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Kedves Olvasó!

Mínusz hat kiló húsvétig. Minden nap eggyel 
kevesebb szál cigi. Havi egy mozi és egy színház. 
Rendszeres időközönként „csak kettesben hét-
vége” a párunkkal, ez év elejétől elindított nyug-
díj-előtakarékosság, több idő a srácokkal, több 
türelem és kevesebb vita az anyósékkal, test-
mozgás hetente legalább háromszor, kevesebb 
sör, helyette több házi szörp, egy kis irodalom 
lefekvés előtt… Az újévi fogadalmaknak se szeri, 
se száma, egyszer talán megérné csokorba 
szedni a legeredetibbeket. 
Én a magam részéről sosem voltam egy „ígérge-
tős” típus, a januárt sokkal inkább tekintettem 
mindig az álmoskás, pihenős évkezdés hónapjá-
nak, mintsem a csúcsra járatott tervezés idősza-
kának. Ezen tulajdonságommal azonban aligha 
tartozom a többséghez, melynek megannyi érde-
kes olvasmányt kínálunk többek közt arról, hogy 
a csillagok szerint mit ígér a 2014-es év, s pszi-
chológus szakértőnk az évindító fogadalmak 
megvalósításához is ad néhány megfontolásra 
érdemes tippet.
Címlapszereplőnk valódi rendező-tervező ember-
ként már most tudja, hogy igen mozgalmas esz-
tendőre számíthat. Mundruczó Kornéllal jövő-
beni tervekről, a film és színház helyzetéről 
beszélgettünk, mindezt vidám, csahos hang-
zavarban – így idézve fel a rendező legújabb 
filmje, a közel kétszáz eb közreműködésével 
készült Fehér Isten forgatásának hangulatát. 
Címlapanyagunk sztárjaival derűs évkezdést 
kívánunk mindenkinek!
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Az idei esztendő sem szűkölködik 
újdonságokban az autók világában: 
ízelítőt adunk a legérdekesebb 
modellekből a bohókás 
Citroëntől a sportos Jaguarig.
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A Cactus világa

Szériagyártmány lesz a bohó franciából
C4 Cactus néven akár már februártól gyártásba kerülhet a Citroën 
korábban bemutatott, számos innovatív megoldást felvonultató 
modellje. A prémiumszegmensbe pozicionált DS-sorozattal ellentétben 
a Cactus-modellekkel az olcsó, mégis divatos és korszerű, sőt egyedi 
autóra vágyó fiatalokat célozza a gyártó. Értesüléseink szerint megtart-
ják a tanulmány gumiba ágyazott légpatronokkal szerelt karosszériaele-
meit, amelyek a tipikus városi koccanásos sérülésektől védik a kocsit, 
valamint a sűrített levegős hibrid rendszert, amely nem igényel drága és 
nehéz akkumulátorokat.

Közel félmillió autó itthonról

Megduplázhatja termelését 
a hazai autóipar
Akár 400 ezer autó is készülhet idén Magyarországon, 
ami a tavalyi 250 ezres darabszámhoz képest is jelen-
tős növekedés, a 2012-es számoknak pedig a duplája. 
Akkor még a Suzuki adta a mennyiség túlnyomó többsé-
gét, idén azonban a kecskeméti Mercedes és a győri Audi 
is százezres számokat produkálhat az előrejelzések sze-
rint. A növekedést a márkák típusbővítése is indokolja, 
a Suzuki a nemrég bemutatott SX4 S-Cross modellt is 
Esztergomban gyártja, az Audi az A4 Sedan mellé 
a kabrióváltozatot Győrben készíti, míg a Mercedes a B, 
illetve a CLA osztályú kocsikkal járul hozzá a sikerhez.
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KISHÍREK
Új nevek a túraautóknak
A Nemzetközi Automobil Szövetség 
(FIA) döntése értelmében a 2014-
es évadtól új elnevezésekkel jelölik 
a különböző szabályrendszerek sze-
rint épített versenyautókat a túra-
autó-sportban. Ezek alapján TC1, TC2, 
illetve TC3 jelzésekkel találkozha-
tunk az idei világbajnokság nem kevés 
izgalmat ígérő futamain.

Renault-alelnök a PSA élén
Carlos Tavares, a Renault korábbi, 
igen szép sikereket elérő alelnöke 
vette át a konkurens Citroën-Peugeot 
vállalat vezetői teendőit ez év elejé-
től. Tavares Philippe Varint váltja az 
elnöki székben, és a felügyelőbizott-
ság hasonló sikereket vár az elcsábí-
tott csúcsmenedzsertől, mint amilye-
neket a Renault-nál elért.

Jöhet a nagyobb Mini
Mivel a márka teljes kínálatát új pad-
lólemezre helyezik, a BMW-hez tar-
tozó brit márka sokkal szabadab-
ban kezelheti a kategóriákat. Ez azt 
jelenti, hogy minden eszköz a rendel-
kezésükre áll ahhoz, hogy betegyék 
a lábukat a 4,5 méternél hosszabb 
karosszériájú autók világába, teljesen 
felülírva ezzel a márkanév jelentését.

Turbós lesz az új Ferrari
Bár a maranellói táltos eddig ellenállt 
a reneszánszát élő és egyre terjedő 
turbóőrületnek, úgy tűnik, legújabb, 
idén várható modelljük feltöltővel 
készül majd. Erre a fogyasztási kvóták 
miatt van szüksége a gyártónak, de 
Amedeo Felisa vezérigazgató minden-
kit megnyugtatott: nem kell búcsúzni 
a szívómotoros Ferrarik legendás 
hangjától.

Az idei esztendő sem szűkölködik 
újdonságokban az autók világában: 
ízelítőt adunk a legérdekesebb 
modellekből a bohókás 
Citroëntől a sportos Jaguarig.
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A legerősebb Porsche

Hibridben is brutális a Spyder
Sokáig szöszmötöltek rajta Stuttgartban, ám idén végre teljes valójá-

ban megérkezik a Porsche 918 Spyder. Hibrid hajtáslánca 887 lóerőre 
képes, központi eleme egy 4,6 literes, V8-as benzines aggregát 

608 lóerővel, ehhez kapcsolódik két villanymotor, melyeket vízhűtéses 
lítiumion akkumulátorok táplálnak. Ezek egyébként a Porsche Speed 
Charging Station nevű, külön megvásárolható rendszer segítségével 

25 perc alatt feltölthetőek. Az első tengelyt kizárólag a villanymotorok 
hajtják, a benzines csak a hátsón fejti ki hatását. Százas tempóra 

2,8 másodperc alatt gyorsul a 918-as, végsebessége 344 km/óra, de 
tisztán elektromos üzemben is elporoszkál 150-nel.

A ralilegenda új ruhája

Önálló típusnévként jön a WRX
Idén megérkezik a Subaru WRX: a három betű immár nem a sport-
változat jelölése, hanem önálló típusnévként szolgál. A régi 
2,5 literes motort egy 2,0 turbós boxer váltja 268 lóerővel és 
350 Nm-es nyomatékkal. Alapáron hatfokozatú kézi váltó kapcso-
lódik a korábbinál sokkal rugalmasabb, alacsonyabb fordulaton 
dolgozó motorhoz. Ezzel az autó valamivel több mint 5 másodperc 
alatt éri el a 100 km/órát, de felárért kérhető fokozatmentes auto-
mata egység is, amivel némileg lomhábban sprintel – már ha ilyen 
egyáltalán állítható a harapós Subaruról.

Vége az extravaganciának

Belesimul a tömegbe az új Ford Ka
Noha az első generáció hatalmas siker volt, és felrázta a miniautók piacát, 
a Fiat 500-as műszaki alapjaira épített második Ford Ka nélkülözött szinte minden egyé-
niséget, ami jócskán meglátszott az eladási számokon. A Ford úgy döntött, a harmadik 
modellel nem kockáztat, és egy úgynevezett globális autót tervezett az A-szegmensbe, 
amely a világon bárhol eladható. Az újdonság ezúttal ötajtós karosszériáját egészen sem-
legesre rajzolták a Fiesta módosított platformja köré, és bár jelenleg még koncepcióautó-
ként mutogatják, valószínűsíthető, hogy a szériamodell is pont így fog kinézni.

KISHÍREK
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Az autózás egyike azon területeknek, ahol sokszor lát-
ványosan érzékelhető, miben különbözik a nők és a 
férfiak gondolkodásmódja. Ha négykerekűekről van 
szó, a férfiak számára meghatározó a vezetési élmény, 
míg a nők nagyobb hangsúlyt fektetnek a praktikumra. 
Amíg a férfiak a karakteres formákra szavaznak, a nők 
általában kerülik a túlzottan agresszív vonalakat. Ezért 
aztán számos autót már a megjelenésekor beskatu-
lyáznak: van, amelyet női autóként tartanak számon, 
más típusokat pedig macsójárgányként könyvelnek el. 
Nehéz feladat tehát valamennyi igényre odafigyelni, 
mindenkinek a kedvében járni – de nem lehetet-
len. Példa erre az új Peugeot 308, amellyel a francia 
márka az európai piac legfontosabb szegmensében, a 
kompakt autók között ismét meghatározó szereplővé 
kíván válni.

A 308-hoz még a felsőbb kategóriában 
sem megszokott technológiák 
is rendelhetőek.

Kisebb, könnyebb, tágasabb
A forma nem lehet a siker akadálya, mivel a márka új 
designirányzatával összhangban megrajzolt 308 első 
látásra megnyerő jelenség. A sarokba kitolt kerekek-
nek köszönhetően az összkép dinamikus és arányos; 
a sziluett nem hivalkodó, de néhány jól kigondolt rész-
let izgalmassá teszi – ilyen az első és hátsó lámpák 
formája, vagy az ezekkel harmonizáló oldalív. Az új 
modell nagy erénye, hogy sikeresen ment szembe 

Letisztult élmény
Peugeot 308
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Bőséges alapfelszereltség mellett megnyerő 
designt kínál az új Peugeot 308, amely meggyőző 
vezetési élménnyel párosítja a franciás kényelmet.



A minimalista designt nemcsak az igényes kivitelezés, 
a minőségi anyaghasználat és a tetszetős formai meg-
oldások teszik vonzóvá, de a Peugeot-mérnökök egy 
másik újítása is: az i-Cockpitnak nevezett vezetőhely 
központi elemei a mindössze 35 centiméter átmérőjű 
kormánykerék és a magasra helyezett műszerek. 
A javuló térérzet mellett a vezetőnek így nem kell feles-
legesen levennie a szemét az útról, hiszen az élvezete-
sen forgatható, sportos volán már nem takarja ki 
a műszeregység információit. 

Technikai fölény
A meggyőző vezetési élményhez azonban nem elég a 
versenyautókat idéző kormány, a korszerű erőforrások 
mellett szükség van a megfelelően hangolt futóműre 
is. A mérnökök itt egyértelműen a harmóniára töre-
kedtek: a kormányzás közvetlen és pontos, a fékerő 
jól adagolható, a futómű pedig éppen annyira kemény, 
hogy sem az autó stabilitása, sem a kényelem nem 
szenvedett csorbát. 
Bevezetéskor három benzines és két dízelmotorral 
kapható az új Peugeot, de jövőre további négy motor-
variánssal bővül a kínálat. Ugyanakkor nincs hiány fej-
lett asszisztenciarendszerekből sem, ráadásul a 308-
hoz még a felsőbb kategóriában sem megszokott 
technológiák is rendelhetőek. A holttéfigyelő berende-
zés mellett ilyen a Driver Assistance csomag, amely 
az autó elejében elhelyezett radarra alapozva vezényli 
az adaptív sebességtartó automatikát, az ütközésve-
szélyre figyelmeztető jelzést, valamint az automatikus 
vészfékezést.

az aktuális trendekkel: amíg a gyártók többségé-
nél egy-egy új generáció láthatóan nagyobb a kifutó 
modellnél, a francia kompakt 2,3 centiméterrel rövi-
debb és 5 cm-rel alacsonyabb az elődhöz képest. 
A belső tér azonban így is tágasabb, köszönhetően a 
2620 milliméterre megnövelt tengelytávnak. Nemcsak 
a lábtér gyarapodott, de a csomagtartó is: a 420 lite-
res érték messze meghaladja a kategória átlagát. 
A Peugeot 308 az össztömeg szempontjából is a szeg-
mens legjobbjai közé tartozik (140 kilogrammal köny-
nyebb az elődhöz képest); a méretcsökkentés mel-
lett ez leginkább az új moduláris EMP2 platformnak, 
illetve az optimalizált tömegű alkatrészeknek köszön-
hető. Az első sárvédők és a motorháztető alumínium-
ból, a csomagtérajtó pedig a termoplasztiknak neve-
zett kompozit anyagból készült.

Egyedi vezetőfülke
A letisztult design a belső térben is visszaköszön: 
a gomberdő helyét a funkcionalitás vette át, hiszen 
a légkondicionálótól a multimédiás eszközökön át 
a navigációig minden fedélzeti rendszer a középső, 
9,7 colos érintőképernyőről vezérelhető, amelyért csak 
a belépőszintnek megfelelő Access felszereltségi foko-
zatban kell felárat fizetni. A kezelést pedig a képernyő 
oldalára került gyorsgombok teszik még egyszerűbbé.
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Modern és elegáns – a 308-
as modell teljesen új kül-
sőt kapott

Az i-Cockpit érintőképer-
nyője a tesztek során 

4,3 milliószori érintésére 
reagált hibátlanul

Hosszúság/szélesség/magasság: 4253/1804/1457 mm
Tengelytáv: 2620 mm
Csomagtér: 420/1309 liter
Motorválaszték:  3 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint: 82-156 LE
Átlagfogyasztás:  3,6-5,6 l/100 km
Alapár:  4 620 000 Ft

Peugeot 308

Felszereltség
Az alapfelsze-
reltség bősé-
ges, hiszen már 
az Access szint is 
tartalmaz többek 
között menetsta-
bilizátort, hat lég-
zsákot, távirányí-
tós központi zárat, 
légkondicionálót, 
fedélzeti számító-
gépet, sebesség-
határolós tem-
pomatot, vagy 
éppen hat hang-
szórós, kormány-
oszlopról vezérel-
hető CD-rádiót.

Ajánlott olaj: MOL Dynamic Star PC 5W-30



Michelisz 
Norbert 
tanácsai a téli 
autóvezetéshez 

A túraautó-
világbajnoki 
sorozat (WTCC) ver-
senyzőjénél keresve sem találhat-
nánk hitelesebb tanácsadót – a 
vezetéstechnikai tréningeket is 
tartó pilóta számos hasznos tanács-
csal szolgál az ügyben, mire kell 
figyelnünk, ha télen autóba ülünk. 
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k

Aki autóba ül, annak 
mindig maximális 
figyelemmel kell vezetnie. 
Télen viszont még több 
odafigyelésre van szükség 
ahhoz, hogy biztonságosan 
célba érjünk.

nem hóverseny!
Figyelem,

sorozat (WTCC) ver-

Csúszós úton 
kisebb mozdulatokkal, 
kisebb kormányszöggel 
dolgozzunk!

Szakértőnk sem mond mást: 
vezessük bármilyen jól, első az 
autó megfelelő téli felkészítése

Õ

Az autóval 
kapcsolatos tanácsok:

– Az autó felkészítése az egyik legfontosabb teen-
dőnk, hiszen hiába vezetünk jól, ha az autó nincs 
megfelelő állapotban. Rögtön az élre kívánkozik a 
téli abroncsok használata: a havas-jeges utakon a 
legjobb nyári gumi sem veheti fel a versenyt akár 
a legrosszabb téli abronccsal sem. A téli gumi sta-
bilitást ad az autónak, és méterekkel csökkenti a 
fékutat.
– Ne induljunk el kevés üzemanyaggal – főleg 
hosszabb útra. Ha van rá mód, mindig legalább 
félig legyen a tank – ha esetleg elakadnánk valahol 
útközben, jól jön az üzemanyag, hiszen fűteni csak 
járó motornál tudjuk az autót.
– Számítsunk mindig téli útviszonyokra, elvégre 
tél van. Ha száraz is az út, bárhol feltűnhet egy 
váratlan jeges szakasz, ha pedig az enyhe plusz-
ból leesik a hőmérséklet, pillanatok alatt minden 
jegessé válhat.

A vezetéstechnikával 
kapcsolatos tanácsok:

– Számomra kardinális kérdés ilyenkor a követési 
távolság: alapszabálynak kellene lennie, hogy télen 
a máskor megszokott 
követési távolság két és 
félszeresét tartsuk meg 
az előttünk levőtől. Így 
több időnk és hosszabb 
útszakaszunk van rea-
gálni egy-egy váratlan 
forgalmi helyzetre.
– A helyes sebesség 
megválasztása hason-
lóan fontos: hajtsunk lassabban, mint máskor. Nem 
kell poroszkálni, de ne is úgy menjünk, mintha 
nyár lenne.

– Kisebb mozdulatokkal és kormányszöggel dolgozzunk, ha havas, csú-
szós úton közlekedünk! Ilyenkor ugyanis kisebb a tapadás, és az autó a 
kisebb kormánymozdulatokra is vehemensebben reagál. 
– Először mindig kormányzással próbáljunk korrigálni, ha úgy adódik. 
A fékezés ugyanis – hacsak nincs ABS-ünk – blokkolja a kerekeket, ami-
től az autó irányíthatatlanná válik. Tehát apró kormányzás, ha az nem segít, 

még több kormányzás, és csak ezután használjuk a féket.
– Alulkormányzottság: az elsőkerék-hajtású autóknál léphet fel, 
ha nem megfelelő a tapadás. Mindkét esetben arról van szó, hogy 
a járművünk eleje vagy hátulja irányíthatatlanná válik. Előbbi eset-
ben az az általános, hogy a sofőr megijed, erősen elfordítja a kor-
mányt, aminek semmi hatása nem lesz, az autó egyenesen fog 
csúszni. Apró kormánymozdulatokra viszont újra irányítható lesz 
a jármű. 
– Túlkormányozottság esetén (hátsókerék-meghajtás esetén jel-
lemző) az autó hátulja indul el, amit ellenkormányzással korrigál-

hatunk: ilyenkor fordítsuk abba az irányba a kormányt, amerre az autó fara 
elindult! Apró mozdulatokkal újra tapadást nyerhetünk, és visszaszerezhet-
jük az uralmat a jármű felett. 
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Az idei évre is bőven tartogat izgalmakat a rali-világbajnokság: 
csak a szabályokon mintegy negyven ponton változtatnak.

Monte-Carlóban 
startol a WRC

A World Rally Championship versenysorozatot 1973 
óta szervezi a FIA, azaz a Nemzetközi Automobil 
Szövetség, és rajongók százezrei várják 2014-ben is, 
melyik csapat, illetve versenyző győzelmével zárul az 
évad. A tizenhárom futamos sorozat Monte-Carlóban 
kezdődik januárban, és a novemberi brit versennyel 
zárul. Bár a versenyzők és a csapatok még ki sem 
pihenték az előző év fáradalmait, máris forrnak az 
indulatok a 2014-es évad kapcsán. Kiszivárgott infor-
mációk alapján a WRC akár negyven ponton is változ-
tathat a szabályokon, a csapatok pedig nehezménye-
zik, hogy a FIA a velük való egyeztetés nélkül kívánja 
ezt megtenni. A tervek szerint a futamok első gyorsa-
sági szakaszán a WRC pontversenyének állása szerint 
rajtolnának a pilóták. A második szakaszon az első 
eredményei alapján vágna neki a mezőny, míg a har-
madiktól már fordított rajtsorrendben zajlanának a 
futamok. A Power Stage szakaszok hosszát nagyjából 
15 kilométerben határozhatják meg.

Tavaly Ogier volt a király
A 2013-as WRC-évad világbajnoka hatalmas fölény-
nyel a francia Sebastien Ogier lett a Volkswagen 
Motorsport csapatával, míg a dobogó második fokára 
a belga Thierry Neuville állhatott. Harmadik helyre 
az ugyancsak volkswagenes finn pilóta, Jari-Matti 
Latvala futott be. 

A legenda búcsúja
A leköszönő bajnok és WRC-legenda, Sebastien Loeb 
tavaly csak nyolcadik lett, ám mindössze négy futa-
mon indult, amiből kettőt meg is nyert. A már a 2013-
as évadban csonka bajnokságot záró ralikirály, idén 
teljesen visszavonul az aktív versenyzéstől. A tor-
nászból autóversenyzővé avanzsált francia hetvenhat 
futamgyőzelmet és kilenc világbajnoki címet tudhat 
a tarsolyában, amivel minden idők legeredménye-
sebb raliversenyzője. Loeb tapasztalataira és szakér-
telmére továbbra is szá-
mítanak a WRC-ben, ám ő 
maga már nem szándéko-
zik rajthoz állni a jövőben.

Sébastien Ogier 
és Sébastien Loeb

Versenynaptár
A 2014-es versenyévad helyszínei közül 
kikerült az Akropolisz Rali, helyét a lengyel-
országi futam veszi át, egynapos litván 
kitérővel.

Monte-Carlo január 19.
Svédország február 9.
Mexikó március 9.
Portugália április 6.
Argentína május 11.
Olaszország, Szardínia június 1.
Lengyelország június 29.
Finnország augusztus 3.
Németország augusztus 24.
Ausztrália szeptember 14.
Franciaország október 5.
Spanyolország-Katalónia október 26.
Nagy-Britannia november 16.

Mégis lesz Citroën
Az autómárkák közül a Citroën 2014-es indulását övezte a leg-
több kérdőjel, ám a franciák hivatalosan is bejelentették: Yves 
Matton csapata idén is rajthoz áll a WRC-ben, annak ellenére, 
hogy a márka beszáll a WTCC versenysorozatba is. A verseny-
zők közül Khalid Al Qassimi biztosan marad, ám hogy ki lesz 
a másik két pilóta, aki győzelemre viheti a DS3 WRC verseny-
autót, egyelőre kérdéses.

Januárban 
immáron 
41.-szer rajtol el 
a WRC.
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„A mostani Dakaron 
a kitartás játssza 
majd a főszerepet.”
– David Castera 

versenyigazgató

Magyarok a Dakaron
Idén egy autós és egy quados hazai 
csapat áll rajthoz a versenyen, mind-
kettő a Sandlander Dakar Team zász-
laja alatt. A quadot Somfai Mátyás 
lovagolja meg, az autós csapat 
pedig Sebestyén Sándor és Bognár 
József mellett idén kiegészül egy 
olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó-
val, Ungvári Miklóssal. Ők egy T2-es 
Toyota Land Cruiserrel vágnak neki a 
versengésnek.

Hat évvel ezelőtt a kies, de mostoha tájakon vezető 
terepfutamot a résztvevők biztonsága érdekében 
helyezték át Afrikából Dél-Amerikába. Az új kontinens 
bevált, a verseny a rajongók és a rajthoz állók köré-
ben egyaránt töretlen népszerűségnek örvend. Idén 
több mint 400 induló kvalifikált a január 5-én startoló 
megmérettetésre, amely során az autósokra 9374, 
a motorosokra és quadosokra pedig 8750 kilométer 
megtétele vár. 

Carlos Sainz újra száguld
Az agilitásával a Matador becenevet kiérdemlő spa-
nyol ralivilágbajnok-legenda korábban már négyszer 
versenyzett a Dakaron, és 2010-ben Volkswagen 
Touaregjével meg is nyerte azt. Most négy év után 
ismét rajthoz áll az 52 éves doyen, ám ezúttal nem 
a VW gyári színeiben, hanem egy buggyval hasítja 
keresztül az Atacama-sivatagot.

Kis esélylatolgatás
Bár az idei Dakar is rop-
pant izgalmasnak ígérkezik, 
a szakértők és a tapasz-
talt rajongók szerint óriási 
meglepetés nem várható a 
végeredményben. 
A motorosok között az 
ötszörös és tavalyi győztes, 

a francia Cyril Despres számít esélyesnek, de érde-
mes odafigyelni a spanyol Marc Comára is. 
Az autósok mezőnyében szintén a tavalyi győztesre, 
az ugyancsak francia Stéphane Peterhanselre fogad-
nak legtöbben, aki eddig tizenegyszer állhatott a 
dobogó legfelső fokára.

Bolíviában
a Dakar

A 2014-es 
esztendő ismét 
izgalmas, embert 
és gépet próbáló 
versenyt ígér: 
a dél-amerikaivá 
vált legendás 
rali útvonalában 
Perut az idén 
Bolívia váltja.



Bár a Dakar évek óta Dél-Amerikában zajlik, 
nem maradnak izgalmas autóverseny nélkül 
a fekete kontinens szerelmesei sem.

12  | STÍLUS&LENDÜLET | 2014. január

testközelből

Újra dübörög
Afrika

Igaz, a Dakar még létezik, de az eredeti útvonalat már 
csak nevében viseli. Az igazi Afrika-fanatikusok azon-
ban nem törődtek bele a „költöztetésbe”, s 2009 
óta megrendezik az Africa Eco Race-t a híres-hírhedt 
verseny eredeti útvonalán. Az autósok és motoro-
sok tizenegy szakaszt teljesítenek, amíg Marokkón 
és Mauritánián keresztül megérkeznek Szenegálba, 
a Rózsaszín-tó partján kijelölt célba. Bár az igazi pró-
batétel szinonimájaként a közvélemény a mai napig 
a Dakart jegyzi, az Africa Eco Race-en sokszor jóval 
nehezebb körülmények között kell helytállniuk az 
elszánt versenyzőknek.

Vissza a gyökerekhez
Az Africa Eco Race versenyzői összesen 5580 kilomé-
tert tesznek meg, ebből 2997 km a szelektív szaka-
szok hossza. Az útvonalat a korábbi Dakar-győztes, 
René Metge jelölte ki. A tizenegy szakaszból és egy 
pihenőnapból álló verseny leghosszabb, összesen 
782 km-es össztávját január 4-re tették, amikor is As 
Sakn és Dakhla között robog a mezőny.

A szervező a biztonságról
Nem meglepő, hogy az Africa Eco Race főszerve-
zője az eredeti Dakar-versenyek élő legendája, a 

Szalayék Afrikában
Az eddig tizenkétszer teljesített Dakar-rali 
helyett idén az Africa Eco Race-en vesz 
részt a Szalay Balázs–Bunkoczi László-
kettős. Autójuk egy Opel Mokka, amely ter-
mészetesen speciális felkészítést kapott a 
versenyre. Azon túl, hogy a szériaváltozatnál 
25 centiméterrel rövidebb, és számos pon-
ton megerősítették a szerkezetét, orrában 
6200 köbcentis, 380 lóerős motor dübörög, 
amely 7,4 másodperc alatt gyorsítja 100-ra 
a versenyautót.

kétszeres győztes Jean-Louis Schlesser. A francia nagyágyú elmondta: a Dakar 
eredeti útvonalán haladó versenyen éppen olyan nagy hangsúlyt helyeznek az 
indulók biztonságára, mint a dél-amerikai névtulajdonos rendezvényen, és szeren-
csére az afrikai kormányok és lakosok is belátták a futamban rejlő gazdasági és 
marketinglehetőségeket.

Van még magyar a gáton
A kamionosok között eddig négy alkalommal állt rajthoz a Kovács Miklós–Czeglédi 
Péter–Tóth Tamás trió, mely 2010-ben meg is nyerte a kategóriát. 2014-ben a csa-
pat változtat a felálláson, Tóth helyett Ács László segíti a célba jutást a jelentősen 
átalakított és felkészített Scania versenykamionnal.
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Szerpentinen
MUNDRUCZÓ
KORNÉL

„Mundruczó-kanyar” 
– jelzi az irányváltást 
új filmje, az áprilisban 
elkészülő Fehér Isten 
kapcsán Mundruczó 
Kornél, aki Cannes-
ban ugyan ismertebb, 
de itt van itthon. 



...a Fehér Isten miatt 
gyakorlatilag kétszáz 
kutyám van. 
Ennyivel forgattunk...
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Stílus&Lendület: Van kutyája?
Mundruczó Kornél: Saját nincs, de a Fehér Isten 
miatt gyakorlatilag kétszáz kutyám van. Ennyivel for-
gattunk. Azért nincs saját kutyám, mert szerintem 
nem lakásba való. Egyszer talán. Mindenesetre, ha 
vidéken lesz házam, lesz egy-két tyúkom – és friss 
tojásom. A kutya olyan, mint a korábbi filmemben, 
a Deltában a víz. Kiszámíthatatlan, viszont az összes 
reakciója igaz. 
S&L.: Az emberek kiszámíthatóak?
M. K.: Sokszor. Teljesítménykényszer, hatalmas meg-
felelési vágy, ego a köbön. Az állatokra – legalábbis 
a kutyákra – ez nem jellemző.
S&L.: Cserébe csak a „tolmács”, a tréner segítségével 
kérhet a munkatársától egy egészséges vicsort.

Filmográfia
• Szelíd Teremtés – A Frankenstein-terv (játékfilm, 2010)
• A Nibelung-lakópark (színházi felvétel, 2009)
• Delta (játékfilm, 2008)
• Johanna (játékfilm, 2005)
• Rövid ideig tartó csend (rövidfilm, 2004) 
• Kis Apokrif No. 2 (rövidfilm, 2004)
• A 78-as Szent Johannája (opera, 2003)
• Kis Apokrif No. 1 (rövidfilm, 2002)
• Szép Napok (játékfilm, 2002)
• AFTA (rövidfilm, 2001)
• Nincsen nekem vágyam semmi (játékfilm, 2000)

M. K.: Ez igaz. Ami a trénert illeti: csodálatos volt 
látni, hogy dolgozik a kutyákkal egy olyan nagyság, 
mint Teresa Miller (nemzetközileg elismert kutyat-
réner, többek közt ő dolgozott Rex felügyelővel is – 
a szerk.). Lenyűgözött a tudása, az alázat, amivel a 
munkáját végezte. Az jutott eszembe, hány kutya adja 
oda az életét értünk, emberekért. Nála ez fordítva tör-
tént – végre valaki.
S&L.: Két filmje, a Delta és a Szelíd teremtés – 
A Frankenstein-terv is versenyzett Cannes-ban. Előbbi 
elnyerte a kritikusok díját is. Ennek fényében ismert 
figurának mondaná magát itthon?
M. K.: A cannes-i filmek miatt a nevemet talán 
ismerik. 
S&L.: Időszakos dicsfény?
M. K.: Ahogy vesszük. Egyszer megkérdezték tőlem: 
„Te vagy a Valami Amerika, ugye?” Ilyenkor mit vála-
szol az ember?
S&L.: Nem. 
M. K.: Lehetnék az is… Nyilván a színészt ismeri a 
közönség. Ez így van rendben. Következésképp nem 
szorongok, ha lemegyek a metróba. Előfordult, hogy 
a bulvármédia megnyalt. Nagyon gyorsan és nagyon 
messzire akartam kerülni tőle. 
S&L.: Mi Mundruczó Kornél története? Hogy lett film-
rendező? A felmenők erdélyi öröksége, bármi…
M. K.: Nem erdélyi. Apai ágról román származású 
vagyok, a magyarországi román kisebbséghez tarto-
zom. Édesanyám oldala igazán régi magyar család. 
Két tradíció él bennem. A távolabbi rokonságban akad 
egy-két művész, de a közvetlen családom alapján 



Nehezen találtam 
meg, mit szeretnék, 
de a keresést sosem 
drámaként éltem meg.
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elég érthetetlen, hogy lettem az, aki. Édesapám a 
postaigazgatóságon dolgozott, édesanyám tanár, a 
bátyám ügyvéd.
S&L.: Gyerekkori ábránd?
M. K.: Nem gondoltam rá. A művészetekre fogé-
kony voltam: rajzoltam, filmklubba, színházba jár-
tam. Ténylegesen a rajzérettségi terelt a színészi 
pályára. Azt gondoltam, elég jól rajzolok, tehát felvé-
teliztem a képzőművészetire. A művészettörténettel 
nem volt gond, ötöst kaptam. Gyakorlati feladatként 
azonban az érettségin csendéletet kellett festenem. 
Én elégedett voltam a végeredménnyel, de a képzőn, 
ahol értékelték, már nem tapsoltak. Megküldtek egy 
hármassal.
S&L.: Megroppantotta?
M. K.: Annyira minden esetre igen, hogy nem felvéte-
liztem. Ma már úgy vélem, ahhoz, hogy valaki jó kép-
zőművész legyen, nem szükséges ilyesfajta kézügyes-
ség. A gondolat az, ami számít. Eltávolodtam attól a 
világtól, ahogy később a színészettől is. Ezek alapján 
az sem zárható ki, hogy nem leszek filmrendező éle-
tem végéig... Nehezen találtam meg, mit szeretnék, 
de a keresést sosem drámaként éltem meg. Néha 
eljátszom a gondolattal, mi lett volna, ha kapok még 
egy maflást, és a Színművészetire sem vesznek fel. 
Válasz persze nincs. 

S&L.: Film vagy színház? Melyik élvez prioritást?
M. K.: Én a színházban is filmet csinálok. Ezért kame-
rázom be a színpadot. Ha a huszadik sorban ülsz, 
nem látod a színész arcát, a mimikáját, nincs közeli – 
hacsak nem vetíted ki vászonra. Jobban szeretek fil-
met készíteni, és nem csak azért, mert ritkábban adó-
dik rá lehetőségem. 
S&L.: Önmagát is rendezte már filmben. Mégsem 
szakított végérvényesen a színészettel?
M. K.: Ha játszom, viccből játszom. Ha magamat ren-
dezem, azon meggyőződésből teszem, hogy inkább 
magamat gúnyoljam ki, mint mást. A Szelíd teremtés 
– A Frankenstein-terv című filmemnél jött először ez 
a dilemma. A szerepet nem egy színésszel, hanem 
egy filmrendezővel akartam eljátszatni. Még filmren-
dező castingot is tartottam.
S&L.: Vicces helyzetgyakorlat…
M. K.: Telefonon beszélgettünk. Antal Nimród benne 
van az ilyen hülyéskedésekben, például az ő neve 
felvetődött. Ez a film lelkileg fontos pontot jelen-
tett az életemben: lezártam vele egy tízéves sza-
kaszt. Fordulópont lett, amihez az is hozzájárult, 
hogy végül én játszottam el a szerepet, belülről éltem 
meg az eseményeket. A szereplőválogatásra vissza-
térve: a procedúráért nem rajongok. Találni szeretek. 
Felismerni, hogy kincsre bukkantam.  Mint a Fehér 
Isten esetében. Találkozni a tizenkét éves Psotta 

Zsófival. Látom, hogy van olyan, mint Natalie Portman 
a Léon, a profiban.
S&L.: Lenyűgöző?
M. K.: Végtelen öröm. Ott áll veled szemben egy 
ember, akitől hiteles lesz az az érzelemvilág és gon-
dolatiság, amit a film ki akar fejezni.  Mint Lajkó 
Félix a Deltában vagy Tóth Orsi a Szép napokban, a 
Johannában. 
S&L.: Mikor és hová „száll le” a Fehér Isten?
M. K.: Árpilis közepére készülünk el a filmmel. És mint 

Mundruczó Kornél
Színész, forgatókönyvíró, Balázs Béla-díjas filmrendező, 
színházi rendező, 2004 óta az Európai Filmakadémia 
tagja, a független Proton Cinema Kft. és a külföldön 
rendszeresen fellépő Proton Színház alapítója, veze-
tője. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen Zsámbéki 
Gábor osztályában színész szakon szerzett diplomát, 
később Szász János és Zsombolyai János tanítványaként 
ugyanitt a filmrendezői szakot is elvégezte. Delta című 
filmje 2008-ban Cannes-ban elnyerte a kritikusok díját 
(FIPRESCI). 38 éves, két gyermek apja. 
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Találni szeretek. 
Felismerni, hogy kincsre 
bukkantam.  
Mint a Fehér Isten 
esetében.

A jól bevált juta-
lomfalat-játék 
nem csak a tré-
nernek, a ren-
dezőnek is 
működik

mindig, a bemutató időpontja mellett a helyszíne is 
kérdéses. Az előzmények miatt sokan – tévesen – azt 
hiszik, automatikusan Cannes-ba kerül. Ami barom-
ság. Nem mellesleg teher is számomra, mert a can-
nes-i vászon sosem természetes elvárás.
S&L.: Mennyiben múlik a rendezőn?
M. K.: Teljesen – és semennyire. Nincsenek belső 
kapcsolataim, nem ismerem a válogatóbizottság tag-
jait... De a filmet én csinálom, és bízom benne, hogy a 
film határozza meg bármely fesztiválon a kiválasztást. 
Minden filmnek van kockázata. 
A Fehér Isten más Mundruczó-film lesz, mint az eddi-
giek. Semmilyen módon nem árultam el magam, 
sőt, ezzel a lépéssel voltam a legőszintébb magam-
hoz. Fogalmam sincs róla, hogy a cannes-i filmfesz-
tivál ezt a Mundruczó-kanyart szeretné-e bevenni. 
Meggyőződésem, hogy nekem kell kanyarodnom. 
Aztán, ha a fesztivál akar, velem kanyarodik. 
Azt ugyanakkor nem tudom elképzelni, hogy ne egy 
A kategóriás fesztiválon legyen a bemutató. 
S&L.: Azaz nem itthon…
M. K.: Magyarországon nincs ilyen fesztivál. 
S&L.: Mi az, ami van?
M. K.: Például belső konfliktus bennem. Az évnek 
majdnem a felét külföldön töltöm. Egyfelől hálás 
vagyok érte a sorsnak, mert így független lehetek, 
de ez alapvetően cigányélet. Jövőre operát rendezek 
Antwerpenben, aztán Varsóban és Zürichben dolgo-
zom. Sűrű év lesz. Ugyanakkor Magyarország az ott-
honom, minden szempontból. Nem mondom, hogy 
halálra görcsölöm magam a menni vagy maradni 
kérdésen, de olykor felötlik bennem. Itthon min-
den nagyon küzdelmes, és ha ennyi lehetőségem 
sem lenne, amennyi van, tényleg értelmetlen lenne 
maradni. 
S&L.: Mi táplálja a reményt?
M. K.: Sokat dolgozom külföldön, látom, mi a különb-
ség. Kint a kritikai attitűd elvárás. A társadalomnak az 
a vastag része, amely elitként fogalmazza meg önma-
gát, igényli, hogy megmondják neki, mit tesz helyesen 
és mit helytelenül, mert szembesülni kíván a kritiká-
val. Magyarországon más a helyzet… A közönségben 
ugyanakkor látok igényt a kritikai attitűdre – ez jó, tet-
szik. A közönség visszajelzései számomra fontosab-
bak annál, mint hogy épp melyik színház igazgatója 
lehetnék. 
S&L.: Lánglelkű megközelítés.
M. K.: Szerintem nincs másik út, ha nem akarsz kolla-
boránsként vállalhatatlan kompromisszumokat kötni. 
Amit tapasztalok, és korokon átívelő magyar jelen-
ség: a generációk rettenetesen nehezen adják át egy-
másnak a stafétát. Az én korosztályomnak a tag-
jai – külföldi kollégáim – fontos pozíciókban vannak. 
Helyzetbe hozták őket, amire Varsótól Hamburgon 

át Bukarestig bőven akad példa. Intézményeket bíz-
nak fiatal emberekre és támogatják őket. Itthon az én 
szakmámban ez másként működik.
S&L.: Mit tud tenni?
M. K.: Amit korábban is. Próbálunk olyan alkotókö-
zösséget létrehozni a Proton keretein belül, ami szá-
munkra a legideálisabb munkakörülményeket jelenti, 
megalkuvások nélkül, tökéletesen függetlenül. Nyíltan 
kommunikálunk az elképzeléseinkről és a nézeteink-
ről, megpróbáljuk a saját szakmai kereteinket létre-
hozni, formálni anélkül, hogy pozícióba kerülnénk. 
Az új filmalapban úgy tűnik, van lehetőség a párbe-
szédre, a szakmai vitákra, a színház viszont nehezebb 
ügy. Nagyon kevés olyan országot ismerek, amely 
olyan nemzetközi színpadi sikereket is képes igno-
rálni, mint Schilling Árpádé vagy a miénk, a Proton 
Színházé. Még kellemetlenebb, hogy a honi szakma 
is szinte semmisnek tekinti ezeket az eredményeket. 
Nem mintha próféta akarnék lenni, de úgy látszik, 
igaz az egyébként baromi idegesítő mondás: senki 
sem lehet próféta a saját hazájában.

Lipcsei Árpád



Dübörög az új év a MOL-csapatnál

Díjazott
tehetségek

A MOL Tehetségtámogató Program tizenéves koruk-
ban nyújtott támogatást a két kivételes zenei tehet-
ségnek, Szabó Ildikó csellóművésznek és Lebhardt 
Dániel zongoraművésznek, akik azóta számos ver-
senygyőzelmet és sikeres koncertet tudhatnak maguk 
mögött. Ildikó jelenleg Berlinben, Dániel Londonban 
tanul, és a legjobb úton haladnak, hogy világszin-
ten elismert szólista váljon belőlük. 2013-ban mind-
ketten részesültek a zeneművészeti Junior Príma 
Díjban. Ildikó legközelebb 2014. február 2-án lép fel 
Magyarországon Érdi Tamás zongoraművésszel 
a BMC-ben a „Játsszunk együtt!” sorozat keretében.

Támogatás művész- és tudóspalántáknak

Ifjú tehetségeink 
Junior Príma Díjat nyertek
Szabó Ildikó és Lebhardt Dániel 
a díjazottak között

18  | STÍLUS&LENDÜLET | 2014. január

MOL-hírek

Környezetvédelem és jótékonyság
Csaknem egymillió forint gyűlt össze a jótékony-
sági vásáron
Decemberben a MOL különleges jótékonysági 
vásárt szervezett: a dolgozók összegyűjtötték a 
feleslegessé vált reklámanyagokat, táskákat gyárt-
tattak belőlük, majd egy jótékonysági vásár kere-
tében árulták őket. A kezdeményezés célja az 
volt, hogy felhívják a figyelmet azokra az aprósá-
gokra, amiket a mindennapokban tehetünk a kör-
nyezetünkért. A vásáron 940 500 forint gyűlt 
össze, melyet a sérült gyerekeket kutyás terápi-
ával segítő Csodakutya Alapítványnak, az állami 
gondozott gyerekeknek meseterápiás tábort szer-
vező Meseterápia Alapítványnak és a daganatos 
gyerekeknek művészetterápiát nyújtó Démétér 
Alapítványnak ajánlottak.

A MOL Tehetségtámogató Program közel 90 fiatal művész- és tudóspalánta 
pályafutását segíti ebben a tanévben, összesen 18 millió forinttal. A tehet-
séges és eredményes diákok eszközvásárláshoz vagy útiköltséghez igényel-
hettek támogatást. A fiatalok a Budapest Music Centerben tartott, koncerttel 
egybekötött eseményen vehették át az oklevelet Ónodi Eszter színművésznő-
től, az Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövetétől és Felméry Lilitől, 
az Operaház balerinájától, a program korábbi támogatottjától.

Közel 90 fiatal nyerte el ismét a MOL támogatását



Példátlan sikerrel zárta a 2013-as évet a Tankcsapda: a hazai slágerlisták tör-
ténetében először fordult elő olyan, hogy egyazon előadótól 14 album is szere-
pelt a MAHASZ Top 40-ben, ráadásul az első 14 helyen! 
A nem mindennapi sikerhez az apropót az szolgáltatta, hogy a Tankcsapda 
újra kiadta valamennyi eddig megjelent nagylemezét. Mindezt ráadásul igen 
kedvező, 990 Ft-os darabonkénti áron tették, így a rajongók olyan régi, nehe-
zen elérhető kincsekhez is hozzájuthatnak, mint a Legjobb méreg vagy a 
Punk&Roll. A CD-k kizárólag a MOL-benzinkutakon kaphatóak, ami nem meg-
lepő, hiszen a vállalat és a debreceni banda már több éve szoros együttmű-

ködésben áll. A négy éve tartó 
szponzorációhoz nemcsak album-
kiadás, de pörgős turnék, közös 
fesztiválozások és akciók is fűződ-
nek. Az új aranylemezeket decem-
ber elején az együttes front-
embere, Lukács László adta át 
Hernádi Zsoltnak, a MOL-csoport 
elnök-vezérigazgatójának.

14 album a Top 40-ben

szponzorációhoz nemcsak album-

fesztiválozások és akciók is fűződ-
nek. Az új aranylemezeket decem-

Bő két évtized 
munkájának 

gyümölcse

Tankográfia
1989 Baj van!!
1990 Punk&Roll
1992 A legjobb méreg 
1994 Jönnek a férgek
1995 Az ember tervez
1997 Connektor:567
1999 Ha zajt akartok
1999 Tankológia
2003 Élni vagy égni
2006 Mindenki vár valamit
2009 Minden jót
2011 Agyarország
2012 Rockmafia Debrecen
2013 Igazi hiéna

MOL-hírek

Népszerűségével rekordot 
döntött a Tankcsapda



Síppal, dobbal,
nádi hegedűvel

A társaság története 2008-ban kezdődött, ami-
kor Dalma épp egy kis Baranya megyei településen, 
Borjádon élt, és a Pécsi Egyetem művészetterápiás 
képzésén tanult. Itt, Borjádon hozta létre első cso-
portját hátrányos helyzetű gyerekekből, akikkel ingyen 
foglalkozott a szabadidejében. „Nagyon fontos volt 
ez számomra, hiszen végre önállóan is kipróbálhat-
tam az egyetemen tanultakat, és megtapasztalhat-
tam, mennyire hatásos a módszer – ebből pedig 
lendületet kaptam a folytatáshoz” – idézte fel első 
tapasztalatait a tanárnő. A kis csoport kiválóan  
működött, olyannyira, hogy Dalma a művészetterá-
piás képzésen megismert, időközben már végzett, 
tenni vágyó csoporttársaival és dr. Vértes László 
vezetésével 2009-ben megalapította a Magyar 

Művészetterápiás Társaságot, hogy a 
magyar művészetterapeutáknak hite-
les szakmai hátteret hozzanak létre, 
valamint elérhetőbbé tegyék és meg-
ismertessék az emberekkel e terápiás 
módszer előnyeit.

Játékos önkifejezés
A művészetterápia lényege, hogy játé-
kosan segít a gyerekeknek bizonyos 
traumák feldolgozásában vagy éppen 
képességeik fejlesztésében. „Az ered-
mény érdekében nagyon fontos, hogy 
kis létszámmal dolgozzunk, valamint 
a lehetőségekhez képest megközelí-
tőleg azonos problémával küzdő, és 
hasonló életkorú gyerekek kerüljenek 
egy csoportba” – mondja a terapeuta. 

A foglalkozások középpontjában a szo-
rongásoldás, valamint az önismereti 
és tanulási képességek fejlesztése áll 
– heti egyszer két órában. Egy prog-
ram általában 8-10 alkalomból áll. 
Az órák első felében az élmények, 
érzelmek előhívása a fő feladat, ahol 
előkerülnek a hangszerek is. A játékok 
lényege a kommunikáció és az önki-
fejezés, és hogy azokat a területeket 
erősítsék a kicsikben, amelyek egyéb-
ként a „való életben” nehezen men-
nek, mint a közösségbe való beillesz-
kedés, az érzelemkifejezés vagy a 
konfliktusfeldolgozás. A második rész 
a képzőművészet-terápiáé szimbólum-
játékkal és sok-sok alkotással. 
„A szimbólum-játékok során hétről 
hétre egy képzeletbeli utazás állomá-
sain vehetnek részt a gyerekek, ahol 
azzá válhatnak, amik lenni szeretné-
nek, és legyőzve sok akadályt, a játék-
ból kilépve az életben is magabizto-
sabbak és megértőbbek lesznek.”

Megyehatáron túl
Bár a kezdeményezés Pécs környé-
kéről indult, ma már közel száz hátrá-
nyos helyzetű lurkón segít a társaság 
Baranya, Somogy és Pest megyé-
ben is, több helyszínen. Küldetésüket 
2011 óta a MOL Gyermekgyógyító 
Program keretein belül valósítják 
meg, hiszen a kis csapat immár har-
madik éve pályázott sikeresen, így 
lehetőségeik évről évre bővülnek.
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példakép

Dukits Dalma, a Magyar 
Művészetterápiás 

Társaság elnöke

A művészetterápia 
lényege, hogy játékosan 
segít a gyerekeknek bizonyos 
traumák feldolgozásában 
vagy éppen képességeik 
fejlesztésében.

Dukits Dalmának energiáért 
és tettvágyért nem kell 
a szomszédba mennie: 
három gyermeke és egész 
embert kívánó munkája 
mellett hátrányos helyzetű 
gyerekeken segít…

NÉVJEGY
Dukits Dalma 
művészetterapeuta
Pedagógusként vég-
zett, majd énekta-
nárként ismerkedett 
meg a művésze-

tek gyógyító erejével. Elvégezte a Pécsi 
Tudományegyetem művészetterápiás képzé-
sét, és csoporttársaival 2009-ben megalapí-
totta a Magyar Művészetterápiás Társaságot, 
amelynek elnöki tisztségét 2010-től látja el. 





„ÓRIÁSI ENERGIA 
– MEGVALÓSULÓ 

RÉGI TERVEK.”

Kos
Március 21. – április 20.

Az ön jegyén rendületlenül áthaladó Uránusz 
friss, pezsgő lendületet, de egyben váratlan, jó 

lehetőségeket is hoz. Hatalmas 
pazarlás lenne ezeket nem meg-

ragadni – bár egy Kost erre aligha 
kell figyelmeztetni. A tavasz külö-
nösen alkalmas lesz új kezdetek-
hez, függetlenül attól, hogy élete 

mely területén szeretne komolyabb 
átalakításba fogni. Ámor nyáron 
mutatja ön felé a legkegyesebb arcát, utazásra, üdülésre 

pedig a július kínálja a legjobb lehetőséget. A koráb-
ban társtalan Kos szülöttek ez idő tájt kecsegtető 

találkozásra számíthatnak, ami akár tartós 
kapcsolatba is fordulhat.

Bika
Április 21. – május 20.

Az új évbe nyugodt, kiegyensúlyozott 
hangulatban lép be, és ez az állapot sokáig 

fennmarad. A tavasz főként a pénzügyek rend-
betételének kedvez majd. Mivel ön az állatöv egyik 
legtakarékosabb jegye, sikerül egy kis tartalékot 

képeznie, még úgy is, ha az év során nagyobb uta-
zást tervez. A kezdeti nyugalom után a nyár további 

része már kicsit dolgosabb lesz, amit ön örömmel és 
lelkesedéssel fogad, mivel több erőt merít belőle, 

mintha szabadságon lenne. Az év második fele 
pont azt hozza majd, amire a legnagyobb 
szüksége van: harmóniát, méghozzá az 

élet minden területén.

Ikrek
Május 21. – június 21.

Ha bármi olyan terve van, amihez kell az 
élettől egy kis „hátszél”, azt lehetőleg időzítse 
az év első felére, amikor szinte 

magától működnek a dolgok. Az 
ön jegyére egyfajta alapvető opti-
mizmus jellemző, ami 2014 első 
felében még a szokottnál is erő-

sebb lesz. A nyár idén a házfelújításnak kedvez – ha 
nem is nagy örömmel fog hozzá, a megújult környe-

zetben sokkal jobban érzi majd magát. Kisebb 
hétvégi kirándulások színesíthetik a nyarat, 

ősszel és télen pedig érdekes új embere-
ket fog megismerni, akik még több 

derűt hoznak az életébe.

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 23.

2014 az ön számára az érdekes, pozi-
tív változások esztendeje, még akkor is, ha 

békés, nyugodt énje korábban nem volt annyira 
nyitott a változások irányába. Januárban és feb-
ruárban egy érdekes új hobbival fog megismer-

kedni, tavasszal pedig olyan dolgokat is megenged-
het magának, amelyekről korábban úgy vélte, nem 

teheti meg. Nagyon fontos tanács, ne feledje: a 
pénz maga is energia, tehát ha megkötik, nem 
tud áramlani. Nyáron kicsit költekezőbb lesz a 

szokottnál, de mégis örömmel tapasztal-
hatja, hogy nem áll rosszul a pénz-

ügyek területén. 

Oroszlán
Július 23. – augusztus 23.

Az év első fele a Mars szokatlan mozgásának 
köszönhetően hatalmas energiát hoz az Oroszlánok 

számára. Nagy kár lenne nem kihasználni ezt a lehető-
séget, és nem valami régi vágy vagy 
terv megvalósításába fektetni a plusz 

erőforrást. Az év legsikeresebb idő-
szaka a tavasz lesz. Mivel ön az állat-
öv egyik leginkább nagylelkű jegyé-

nek szülötte, sikereit meg fogja 
osztani a környezetével, így nem kizárt, hogy új 
pártfogókat vagy akár barátokat is szerezhet. 

Ősszel egy érdekes új tanulmányhoz 
támad kedve.

Rák
Június 22. – július 22.

Az ön uralkodó bolygója az érzelme-
kért „felelős” Hold, ami az év első napjaiban 
romantikus hangulatba ringatja szülötteit, így 

ebben az évben az érzelmek és az emberi kap-
csolatok kerülnek majd előtérbe. Tavasszal a pár-

kapcsolatában, nyártól pedig a barátságaiban talál 
majd nagyobb örömöt. Mivel a szokottnál jobban 

ki tudja mutatni az érzelmeit, még többet kap 
vissza belőlük. 2014-ben utazásra szokatlan 
módón inkább az ősz ígér jobb lehetősége-

ket, a tél pedig egy békés, csendes, 
kellemes évszak lesz.

Mit tartogat 
a 2014-es esztendő?

Üzennek
a csillagok

„AZ ÚJ KEZDETEKHEZ 
A TAVASZ KÍNÁLJA 
A LEGJOBB 
LEHETŐSÉGEKET.”

 „EGY IZGALMAS,
 ÚJ MUNKA LEHETŐSÉGE  

KÖSZÖNT BE IDÉN.”

„2014 AZ OPTIMIZMUS 
JEGYÉBEN TELIK.”
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Mérleg
Szeptember 24. – október 23.

A legtöbb Mérleg mottója általában az, 
hogy a pénz nem boldogít, de mivel az év 

éppen egy sikeres anyagi fellendüléssel kez-
dődik, ez igencsak boldoggá fogja tenni önt. Ha 

azonnal gyarapításba szeretne kezdeni, előbb gon-
dolkodjon el egy kicsit, mert lehet, hogy a tavasz 

még jobb lehetőségeket tartogat erre a célra. 
A nyár vidám és könnyed hónapokat ígér, különö-

sen július második fele – egy kalandos utazás 
hoz friss színt az amúgy sem egyhangú hét-

köznapokba. Munkával vagy ingatlannal 
kapcsolatos ügyei számára október 

vagy november eleje lesz alkal-
mas időszak.

Skorpió
Október 24. – november 22.

A 2014-es év zömében ön még a szo-
kottnál is elmélyültebb, megfontoltabb lesz, 

aminek az az oka, hogy a lassan haladó, „bölcs” 
Szaturnusz bolygó az ön jegyében folytatja komótos 
égi útját. A közhiedelemmel ellentétben ez egyálta-

lán nem a borús gondolatok, sokkal inkább a megfon-
tolt tervezés időszaka, amely valamennyi elképze-
lése átgondolására éppúgy alkalmas lesz, mint az 
önismeret elmélyítésére. Sok Skorpió szülött job-
ban figyel majd bevételei és kiadásai egyensú-

lyára, ami egyfajta új biztonságot és anyagi 
fellendülést ígér. Nyáron és ősszel 

több időt szentelnek emberi 
kapcsolataiknak.

Nyilas
November 23. – december 22.

Ön az állatöv egyik leginkább szabad-
ságvágyó jegye, ez az év pedig épp arról fog 

szólni, hogy minden korábbi kor-
látot sikerüljön átlépnie. Ha olyan 
munkakörben dolgozik, amit nem 

szeret, már márciusban komoly siker-
rel böngészheti az álláshirdetéseket. 
Ráadásul, ha mindezt a megszokott 

optimizmusával teszi, még annál is jobb lehetőséget 
talál, mint amit remélt. Régi nagy vágyára, egy egzo-

tikus utazásra az augusztus vége és a szeptem-
ber első fele nyújt jó alkalmat. Az ősz és a tél 

már inkább a régi tervek megvalósítá-
sáról és a munka gyümölcsének 

beéréséről fog szólni.  

Halak
Február 20. – március 20.

Az év első fele azt az érzést sugallja, 
hogy nincs lehetetlen. Jó kisugárzásával a 

lehető legjobb lehetőségeket és embereket 
vonzza majd maga köré. A tavasz az anyagi gya-
rapodás időszaka lesz, így semmi akadálya nem 
lehet, hogy idén végre úgy élvezze a nyarat, aho-
gyan azt ön szeretné. A legjobban akkor cselek-

szik, ha hosszabb időt tölt el valamilyen víz-
parton. Ősszel sikerül megvalósítania egy 

régebbi elképzelését, télen pedig az az 
érzése támad, hogy bárcsak egész 

télen karácsony lenne!

Bak
December 23. – január 20.

Minden Bak egészen nyugodt lehet 
az új évvel kapcsolatban, 2014 ugyanis 

épp olyan nyugodt és kiegyensúlyozott idősza-
kot jelez, mint amilyennek ön szereti az életet. 

Mindössze a tavasz hoz egy kisebb munkán belüli 
változást, ami sokkal gördülékenyebbé teszi majd 
a mindennapjait. Nyáron inkább a családja ked-
véért vállal kisebb utazásokat, amelyek nagyon 

jó hatással lesznek a családi harmóniára. Az 
ősz végén és a tél folyamán – egy nem várt 

fordulat révén – egy távolabbi rokon-
nal sikerül közelebb kerülniük 

egymáshoz.

Vízöntő
Január 21. – február 19.

Ha belépvén az évbe egy képzelet-
beli leltárt készít az elmúlt időszakról, öröm-

mel tapasztalja, hogy tervei nagyon is felszálló 
pályán haladnak. Ez jó lehetőséget 

teremt arra, hogy újabbakat készítsen. 
A tavasz egy sikeres vállalkozás kez-

dete lehet, ami a nyarat is dolgos, ám 
annál gyümölcsözőbb időszakká teszi. 

Pihenésre az augusztus lesz a leg-
szerencsésebb, majd ősztől a magánéletében 

arathat sikereket. Míg az év első fele a 
„vetés” időszaka volt, az év vége az 

„aratást” hozza majd el.
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 „EGY IZGALMAS,
 ÚJ MUNKA LEHETŐSÉGE  

KÖSZÖNT BE IDÉN.”

„A NYÁR A SOK MUNKA 
ÉS A NAGY EREDMÉNYEK 

IDŐSZAKA LESZ.”
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életmód

tipp a sikeres
tervezéshez

Szakértőnk segítségével 
olyan ötleteket gyűjtöttünk 
össze, melyeket használva 
sikeresen építhetjük fel 
az évünket, s tehetjük 
teljesíthetővé azokat 
a bizonyos fogadalmakat.

7+12014 – A tenni akarás éve

3Bontsuk le!
Felesleges egy óriási célkitűzéssel „sokkolni” magunkat, telje-
síthetőségének ugyanis sokkal kisebb az esélye, mintha ele-
meire bontanánk. Le szeretnénk adni 20 kilót? Ne csupán ezt 
véssük fel, hanem az odáig vezető utat is! Lemondunk ked-
venc csokoládénkról, egy megállóval hamarabb leszállunk a 
buszról stb. „Az egyben szinte megugorhatatlan tétel mind-

járt barátságosabban mutat, észre sem vesszük, és az egyes részek teljesítésével 
egyre közelebb jutunk végső célunkhoz” – mondja Gaál Viktor, life coach.

2Lista 2.0
Meglévő lis-
tánkat bön-
gészve 
lassan kör-
vonala-
zódni kezd 

a következő kérdés: vajon mi 
mindent szeretnénk elérni 
2014-ben? A legfőbb tényező 
mindenekelőtt a realitás. Ne 
teljesíthetetlen álmokat szed-
jünk pontokba, hanem józan 
ésszel belátható, a tavalyi 
évünket alapul véve a realitás 
talaján mozgó, egy év alatt tel-
jesíthető célokat.

1Álljunk meg egy pillanatra!
Biztos alapok nélkül lehetetlen bármit is építeni, ezért ahhoz, hogy egyáltalán neki-
állhassunk az év megtervezésének, gondoljuk végig, mi minden van a birtokunkban, 
hiszen ezekkel dolgozhatunk majd az új évben. Összegezzük, miért vagyunk hálásak: 
például, mert mögöttünk állnak a barátaink, vagy van két csodálatos gyerekünk, vagy 
akár csak az, hogy bár egy nehéz évet tudhatunk magunk mögött, mégis álltuk a sarat. 
Fontos, hogy kizárólag a pozitívumok lebegjenek a szemünk előtt.



7„Rutingyilkolás”
Valami miatt úgy érez-
zük, egyszerűen képtelenek 
vagyunk belevágni a teljesí-
tésbe? A konstruktív rutin kiala-
kítása nem mindig olyan egyszerű, 
ahogy hangzik, hiszen felül kell írni a régi prog-

ramot. A rutin és a szokás ugyanis nagy úr, felboríthatják jól meg-
tervezett évünket. Gyakori, hogy különböző lelki okok állnak a hát-
térben, amelyek miatt úgy érezzük, képtelenek vagyunk nekiállni 
tennivalóinknak. Ezeket magunk is felfedezhetjük és feloldhat-
juk, hosszú távú sikertelenség esetén azonban érdemes szakem-
berrel konzultálva felkutatni őket. A régi, berögzült rutint talán a 
dohányosoknál a legegyszerűbb tetten érni, hiszen ilyenkor nem 
elég „csak” letenni a cigarettát, hiszen számtalan berögzült tevé-
kenységtől, mozdulattól is meg kell szabadulni, esetleg megfelelő 
helyettest találni.

Ő tudja...

életmód

Szakértőnk
Gaál Viktor pszichológus, 
író, life coach, a Serendo 
Consulting alapítója. Évekig 
tanult és praktizált az 
Egyesült Királyságban, ahol 
megismerkedett a life coa-
chinggal, hazaköltözése 
után ottani tapasztalatai 
alapján hozta létre innovatív, 
számos szakembert felvo-
nultató praxisát. 
www.serendoconsulting.com

4Asszociáció
„A leghasznosabb technika, amit 
javasolni szoktam, az az asszociá-
ciós technika, amely a vizualizáción 
alapszik, és segít elérhetőbb közel-
ségbe hozni céljainkat, vágyainkat” 
– mondja a szakember. Íme, egy egy-

szerű példa: legyen mondjuk az idei évünk legnagyobb 
célkitűzése, hogy veszünk egy autót. Ne csak arról 
ábrándozzunk, milyen jó lesz, ha végre nem busszal 
kell a munkába mennünk, hanem éljük bele magunkat, 
hogy mutatunk majd a kormány mögött, milyen színűt 
szeretnénk, milyen érzés lesz a kulcsot zörgetni a zse-
bünkben, vagy bármilyen apróságnak tűnő mozzanatot, 
ami segít a megerősítésben. „Alapvetően, amikor van 
egy álmunk, ne csak kívülről képzeljük el, hanem vizua-
lizáljuk is, hogy éreznénk magunkat benne, vele…!”

5A pipálás élvezete
Csak pár tételünk van? 
Annyira kevés, hogy nem is 
érdemes leírni, mert úgyis 
meg tudjuk jegyezni? Igenis, 
érdemes leírni őket! Ahogyan 
az asszociációnál, itt is fon-

tos a vizualizáció: vegyük a fáradságot, írjuk le 
pontokba szedett céljainkat, és tegyük valami 
olyan helyre – akár a hűtőre –, ahol biztosan sok-
szor leszünk kénytelenek ránézni. Ám ami ennél 
is fontosabb, a teljesítés öröme: ha kihúzunk, 
kipipálunk egy elemet, olyan pozitív töltetet ad a 
sikerélmény, ami garantáltan meghozza a ked-
vünket a folytatáshoz! Ugyanezt „fejben pipálni” 
közel sem olyan látványos és hatásos.

6Most vagy soha!
Semmit sem szabad holnap 
elkezdeni! Ha már haladékot 
adunk, akár csak egy napot is, 
rögtön okot adunk magunknak 
még egy, aztán még egy nap 
„pihenésre”... Ha kész a listánk, 

tegyük fel a kérdést: mit tudok MA megtenni? Majd 
ismételjük ezt a rutint minden reggel. Hasznos 
lehet az amerikai filmekből ismert technika, hogy 
kiteszünk egy cetlit a fürdőszobai tükörre, és akár a 
reggeli fogmosás közben elgondolkodhatunk rajta, 
mivel tudjuk magunkat a mai napon előrébb vinni 
célunkhoz. Ezzel kialakítunk magunknak egy konst-
ruktív rutint, és a mindennapjaink részévé válik a 
vágyainkért való tenni akarás és tudás. K
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+1Jutalmazás
A folyamat végén a pozitív 
visszacsatolás se marad-

jon el! Ha kihúztunk egy tételt 
a listáról, jutalmat érdem-

lünk. Személyisége válogatja, 
ki milyen visszajelzést igényel, hogy sikeresnek 
érezze magát, ezért mindig saját érzelmi szük-

ségletünk szerint keressük azt. Az azonban álta-
lánosságban elmondható, hogy nem 

érdemes tárgyi, anyagi jutalmat adnunk 
magunknak, hiszen ezeknek álta-
lában sokkal rövidebb ideig örü-

lünk, mint egy megszerezett 
élménynek.

ó
HH

hÁÁ

ségletünk szerint keressük azt. Az azonban álta-
lánosságban elmondható, hogy nem 

érdemes tárgyi, anyagi jutalmat adnunk 
magunknak, hiszen ezeknek álta-
lában sokkal rövidebb ideig örü-

lünk, mint egy megszerezett 
élménynek.



Mára az egész világot 
meghódította ez a fantasztikus 
ital, melyet klasszikus formáján 
túl sokféleképp fogyaszthatunk. 

Négyezer év illata 
Gazdag a tél, ha teaillatú
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Valamennyi kép illusztráció.



S&L tipp
A fekete teát (ellentétben fehér és zöld társával) 

egészen nyugodtan készíthetjük 100 fokos vízzel 
is. A legideálisabb, ha 3–5 percnél nem áztatjuk 

tovább, ellenkező esetben nagyon keserűvé válik. 
Mivel ez a típus csersavat tartalmaz, éhgyomorra 

kevésbé ajánlott fogyasztani.
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Könnyű álom 
Mézes-vaníliás rooibos tea
Így készül: 
1) A teafüvet tegyük teatojásba, öntsük le forrás-
ban lévő vízzel, majd 3–6 percig hagyjuk állni. 
2) Kaparjuk ki a vaníliarúd belsejét, majd kever-
jük a teába az őrölt fahéjjal együtt. 3) Ízlés szerint 
édesítsük, de a legfinomabb, ha valamilyen domi-
nánsabb ízű, például akácmézet adunk hozzá. 

Esősebb napokra
Indiai Chai Latte
Így készül: 
1) A teafüvet tegyük teatojásba, és helyezzük egy nagyobb kancsóba, majd öntsük rá 
a forrásban lévő vizet. 2) Amíg ázik (5 perc), adjuk hozzá az összes fűszert és a cuk-
rot. 3) Adjuk hozzá a tejet és a tejszínt, majd botmixerrel habosítsuk fel. 4) Öntsük kis 
poharakba vagy csészékbe. 5) A tetejét tetszés szerint fahéjjal díszíthetjük.

S&L tipp
A rooibos – más néven 
vörös fokföldi rekety-
tye – tea aromái annál 
markánsabban jelent-
keznek, minél hosz-
szabb ideig főzzük. Ezt 
a teafajtát egész nyu-
godtan fogyaszthatjuk 
a nap bármely szaká-
ban, ugyanis nem tar-
talmaz koffeint. 

Hozzávalók: 2 púpozott kanál rooibos tea, 
5 dl víz, méz, 1 vaníliarúd, csipetnyi őrölt fahéj.

Valamennyi kép illusztráció.

Bódító fi nomság
Narancslikőrös zöld tea 
Így készül: 
1) A fűszereket és a teafüvet öntsük le a zöld teának megfelelő 
hőmérsékletű vízzel. 2) 3-4 perc után szűrjük le a teát. 3) Adjuk 
hozzá a narancslevet és a likőrt, majd alaposan keverjük el.  

Hozzávalók: 2 teáskanál zöld tea, 
4 dl víz, 1 dl narancslé, 
3 cl narancslikőr vagy mandarin-
likőr, 2 rúd fahéj, 2 szem csillag-
ánizs, néhány szem szegfűszeg.

S&L tipp
Fontos figyelembe 
venni, hogy a zöld tea 
sokat veszít jótékony 
– többek közt immun-
erősítő – hatásából, 
ha a tealeveleket for-
rásban lévő vízbe tesz-
szük. Ehelyett használ-
junk 60-80 fok körülit, 
és 5 percnél tovább ne 
áztassuk a leveleket. 

Hozzávalók: 6 teáskanál szálas fekete tea, 4 dl víz, 2 dl tej, 1 dl tej-
szín, 1 teáskanál őrölt fahéj, 1/2 teáskanál fűszerkeverék (szegfű-

szeg, kardamom, gyömbér, szerecsendió, szegfűbors), 5-6 teáskanál 
barna cukor vagy tetszés szerinti édesítőszer.



BORAJÁNLÓ

Gere Portugieser 
2012 Villány

A Villányi-hegység 
mediterrán jellege formálta 

bársonyossá ezt 
a hagyományos technológiával 

készült fajtát. Rubinszínű, lágy, 
elegáns vörösbor, 

amelyben dominál a szőlő 
elsődleges gyümölcsillata 

és aromája. Könnyen iható, 
üde, kellemes vörösbor. 

Gyümölcsössége a fő 
erénye, ezért frissen 
fogyasztva az igazi.

Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!
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Egy pohárnyi nyugalom
Fűszeres-almás fehér tea 
Így készül: 
1) Az almát hámozzuk meg és vágjuk nagyon apró 
kockákra. 2) A teát ízlés szerinti mennyiségű szeg-
fűszeggel, fahéjjal és kardamommaggal (tehetünk 
még akár csillagánizst is hozzá) 3–5 percre áztassuk 
megfelelő hőmérsékletű vízbe, majd szűrjük le. 3) 
Adjuk hozzá a 100%-os almalevet, valamint az apróra 
vágott almát. 4) A teát töltsük kis poharakba, a tete-
jét hintsük meg őrölt fahéjjal. Ízlés szerint édesítsük.  

Egyfalatnyi kényeztetés
Narancsos-áfonyás teasütemény
Így készül: 
1) A porcukrot, a vaníliás cukrot és a vajat jól keverjük ki, majd 
adjuk hozzá az egész tojást és a reszelt narancshéjat.2) A lisz-
tet a szódabikarbónával és egy csipet sóval keverjük össze, 
majd szitáljuk bele a vajas-cukros masszába. Jól keverjük el, 
majd kanalanként adjuk hozzá a narancslevet.3) Végül kana-
lazzuk bele és alaposan keverjük el az áfonyát.4) Egy tepsit 
béleljünk ki sütőpapírral, majd egymástól távolabb, teáskanál-
lal tegyünk rá kis halmokat a masszából. 5) Előmelegített sütő-
ben, közepes lángon (160 fokon) 10–12 perc alatt süssük vilá-
gos színűre.

Hozzávalók: 2 kávéskanál szálas fehér tea, 4 dl 
víz, 1 dl 100%-os almalé, egy fél savanykás alma, 
fahéj, szegfűszeg, kardamommag.

S&L tipp
Mivel a fehér tea 
igen érzékeny, 
forráspont alatti 
hőmérsékletű víz-
ben forrázzuk. 
Csupán 3–5 per-
cig kell áztatni, és 
annak ellenére, 
hogy igen halvány 
a színe, tökélete-
sen készen áll a 
fogyasztásra. 

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 1 tojás, 5 dkg porcukor, 1 csomag 
vaníliás cukor, csipet só, kávéskanál szódabikarbóna, 1 narancs reszelt 
héja, 2 evőkanál narancslé, 4 evőkanál aszalt áfonya.

S&L tipp
A sütemény szinte 
bármivel elkészít-
hető, amit a kam-

rában találunk. 
Narancs és áfo-

nya helyett kerül-
het bele bármilyen 
apróra vágott vagy 
aszalt bogyós gyü-
mölcs, csokoládé 

és olajos 
magvak is.

Adjuk hozzá a 100%-os almalevet, valamint az apróra 
A teát töltsük kis poharakba, a tete-

jét hintsük meg őrölt fahéjjal. Ízlés szerint édesítsük.  

fogyasztásra. 

magvak is.





2014-re! 
Nyissunk

Mozgalmas január

Ne gondoljuk, hogy a január az év 
legunalmasabb hónapja: számtalan 
remek újdonság, izgalmas koncert 
és előadás csábít bennünket a meleg 
szobából való kimozdulásra. 

koncert

Zorán lemezbemutató koncert 
2014. február 8.; Papp László Budapest Sportaréna

Zorán új, Egypár barát című duettalbumának lemezbemutató koncertjén a 
régi nagy kedvencek mellett az új lemez szerzeményei is megelevenednek 
majd. A koncertre Zorán meghívja az album összes szereplőjét, így olyan éne-
kesek is feltűnnek az eseményen, mint Bródy János, Gerendás Péter, Hegyi 
Barbara, Kern András, Palya Bea, Presser Gábor és Váczi Eszter.

10. Budapesti Nemzetközi
 Cirkuszfesztivál

2014. január 9–13; Budapest, Fővárosi Nagycirkusz

A Cirkuszfesztiválnak köszönhetően világhírű produkciók, 
a cirkuszvilág elitje és a leghíresebb artisták látogatnak el 

Magyarországra januárban. Látható lesz többek között egy 
Aranybohóc-díjas elefántszám, Európa kedvenc bohóca, de 

a világhírű Bouglione cirkuszdinasztia ifjú zsonglőrtehet-
sége is bemutatja tudását a porondon. 

Yamato – The Beat 
On The Road  

2014. január 14–26.; országszerte több helyszínen

2014-ben ismét Közép-Európában lép fel a világ-
szerte hihetetlenül népszerű, fennállásának 20. 

évfordulóját ünneplő Yamato japán dobegyüttes. 
Legújabb show-juk, a Rotyoh – The Beat On The 
Road  2014. január 14–26. között hazánkban is 

látható lesz. Az ünnepi műsort úgy alakította ki a 
zenekar, hogy a hallgatók is aktívan részt vehes-

senek a ritmus építésében. 

kultúra
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dvdFejvadászok
Roger Brown Norvégia legsikeresebb 
fejvadásza, aki titokban műkincstol-

vajként tevékenykedik. Ám amikor 
eddigi legmerészebb betörését készíti 

elő, rá kell jönnie, vadászból ezúttal 
üldözötté vált. Méltó ellenfélre talál, 
akinek nemcsak műkincsekre fáj a 
foga, de célja elérése érdekében az 

emberéletet sem kíméli.

Suszter, szabó, baka, kém
A hajdani kémet, George Smileyt (Gary Oldman) visz-

szahívják az angol hírszerzéshez. Úgy tűnik, kettős 
ügynök, vette be magát a székhelyük falai közé, hogy 

a szovjetek számára kémkedjen. Smiley a múlt és 
jelen hihetetlenül kusza és rejtélyekkel teli eseményei 

között kutatva próbál tényekre találni. 

CD

mozi

KAPHATÓK 
a MOL-töltő állomásokon!

könyv
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Zséda: Válts szezont 2014
ALEXANDRA

Minden évszaknak megvan a maga 
szépsége. A tél meghittsége, a 
tavasz zsongása, a nyár önfeledt-
sége és az ősz melankóliája évről 
évre visszatérő közös tapasztala-
tunk. Zséda legújabb kalendáriu-
mát a természet örök körforgása 
ihlette. Ízléses naptárának évszak-
hoz illő öltözködési, szépség- és lak-
berendezési tippjei szebbé vará-
zsolják az egész évet.

Celine Dion: Loved me back to life
SONY

A Kanadában, Belgiumban és 
Hollandiában már listavezető album 
profi munka: remek szerzemények, 
első osztályú előadás és hangszere-
lés, s nem utolsósorban hibátlan dal-

sorrend jellemzi az 
albumot. 

Swing
Bemutató: 2014. február 27.

Három elkeseredett nő találkozik egy esős 
éjszakán. Kati, a negyvenes, közepes tehet-
ségű énekesnő, Rita, az ötvenen felüli ének-
tanárnő és Angéla, a huszonéves óvónő. Egy 
kiöregedett dizőz segítségével létrehozzák a 
Swing Angels nevű zenekart, mellyel egy új élet 
lehetőségét is megkapják.
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Suszter, szabó, baka, kém
A hajdani kémet, George Smileyt (Gary Oldman) visz-

szahívják az angol hírszerzéshez. Úgy tűnik, kettős 
ügynök, vette be magát a székhelyük falai közé, hogy 

a szovjetek számára kémkedjen. Smiley a múlt és 
jelen hihetetlenül kusza és rejtélyekkel teli eseményei 

között kutatva próbál tényekre találni. 

Á

Á



Kos
Március 21. – április 20.

Az új év első heteiben a régi lendülettel veti bele magát a 
munkájába, ami mind szakmailag, mind pedig anyagilag 
sikert hoz. Ön azonban olyan nagylelkű lesz, hogy dicsősé-
gét másokkal is meg fogja osztani, ezzel pedig az irigyeit a 
csodálóivá teszi. 

Bika
Április 21. – május 20.

Januárra fontos tanács, hogy ne sürgessen semmit. 
Nyugodt tempójával azonban nem lesz nehéz elfogadni, 
hogy mindennek megvan a maga ideje. Ha kedveli a téli-
sportokat, a hónap közepe kínál lehetőséget egy kellemes, 
kisebb utazásra, amit kár lenne kihagyni.

Ikrek
Május 21. – június 21.

Az elmúlt év vége egy kicsit több eseményt tartogatott, 
mint kellett volna. Hallgasson a szervezete jelzéseire és 
szenteljen több időt a pihenésnek. Ha ezt sikerül megvaló-
sítania, már a hónap közepén visszatér megszokott energi-
ája és életkedve.

Rák
Június 22. – július 22.

Emberi kapcsolatai pozitívan alakulnak, családja és bará-
tai részéről szeretet veszi majd körül önt. A hónap legin-
kább a megtalált belső béke időszaka lesz. Ráadásul végre 
sikerül egyfajta pozitív egyensúlyt találnia a hivatás és az 
otthon között is.

Oroszlán
Július 23. – augusztus 23.

Annyi új tervvel lépett be ebbe az évbe, hogy az másoknak 
több évre is elegendő lenne. Rengeteg energiája lesz, így 
ez az időszak különösen alkalmas lesz arra, hogy másokat 
bátorítson. A magánéletben január utolsó hete kínál egy 
nagyon kedvező fordulatot.

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 22.

Magabiztossága kirobbanóan jó formában lesz, még akkor 
is, ha ezt a megszokott, csendes módján nyilvánítja ki. 
Kitartásának köszönhetően a hónap második felében sike-
rül elérnie valamit, amire már régóta vágyakozik.

Mérleg
Szeptember 23. – október 22.

Az év első hónapja magánéleti szempontból 
lesz a legkedvezőbb. Az elkötelezettek a már 
meglévő kapcsolatukban fedeznek fel új érté-
keket, de a legszerencsésebbek mindenkép-
pen a szingli Mérleg-szülöttek lesznek. 

Skorpió
Október 23. – november 22.

Mind a munkájában, mind a magánéletben a 
legjobbat akarja nyújtani, amit meg is tud majd 
valósítani. Legyen azonban türelmes azokhoz, 
akik önnél kevésbé aktívak. Ha ez sikerül, még 
olyan emberek is ön mellé állnak, akiktől nem 
is várta volna.

Nyilas
November 23. – december 22.

Nem kell megvárnia, hogy a sors kínáljon 
önnek jó lehetőségeket, inkább menjen eléjük! 
Valaki túlzott óvatosságával korlátozni akarja, 
de önnek eszében sincs hallgatni az illetőre. Ez 
a hónap a győzelemről szól, adjon inkább ön 
erőt a kételkedőknek.

Bak
December 23. – január 20.

Az elmúlt időszakban túl sokat dolgozott, ezért 
most semmi másra nem vágyik, mint egy kis 
nyugalomra. Ezt meg is kapja a sorstól, végre 
lesz ideje más, személyes dolgokkal 
is foglalkozni. 

Vízöntő
Január 21. – február 19.

Amilyen jól kezdődött ez az év, olyan sike-
res lesz a folytatása. Tervei megvalósításá-
hoz január kitűnő lehetőségeket tartogat. 
Szabadságvágya még a szokottnál is nagyobb 
lesz, de szerencsére ez a párkapcsolatban élő 
Vízöntők számára sem fog problémákat okozni.  

Halak
Február 20. – március 20.

A magánélete remekül alakul, ami erőt és önbi-
zalmat ad önnek. Társa valósággal elkényez-
teti, a munkahelyén is minden rendben van, sőt 
a hónap közepén akár egy régóta várt elisme-
rést is megkaphat. 

Csendes, békés lesz az 
évkezdet, tökéletes időszak, 
hogy felkészüljünk 
az egész évre. 

Január
Gryllus 
Dorka
1972. 12. 26.

Denzel 
Washington
1954. 12. 28.

Jude 
Law
1972. 12. 29.

Orlando 
Bloom
1977. 01. 13.
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rejtvény

A megfejtést 2014 január 31-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). 
Előző rejtvényünk megfejtése:  „Egy ajándék éppen annyit ér, amennyi szeretettel kiválasztották.”. Helyes megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: 
Baracsi Mihály – Pécs; Bakó Beatrix – Soporn; Fábri György – Budapest; Kollinászi Lászlóné – Ladánybene; Bors Csaba - Pusztavám. Gratulálunk!






