tud-

juk a készülék akkumulátorát.
Info: www.sony.com

AZ IRODAI MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN SOKAN BELE SEM GONDOLNAK, 
HOGY EGY-EGY TECHNIKAI BERENDEZÉS MENNYIRE MEG TUDJA 

KÖNNYÍTENI, ÉS FŐLEG GYORSÍTANI A MUNKÁNKAT. 

HIGH-teCH
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Programok – Fesztiválok

CD
Vágja ki, és küldje vissza címünkre 

(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) 
április 16-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy 

megnyerhesse Klasszikon Együttes Opera Crossover 
című CD-jét. Előző számunk nyertese: Szobonya Sándor, 

Mezőkövesd. Nyereménye: Rod Stewart: The Greatest 
American Songbook Vol. V.  című CD-je.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 

JÁTÉK!

Pygmalion
2011. ÁPRILIS 1., 3., 7–9., 11., 13–16., 21., 23.,
WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ, SZOMBATHELY

Henry Higgins, a fonetika megszállott tanára kiemel a „gödör-
ből” egy utcai virágáruslányt, és fogadást köt barátjával, hogy 
fél év alatt hercegnőt farag a csatornatöltelékből. A tanítás 
eredményeképpen a lány szépen fejlődik, alpári stílusa néhány 
hónap alatt lekopik ugyan róla, ám helyén előbukkan egy seho-
va sem tartozó teremtmény, aki régi életét már nem vállalhatja, 
új életének folytatásához pedig nem rendelkezik kellő anyagi 
háttérrel. Bernard Shaw népszerű darabját Trokán Péter fősze-
replésével láthatják a szombathelyi színház színpadán.

Oldtimerek és luxusautók  
2011. ÁPRILIS 30. – MÁJUS 1., HÉVÍZ, LOTUS THERME HOTEL

Az elmúlt öt év nagy sikerű rendezvényei után immár hatodik alkalommal rendezik meg a 
Lotus Retro Concours D’Elegance, vagyis a régi autók szépségversenyét és luxusautó-kiál-
lítást. A verseny és a kiállítás résztvevői az 1980-as évjáratnál – azaz 30 évesnél – idő-
sebb veteránautó-ritkaságok, illetve a legújabb luxusautók közül kerülnek ki. Jó hangulatú, 
remek családi program.

Pécsi Tavaszi Fesztivál
2011. ÁPRILIS 12-IG, PÉCS

A baranyai megyeszékhely tavaszi fesztiválja a klasszikus és kortárs művészetek ünnepe. A Pécsi 
Kulturális Központ koordinálásával megvalósuló rendezvénysorozat fő törekvése, hogy bemutassa 
a világ, benne elsősorban Európa és hazánk tradicionális kulturális és művészeti értékeinek javát. 

A fesztivál legfőbb jellemzői a műfaji sokszínűség, a minőségi igényesség és a nemzetköziség. Ennek 
jegyében klasszikus, kortárs, dzsessz- és könnyűzenei produkciók, táncos, irodalmi és folkestek kap-

nak helyet a rendezvénysorozat programjában: köztük például a Quimby, vagy a KFT együttes.

Edvin Marton & Evgeni 
Plushenko: Kings On Ice
2011. ÁPRILIS 14., 
PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

A világ legjobb műkorcsolyázói gyűlnek össze 
tavasszal Budapesten. A sportág világ- és Európa 
bajnokai érkeznek ugyanis áprilisban  a Sportaré-
nába. Edvin Marton és az olimpiai, és háromszoros 
világbajnok Evgeni Plushenko nevével fémjelzett 
Kings On Ice show különleges élményt ígér. 
A hegedűművész az új műsorhoz ráadásul vado-
natúj zenét szerzett, hiszen szeretné méltó módon 
köszönteni a hazánkba érkező sztárokat. 
A Sportaréna programjait a MOL támogatja.

KULtÚrA
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Irie Rocktrio
Kickout
CLS
Az Irie Rocktrio ötlete az Irie Maf-
fia zenekari próbái alkalmá-
val született meg. A Dési Tamás 
dobos, Havas Miklós basszus-
gitáros és Szekér Ádám gitáros 
alkotta trió eddig igen ígéretes 
eredményeket mutat: mindösz-
sze egy négyszámos EP-jük volt 
még, amikor Juliette Lewis kivá-
lasztotta őket budapesti koncertje 
előzenekarának. 

Pink
Greatest Hits So Far!
SONY
Az erőteljes énekhangjáról és 
vadóc külsejéről ismert P!nk évti-
zedes pályafutása során igen gaz-
dag zenei anyagot halmozott fel. 
Volt tehát miből szemezgetni a 
legjobb slégereket felvonultató 
Greatest Hits... So Far! című válo-
gatásalbumon, melyen a Get The 
Party Started, a Just Like A Pill és 
a Family Portrait is helyet kapott. 
Az örökzöldek mellett pedig három 
vadonatúj dal is hallható a lemezen.

Santana
Guitar Heaven
SONY
A gitárvirtuóz új albumával egyszer-
re két generációt céloz meg. Az alap-
kiadás 12 feldolgozást kínál, olyan 
jelentős zenekaroktól, mint az AC/
DC, a Deep Purple, a Led Zeppe-
lin, a Rolling Stones, vagy a Beatles, 
míg a különleges változaton egy Red 
Hot Chili Peppers és egy Credence 
Clearwater Revival-remek is helyet 
kapott. A mester ráadásul a nagy 
nevektől valóban nagy szerzeménye-
ket is választott…

Klasszikon 
Együttes
Opera Crossover
A Klasszikon Együt-
tes Magyarország első 
crossover opera formációjaként a komoly műfaj 
újszerű, egyéni interpretálójaként jelent meg a 
hazai zenei életben. Az együttes ugyanis a jazz, 
a rock, a swing, a musical vagy akár a blues stí-
lusjegyeit vegyíti a klasszikus operák dallam- és 
hangzásvilágával. Sebők Mónika operaénekes-
nő és a kiváló jazzquartet repertoárja méltón rep-
rezentálja a komoly- és a könnyűzene értékeinek 
egyesítéséből fakadó egyedi hangzásvilágot.



Mozi Könyv

DVD   KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

Maci Laci 3D
INTERCOM

Sokféle medve van a világon, de a világtörténelem 
leghíresebb, legviccesebb és legéhesebb medvéje 
egészen biztosan Maci Laci, aki hű barátja és tanít-
ványa, Bubu társaságában fosztogatja a Jellystone 
Parkban piknikezők élelmiszeres kosárkáit. Csakhogy 
a nemzeti parkba egyre kevesebb látogató érkezik, 
ezért a pénzéhes polgármester úgy dönt, hogy elad-
ja a területet. Ezzel pedig a medvéket is hajléktalan-
ná tenné. Maci Laci még sosem volt ekkora bajban. 
Be kell bizonyítania, hogy eszesebb, mint egy átlagos 
medve, és még régi ellenségével, a vadőrrel is kény-
telen szövetséget kötni, hogy megvédje otthonát. 
Mozibemutató: 2011. április 7.

Marco Polo-sorozat
Berlin 
CORVINA KIADÓ

A népszerű Marco Polo-
útikönyvsorozat  a világ 
legizgalmasabb helyei-
re kalauzolja el olvasó-
it. A Berlint bemutató 
kötetben megtalálhat-
juk a német fővárossal kapcsolatos legfon-
tosabb információkat, tájékoztat a múzeu-
mokról, éttermekről, vásárlásról, szállásokról 
kirándulóutakról és a túrázási lehetőségekről. 
Így a zsebben hordható, részletes térképekkel 
is ellátott könyvecske a leghasznosabb útitár-
sunk lehet… 

JÁTÉK!

KULtÚrA
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Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) 

április 16-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy 
megnyerhesse Marco Polo-sorozat

Berlin című könyvét. 
Előző számunk nyertese: Mihalovics László

Budapest. Nyereménye: Neil Gaiman könyve.

Sikoly 4. 
FÓRUM HUNGARY    
Ki ne emlékezne Drew Barrymore-ra, amint rémül-
ten rohangál lakásában az őt titokban figyelő, gyilkos 
telefonáló elől. Azóta éppen 10 év telt el, és semmi 
híre Ghostface-nek, a szellemálarcos ruházatba öltö-
zött pszichopata gyilkosnak, s éppen kezdi elfelejteni 
a szörnyűségeket az amerikai kisváros, Woodsboro.  
Az előző részekben megismert  Sidney Prescott 
(Neve Campbell) ma már sikeres író, író-olvasó talál-
kozó turnéjának utolsó állomásaként tér vissza szü-
lővárosába, ám vele együtt a titokzatos telefonhívá-
sok is újra elkezdődnek.
Mozibemutató: 2011. április 14. 

Andrea Cremer
Nightshade – Az őrzők
EGMONT-HUNGARY KFT.
Calla Tor, a félig ember, félig 
farkas tizenéves lány sorsa 
szinte a születésekor megpe-
csételődött: miután befeje-
zi az iskolát, egy szívtipró vérfarkas társa lesz. 
Alig néhány héttel a kitűzött esküvő előtt azon-
ban Calla, az Őrzők törvényeit áthágva, megmenti 
egy kiránduló fiatalember életét. A lány kételked-
ni kezd kijelölt sorsában, és egész addigi életé-
nek értelmében. Ugyanakkor azt is tudja, ha a 
szívére hallgat, elveszíthet mindent. Még az éle-
tét is. Megéri-e a tiltott szerelem a legnagyobb 
áldozatot?
 
Mérő László
Az érzelmek logikája
TERCIUM KIADÓ

Az ismert matematikus leg-
újabb könyve ezúttal nem 
számokról és bonylult kép-
letekről, hanem az érzelmek 
új szemléletéről szól. Meg-
ismerkedhetünk az érzelmek szerkezetéről, meg-
tudhatjuk, mi az érzelmek szerepe a gondolko-
dásban és a gazdaságban, melyek a rosszkedv 
előnyei, mit jelent az érzelmi intelligencia, s végül 
sétát tehetünk az érzelmek állatkertjében.

Terhes társaság 
Intercom
Peter Highman hamarosan apai 
örömök elé néz. A reptérre igye-
kezve azonban legjobb szándé-
ka ellenére sem sikerül Atlantá-
ból hazarepülnie, ugyanis a sors 
összehozza egy nagyravágyó szí-
nésszel, aki meggyőzi, hogy autó-
val utazzanak keresztül a kon-
tinensen. A szülészet felé tartó 
ámokfutásuk áldozatául esik jó 
néhány autó, legalább annyi barát-
ság és Peter minden épen maradt 
idegszála…

Üvegtigris 3. 
Szuez Film Kft.
Lali meghozta élete nagy dönté-
sét: mindent maga mögött hagy és 
lelép. Az Üvegtigris váratlan vendé-
ge, Feri, a budapesti sztárügyvéd a 
büfénél marad, míg Lali az ügyvéd 
Bentley kabriójában marad. Elindul 
egy őrült nap, az álomautóra azon-
nal felfigyel az álomnő, Lali játszani 
kezdi a nagymenőt, és elkezdődik 
élete legnagyobb kalandja. Mi tör-
ténik, ha Laliról kiderül, hogy nem 
nagymenő és találkozik a feleség 
és a szerető? 

Harry Potter 
a Halál ereklyéi
Intercom
Harry, Ron és Hermione tanárai és 
legfőképpen Dumbledore segítsé-
ge nélkül vág neki a nagy feladat-
nak. Voldemort halhatatlansága tit-
kának nyomába erednek. A sötét 
erő nem kíméli őket, kitör a háború, 
a halálfalók Roxfortot és a Mágia-
ügyi Minisztériumot is az uralmuk 
alá hajtják. Bármerre járnak, a bor-
zalom követi őket. És mindenütt 
Harry Pottert keresik, hogy a Nagy-
úr elé vigyék a fiút.



FeJtÖrŐ
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A rejt vény meg fej té sét április 16-ig kér jük nyílt le ve le ző la pon szer kesz tő sé günk cí mé re be kül de ni (Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.). 
Áprilisi rejtvényünk megfejtői között                                           -sorozat könyveit sorsoljuk ki. 
A márciusi nyertesek: Győry Jenőné, Budapest; Harkány Tünde, Szolnok; Ambrus Lajos, Kaposvár; Szabó Judit, Szombathely; Krajnyák Lászlóné, Tiszaújváros. Gratulálunk!

Megfejtés: KERESD AZ EGYFORMÁKAT: 8-9; EZT ADD ÖSSZE: A kérdőjel helyére illő szám a 30. rózsaszín tojás= 5, sárga tojás= 6, kék tojás= 9, piros tojás= 12

Megfejtés: KÜLÖNBSÉGKERESŐ

KÜLÖNBSÉGKERESŐ
Keress a képek között eltéréseket! 
Mire jutottál? 

KERESD AZ EGYFORMÁKAT!
A tizenkét kép közül csak kettő egyforma. 

Melyek ezek?

EZT ADD ÖSSZE!EZT ADD ÖSSZE!EZT ADD ÖSSZE!EZT ADD ÖSSZE!EZT ADD ÖSSZE!
A hímes tojások különböző számokat takarnak. Hogy mennyit ér egy-A hímes tojások különböző számokat takarnak. Hogy mennyit ér egy-A hímes tojások különböző számokat takarnak. Hogy mennyit ér egy-A hímes tojások különböző számokat takarnak. Hogy mennyit ér egy-A hímes tojások különböző számokat takarnak. Hogy mennyit ér egy-A hímes tojások különböző számokat takarnak. Hogy mennyit ér egy-A hímes tojások különböző számokat takarnak. Hogy mennyit ér egy-
egy tojás, azt a sorok és oszlopok mellett látható számok segítségével egy tojás, azt a sorok és oszlopok mellett látható számok segítségével egy tojás, azt a sorok és oszlopok mellett látható számok segítségével egy tojás, azt a sorok és oszlopok mellett látható számok segítségével egy tojás, azt a sorok és oszlopok mellett látható számok segítségével egy tojás, azt a sorok és oszlopok mellett látható számok segítségével egy tojás, azt a sorok és oszlopok mellett látható számok segítségével 
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NYILAS  11. 23. – 12. 21.
A munkáját nem igazán értékelik, ezért érthető, hogy mostaná-
ban kedvetlen.  Visszavonul inkább a magánéletbe, ahol viszont 
minden rendben van. Ne csüggedjen, nem tart sokáig ez a ked-
vetlen állapot, április végén kellemes híreket fog hallani, ami akár 
egy új lehetőséget is felkínál a jövőjét illetően. Nagy kár lenne 
kihagyni!

BAK  12. 22. – 01. 20..
A hónap eleje remek alkalommal szolgál mindenféle megbeszé-
lésre, vizsgára, tárgyalásra, sőt, az április második hete még egy 
remek üzleti megbeszéléssel is kecsegtet. Még az is lehet, hogy 
ez már ebben a hónapban gyümölcsözik is.  Lehetősége lesz egy 
nagyobb befektetésre, amit már régen tervezett.

VÍZÖNTŐ  01. 21. – 02. 19.
Az elmúlt időszakhoz hasonlóan még mindig erős lesz önben a 
szabadság utáni vágya. Ez most még a közvetlen környezetében 
is okozhat némi problémát, nem igazán értik, sőt, egyesek még 
különcnek is tartják. Ne törődjön vele, ne akarjon megfelelni az 
elvárásoknak! Hallgasson inkább eredeti ötleteire!

HALAK  02. 20. – 03. 20.
Legszívesebben átaludná ezt az időszakot. Pedig lesz némi válto-
zás az életében, ami előtt nem szívesen nyílik meg, az új embe-
rek pedig kifejezetten fárasztják. De szerencsére napjai békés, 
nyugodt hangulatban telnek. Más szemében ez akár egyhangú-
nak is tűnne, de önnek most épp erre van a legnagyobb 
szüksége.

BIKA  04. 21. – 05. 20.
Különösen hajlamos lehet a megfázásra ebben az idő-
szakban, jobb lenne, ha komolyabban védekezne ellene. 
Mivel a munkájából adódó feszültségekre is érzékenyeb-
ben reagál, így nemcsak arra gondolok, hogy fogyasszon 
több vitamint és igyon sok folyadékot, hanem arra is, hogy 
nevessen minél többet – hiszen ez a világ legjobb immun-
erősítője. Meglátja majd, hogy vidám hangulatával való-
sággal vonzani fogja magához a jó hangulatú embereket, 
és így a derűt is.

IKREK  05. 21. – 06. 21.
Ez az időszak arról szól, hogy tanuljon meg végre nemet 
mondani. A környezetében most ugyanis sokan hajlamo-
sak lesznek visszaélni jóindulatával és nagy munkakedvé-
vel. Kedves Ikrek szülött, higgye el, hogy nincs nélkülözhe-
tetlen ember. Ön sem az. Senkit nem fog megbántani azzal, 
ha kimondja, amit gondol. Ha egy ügynök rá akar önre sózni 
valamit, legyen határozott, és gyakorolja nyugodtan a ne-
met mondás képességét.

RÁK  06. 22. – 07. 22.
Ez az időszak remek lehetőséget nyújt egy új üzlet megkö-
téséhez. Tudom, hogy nem igazán kockázatvállaló, de most 
mégis legyen egy kicsit bátrabb a megszokottnál. Ne feled-
je az elcsépelt mondást, hogy aki mer, az nyer. Még az sem 
kizárt, hogy a közeli jövő anyagi sikerét ezekben a napok-
ban fogja megalapozni. Bátorság!

OROSZLÁN   07. 23. – 08. 23.
Április 3-tól a Mars egy nagyon kedvező fényszöget vetít a 
jegyére, ami sok-sok energiát és lendületet ad önnek. Még azt 
a remek képességét is ki tudja használni, hogy irigyeit cso-
dálóivá tegye. Április első napjaiban egy kisebb anyagi fellen-
dülés szerez örömöt. Vigyázzon azonban, hogy a nagy belső 
energiáit jó célokra használja!  A hónap mottója leginkább az 
lehet, hogy „Vigyázz, hogy mire vágysz, mert még teljesülhet!”

SZŰZ  08. 24. – 09. 23.
Munkahelyén végre olyan feladattal bízzák meg, ami iga-
zi kihívást jelent, és ezért nagy örömmel végzi. Bár anyagi-
lag még nem azonnal gyümölcsözik a befektetett energia, 
de életkedvét mindenképpen visszahozza az örömteli mun-
ka, ami által mindenhez sokkal vidámabban fog hozzááll-
ni. Figyeljen azonban arra, hogy bármennyi munkája is van, 
párkapcsolatát semmiképpen ne hanyagolja el, mert társa 
érzékenyebb lesz a szokottnál.

MÉRLEG  09. 24. – 10. 23.
Baráti viszonyai átalakulóban vannak: lesz, akitől eltávolo-
dik, lesz, akivel újra egymásra találnak. Ha egy régi ismerős 
közeledését elfogadja, nem kizárt, hogy egészen új emberek 
is belépnek az életébe, akik révén sok új lehetőség is érkezik. 
Szokatlan módon inkább a hétvégéi lesznek csendesebbek.

SKORPIÓ  10. 24. – 11. 22.
A családján belül azt élheti meg, hogy a szekér annyi irány-
ba húz, ahányan vannak. Mást akar ön, mást a társa és 
mást a többi családtag. Ebből bizony könnyen vita származ-
hat, amit egyedül ön tud megelőzni. Különösen április utol-
só napjai lesznek alkalmasak egy meghitt, mély családi meg-
beszélésre.

KOS  03. 21. – 04. 20.
Egyre erősebben érzi, hogy szeretne valamin változtatni az életé-
ben. Amíg nem tudja pontosan, hogy mit akar, addig ne hozzon 
fontos döntést, várja meg inkább, amíg a dolgok egyértelművé 
válnak. A hónap teli lesz biztató jelekkel, ami szintén azt mutatja, 
hogy ez minden szempontból az ön hónapja, nem véletlen, hogy 
születésnapját is a szokottnál vidámabban ünnepeli.

Michel Monaghan
1976. 03. 23.

Vince Vaughn
1970. 03. 28.

Lady Gaga
1986. 03. 28.

Alec Baldwin
1958. 04. 03.
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Ingyenes példányainkat keresd Budapest óvodáiban, színházaiban, művelődési házaiban, 
játszóházaiban, a Tropicariumban, az Árkád Bevásárlóközpontban, a Millenárison!

Ha a fenti helyszíneken már nem találsz, vedd meg a KINCS-et bármely fővárosi Relay 
és Inmedio üzletben 295 Ft helyett most 155 Ft-os bevezető áron!

Ingyenes példányainkat keresd Budapest óvodáiban, színházaiban, művelődési házaiban, 

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

Összegyűjtjük  Neked 
Budapest gyerekprogramjait!
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PÉLDAKÉP

KÉT VILÁG
GYERMEKE
VAGYOK
SÁRKÖZI GYULA, A MADÁCH MUSICAL 
TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓJA, 
A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ MAGÁNTÁNCOSA 
ÉS BALETTMESTERE A MADÁCH SZÍNHÁZ 
TÁNCKARÁNAK MŰVÉSZETI VEZETŐJE VOLT A MOL 
TEHETSÉGGONDOZÁSÉRT DÍJ EGYIK KITÜNTETETTJE. 
A DÍJJAL A JÖVŐ NEMZEDÉKÉÉRT TETT ERŐFESZÍTÉSEIT 
ÉS KITARTÓ MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL.

Szerelmek, bonyodalmak, kitartás, tehetség, 
szorgalom, iskolafenntartási nehézségek, beván-
dorlóprobléma mintha csak egy film elevenedne meg 
Zuglóban, a Madách Musical Táncművészeti Iskolában. 
A folyosókon földön üldögélő fiatalok, jövés-menés, a 
műhely munkáját belengi a szabadság. Az egyik terem-
ben Sárközi Gyula tart órát, Webber József című darab-
ját próbálja a gyerekekkel. Ha valamelyikük túl gond-
terhelt képet vág, Sárközi Gyula azonnal szól: „Tessék 
mosolyogni!” Nyugodt a tempó, nincs sietség, viszont 
van fegyelem és koncentrálás. „Hegyeket kell elhor-
dani, és centiket lépünk előre” – vallja egyik meste-
re után Sárközi Gyula, aki olyan szerepeket tudhat a 
háta mögött, mint A csodálatos mandarin, a Rómeó és 
Júlia Thibaltja, Oberon a Szentivánéji álomból vagy a 
Mephisto a Macskákból, amivel több mint ötszázszor 
lépett színpadra. 
„A tánciskola ebben az évben fogja elindítani az első 
gimnáziummal egybekötött szakképzését – meséli Sár-
közi Gyula – a próba után. A képzés ötéves lesz és bár 
csak a falra írtuk ki, hogy elindul, máris egy osztály-
ra való diák jelentkezett. Színészképzés már eddig is 
működött az iskolában, ahol többek között Bence Ilo-
na tart órákat. Nem titkolt vágyálmunk, hogy huszon-
két, huszonhárom évesen olyan professzionális musi-
calszínészek jöjjenek ki az iskolából, mint Amerikában, 
akik tudnak táncolni, énekelni és színészkedni” – mond-
ja a most 49 éves Sárközi Gyula, aki 26 éves kora óta 
okítja a táncot.
A Musical Táncművészeti Iskolának jelenleg négy önálló 
produkciója van: a Bogármese, amivel első átütő sikerü-

Ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy a kemény mun-
ka mellett érző szívű gyerekek maradjanak. 
„A művészet és a tánc egyszerre tesz minket keménnyé 
és érzelmileg intelligenssé. Ez csodálatos dolog, ráadá-
sul a tánc rögtön csapatjátékra nevel, ami által közös-
ségi élményt is nyújt. Sok szülő azért is örül annak, ha 
idejön a gyereke, mert addig sem a plázában lóg.”
Sárközi Gyula roma családból származik, mindkét nagy-
apja prímás volt. „Két világ gyermeke vagyok” – vallja 
magáról. Romaként született, de a magyar társadalom-
ba kellett beilleszkednie. „Egy ideig ezt úgy fogalmaz-
tam meg magamnak, hogy gyökértelen vagyok, de nem 
vagyok az mégsem, mert van egy iskolám. A gyerekek 
nagyon komoly kapaszkodót adnak az élethez.” 

Barta Judit

ket aratták és már 130 előadást ért meg, a Pán Péter, a 
Gulliver és A diótörő. Továbbá a tánckar tehetségesebb 
tagjai részt vesznek a Madách Színház azon előadása-
in is, amelyekben vannak gyerekszereplők, például a 
Józsefben, ahol annyira egyszerre mozognak a gyere-
kek, hogy az sok más, profi tánckarnak is ritkán sajátja 
– méltatta őket egy szakember kolléga. Ezenkívül sze-
repelnek még a Jézus Krisztus Szupersztárban, a Macs-
kákban és az Anna Kareninában is.  
Sárközi Gyula tánciskolája kiemelt figyelmet fordít a 
hátrányos helyzetű gyerekekre. Az idei tanévben több 
mint nyolcmillió forinttal támogatja őket, amiből mint-
egy ötven növendék részesül teljes vagy részleges tan-
díjmentességben. „Markó Iván mondta egyszer rólam, 
hogy én a hajamnál fogva rángattam ki magamat a sze-
génységből” – meséli Sárközi Gyula, hogy 
milyen hosszú utat kellett megtennie, és 
hogy miért figyel arra is következetesen, 
hogy egyformán bánjon minden diákjával. 
„Nekem teljesen mindegy, hogy a bébicsősz 
hozza-e Mercivel, vagy kopott cipőben jele-
nik meg a gyerek. A lényeg, hogy amikor 
bejön, akkor a maximumot nyújtsa. Szere-
tettel, de keményen bánok velük, és ezt ők 
értékelik.” A szorgalom és a kitartás leg-
alább olyan fontos, mint a tehetség. 

„A HAJAMNÁL FOGVA RÁNGATTAM 
KI MAGAMAT A SZEGÉNYSÉGBŐL”



Jó párosítás
Vásároljon egyszerre 
két azonos kenőanyagot!
Az ajánlat a hirdetésben felsorolt termékekre, és két azonos 
termék, illetve kiszerelés egyidejű vásárlására vonatkozik. 
Az akció időtartama 2011. április 1-jétől 2011. június 30-ig tart.

Dynamic Transit 15W-40 1L
Dynamic Transit 15W-40 4L
MOL Botond 20W-50 1L
MOL Botond 20W-50 4L
Dynamic Turbo Diesel 15W-40 1L
Dynamic Turbo Diesel 15W-40 4L
Dynamic Super Diesel 15W-40 4L
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Az Opel Astra átlagfogyasztása, városi: 4,7-10,1 l/100 km, városon kívül: 3,5-5,8 l/100 km, kombinált 
használat esetén: 3,9-7,4 l/100 km, CO2-kibocsátása: 104-174 g/km változattól és forgalmi viszonyoktól 
függően. Az akció 2011. április 1. és június 30. között, illetve a készlet erejéig érvényes. *Az ár ajánlott fogyasztói 
ár, és az 5-ajtós 1,4 literes (87 LE-s) Essentia modellre vonatkozik. Részletek és konkrét ajánlatok az akcióban részt 
vevő Opel márkakereskedéseknél. Az Opel Southeast Europe Kft. és az akcióban részt vevő Opel márkakereskedések 
fenntartják a jogot az ajánlatok megváltoztatására, illetve visszavonására. A kép illusztráció.

www.opel.hu

Opel Astra és Opel Astra Sports Tourer. 

FlexRide® futóműOpel Eye®Adaptív fényszórórendszer

Az Opel Magyarország idén ünnepli 20. születésnapját. Hogy a kerek évforduló az Önök számára is minél 
emlékezetesebb legyen, most az Astra modelleket még kedvezőbb induló árral kínáljuk. Kényelmük és 

rugalmasságuk bármilyen utat valódi élménnyé varázsol. Élvezze a vezetést!

20 éve közösek az útjaink.

20 éves
az Opel
Magyarország

Most akár 

3 999 000 forintért!*
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