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Indul a fesztivál szezon
Az elmúlt hetekben a természet picit megtréfált mindenkit. Az egyik nap 26 fok napsütés aztán 5 fok és hóesés 

a Mátrában... Valami nem stimmel odafent és ez rányomta a bélyegét a hazai vizek hőmérsékletére és a 

rendezvényekre is amelyek bíztak a májusi jó időben idén is, hiszen tavaly ilyenkor már ezerrel dübörgött az 

élet a vízpartokon, kikötőkben és a szálláshelyek nagy része is szinte tele volt foglalással. 

Szerencsére voltak azért olyan időszakok amikor Holle anyó nem rázta a paplant és ugyan nem  teljesen 

verőfényes napsütésben de sikerült megrendezni azért olyan nívós eseményeket mint a  Concurse d’elegance 

Balatonfüreden ami a régiónk egyik legnagyobb veterán járműveket felvonultató seregszemléje. Az öreg autók 

mellet szép számban teszteltük az újdonságokat is amelyek közül kiemelném a Ford Ranger Raptort ami 

Európa legkelendőbb pickupjának morcosabb, erősebb, olyan amerikás verziója, amit Marokkó homokdűnéi 

között tesztelhetett a szerkesztőségünk egyik kiváló szakírója.

Természetesen nem hagytuk ki a londoni Corinthia Hotelben megrendezésre kerülő Motor Boat Awards díjátadó 

ünnepségét sem ahonnan nem a nyertest hanem a számunkra leginkább szemrevaló Sealine F430-ast mutatjuk 

be a kedves olvasóknak. 

Az aktuális magazinunkban két olyan hölgyet is szeretnénk önöknek bemutatni akik a maguk 

területén kiemelkedőt tettek le az asztalra úgy mint a világ legjobb női séfje elismerést bezsebelő 

Daniela Soto-Innest valamint Fiona Krüger aki a Dia de los Muertos órakollekciójával odatette a névjegyét az 

óragyártók világtérképére.

A design rovatunkba a Revival Cyles álltal készített „Revival Bircage” motor olyan koncepció amiben a BMW 

által készített vadonatúj szív dobog egy titán vázban. Az amerikai csapat a texasi Handbuilt show keretében 

leplezte le a vasat, amelyet óriási ováció övezett. A széria gyártású motorok közül a Yamaha Niken GT került 

górcső alá, amely azért rejteget finomságokat a maga három kerekével a hosszabb túrákat kedvelőknek is.

A nyaralást nem tengerpartra tervezgető olvasóinknak remélem tetszeni fog a Four Seasons Hotel francia 

Alpokban fekvő komplexuma, de aki karibi luxusra vágyik annak is találtunk egy gyöngyszemet ami ráadásul 

eladó is. Bruce Willis nem biztos hogy olcsón megválik a négy évig építgetett villájától, de a pénzünkért olyan 

szomszédaink lehetnek mint Keith Richards vagy Donna Karen.

Egy szó mint száz, rengeteg újdonság van az aktuális magazinunkban de még több lesz a következőben! 

Indul a fesztivál szezon ami szerencsére manapság már nem csak a zenei fesztiválokat jelenti hanem a 

kultúra és a gasztronómia területén is egymást érik majd a rendezvények. Ha tehetik és idejük engedi akkor 

látogassanak el ezekre és élvezzék a jó zenét, az ízletes ételkülönlegességeket és a finom borokat.

Magyar Gábor
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Barnhouse Werkhoven

Modern luxus farmház
Ruud Visser és Fumi Hoshino nemrég fejezték be a Barnhouse Werkhoven névre keresz-

telt projektet. Az építészek szerint ezeket a modern farmházakat a katalógusházak ihlették, 

amelyeket különböző típusokban lehet megrendelni. Ebben az esetben a luxusotthon egy 

farmház kinézetét ölti magára, amely fából készült nyeregtetővel rendelkezik. A ház egy há-

romszögletű telken fekszik, és hogy a legtöbbet hozzák ki a területből, a házat is rézsútosan 

helyezték el a területen. A hatalmas ablakok a hátsó udvarra néznek. Belül a nyeregtetőnek 

köszönhetően rengeteg természetes fény árad be a házba, amihez a padlótól mennyezetig 

érő ablakok is hozzájárulnak. A bejárati ajtótól a konyháig minden falat faburkolat fed. Mögöt-

te bújik meg a mosókonyha, fürdőszoba és tároló. A konyhával szemben található a lépcső, 

amely a dolgozószobához, két hálószobához és emeleti fürdőszobához vezet.

hírek   építészet
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Bielmann House

Katalán betonluxus
Egy enyhe spanyol lejtőn elhelyezkedve, a Bielmann House Rob Dubois-tól egy masszív 

műalkotás. A családi otthon egy összehajtogatott beton darabból készült. A nagy túlnyúló ré-

szek árnyékolják a ház belsejét a nyári hónapok alatt , miközben egyúttal a külső teraszokon 

is egyfajta menedéket teremtenek. 

A hatalmas üveg felületek fellazítják a nyers homlokzat tömörségét, lágyságot adva neki ez-

zel. Az üvegből készült falak megszakítatlan kilátást engednek a kertre és a Montseny hegy-

ségre a távolban. Az elképesztő esztétikai megjelenés mellett a háznak funkcionális oldala 

is van. A napelemek és a geotermikus energiát használó rendszer biztosítja a ház számára 

a hőt és az energiát, úgy, hogy szinte önellátó.

hírek   építészet
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hírek   építészet

Amey Kandalgaonkar

Ősi kultúra betonból
Alapvetően Kelet- és Délnyugat-Ázsia Buddhista templomaival azonosított pagoda stílus ősi 

tipológiája az idők folyamán nagyrészt érintetlen maradt a különböző építészeti irányzatok 

által. Kínában tett utazásait követően a sanghaji építész, Amey Kandalgaonkar megalkotta a 

hagyományos építészeti stílus saját, fiktív, betonból megálmodott reinterpretációit. A tervező 

elmondta: „Míg az egész világon elterjedt a modernista megközelítés, Kína szinte érintetlen 

maradt. Ezért amikor meglátogattam számos ősi kínai emlékművet, nem tudtam nem elkép-

zelni, hogy miként interpretálná a modern elme a hagyományos kínai építészetet.”

Amey Kandalgaonkar fogta, és az ősi pagodák strukturális logikáját modern részletekkel 

frissítette fel, miközben a végeredmény a tradicionális stílus szellemiségét és megjelenését 

követi. A pagoda támfala általában kőből, téglából vagy fából épül, ebben az esetben azon-

ban betonból készült oszlopok váltották fel őket. A jellegzetesen kiemelkedő tető eltűnt, és 

egy lapos, nyitott beton lap helyettesíti, amely a felismerhető módon fejezi ki a kiszélesedő 

oldalnézetet. A huszadik század közepi modernista mozgalmának ideáljaival szemben a pa-

goda tipológia részletgazdag díszítésekkel dolgozik. Kandalgaonkar lecsupaszította ezeket 

a bonyolult, dekoratív díszeket, hogy kihangsúlyozza a betonszerkezet tiszta logikáját, amely 

az előbbiek helyett egy sor tetőtéri kertet foglal magába.

10 Luxury



hírek   építészet

Tacna House

A rácsos ház
A chilei Valparasio régió partján, Maitencillo városában található a Tacna House, a reziden-

cia, amelyet a környező kilátást figyelembe véve terveztek meg. Azért, hogy a lehető legtel-

jesebb, megszakítatlan kilátást biztosítsák a ház fő tereit a szabályozás által megengedett 

maximális magasságban építették meg.

A helyi Par Arquitectos által tervezett tengerparti ház egy hatalmas „felfüggesztett” egység-

ből áll, amely első pillantásra olyan, mint lebegne a kisebb alsó szint fölött, amely a talajba 

süllyed. A fenti részhez egy rácsos szerkezetet erősítettek, amelyet az építészek „állvány-

rendszernek” neveznek. A laminált faanyagban készült szerkezet, négy gerendán és négy 

kettős oszlopon nyugszik, amelyek pontosan egy kő kereten állnak, ezzel egyszerre védik és 

hozzák létre a ház alsó szintjét.

A fa szerkezet ad térbeli mélységet a háznak, amelyet egy rámpás sétányon keresztül lehet 

megközelíteni. Bent egy lépcsősor vágja ketté mindkét tér egységet, hogy összekösse a 

három emeletet. Eközben további be- és kijáratok számos különböző útvonalat hoznak létre 

az ingatlanban, ezzel maximálisan kihasználva a hatalmas balkont, a tetőteraszt és a belső 

udvart a tengerpart megközelítéséhez.
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hírek   design

„LOEWE baskets”

A bőrfonás művészete
A LOEWE a hagyományos szövési technikák előtt tiszteleg a “LOEWE baskets” kiállítás 

a 2019-es milánói design weeken. Sorban az ötödik alkalommal szerepel a Salon del 

Mobile rendezvényén a spanyolt divatház, amely az eddigi „legambíciózusabb instal-

lásciójának” nevezete a mostanit.

A show, amely a kosárkészítést helyezi rivaldafénybe, két részből áll: inspiráció és kol-

lekció. Az előbbihez a LOEWE 11 nemzetközi művészt és mester hívott el, hogy egy 

exkluzív művészeti sorozatot alkossanak. Az eredmény a táskák, dekorációs tárgyak, 

kiegészítők és egyedülálló darabok páratlan kollekciója, amiben a világ minden tájáról 

képviseltetik magukat a különböző stílusok a LOEWE meghatározó alapanyagának, a 

bőrnek a felhasználásával. Jonathan Anderson kreatív igazgató Japán két legismer-

tebb bambusz művészét, Jiro Yonezawat és Hafu Matsumotot kérte fel a projekthez. 

Együtt egy hét különleges darabból álló sorozatot hoztak létre, amelyhez a megszokott 

bambusz csíkokat természetes eljárásokkal festett LOEWE bőrre cserélték, ugyanakkor 

néhány darab végül egy-egy óda lett az eredeti foglalkozásuknak.

12 Luxury



hírek   design

Philip Lück

Eszement kreációk
Philip Lück műveit Instagramon is megnézheted, csak keresd a Philiplueck nevet. A 24 éves 

3D művész a németországi Trierben él, és bár sosem tanult grafikus tervezést vagy 3D il-

lusztrációt – minden készségét egyedül sajátította el –, Phil ma szabadúszó tervezőként dol-

gozik. Szabadidejében alkotja ezeket az illusztrációkat, amelyeket aztán az Instagramján 

oszt meg. Philip most hétköznapi tárgyakból alkotott valami egészen meseszerűt. Kreációi 

új szintre emelik a megszokott tárgyakat, ráadásul a szavak szó szerinti jelentésével is ját-

szanak. „Próbálok olyan illusztrációkat alkotni, amelyek megmosolyogtatják az embereket.”

132019/06



hírek   design

Persol napszemüveg

A ’80-as évek újratervezve
A klasszikus újratervezve az egyik legelcsépeltebb kifejezés a divatban. Ebben az eset-

ben azonban az olasz Persol legújabb darabjánál ez a leírás tökéletesen passzol. A márka 

nemrég mutatta be a PO3225S modell néhány új verzióját – elsősorban a Tom Cruise által 

megformált Brian Flanagan tette híressé a napszemüveget az 1988-as Koktél című filmben. 

A moziban Flanagen úgy próbál pénzt gyűjteni az üzleti iskolára, hogy bartendernek áll, és 

egy ponton még Jamaicába is elutazik, hogy ott dobálja a koktélokat. A legismertebb jelenet, 

amiben a napszemüveg felbukkan, amikor egy vendég szidja Flanagent, amiért nem ad neki 

ingyen koktélt.

A napszemüveg ugyanolyan merész és markáns, mint az évtized bármely más darabja: 

négyzetes keretük van egyenes felső ívvel, miközben megőrzi jellegzetes Persol megjele-

nését. A híres kulcslyuk híd, ami Steve McQueen segítségével a 649-es napszemüveggel 

terjedt el, is visszatér, és meghagyták a feltűnő kard formájú fém részt, amely összeköti a 

keretet a szárral.

Dizájn szempontból nem sokban különbözik a ’80-as évekbeli eredetitől. Amit azonban ez az 

új adag napszemüveg kínál, az a hat különböző szín opció a márka jól ismert, tartós acetát 

anyagából. Jelenleg előrendelhetőek a polarizált fekete vagy barna teknőcmintás változatok 

360 dollárért, vagy a fekete és három másik változatból lehet választani 310 dollárért.

14 Luxury



hírek   design

KarmanZoo lámpák

Nem ugat, világit
Az olasz Karman nemrég mutatta be legújabb lámpakollekcióját, amelynek kiemelkedő da-

rabja az Amsterdam névre keresztelt bulldoglámpa. Matteo Ugolini designját egy bulldog 

ihlette, amit a művész Amszterdamban pillantott meg, mikor ott járt. A lámpa szürke és fehér 

színben érhető el, különlegessége pedig, hogy a fényforrást a bulldog szájában alakította ki. 

Az Amsterdam a KarmanZoo része. Ez a kollekció mókás, modern darabokat tartalmaz, 

amelyek szokatlan, különleges lámpákkal szórakoztatja az embereket.

152019/06



hírek   design

Fluid kerékpár

PIN-kód és GPS
Talán nem mindenki számára realisztikus, hogy mindennap biciklivel járjon munkába. A tá-

volság, idő, valamint fizikai igénybevétel is megakadályozhatják ezt, azonban egy elektro-

mos kerékpár segíthet a dolgon.A Fluid tökéletes erre a célra, hiszen pont úgy néz ki, mint 

egy hagyományos kétkerekű, azonban elektromos motorjának köszönhetően akár 28 mér-

föld/óra sebességgel is képes haladni, hatótávolsága pedig 125 mérföld. 

A Fluid ezen kívül szinte nem igényel karbantartást, ráadásul egy PIN-kódos lopásgátló rend-

szerrel érkezik, amihez természetesen lakat és GPS-követő is tartozik a vázba építve. Szóval 

nem tudsz több kifogást gyártani, hogy miért nem kell bicikli. A kerékpárt teljes áron 3700 

dollárért vásárolhatod meg, azonban az Indiegogo jelenleg 24% kedvezménnyel árulja.

16 Luxury



hírek   kultúra

Airbnb a Louvre-ban

Éjszaka a múzeumban
Az Airbnb most meghirdetett egy versenyt, amely során egy szerencsés játékos egy vendéggel 

eltölthetett egy éjszakát a Louvre ikonikus piramisában. Egy életben csak egyszer adódik ilyen 

alkalom, de ha épp nem a Louvre a vágyaid netovábbja, akkor se csüggedj. Az Airbnb már 

több hasonló versenyt indított – például egy éjszakért a francia Alpok fölött egy felvonóban, vagy 

egy másik éjszakáért Drakula kastélyában. A legújabb őrület a Louvre, amellyel az épület 30. 

születésnapját ünnepelték meg. A szerencsés nyertes és vendége április 30-án foglalhatta el a 

Louvre-t zárás után. Egy történész fogadta őket, aki természetesen tárlatvezetést is tartott, ami 

során a Mona Lisától kezdve a milói Vénuszt is megnézhették. A részvételhez csupán egyetlen 

kérdésre kellett válaszolnod: miért te lennél Mona Lisa számára a tökéletes vendég?

172019/06









BANÁNSZOBRÁSZAT

A mindennapi élet színei és momentumai inspirálják Koji Kasatani japán művész és szobrász könnyed és 

bohókás kerámiát, amelyek komolyan veszik a viccet. Azoknak az alkotóknak a nyomdokain haladva, akik-

nek munkája az elképesztő mestermunkán nyugszik, Kasatani kitolja a kerámiakészítés határait, miköz-

ben a legapróbb részletekre is odafigyel, hogy minél valósághűbb hétköznpi tárgyakat alkosson. Kasatani 

mindent elkészít kerámiából, legyen az vascső, szemét, elhasznált cipő vagy könyv, esetleg kartondoboz. 

A legismertebb alkotásai a babán-inspirálta szobrai, egy sor mellszobor és más kompozíciók, amelyek 

látszatra rengeteg banánból állnak össze.

212019/06

A hónap újdonságai   Koji Kasatani



WORLD LUXURY CAR

Az Audi A7 Sportback nyerte a 2019-es „World Luxury Car” címet. Az A7 Sportback a második Audi, amely 

elhozhatja ezt a trófeát az Audi A8 tavalyi győzelme után. A kitüntetést New York-i Autószalon (New York 

Auto Show) keretében vehette át a márka képviselője.

A World Car Award 24 országból érkezett 86 zsűritagja az Audi A7 Sportback modellt tüntette ki, mint a 

piacon elérhető legjobb új luxusautót. A „World Car Awards” kategóriákat tekintve pedig ez a győzelem a 

tizedik diadal az Audi számára.

„Óriási megtiszteltetés az Audi számára sorozatban másodszor is elnyerni a „World Luxury Car” kitüntető 

címét.” – nyilatkozta Hans-Joachim Rothenpieler, az Audi igazgatótanácsának a műszaki fejlesztésért fe-

lelős tagja. „Büszkék vagyunk erre az elismerésre, hiszen nagyszerűen igazolja, hogy az Audi a különböző 

szegmensekben is képes vezető prémium kategóriás autókat fejleszteni.”

Luxury22

A hónap újdonságai   Audi A7 Sportback
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MACIEJ OBARA QUARTET

A lengyel jazz-zenész és szaxofonos Maciej Obara és kvartettje nyert el az idei évben a BMW Welt Jazz 

Award  címet. A „Szaxofon világa” témakörben a BMW Welt Auditoriumát jazz-élménnyé alakítotték át. 

A 2019-es verseny utolsó fordulójában, a Rudresh Mahanthappa kvintett ellen játszott játékban győzte 

meg végül a zsűrit és a nézőket a Maciej Obara Quartet. Az együttesben Maciej Obara mellett, a zongorán 

Dominik Wania, a basszuson Ole Morten Vagan és az ütőhangszereken Gard Nilssen játszott. A győztes 

jutalma 10 ezer, a második helyezetté pedig 5 ezer euró volt, amelyet Dr. Nicolas Peter, a BMW AG igaz-

gatótanácsának tagja adott át.

24 Luxury

A hónap újdonságai   BMW Welt Jazz Award 2019
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CSODAPARK

June, az optimista, élénk fantáziájú kislány felfedezi, hogy az erdőben egy hihetetlen vidámpark van elrejt-

ve. A csodapark tele van fantasztikus játékokkal és vicces beszélő állatokkal, ugyanakkor nagy fejetlenség 

uralkodik ezen a bámulatos helyen...

June rájön, hogy a park a saját képzeletének szülötte, így csak ő képes helyrehozni. June-ra vár a feladat, 

hogy a fantasztikus állatokkal összefogva megmentse ezt a varázslatos helyet, és újra megteremtse a 

csodát a csodaparkban.
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építészet   Bruce Willis karibi otthona

32 Luxury



For sale!
A DIE HARD FILMEK FŐHŐSÉNEK PATTOR CAY INGATLANA A 
TURKS- ÉS CAICOS-SZIGETEKEN EGY HATALMAS JÁTSZÓTÉRREL, 
ÜDÜLŐ BELÉPÉSSEL ÉS, NEM TÚL MEGLEPŐ MÓDON, EGY MOZI 
TEREMMEL VÁRJA ÚJ TULAJDONOSÁT.
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építészet   Bruce Willis karibi otthona

N
incs is paparazzi-biztosabb hely 

a világon, mint Parrot Cay. Ah-

hoz, hogy az ember elérje ezt az 

aprócska földi paradicsomot a 

Turks- és Caicos-szigeteken, egy 

1 óra és 40 perces repülőutat kell megtennie 

Miami-ból, majd pedig egy 35 perces hajóút 

vár rá, ami sziklákon vezet keresztül.

Mindössze néhány szuper-luxus ingatlan rejtőzik 

a pálmafák mögött, a hófehér tengerpart men-

tén. Willis 32 ezer négyzetméteres birtokát még 

2000-ben vásárolta, és négy évbe telt, hogy 

megépüljön álmai otthona a parton. A szomszéd-

ságban olyan nevek laknak, mint a divattervező 

Donna Karan, a szupermodell Christie Brinkley, 

és egy igazi Rolling Stone, Keith Richards.

A naplemente felé néző épületegyüttes, a Resi-

dence, a jól védett Rocky Point Bay-ben helyez-

kedik el. Az 1000 négyzetméteres, kétszintes 

főépület és a két különálló, három hálószobás 

vendég villák az azúrkék tengerre és homokos 

tengerpartra tekintenek le.

A főépület önmagában megtestesíti a „tágas” 

fogalmát az öt szellős hálószobájával. A főháló 

az egész második emeletet elfoglalja. A hatal-

mas üvegajtók a hálóból a körbefutó teraszra 

nyílnak, amely összesen 600 méter hosszan 

nyúlik ki.

Bruce legújabb blockbuster filmjét, az M. Night 

Shyamalan rendezésében készült Üveg című 

filmet a főépület saját kényelmes mozitermében 

lehet megnézni. A kókuszdió, a banán és a pa-

paya fák árnyékában elterülő hatalmas terek a 

napsütéses szórakozásra lettek kitalálva. A 88 

ezer négyzetméternyi terasz, négy medencét 

és árnyékos óceánparti jóga pavilont foglal ma-

gába. A gyerekek szórakoztatására jól felsze-

relt játszótér is van, valós méretű, fából készült 

kalózhajóval.

Az ingatlan a COMO Parrot Cay Resort része, 

amelynek tulajdonosa a szingapúri hotelmág-

nás Christina Ong. A főépületben két étterem 

– igen, házhoz is szállítanak – tenisz pályák, és 

egy wellness központ található, edzőteremmel 

és beach klubbal.
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Mindössze néhány szuper-
luxus ingatlan rejtőzik a 

pálmafák mögött, a hófehér 
tengerpart mentén. Willis 32 
ezer négyzetméteres birtokát 

még 2000-ben vásárolta, 
és négy évbe telt, hogy 

megépüljön álmai otthona a 
parton. A szomszédságban 
olyan nevek laknak, mint a 
divattervező Donna Karan, 

a szupermodell Christie 
Brinkley, és egy igazi Rolling 

Stone, Keith Richards.
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építészet   Marc Jacobs otthona

M
eglepő elhatározásnak tűn-

het, hiszen a tősgyökeres 

New York-i már a Parsons 

divatiskolában töltött napjai 

óta a manhattani csillogás 

megtestesítője, ám Jacobs számára egy logi-

kus döntés volt, hogy megtegye a következő 

lépést egy életre ezen a világon kívül, ahogy 

a WWD-nek adott februári interjújában is el-

mondta.

„Ez a ház nem volt a piacon, de mi értesültünk 

róla, és azonnal bele is szerettünk a képek alap-

ján, amikor pedig először itt jártunk, teljesen ma-

gával ragadott bennünket” – mesélte Jacobs. 

„Még fenségesebb volt, mint gondoltuk.”

Frank Lloyd Wright hagyaték
MARC JACOBS ÉS FÉRJE, A GYERTYAGYÁRTÓ ÉS EGYKORI MODELL, CHARLY „CHAR” DEFRANCESCO A 
KERTVÁROSBA KÖLTÖZÖTT. A FRISS HÁZASOK EGY FRANK LLOYD WRIGHT ÁLTAL TERVEZETT HÁZAT VET-
TEK RYE-BAN – EGY KÜLVÁROSI NEGYED WESTCHESTER MEGYÉBEN – 9,175 MILLIÓ DOLLÁRÉRT.

A nagyjából 560 négyzetméteres, egyemeletes 

ingatlan igazi vízparti antitézis a tervező Gre-

enwich Village-i villájához képest. A Long Is-

land Soundra néző kilátás mellett Jacobs bull 

terrierjének, Neville-nek 8000 négyzetméter 

szabad terület áll rendelkezésére a szaladgá-

láshoz. Remélhetőleg Neville dokumentálja az 

élményt, a kutyának ugyanis több mint 200 ezer 

követője van Instagramon. (Még egy saját albu-

mot is kiadott!)

Wright az ’50-es években egy BMW importőr 

és forgalmazó, Max Hoffman számára építette 

a házat – utána Emily Fisher Landau műgyűj-

tő, filantrópus volt a ház tulajdonosa. Jacobs a 

befektető Thomas Tisch-től és feleségétől, Ali-

ce-tól vásárolta a házat.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Jacobs új 

szerzeménye csak hétvégi ház lesz, vagy ez 

lesz az állandó rezidenciájuk. Bárhogy is le-

gyen, jelzi, hogy a tervező egy egyszerűbb élet 

felé kacsingat – még ha néhány napra is.

Mivel piacon kívül született megállapodás a 

házról, az enteriőrről nem állnak rendelkezés-

re képek, de kíváncsiak vagyunk, hogy Jacobs 

miként alakítja a saját ízlésére a helyet, hiszen 

a manhattani otthonát olyan művészek munkája 

volt hatással, mint Currin, Kilimnik és Warhol.
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„Ez a ház nem volt a piacon, de mi értesültünk róla,  
és azonnal bele is szerettünk a képek alapján,  

amikor pedig először itt jártunk, teljesen magával ragadott 
bennünket” – mesélte Jacobs.  

„Még fenségesebb volt, mint gondoltuk.”
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Upside Down House
AZ ÚGYNEVEZETT UPSIDE DOWN HOUSE A FEJE TETEJÉRE ÁLLÍTJA A 
HAGYOMÁNYOS HÁZ ELRENDEZÉST, DE VALÓJÁBAN AZ ERŐDSZERŰ 
KÖRNYEZET AZ, AMI IGAZÁN INDOKOLJA AZ ÁRCÉDULÁT.



M
it árul el a név? A jelek szerint 

sokat. Az Oak Pass House egy 

14 ezer négyzetméteres föld-

birtokon áll Los Angelesben, 

amely nevét eredetileg az őt 

körülvevő több mint 130 darab tölgyfára utalt. 

Valamiképpen azonban végül az Upside Down 

House név vált széles körben ismertté.

Nyilván sokkal figyelemfelkeltőbb, mint „a ház a 

rengeteg fával”, de nem teljesen pontos. A ház 

mégis a felfordított A formájáról várt ismertté, 

semmint arról, a tényről, hogy egy valódi erdei 

menedék Beverly Hills közepén.

Az épületet Noah Walker építész tervezte, 

aki leginkább meleg, ugyanakkor minimalis-

ta esztétikájáról ismert. A 750 négyzetméte-

res ház címe a hegytetői elhelyezkedésének 

eredménye. A hálószobák az első emeleten 

helyezkednek el, a domboldalba vájva a 

föld alatt, egy zöld – szó szerint – tető alatt. 

A közös terek egyel feljebb találhatók, így 

az elrendezés épp a fordítottja a megszo-

kottnak – mondhatjuk, hogy fejjel lefelé van. 

Bárhonnan is jött a neve, az egyedülálló ka-

liforniai táj megéri a 32 millió dolláros árat. A 

23 méter hosszú feszített víztükrű medence 

tökéletesen beleolvad a tölgyerdőbe, egy fa 

ráadásul a medence fülé hajlik. Los Angeles 

kedvenc nem-versenysportjához méltón, tú-

raútvonalak szegélyezik a területet. Igazából 

egy erdei faház minden előnyét megkapod, 

de tízszeres luxus kivitelben, és valójában a 

városban vagy.

A birtokon emellett egy önálló vendégház is 

van. Baloldali elrendezéssel büszkélkedhet és 

tartozik hozzá egy 185 négyzetméteres felújított 

pajta, amelyben a közös terek helyezkednek 

el.. De nem kell aggódni – ez az épület a jó 

irányban áll. A szomszédok között olyan ismert 

nevek szerepelnek, mint Jessica Alba és Chan-

ning Tatum.
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A hálószobák az első emeleten helyezkednek el, a domboldalba 
vájva a föld alatt, egy zöld – szó szerint – tető alatt. A közös 

terek egyel feljebb találhatók, így az elrendezés épp a fordítottja 
a megszokottnak – mondhatjuk, hogy fejjel lefelé van.
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A Rotschild 
család luxusa
A FOUR SEASONS IGAZI LUXUSPIHENÉST KÍNÁL A FRANCIA ALPOKBA LÁTO-
GATÓ VENDÉGEK SZÁMÁRA. A LES CHALETS DU MONT D’ARBOIS, A TÖRTÉ-
NELMI JELENTŐSÉGŰ HOTEL EGYKOR A ROTSCHILD CSALÁD TULAJDONA.
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építészet   Four Seasons Hotel Megève

A
z új szálloda a 2017-ben nyílt 

Four Seasons Hotel Megève 

részeként működik majd. Az 

ide érkezőket időtlen belsőépí-

tészeti remekművek fogadják 

majd a gyönyörű, fakeretes ablakoktól kezd-

ve a lélegzetelállító gerendázaton át egé-

szen a kőburkolatokig.

Christian Clerc, a Four Seasons Hotels and 

Resorts elnöke szerint a vendégélmény még 

magasabb lesz a luxusházikóknak, valamint a 

Michelin-csillagos Prima étteremnek köszön-

hetően. „Baroness Ariane de Rotschildnak 

köszönhetően egészen új szintre emeltük a 

Megève történelmét, eleganciáját és báját.”

A Mont d’Arbois lábánál található Les 

Chalets du Mont d’Arbois Benjamin és Ari-

ane de Rotschild három kislánya után kapta 

a nevét. A szállodát úgy modernizálták, hogy 

megőrizték benne az elmúlt korok emlékeit 

is. Minden egyes luxuslaknak személyisége 

van. A Chalet Eve hagyományos berende-

zést kapott, a Chalet Noémie igazi luxussal 

büszkélkedhet, a Chalet Alice pedig vidám, 

bohém színekben pompázik. A lakokat 660 

euró/éjszaka áron bérelhetjük ki.

Ariane de Rotschild végig jelen volt a fejlesz-

tés során. A renoválásra Thierry Curtyt kérte 

fel, aki a Four Seasons hoteleket is tervezte. 

Akik igazi luxusélményre vágynak, azoknak 

a Suite Idéal a tökéletes választás. Az 1850 

méter magasan, a hegy tetején található 140 

négyzetméteres lakosztályban van egy óriási 

hálószoba, amelyhez saját fürdőszoba tarto-

zik. Természetesen a török fürdő alapköve-

telmény volt, a kilátás pedig magáért beszél. 

A lakosztályban nyolc ember is kényelmesen 

elfér.
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Christian Clerc, a Four Seasons Hotels and Resorts elnöke szerint 
a vendégélmény még magasabb lesz a luxusházikóknak, valamint 
a Michelin-csillagos Prima étteremnek köszönhetően. „Baroness 

Ariane de Rotschildnak köszönhetően egészen új szintre emeltük a 
Megève történelmét, eleganciáját és báját.”
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Neo-brutál design
A MARC THROPE DESIGN EGY VALÓDI MINIMALISTA SIVATAGI MENEDÉKEZ ALKOTOTT EGY NYUGDÍJAS 
NEW YORK-I PÁRNAK, AMIT THE SHARP HOUSE NÉVRE KERESZTELTEK.

A
z új-mexikói Santa Fe-től északra 

elterülő 20 ezer négyzetméteres 

földbirtokon álló ház tervezése so-

rán a fő cél az volt, hogy az építé-

se olyannyira gazdaságos legyen, 

amennyire csak lehet. Az házhoz használt építési 

anyag a beton, amelybe északon és délen a teljes 

falat betöltő üvegablakokat vágtak, ezzel biztosít-

va a kellő fényt és szellőzést az épületben. A bel-

ső tér 185 négyzetméter tágas, két hálószobából, 

étkezőből, konyhából, nappaliból és fürdőből áll. 

Nyugaton a beépített létre könnyű hozzáférést biz-

tosít a tetőhöz, hogy onnan élvezhessék a lakók 

a szürkületet és az esti égboltot. A ház geomet-

rikus egységes és a felhasznált anyagok az épí-

tészeti koncepcióra reflektálnak. A végeredmény 

egy neo-brutalista megközelítése a térnek, egy 

deklaráció a mainstream építészeti irányzatokkal 

szemben, amelyek a külső díszeket, dekoratív 

homlokzatokat és önkényes formákat részesítik 

előnyben. Ezzel ellentétben a Sharp House a tér, 

fény és árnyék aprólékos tanulmánya – egy kísér-

let a valódi építészeti élmény megértésére. A ház 

kifejezi a tervező akaratát az ökológiai hatás 

kontrollálására. A tömegek nagy kiterjedése 

lehetővé teszi, hogy az épület szabályozza a 

belső hőmérsékletet, miközben folyamatos a 

természetes légáramlás a nap folyamán.

A házat 100%-ban napelemek látják el 220 

wattal, a felesleges energiát pedig visszavezet-

nek az elektromos hálózatba. Ez az alapfokhoz 

visszatérő megközelítés, a kevesebb több elve 

mentén egyértelmű állásfoglalás a fenntartható 

és alázatos jövő iránt.
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A ház geometrikus egységes 
és a felhasznált anyagok 
az építészeti koncepcióra 

reflektálnak. A végeredmény 
egy neo-brutalista 

megközelítése a térnek, egy 
deklaráció a mainstream 
építészeti irányzatokkal 

szemben, amelyek a 
külső díszeket, dekoratív 

homlokzatokat és önkényes 
formákat részesítik előnyben



Akinek tériszonya van, biztos megremeg majd a gondolattól, 
hogy az üvegfallal keretezett kültéri medencében csobbanjon 

egyet. A két medence pont az óceánra néz és az épület 
legszélébe építették. A penthouse legfontosabb díszítőeleme az 

üveg. Gyakorlatilag mindent üvegfalak borítanak.

Luxury52

építészets   Casa Di Mare



A tenger otthona
AZ ÜVEGFALLAL KÖRBEVETT MEDENCE 198 MÉTER MAGASAN LE-
BEG A LEVEGŐBEN, MÉG A LÉLEGZETED IS ELÁLL TŐLE. A CASA DI 
MARE – A TENGER OTTHONA – TÖKÉLETES NÉV A LENYŰGÖZŐ, 36 
MILLIÓ DOLLÁRT ÉRŐ KÉTSZINTES PENTHOUSE SZÁMÁRA, AMELY 
A MIAMIBAN LÉVŐ SUNNY ISLES BEACHEN TALÁLHATÓ.

A 
48. és 49. emeleten lévő 930 négyzetméteres penthouse 198 méter magasról 

tekint az óceánra. Amikor 2021-ben befejezik, egy tiszta napon akár a Bahamá-

kat is láthatod majd az ablakból. Mi a helyzet a napfelkeltékkel és naplementék-

kel? Megérnek majd minden szelfit.

Azonban akinek tériszonya van, biztos megremeg majd a gondolattól, hogy az 

üvegfallal keretezett kültéri medencében csobbanjon egyet. A két medence pont az óceánra 

néz és az épület legszélébe építették. A penthouse legfontosabb díszítőeleme az üveg. Gya-

korlatilag mindent üvegfalak borítanak, így bentről is tökéletes kilátás nyílik a környékre. Mi a 

helyzet az 500 négyzetméteres terasszal? Üvegkorlát keretezi, természetesen.

Az égi kastélyban hat hálószoba, nyolc fürdőszoba és két mosdó található. Az alsó szinten 

alakítják ki a nappalit, családi szobát, médiaszobát és edzőtermet. Itt óriási üvegajtókon át 

mehetünk ki a teraszra. Ugyanezen a szinten vannak a medencék, amelyek közül az egyik 

jacuzziként is funkcionál.

A Casa Di Mare egyébként csak egy része az 1,8 milliárd dolláros Estates at Acqualina fej-

lesztésnek. A projekt végére két toronyház készül majd el, a Via Acqualina 777 és Via Acqu-

alina 888, összesen 245 óceánra néző luxuslakással. A legolcsóbbat már ,.2 millió dollárért 

megvásárolhatod.

Az épület különlegessége, hogy a Villa Acqualina szabadidős központ lobbiját maga Karl 

Lagerfeld tervezte. Itt egy spa, fitness center, jégkorcsolya pálya, bowling pálya, mozi és 

Formula-1 szimulátor található majd.
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design   Revival Cyles

The Revival 
Birdcage
AZ AMERIKAI REVIVAL CYCLES MOTORKERÉKPÁR-ÉPÍTŐ MŰHELY 2019. 
ÁPRILIS VÉGÉN TÁRTA NYILVÁNOSSÁG ELÉ LEGÚJABB ALKOTÁSÁT. A 
„THE REVIVAL BIRDCAGE” NEVŰ JÁRMŰ ALAPJÁT EGY TELJESEN ÚJ 
BMW BOXERMOTOR PROTOTÍPUSA JELENTETTE. A MOTORKERÉKPÁRT 
AZ ÉVENTE MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ TEXASI HANDBUILT SHOW ELŐ-
ESTJÉN, AZ EXKLUZÍV REVIVAL PARTY SORÁN MUTATTÁK BE.
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A 
„Revival Birdcage” csodálatosra 

sikerült, és tökéletesen kifejezi a 

nagy boxermotorunk szellemisé-

gét”, mondta Timo Resch, a BMW 

Motorrad értékesítési és marke-

ting vezetője. A CUSTOM WORKS ZON által 

épített „Departed” után ez a második lenyű-

göző motorkerékpár, amelynek alapját a BMW 

Motorrad nagy boxermotorja prototípusa jelenti. 

2019 első félévében még egy, a BMW Motorrad 

által tervezett koncepciómotor is bemutatkozik 

majd ezzel az erőforrással, a sorozatgyártásba 

kerülő modell pedig 2020-ban érkezik a Crui-

ser-szegmensbe.”

 „A Revival cég, amely az utóbbi évek során az 

egyik legfigyelemreméltóbb amerikai motorépí-

tővé vált, csodálatos munkát végzett”, mondta 

Timo Resch a Handbuilt Show során. „Termé-

szetesen tovább szeretnénk folytatni a növeke-

dést, amelynek egyik fontos eleme – különösen 

az amerikai piacon – a Cruiser-szegmensbe 

való belépés. A BMW Motorrad folyamatosan 

követi növekedési stratégiáját, azzal a világos 

céllal, hogy megszerezze a vezető helyet a pré-

mium nagymotorok piacán.”  A „Revival Birdca-

ge” váza titánból készült, és a Revival Cycles 

saját fejlesztése. „Most első alkalommal épí-

tettünk titán vázat, ami már önmagában jelen-

tős kihívást jelentett”, mondta Alan Stulberg, a 

Revival Cycles vezetője. „A váz azonban végül 

remekül sikerült, nagyon elégedettek vagyunk 

az eredménnyel, mivel szinte „átlátszó” lett. A 

motorblokkra szerettük volna helyezni a hang-

súlyt, és ezzel a teljesen egyedülállóra terve-

zett vázzal ezt sikerült is elérnünk. A motor és 

a hajtáslánc minden szögből remekül látható.” 

A motorkerékpár szinte minden más alkatrésze, 

például a kormány, a lábtartók, a váltókar, az 

ülés és a karbon futóműelemek szintén egyedi 

készítésűek.

Alan Stulberg csapatát Ernst Henne rekorder 

járművei ihlették meg az 1920-as és ’30-as 

évekből. „Már évek óta álmodtunk erről a jár-

műről, és amikor 2018 decemberében kézhez 

kaptuk a motorblokkot, végre munkához is lát-

hattunk”, mondta Alan Stulberg. „Én magam 

mindig is a boxermotor rajongója voltam, a pro-

totípus mérete és esztétikuma azonban igazi 

inspirációt jelentett mindannyiunk számára.” A 

motorkerékpár közel öt hónap alatt készült el, 

épp időben a Handbuilt Show-ra.

A nagy lökettérfogatú boxermotorral kapcso-

latban már korábban is sok találgatás látott 

napvilágot. A motor külső geometriája és a lát-

ható elemek egyaránt a BMW Motorrad által az 

1960-as években gyártott boxermotorokat idé-

zik, csak a lökettérfogat immár sokkal nagyobb, 

és a motor modern lég-olajhűtést kapott.

 2018 decemberében a japán motorépítő mű-

hely, a CUSTOM WORKS ZON már bemutat-

ta a „Departed” modellt a jokohamai Hot Rod 

Custom Show-n. A lenyűgöző épített motor 

volt az első, amelynek alapját az új BMW nagy 

boxerblokk jelentette. A lenyűgöző dizájnt az 

épített motorok közönsége elismeréssel fogad-

ta, a jármű pedig el is nyerte a „Best of Show 

Motorcycle” trófeát, a 2018-as Hot Rod Custom 

Show legrangosabb díját. A motorépítők köré-

ben „Mooneyes Show-ként” is ismert esemény 

nagyjából 15 000 látogatót vonz évente, és a 

motorépítők naptárában az egyik legfontosabb 

eseménynek számít.



572019/06

design   Revival Cyles

A „Revival Birdcage” váza 
titánból készült, és a Revival 

Cycles saját fejlesztése. 
„Most első alkalommal 

építettünk titán vázat, ami 
már önmagában jelentős 

kihívást jelentett”, mondta 
Alan Stulberg, a Revival Cycles 

vezetője. „A váz azonban 
végül remekül sikerült, 

nagyon elégedettek vagyunk 
az eredménnyel, mivel szinte 

»átlátszó« lett!”







M
int minden Rolex óra, ezek az új 

variációk is megkapták a márka 

Superlative Chronometer hite-

lesítését, amit egy zöld pecsét 

jelképez. Ez a tanúsítvány ga-

rantálja, hogy minden teljesítmény elvárásnak 

megfelelnek az órák, amelyek meghaladják az 

óragyártás normáit és standardjait a precizitás, 

vízálló képesség, önfelhúzás és üzemidő tekin-

tetében. A hitelesítéssel együtt jár az öt éves 

nemzetközi garancia.

Az Oyster Perpetual Yacht-Master 42mm csat-

lakozott a Rolex Yacht-Master vitorlásóra vona-

lához. A 42 mm átmérőjével – a Yaxht-Master 

vonal új mérete – az óra egy újgenerációs 3235-

ös kalibert rejt. A 18 karátos fehér aranyból ké-

szült órához az Oysterflex szíjat párosították, és 

egy Oysterlock biztonsági zárat kapott, szintén 

Baselworld 2019
AZ IDEI BASELWORLD-ÖN A GENFI SZÉKHELYŰ ROLEX EGYÉRTELMŰEN AZ ÓRAGYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁK 
ÉLMEZŐNYÉBEN VAN A LEGÚJABB LUXUS ÓRÁIVAL, AMELYEK MIND SUPERLATIVE CHRONOMETERKÉNT 
LETTEK HITELESÍTVE.

18 karátos fehér aranyból, amelybe beletartozik 

a Rolex Glidelock hosszabbító rendszer is. Az 

Oyster Perpetual Sea-Dweller először mutatkozik 

be sárga Rolesor verzióban, az Oyster acélt 18 ct 

sárgaarannyal kombinálva. A név, Sea-Dweller, 

sárga színben jelenik meg a számlapon.

Az Oyster Perpetual GMT-Master II-t Oyster 

acél kivitelben mtatták be kétirányú forgatható 

előlappal és kétszínű, 24 órás Cerachrom be-

tétkel, kék és fekete kerámiából, Jubilee szíjra 

szerelve. Ezt az órát az újgenerációs 3285 kali-

ber mozgatja, amit 2018-ban mutattak be.

A 18 karátos sárga aranyból készült Rolex Oy-

ster Perpetual Cosmograph Daytonának kövek-

kel kirakott fekete számlapja van. harminchat 

trapéz csiszolású gyémánt került a lünettára 

a tachymetriás skála helyezz. Ez az első alka-

lom, hogy a Rolex Oyster Perpetual Day-Date 

36-ba 3255-ös kaliber került, a szerkezet, ami 

technológiai szempontból az óragyártás élvo-

nalába tartozik. Az új, 18 karátos sárga, fehér 

vagy Everose rózsa arany változatai az emble-

matikus luxusórának koncentrikus színátmene-

tes számlappal, kövekkel díszítve, illetve teljes 

egészében gyémántokkal kirakva, az indexek 

helyén zafír szivárvánnyal felékesítve lett be-

mutatva.

Az új Perpetual Datejust 36 és Oyster Perpe-

tual Datejust 31 órák karátos sárga, fehér vagy 

Everose rózsa arany változatban (az Oyster 

acélt és a 18 karátos aranyat kombinálva) mind 

elegáns és kifinomult számlapot kaptak. Az in-

formációk szerint 3235-ös és 2236-os kaliberrel 

vannak felszerelve, azokkal az újgenerációs 

szerkezetekkel, amelyeket ezen a két modellen 

mutattak be 2018-ban.
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Mint minden Rolex óra, ezek az új variációk is megkapták a 
márka Superlative Chronometer hitelesítését, amit egy zöld 
pecsét jelképez. Ez a tanúsítvány garantálja, hogy minden 

teljesítmény elvárásnak megfelelnek az órák, amelyek 
meghaladják az óragyártás normáit és standardjait a precizitás, 

vízálló képesség, önfelhúzás és üzemidő tekintetében. A 
hitelesítéssel együtt jár az öt éves nemzetközi garancia.
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design   Fiona Krüger

A 
férfi órák nagyobbak, több tech-

nikai részlettel rendelkeznek, míg 

a női órák csillognak. „Vannak 

előfeltételezéseid, amikor a ter-

méked designelemeit tervezed. 

Sokan mondják nekem is, hogy gyémántokkal, 

gyöngyházzal dolgozzak, és legyen minden na-

gyon lágy.”

Azonban a lágyság nem mondható el Krüger 

óráiról. Ő az egyetlen olyan órakészítő, aki kí-

vülállónak számít a férfiak vezette óraiparban, 

aki szereti feszegetni a határokat. Az első óráját 

2013-ban mutatta meg, amely egy koponya ala-

kú óratokot kapott a mexikói Día de los Muertos 

(Holtak napja) tiszteletére. Az óra 48x34,5x9,8 

milliméteres méretével ráadásul csak a kezdet 

volt a sorban. Vizuálisan is lenyűgöző volt a mo-

dell, viszont az óraszerkezet is olyan szakérte-

lemről árulkodott, ami meghökkenti a gyűjtőket. 

Legyen az nő vagy férfi. Az utána érkező mo-

delleket körülrajongták az emberek, a vásárlók 

között volt egyetemi professzornő, egy nyolcva-

néves óragyűjtő és egy svájci tudós is. 

Bár Krüger sokszor túlfeszíti a határokat, az órái 

elkészítéséhez az Agenhor biztosítja az óra-

szerkezetet, aki a Hermès, Van Cleef & Arpels 

to Parmigiani és MB&F cégekkel is dolgozik. Az 

Agenhor alapítója, Jean-Marc Wiederrecht és 

fiai annyira imádják Krüger innovatív designja-

it, hogy segítettek neki megalkotni egy egyedi 

óraművet a második kollekcióhoz. Ez óriási be-

fektetés egy csupán hat éve működő órakészí-

tőtől, hiszen akár évekig is tarthat, és több millió 

dollárba is kerülhet egy ilyen fejlesztés.

A Chaos Kollekció – a koponyás órák filozofikus 

újraalkotása – tavaly ősszel debütált az Agen-

hor óraművel. A 48 milliméteres óratokban tö-

kéletesen kivehető az elképesztő óraszerkezet 

a szaggatott réseken át, így az óra olyan, mint 

valami robbanás. Azonban itt nemcsak a funk-

cióról van szó, hanem az esztétikáról is. Még 

a fogaskerekek és rugóház is látszanak, hogy 

fenntartsák ezt a rendszerezett rendszertelen-

séget.

A Chaos a Skull Kollekció továbbfejlesztése. A 

bátran megálmodott designt három színben ren-

delhetjük meg. Az órák olyanok, mintha egy kép-

regényből ugrottak volna ki az olyan nevekkel, 

mint a Purple Pow, Black Bang és Cobalt Crash. 

A tonneau-alakú órák a készítő felfogását tükrözik 

az órakészítés folyamatáról. A művész vázlatfü-

zete számos inspirációs forrásról tanúskodik – a 

kvantumfizikától a zűrzavaros Dada kollázsokon 

át egészen a Basquiat festményekig –, ami iga-

zán egyedi stílust hozott létre. Talán nem való 

mindenkinek, azonban az biztos, hogy mindenki 

számára készült a kollekció.

Unisex karórák
„NEM HISZEK A FÉRFI ÉS NŐI ÓRÁKBAN. HA LÉTREHOZOL EGY LENYŰGÖZŐ TERMÉKET, AKI SZERELEMBE 
ESIK VELE, AZ SZERELEMBE ESIK VELE.” FIGYELEMBE VÉVE, HOGY EGY OLYAN VILÁGBAN ÉLÜNK, AHOL 
BÁRMI LEHET UNISZEX – A RUHÁKTÓL A HAJVISELETIG – MEGLEPŐ, HOGY KRÜGER FELFOGÁSÁT A KA-
RÓRÁKRÓL SOKAN SZÉLSŐSÉGESNEK GONDOLJÁK. AZONBAN A LEGTÖBB ÓRAKÉSZÍTŐ MÉG MINDIG A 
NEMEK ALAPJÁN TERVEZ.
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Krüger első órája, a Día de 
los Muertos (Holtak napja) 

vizuálisan is lenyűgöző 
volt, viszont az óraszerkezet 

is olyan szakértelemről 
árulkodott, ami meghökkenti 

a gyűjtőket. Legyen az nő 
vagy férfi. Az utána érkező 

modelleket körülrajongták az 
emberek, a vásárlók között volt 

egyetemi professzornő, egy 
nyolcvanéves óragyűjtő és egy 

svájci tudós is. 
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Carolina Martinoli, 
a British Airways igazgatója, 

a márka és a vásárlói 
tapasztalat szerint: 

„A JFK repülőtér olyan, mint 
a Heathrow második otthona, 

így az új luxus váróterem 
megnyitásával 

megtettük az utolsó 
lépést a jelentős vevői 

befektetésünkben”
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Luxus a repülőtéren
A BRITISH AIRWAYS NEMRÉG NYITOTTA MEG KAPUIT AZ ÚJ LUXUS 
CLUB LOUNGENAK, AMELY NEW YORK-I JFK REPÜLŐTÉREN TALÁLHA-
TÓ. A TAVALY ŐSZI BEJELENTÉS UTÁN 50 MILLIÓ FONT BERUHÁZÁST 
HAJTOTTAK VÉGRE A REPTÉREN AMELYNEK RÉVÉN A JFK 7-ES TERMI-
NÁL ÜGYFELEI A KÖZTERÜLETEKEN ÉS A KAPUK TÉRÉN IS VÁLTOZÁ-
SOKAT TAPASZTALHATTAK, AMELYEK VONZÓBBÁ, BARÁTSÁGOSABBÁ 
ÉS KÉNYELMESEBBÉ TETTÉK ŐKET.

Ez a harmadik luxusváró, amely modern és fényűző dizájnnal rendelkezik, a tavalyi Rómában, 

és Aberdeenben található várótermek után. Ez a légitársaság ötéves, 6,5 milliárd fontos ügy-

fél-befektetési programjának része. A légitársaság az első, aki a World Traveler Plus és a World 

Traveller kabinjaiban is változásokat hajt végre, kivételes, új étteremmel ellátott vendéglátóipari 

szolgáltatást nyújtva.

Mivel ez a célállomás a British Airways amerikai kiemelt helyszíne így nagy gondot fordított a cég 

a kialakításra ahol terveik szerint több száz üzleti és szabadidős ügyfelet fognak fogadni folyama-

tosan, akik New York és London között naponta akár tizenkét transzatlanti járaton utaznak.

A 22 ezer négyzetméteren a Club lounge szolgáltatásai mindenre kiterjednek, hogy megfelelnek 

a különböző ügyfelek igényeinek. Az új hely elegáns, nyugodt ülősarokkal, valamint rengeteg 

munkaállomással rendelkezik, amelyeket időkorlát nélkül használhatunk. A kedvenc helyek közé 

tartozik a Sony legújabb szórakoztató helyisége, és az újra megnyitott az Elemis gyógyfürdő , 

amely számos kezelést kínál az utazóknak akik az utazás előtt pihenni és feltöltődni vágynak. 

 A klub ügyfelek számára az új társalgó mellett van egy söröző-stílusú étkező, ahol az utazók fris-

sen elkészített ételeket fogyaszthatnak menürendszerben vagy egy sor kisebb étel közül választ-

hatnak, amelyeket akár magukkal is vihetnek. Az egyik sarokban egy  Quaich bár került kialakítás-

ra, amelyet a Skóciában, a Speyside-ben található Craigellachie Hotel Quaich bárjával közösen 

hoztak létre. A tapasztalt csapos a csúcsidőben a finom borok és koktélok széles választékát 

fogja szolgálni, mint például a Copper Dog whiskyből készült Broadway Copper Cup. A luxusváró 

újdonsága a BrewDog kézműves sörterem, a márkával együttműködve, a sör egy kifejezetten a 

British Airways számára lett megtervezve, amelyet a Speedbird 100 nevű repülőgép-hívójel alap-

ján neveztek el.
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Nincs több dodgem
HA MEGKÉRDEZZÜK A SZÜLŐKET, MITŐL SZOKOTT AZ EGEKIG SZÖKNI A VÉRNYOMÁSUK, AKKOR A GYE-
REKEK EBÉDLŐASZTALHOZ TERELÉSE ÉS AZ ESTI FEKTETÉS UTÁN MINDJÁRT A HETI NAGY BEVÁSÁRLÁS 
KÖVETKEZIK. NEMCSAK AZÉRT, MERT KOMOLY HARCOT KELL VÍVNI AZ ÉDESSÉGEK RÉSZLEGÉN, HANEM 
MERT A GYEREKEK IMÁDNAK SZÁGULDOZNI A GYORS ÉS NEHÉZ BEVÁSÁRLÓ KOCSIKKAL.

A 
Ford ezért kidolgozott egy 

megoldást, amivel elkerülhetők 

a balesetek a szupermarketek 

polcsorai közt és a parkolók-

ban. Ehhez pedig egy olyan 

már jól bevált technológiából, az Ütközésre 

Figyelmeztető Rendszerből merített ötletet, 

ami eredetileg a közúti balesetek megelőzé-

sét szolgálta.

(Érdemes a youtube-n rákeresni a Ford be-

vásárlókocsi gyakorlati műkődésére is.) 

A legtöbb Ford-modellhez rendelkezésre álló 

Ütközésre Figyelmeztető Rendszer egy me-

netirányba néző kamerával és egy radarral 

érzékeli az autó előtt felbukkanó járműveket, 

gyalogosokat és kerékpárosokat, és ha a 

vezető nem reagál időben a figyelmeztetés-

re, akkor a rendszer automatikusan fékezni 

kezd.

Az “önfékező bevásárló kocsi” szenzorai ha-

sonló célt szolgálnak: folyamatosan figyelik 

a kocsi előtt található akadályokat és embe-

reket, és ha ütközésveszélyt észlelnek, auto-

matikusan fékparancsot adnak.

“Sok szülőben kelt feszültséget a bevásár-

lás a szupermarketben, mert a gyerekek itt 

könnyen nekivadulnak a bevásárló kocsival,” 

mondta Tanith Carey nevelési tanácsadó, a 

What’s My Child Thinking? című gyermek-

pszichológiai könyv írója. “A kicsik imádják 

utánozni a felnőtteket, és nagyon szeretnek 

azzal kísérletezni, milyen érzés irányítani va-

lamit. Amikor egy bevásárló kocsit tolnak, azt 

gyakran autónak képzelik, a szupermarket 

hosszú, széles folyosóit pedig versenypályá-

nak.”

Az “önfékező bevásárló kocsi” pillanatnyilag 

csupán prototípusként létezik a Ford Inter-

ventions terméksorozatában, amelyek célja, 

hogy az autóipari technológia és tudás se-

gítségével oldjon meg hétköznapi problé-

mákat

“Az Ütközésre Figyelmeztető rendszer se-

gít elkerülni a baleseteket, vagy mérsékelni 

azok súlyosságát. Arra gondoltunk, hogy 

ugyanezt az elvet az áruházi bevásárló ko-

csikban is meghonosíthatnánk, felhívva ezzel 

az emberek figyelmét, hogy ez a megoldás 

mennyire hasznos az autókban,” véleke-

dett Anthony Ireson, a Ford Európa marke-

ting-kommunikációs igazgatója.
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Az „önfékező bevásárló kocsi” 
szenzorai praktikus célokat 

szolgálnak: folyamatosan 
figyelik a kocsi előtt található 

akadályokat és embereket, 
és ha ütközésveszélyt 

észlelnek, automatikusan 
fékparancsot adnak.



Las Vegasi éjszaka
A LENYŰGÖZŐ LAKOSZTÁLY A THE PALMS CASINO RESORTBAN TA-
LÁLHATÓ ÉS AZ EMPATHY SUITE NEVET VISELI. HA MÁR LÁTTAD DA-
MIEN HIRST TERVEIT, TUDOD, MILYEN A MŰVÉSZ FEJÉBEN LENNI.

A brit alkotó híres ellentmondásos műveiről – például a falra akasztott állat csontvázakról, vagy a 

ragyogó gyémántokból készült emberi koponyáról. Az Empathy Suite a Sky Villas kollekció részét 

képezi és Las Vegasban vehetjük szemügyre.

A 800 négyzetméteres lakosztályban a legkülönlegesebb dolgok találhatók meg, amiket csak el 

tudunk képzelni. A fejünk fölött két cápa lebeg formaldehidbe mártva a nappaliban.

A bejáratnál egy Vegas nevű gyógyszeres szekrény fogad minket, amelyet gyémántokkal díszí-

tettek, máshol pedig pillangók röpködnek körbe. Hirst célja persze nem az volt, hogy vegyen egy 

szobát és telezsúfolja őrültségekkel.

Minden egyes bútordarabot, szövetet és kiegészítőt átgondoltan választott ki. A pillangós motívu-

mok a teraszon is folytatódnak az úszómedence mellett, a fürdőszobában pedig padlótól plafonig 

érő márványborítás fogadja a vendégeket.

A 13 férőhelyes bárt gyógyászati hulladék borítja – amivel a művész a túlgyógyszerezett társadal-

mat akarja kifigurázni. Az olasz bőrrel borított kanapékon is pillangókat találunk, és ha kedvünk 

támad megnézni egy művészfilmet, csak át kell sétálnunk a moziterembe. Meglepő módon well-

ness is helyet kapott a lakosztályban, ahol sószoba, két masszázsszoba és egy fitness center van.

Hirst azonban nem csak művész. Vállalkozó is, így születhetett meg ez a lenyűgöző szállodai VIP 

lakosztály is, ahol 100 ezer dollárért bárki eltölthet egy éjszakát.
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A brit alkotó híres ellentmondásos műveiről – például a falra 
akasztott állat csontvázakról, vagy a ragyogó gyémántokból 
készült emberi koponyáról. Az Empathy Suite a Sky Villas 

kollekció részét képezi és Las Vegasban vehetjük szemügyre.
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kultúra   Eiffel Muhelyház´´

Túl a premieren
A KAIRÓI LÚD, AVAGY A RÁSZEDETT VŐLEGÉNY CÍMŰ MOZART-PASTICCIO ŐSBEMUTATÓJÁVAL VETTE KEZ-
DETÉT AZ ELŐADÁSOK SORA AZ OPERA ÚJ KOMPLEXUMÁBAN, AZ EIFFEL MŰHELYHÁZBAN. ÚJ JÁTSZÓHE-
LYÉN, A BÁNFFY-TEREMBEN TORONYKŐY ATTILA RENDEZÉSÉBEN KERÜLT SZÍNPADRA A NÉMETH PÁL KAR-
MESTER ÉS ÓKOVÁCS SZILVESZTER FŐIGAZGATÓ KONCEPCIÓJA MENTÉN SZERVESEN ÖSSZEKAPCSOLT 
KÉT OPERATÖREDÉK.

A
z új integrált műhely-, raktár- és pró-

bacentrumában színpadra állított A 

kairói lúd, avagy A rászedett vőle-

gény című Mozart-pasticcio előa-

dás ősbemutatójával vette kezdetét 

az Eiffel Műhelyház száznapos próbaüzeme.

Mozart a Szöktetés a szerájból megírását követő 

években tevékenyen foglalkozott a vígopera mű-

fajával. A rászedett vőlegény is feltehetően ebből 

az időszakból való, amelynek azonban csupán a 

nyitánya, néhány zenei részlete és librettója ma-

radt fenn. Az 1784-ben keletkezett A kairói lúd 

pedig figyelemreméltó fináléval, ám kevésbé erős 

szövegkönyvvel rendelkezik, amit Varesco abbé, 

az Idomeneo című Mozart-opera librettistája je-

gyez.

Az 1991-ben, Mozart halálának 200. évfordu-

lóján megjelent összkiadást hallgatva Ókovács 

Szilveszterben merült fel a gondolat, hogy a 

Figaro házassága vagy a Don Giovanni zenei 

ötleteit előrevetítő, magyarországi utalást is tar-

talmazó (A kairói lúdban esztergomi parókákról 

esik szó), töredékességük miatt azonban szinte 

elfeledett operakezdeményeket egy darabbá 

lehetne kovácsolni. A koherens, színpadra al-

kalmazható mű elkészítése érdekében a ré-

gizene kiváló szakértőjéhez, Németh Pálhoz 

fordult, míg Ókovács Szilveszter feladata a szö-

vegkönyvek egyesítése volt.

A darabot az Operában rendszeresen dolgozó 

Toronykőy Attila rendezi. „Ez a Mozart-opera egy 

olyan helyen születik meg, amely a Magyar Állami 

Operaház kortárs játszóhelye lesz a jövőben. Egy 

olyan operát szeretnénk létrehozni, mely klasz-

szikus értékekkel bír, de a mai kor szellemisége, 

vizualitása is megjelenik benne” – mondta. Szá-
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kultúra   Eiffel Muhelyház´´

mára A kairói lúd nem volt ismeretlen, hiszen egy 

korábbi, szegedi operatanszakos vizsgarendezé-

sénél már foglalkozott vele. Az előadás látványter-

vezője Juhász Katalin, aki legutóbb tavaly, a Gör-

dülő Opera Szerelmi bájital előadásán dolgozott a 

rendezővel, de a Figaro 2.0 vizuális megoldásai is 

az ő nevéhez fűződnek. A fukar Don Pippo márkit 

Kovács István, titkárát, a szerelemeseket segítő 

Calandrinót Biri Gergely alakítja. A márki gyám-

leánya, Celidora szerepét Bakonyi Anikó, míg a 

szerelmét, Biondellót Balczó Péter formálja meg. 

A további szerepeket Váradi Zita, Keszei Bori, 

Szerekován János és Fülep Máté énekli. Az alko-

tók reményei szerint egy hangulatos, vidám művet 

ismerhetnek meg az érdeklődők, benne számos 

olyan muzsikával, amik eddig csak Mozart fiókjá-

ban lapultak. „Érdekesség lesz, nemes kísérlet, 

méltó a »harmadik operaház« megnyitásához” – 

fogalmazott Ókovács Szilveszter főigazgató.

Az Eiffel Műhelyház Bánffy-termében debütáló 

előadás fényét az Erkel Színház kiemelt stratégiai 

partnere, a BMW Group Magyarország egy BMW 

i8 Roadster kiállításával emelte. Az ősz folyamán 

hivatalosan is megnyíló létesítmény, új játszóhe-

lyet, közösségi teret és további együttműködési 

lehetőséget is hordoz magában.
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„Ez a Mozart-opera 
egy olyan helyen születik 

meg, amely a Magyar Állami 
Operaház kortárs játszóhelye 

lesz a jövőben. Egy olyan 
operát szeretnénk létrehozni, 

mely klasszikus értékekkel 
bír, de a mai kor szellemisége, 

vizualitása is megjelenik 
benne” – mondta Toronykőy 

Attila rendező.



Funky cool
A VILLÁNYI BORVIDÉK DŰLŐI KÖZÖTT RENDEZIK MEG JÚNIUS KÖZEPÉN A REMEK BOROK, A GASZTRONÓ-
MIAI ÉLVEZETEK ÉS A SZENVEDÉLYES DZSESSZ ÖTVÖZÉSÉBŐL SZÜLETETT VIII. GERE JAZZ FESZTIVÁLT. A 
KÉTNAPOS KERTI PARTIT A KORÁBBI ÉVEKHEZ HASONLÓAN IDÉN IS TÁMOGATÓ MINI EXKLUZÍV KÉNYELMI 
SZOLGÁLTATÁSSAL KÉNYEZTETI A LÁTOGATÓKAT.

A legdélebben fekvő hazai szőlőültetvények 

közé szervezett VIII. Gere Jazz idén nyáron 

a dzsessz egyik legvidámabb és legfesztele-

nebb irányzatával, a funkyval várja látogatóit 

június 14-én és 15-én. A koncertek mellett a 

rendezvényen hagyományosan főszerepet 

kapnak a villányi Gere Attila Pincészet borai 

és a kifinomult gasztronómiai fogások is.

Az elmúlt években különféle nemzetek zenéje 

és konyhája együttesen adták a fesztivál tema-

tikáját, az idei év programjának kialakításában 

viszont maga a dzsessz volt a meghatározó 

tényező. Az igazi nyári funky-életérzés vissza-

köszön a villányi kerti parti hangulatában, ahol 

a Gere-borok és a gasztronómiai finomságok 

mellett az új arculatot kapott Gere Frici és a 

belőle készülő italok biztosítják a pezsgést, és 

hűen tükrözik a ‚70-es évek glamúrját.

A Gere Jazz idei programjának pénteki első 

előadója a Malek Andi Soulistic lesz. A sok-

oldalú énekesnő a népdaloktól a swingig min-

denhol megtalálja a helyét, Villányban a funky 

klasszikus darabjait formálja a saját ízlésére. A 

ráhangolódás után a Garami Funky Staff zenél 

Veres Mónika „Nika” és Bebe közreműködé-

sével. Az ismert rádiós műsorvezető, Garami 

Gábor régi nagy álmát váltja valóra: a ‚70-es, 

‚80-as és ‚90-es évek ismert funky, diszkó- és 

soulslágereit idézi meg professzionális hang-

zásban, a vendégeket egy vidám házibuliba 

szólítva.

Szombaton áRON (azaz Romhányi Áron) & 

Szakonyi Milán duója kezd, akik többféle ze-

nei hátterüknek köszönhetően izgalmasan öt-

vözik a dzsesszt, a blues-t és a funkyt. Ez a 

kérdezz-felelek – na meg némi rap – igazán 

fiatalos, dinamikus bevezetése lesz a napnak.

Utánuk lép fel a smooth jazz hazai nagyköve-

teként ismert szaxofonos, Zolbert. A fesztivál-

ra egyedileg összeállított, „Jazz+Funk+Sax” 

címmel fémjelzett műsorával és fúvós szekci-

óval bővített nagyzenekari formációjával, saját 

szerzeményekkel és külföldi előadók számai-

val bebizonyítja, hogy a funky instrumentális 

módon is vérpezsdítő.

A Random Trip lényege a spontaneitás; a szín-

padon késő este megszülető produkció most 

is egyedülálló koncertet ígér, hiszen ezzel a 

felállással nem hallhatjuk máshol a csapatot. 

Az élvonalbeli magyar zenészeket két nemzet-

közi sztárfellépő is erősíti majd: az acid jazz 

egyesült királysági csodájának tartott Incog-

nito együttes ünnepelt énekesnője, Vanessa 

Haynes, valamint az ugyancsak szigetországi, 

a legdögösebb funkszenzációként aposztro-

fált PB Underground énekes-ütőhangszerese, 

Dan Pearce. A megismételhetetlen élmény és 

a fergeteges hangulat tehát ez esetben is ga-

rantált.

Hazánkban a BMW Group a MINI márkán ke-

resztül többek között a Gere Jazz pártfogolá-

sával tanúsítja elkötelezettségét a kultúra irán-

ti. A fesztivál ideje alatt a MINI a Gere Jazz 

kiemelt támogatójaként egyrészt felvonultatja 

legújabb modelljeit, másrészt exkluzív shutt-

le szolgáltatást kínál a vendégeknek. A brit 

prémiumgyártó MINI Countryman modellek-

ből álló flottájával biztosítja, hogy a vendégek 

gondtalanul és a lehető legnagyobb kénye-

lemben utazhassanak a szálláshelyek és a 

Gere Birtok exkluzív kerti partija között. Továb-

bi információk: www.gerejazz.hu.
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A legdélebben fekvő hazai 
szőlőültetvények közé szervezett 

VIII. Gere Jazz idén nyáron a 
dzsessz egyik legvidámabb és 
legfesztelenebb irányzatával, a 
funkyval várja látogatóit június 

14-én és 15-én. A koncertek 
mellett a rendezvényen 

hagyományosan főszerepet 
kapnak a villányi Gere Attila 

Pincészet borai és a kifinomult 
gasztronómiai fogások is.
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B
iztatni akarom a férfiakat és nőket, 

hogy dolgozzanak együtt és legye-

nek tisztában azzal, hogy a tehet-

ség nem az életkortól, hanem a 

kitartástól függ. Akár DJ is lehetsz 

egy nap, vagy séf, festőművész, író, ha haj-

landó vagy hálát adni mindenért és izgatottan 

várod az új kihívásokat. És persze tisztelettel 

bánsz másokkal. – mondta Soto-Innes a Muse-

nak a bejelentés estéjén.

A Mexikóvárosban született Soto-Innes 2003-

ban költözött Texasba, ahol először hentes-

ként kezdett el dolgozni csupán tizenöt éve-

sen, majd meg sem állt, míg séf lett mentora, 

Chris Shepherd mellett a houstoni Underbelly 

étteremben. Azóta három csillagot kapott a 

The New York Times magazintól, megkapta a 

James Beard Rising Star Chef of the Year dí-

A világ legjobb női séfje 2019-ben
A COSME SÉFJE A WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS DÍJÁTADÓJA SORÁN FOGJA ÁTVENNI A KITÜNTETÉST 
JÚNIUSBAN. A DÍJJAL MINDEN ÉVBEN EGY NŐ ELŐTT TISZTELEGNEK – TAVALY DOMINIQUE CRENN KAPTA, 
AKI A MICHELIN-CSILLAGOS ATELIER CRENN SÉFJE. IDÉN A HUSZONKILENC ÉVES SOTO-INNEST DÍJAZTÁK, 
A NEW YORK-I COSME ÉTTERM VEZETŐ SÉFJÉT. 

jat, valamint vezető séfként helyezkedett el a 

Cosme étteremben, nem is említve, hogy meg-

nyitotta az Atla kávézót üzleti partnere, Enrique 

Olvera segítségével, aki nem mellesleg maga 

is elismert séf.„Texasban megtanultam, hogy 

vagy beleadsz mindent, vagy hazamész. Nem 

volt mindig könnyű, azonban rájöttem, hogy 

hajtanom kell.” Ugyanez a kitartás hozta el So-

to-Innes számára az első helyezést New York-

ban csupán huszonhárom évesen.

A mostani bejelentés a The World’s 50 Best 

Restaurants díjátadó előfutára is egyben, ame-

lyet június 25-én rendezik meg Szingapúrban. 

Több mint ezer szakértő szavazata alapján 

kapta meg ez a fiatal séf a díjat, amit még 

2011-ben alapítottak azzal a céllal, hogy jobb 

lehetőségeket teremtsenek a nőknek a kulináris 

világban. Persze vitát robbantott ki, hogy szük-

ség van-e egy külön elismerésre a nők számá-

ra. Azonban azt tudnunk kell, hogy a The Wor-

ld’s 50 Best Restaurants 2018-as indulói között 

csupán négy étterem tulajdonosa és vezetője 

volt nő. A Cosme a 2017-es indulásakor a 40. 

helyen szerepelt a listán. 

Soto-Innes két új éttermet tervez nyitni Los 

Angelesben még ebben az évben. Soto-In-

nes azt mondja, jelenleg a boldogságtól 

repül, amiért a világ legjobb női séfjének je-

lölték, amihez természetesen a Cosme elhi-

vatott csapata is hozzájárult. „Nemcsak Mexi-

kóról van szó, vagy rólam, hanem az étterem 

mögött rejlő kultúráról is. Nagyon izgatott és 

boldog vagyok, ki akarom élvezni ezt a pilla-

natot. Szeretném, ha a konyhámban mindenki 

büszkeséget érezne, de nem csak miattam, 

hanem maguk miatt is.”
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„Biztatni akarom a férfiakat és 
nőket, hogy dolgozzanak együtt 

és legyenek tisztában azzal, hogy 
a tehetség nem az életkortól, 

hanem a kitartástól függ. Akár 
DJ is lehetsz egy nap, vagy séf, 
festőművész, író, ha hajlandó 
vagy hálát adni mindenért és 

izgatottan várod az új kihívásokat.” 
– mondta Soto-Innes a Muse-nak a 

bejelentés estéjén.
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A balatoni séf
AZ ÜVEG, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN – RÖVIDEN ÍGY JELLEMEZHETNÉNK KOCSIS BÁLINT ÉLETÚTJÁT. A NEGY-
VENHÁROM ÉVES MESTERSZAKÁCS SÉF A GASZTRONÓMIA ÉS AZ ÍZEK SZERELMESE. NÉHÁNY ÉVVEL EZ-
ELŐTT HÍVTA ÉLETRE A CSIKOS LEKVÁRCSALÁDOT, AMELYBEN A GYÜMÖLCSÖK ÉS A FŰSZEREK HÁZASSÁ-
GÁNAK SZERELEMGYEREKE MÁRA EGY VADONATÚJ KATEGÓRIA LETT AZ ÍZES ÉLETBEN. NOHA MI IS ENNEK 
KAPCSÁN KERÜLTÜNK KAPCSOLATBA VELE, A BESZÉLGETÉS ELSŐ ÖT PERCE UTÁN GYORSAN KIDERÜLT, 
HOGY AZ ÍZEK ORGIÁJA MELLETT SOKKAL TÖBB MINDEN VAN EBBEN A LEKVÁROSÜVEGBEN.
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„Amikor például annak idején 
elmentél a nagymamádhoz, és 
ő sütött neked egy sütit, akkor 

azzal a sütivel azt mondta 
el neked, hogy fontos vagy, 
hogy várt, hogy szeret, és 

hogy örömet szeretne neked 
okozni. Ha a főzést egy ilyen 
szemüvegen keresztül kezded 
el nézni, akkor abból csuda 
dolgok tudnak kikerekedni.”
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ÍRTA: BARNA ANDRÁS 

KÉPEK: NOVÁKILDI PHOTO

H
entes és mészáros felmenőit kö-

vetve akár tovább is vihette volna 

a családi tradíciót, azonban ahogy 

mondja, mindenkinek jobb, hogy 

nem így történt. Már gyerekkorában 

különös kötődést érzett a fűszerekhez, ízekhez, 

illatokhoz. Fiatal kora ellenére ezek akkor még in-

kább csak emóciók voltak, semmint tudatos útke-

resés, de kétségtelenül hatottak az irányultságá-

ra. Sikersztorija a CSIKOS lekvárcsalád egészen 

új aspektusba helyezi a dzsemkészítést. Az ízek 

kavalkádja akár a biztos jövő záloga is lehetne, 

azonban soha nem gondolkozott nagyüzemi ter-

melésben.

– Egy nap arra ébredtél fel, hogy lekvárt kell 

csinálnod?

– Akár így is lehetett volna, de nálam mondhatni 

egy véletlen hozta az inspirációt. A helyzet az 

volt szinte már minden szakiskolám megvolt, a 

mestervizsgától kezdve az üzletvezetésig, vi-

szont az érettségi hiányzott. Beiratkoztam esti 

gimnáziumba. Egy nap beszélget mellettem két 

anyuka a lekvárfőzésről, és a végén azt mondja 

az egyik a másiknak: „egyébként meg lekvárt 

főzni mindenki 

tud”. Akkor nyi-

lalt belém a felis-

merés, hogy én 

még soha nem 

főztem lekvárt, 

pedig már akkor 

is a gasztroinno-

váció, a kísérle-

tezés része volt 

az életemnek, 

de lekvárt való-

ban nem főztem. 

És, akkor kipró-

báltam egy ilyen, 

egy amolyan, 

meg egy harma-

dikféle lekvárt. 

Játszadoztam, 

aztán jött az öt-

let, hogy egyik lekvárt kipróbálnám levendu-

lával, a másikat bazsalikommal, a harmadikat 

szarvasgombával, homoktövissel, rózsabors-

sal. Szóval itt is kísérleteztem.

– Hogyan találod ki az ízeket?

– Nézd, én nem szeretem a Formula–1-et, ne-

kem nincsen kisflexem 

otthon, nem érdekel sem-

mi ilyen. (Nevet.) Nekem 

folyamatosan az illato-

kon, ízeken, ízkombókon 

jár az eszem. Hogyan jut 

eszembe? A leglehetet-

lenebb helyzetekben jön-

nek a gondolatok. Van, 

amikor a piros lámpánál, 

van, amikor egy színről, 

egy illatról kattan be vala-

mi, szóval mindenhonnan 

jön. Ha minden variációt 

elkészítettem volna már, 

amit kitaláltam, és azt 

üvegbe tenném, ahhoz 

egy hangár is kicsi lenne. 

De nem az a cél, hogy 

minél többfélét készítsek. 

Előfordul, hogy hetekig hordom fejben az ízt, 

gondolkozom, hogy ez a gyümölcs milyen len-

ne lime-mal, zöld teával, pirított mogyoróval. Ha 

nagyon bekattan, akkor el fogom készíteni vala-
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hogy, lehet, hogy lekvárként, lehet, hogy leves-

ként, lehet, hogy raguként vagy szószként. De 

egy biztos: az ízek valahogy találkoznak.

– Hogy készül a prototípus, ha lehet ilyet kérdezni?

– Ahogy az előbb is említettem, először hetekig 

csak a fejemben hordom. Aztán egyszer csak jön 

egy pillanat, amikor azt mondom: na, most! (Ne-

vet.) Az egyik mostani nagyon nagy közönség-

kedvencünk például levesként kezdte a pályafu-

tását. Mert éreztem, hogy az a kitalált ízhármas 

az tuti, de nem lekvárként próbáltam ki, hanem 

levesként. De mondom, nem az a cél, hogy minél 

különlegesebb lekvá-

rokat készítsek. Nekem 

a lekvár egy lehetőség, 

egy platform, ahol ki-

próbálhatom az ízek és 

illatok játékát. 

Számomra ez olyan, 

mint egy parfüm, külön 

van hölgyeknek, urak-

nak, fiataloknak, csak 

nem illatokban, hanem 

ízekben és ezek együt-

tesében csúcsosodik 

ki a végeredmény. Az 

ízek, illatok olyannyira 

másképpen működnek 

korcsoport, nem, han-

gulat szinten, hogy azt nem is gondolnánk. Én az 

utóbbi időben nagyon beleástam magam ebbe a 

témába. Nem is gondolnánk, hogy aromarecep-

toraink is vannak, s ezek emocionálisan hatnak 

ránk. Nagyon sokat foglalkozom illat-íz játékokkal, 

ez pedig benne van a CSIKOS lekvárokban, ben-

ne van az ételeimben, a főzőestjeimben, az előa-

dásaimban. 

– Hogyan lett ebből a végén üzlet?

– Elég rendhagyó módon. Kenesén dolgoztam 

egy yacht clubban séfként, névjegykártyám még 

nem volt, így elkezdtem osztogatni a vendégek-

nek a lekváromat csak úgy ajándékba, hogy 

kóstolják meg. Az egészet én egy gesztusnak, 

poénnak szántam. Nyár végén összeszámoltam, 

és kiderült, hogy körülbelül 600-700 üveget osz-

tottam szét. Nagyon jók voltak a visszajelzések, és 

jöttek vissza a vendégek, hogy ők vinnének még 

ebből-abból ennyit és ennyit. A siker feldobott, és 

azt gondoltam, hogy én akkor vállalkozni fogok. 

Csináltam egy kft-t., de tulajdonképpen lövésem 

sem volt az egészhez. Amiről beszélünk, az nem 

volt más akkor, mint egy szerelemvállalkozás. De 

nagy elánnal és lelkesedéssel elkezdtem lekvárt 

főzni. Kellett vagy két-három év, mire fejben elju-

tottam odáig, hogy tudatosuljon bennem: ennek 

az egésznek van egy üzleti oldala is és kell, hogy 

legyen egy racionálisan mérhető célom is, amihez 

az odavezető utat meg 

kell tervezzem. Hogy 

például mennyibe is 

kerül nekem egy üveg 

lekvár elkészítése. 

Közvetlen és közvetett, 

rárakódó költségek, 

verejtéktőke és sorol-

hatnám. Miután láttam, 

hogy ez nem fog más-

ként menni, ismét be-

ültem az iskolapadba, 

és elkezdtem tanulni 

a vállalkozásfejlesz-

tést, adózást, minden 

egyéb üzletmenettel 

kapcsolatos dolgot. 

Ma a CSIKOS lekvároknak pontosan behatárolha-

tó közönsége van, tudom, hogy hol, milyen csator-

nákon keresztül és kiknek akarok eladni, ki értékeli 

igazán. De meg kell mondjam, hogy még mindig 

alakul az egész, nagyon nincs még a helyén, de 

szeretettel és kitartással dolgozom rajta.

– A nevedhez kötődik még egy fogalom, az 

emocionális gasztronómia. Ezt hogy találtad ki?

– Nem én találtam ki, hanem én is úgy “kaptam” 

. Távolabbról indítanám a dolgot. Amikor példá-

ul annak idején elmentél a nagymamádhoz, és 

ő sütött neked egy sütit, akkor azzal a sütivel 

azt mondta el neked, hogy fontos vagy, hogy 

várt, hogy szeret, és hogy örömet szeretne ne-

ked okozni. Ha a főzést egy ilyen szemüvegen 

keresztül kezded el nézni, akkor abból csuda 

dolgok tudnak kikerekedni. És azt látom, hogy 

mind a CSIKOS-nak köszönhetően, mind pedig 

a céges főzőelőadásaimnak köszönhetően van 

egy réteg, aki nyit ebbe az irányba. Az étel lelke 

szerintem az elkészítésben rejlik. Mondok egy 

otthoni példát: a feleségem elkészít egy hozzám 

köthető ételt, de bosszús, mert nem olyan, mint 

az enyém. Pedig nincs titok. Amikor megkér-

dezem tőle, hogy volt-e kedved, szívesen csi-

náltad-e, kiderül, hogy nem, mert még öt másik 

dologgal is foglalkozott közben. 

– Ezek a tréningek, csapatépítések a gasztronó-

mián, kulinárián keresztül történnek? És egy ilyen 

tréning végén mit lehet aláhúzni, mi a summája 

az egésznek? Hogy lehet kiértékelni a végén egy 

ilyen előadást?

– Ez érinti a személyiségtipológiát és a szemé-

lyiségtípusokat, ezeket profilozgatjuk. Én közben 

főzök, és ha kell, bevonok másokat. Ez az előa-

dás olyan, mint egy műsor a Paprika Tv-ben, csak 

nem ötperces a program, hanem másfél órás. 

Ezekben benne vannak a személyiségtesztek stb. 

Ezeknek az előadásoknak a legnagyobb erejét 

én abban érzem, hogy ha másnap megkérdezel 

egy résztvevőt, hogy mit kapott ettől a dologtól, 

akkor ő nagy valószínűséggel azt mondja majd, 

hogy őszintébbnek kell lennie, le kell vennie azo-

kat a páncélokat és felvett kliséket, amelyeket a 

hétköznapokban visel. Gyakran van pityergés és 

sok, fájdalmas felismerés is az előadásaim alatt 

a résztvevők részéről, több könyvre való esetta-

nulmánnyal tudnék szolgálni, hihetetlen dolgok 

történnek meg időnként.

– Van jelentősége annak, hogy mit főzöl ilyenkor?

– Mindenképpen van, de mielőtt összeállítom a 

menüt, tájékozódom arról, mi az aktuális kihívás, 

amire figyelni kell, és hogy milyen korcsoportról 

van szó. 

– Hogy találtad ki ezeket a tréningeket?

– Ezt nem találtam ki. Ez alakult. Eljártam főző-

bemutatókat tartani vagy egészségtudatos, vagy 

cukormentes, diabéteszes vagy vega témakör-

ben. Egy idő után elkezdtek visszahívni, hogy jó a 

téma, de amiket mellé mondok, az még jobb. Így 

mentem cégről cégre. A vége az lett, hogy most 

már számos vállalathoz visszajárok.

– Hogy képzeled a jövőt?

– A CSIKOS lekvárokon folyamatosan dolgo-

zok. Továbbra is folytatom a gasztrotréningeket 

és előadásokat. Ez amolyan közösségi munka 

is számomra, mert tudom, hogy közvetlenül 

az emberi kapcsolatokra tudok hatással lenni 

általa. A fő cél azonban az, hogy létrehozzunk 

egy olyan balatoni éttermet itt, ami egész évben 

üzemelhet majd.  Ebben az étteremben szeret-

nék lehetőleg balatoni emberekkel dolgozni, 

még több balatoni alapanyagból, hogy ez a 

regionalitás valóban a tavat szolgálja minden 

szempontból.

„A fő cél azonban az, hogy 
létrehozzunk egy olyan balatoni 

éttermet itt, ami egész évben 
üzemelhet majd.  Ebben 
az étteremben szeretnék 

lehetőleg balatoni emberekkel 
dolgozni, még több balatoni 

alapanyagból, hogy ez a 
regionalitás valóban a tavat 

szolgálja minden szempontból.”
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Régi idők emlékére
A NEM KIFEJEZETTEN KEGYES IDŐJÁRÁSI VISZONYOK ELLENÉRE IS TÖBB EZER NÉZŐT KÁPRÁZTATOTT 
EL MÚLT HÉTVÉGÉN A BALATONFÜRED CONCOURS D’ELEGANCE, VAGYIS A RÉGIÓNK EGYIK LEGNAGYOBB 
KLASSZIKUS JÁRMŰKÜLÖNLEGESSÉGEKET FELVONULTATÓ SEREGSZEMLÉJE.
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A 
május 3-a és 5-e között, immár 

hatodik alkalommal megren-

dezett és az utóbbi években a 

legjelentősebb klasszikus jármű-

különlegességek kiállításai közé 

emelkedő Balatonfüred Concours d’Elegan-

ce-ra idén közel ötven youngtimer és oldtimer 

jármű érkezett szerte Európából. A több ezer 

látogatót vonzó, a FIVA (Fédération Internatio-

nale des Véhicules Anciens / Történelmi Jármű-

vek Nemzetközi Szövetsége) által akkreditált 

esemény idén is a BMW Group Magyarország 

kiemelt támogatásával valósult meg.

A VI. Balatonfüred Concours d’Elegance-on 

felvonuló járműkülönlegességek között ha-

gyományosan szépségversenyt tartottak. 

A fődíjat, az a Best of Show kitüntetést egy 

112 éves soros, négyhengeres, 3 literes, 15 

lóerős motorral szerelt, Csehországból érke-

ző francia gyártmányú túramodell, egy Lor-

raine-Dietrich VVM/CI nyerte el, míg a bajor 

prémiumgyártó különdíját egy négyüléses 

GT kupé, a 1973-as Lamborghini Espada 

szerezte meg. Az ünnepélyes vörösszőnye-

ges záróeseményen a díjakat Valker Viktor, 

az esemény alapítója, Zoób Kati a Balaton-

füred Concours d’Elegance fővédnöke és 

Salgó András, a BMW Group Magyarország 

kommunikációs vezetője adták át.

Az autós szépségversenyt ötödik éve tá-

mogató BMW Group Magyarország újdon-

ságai mellett igazi BMW ritkaságok érkez-

tek a Tagore sétányra: egy 1931-es Dixi 

DA-4, mely a Szervezők különdíját nyerte 

meg, egy, a Youngtimer kategóriát meg-

nyerő 1990-es BMW Z1, a Balatonfüred 

különdíjat elnyerő 1988-as BMW M635CSI, 

valamint egy 1956-os BMW 502 is emelték 

az esemény fényét.

A bajor prémiumgyártó hazai képviselete a 

Balatonfüred Concours d’Elegance-on mu-

tatta be a nagyközönségnek több vadonat-

új modelljét is, így a teljesen megújult 7-es 

BMW limuzint, az új luxus SAV modelljét, az 

X7-est, valamint a BMW 8-as Cabriot, melyek 

látványosan képviselik a BMW Group exklu-

zív, luxus vonalát. A Balaton parton láthatóak 

voltak az idén 60-ik évfordulóját ünneplő brit 

MINI újdonságai, valamint a BMW Motorrad 

legfrissebb kínálata is.
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A VI. Balatonfüred Concours d’Elegance-on felvonuló járműkülönlegességek között 
hagyományosan szépségversenyt tartottak. A fődíjat, az a Best of Show kitüntetést egy 112 

éves soros, négyhengeres, 3 literes, 15 lóerős motorral szerelt, Csehországból érkező francia 
gyártmányú túramodell, egy Lorraine-Dietrich VVM/CI nyerte el, míg a bajor prémiumgyártó 

különdíját egy négyüléses GT kupé, a 1973-as Lamborghini Espada szerezte meg.
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Előzetes
KÖZEL EGY ÉV TELT EL AZÓTA, HOGY UGYANEZEN A HELYSZÍNEN BE-
MUTATKOZOTT AZ AUDI ELSŐ ELEKTROMOS HAJTÁSSAL SZERELT SO-
ROZATGYÁRTÁSÚ MODELLJE, AZ AUDI E-TRON, AMELYET EKKOR MÉG 
ÁLCAFÓLIA TAKART. A NÉGYKARIKÁS MÁRKA AZ IDEI GENFI AUTÓSZALO-
NON BEPILLANTÁST ENGED EGY ÚJABB ELEKTROMOS HAJTÁSSAL SZE-
RELT AUTÓ VILÁGÁBA. A 4,59 MÉTERES AUDI Q4 E-TRON TANULMÁNY 
EGY KOMPAKT NÉGYAJTÓS TEREPJÁRÓ, AMELYNEK AZ AUDI E-TRON MO-
DELLHEZ VALÓ VISZONYA MÁR ELSŐ PILLANTÁSRA NYILVÁNVALÓ.



Az Audi Q4 e-tron tanulmány esetében a fenntarthatóság kiemelkedő jelentőséggel bír és nem 
csupán az elektromos hajtásrendszer tekintetében, a padló borítása ugyanis újrahasznosított 

anyagból készült. A krómozott fém dekorkeretek helyett a felületek borítását kiváló minőségű, 
többrétegű festéssel oldották meg.

Luxury100
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A
z Audi Q4 tanulmányt két elektro-

mos motor mozgatja, a rendszer 

összteljesítménye pedig 225 kW. 

Az Audi márkára jellemzően a 

koncepció esetében is a quattro 

összkerékhajtás továbbítja a vonóerőt az útra. 

Kitűnő meghajtásának köszönhetően a tanul-

mánynak mindössze 6,3 másodpercre van 

szüksége, hogy állóhelyzetből elérje a 100 km/h 

sebességet. Legnagyobb sebessége az elekt-

ronikusan korlátozott 180 km/óra. Nagyméretű, 

összesen 82 kilowattóra kapacitású akkumulá-

torcsomagja szinte a teljes helyet kitölti a pad-

lótér alatt, a két tengely között. A WLTP ciklus 

alapján meghatározott hatótávolság megha-

ladja a 450 kilométert, amely mércéül szolgál 

kategóriájában. Az Audi Q4 e-tron technológiai 

alapját a moduláris elektromos platform (modu-

lar electrification platform - MEB) adja, amely 

a Volkswagen Csoport jövőbeni elektromos 

járműveinél kerül felhasználásra, a kompakt 

kategóriától egészen a felső-középkategóriás 

modellekig.

Az Audi Q4 e-tron tanulmány mintegy elő-

zetesként bepillantást enged a gyártó 2020. 

év végén bemutatkozó, ötödik sorozatgyár-

tású elektromos járművének részleteibe. Az 

Audi e-tron értékesítése már megkezdődött, 

az első járműveket már 2019. március vége 

előtt átvehetik az ügyfelek. Még az idei év-

ben bemutatkozik az Audi e-tron Sportback 

modell és a kifejezetten a kínai piacra készült 

Audi Q2L e-tron is még idén legördül a gyár-

tósorról. Az Audi Sport GmbH által fejlesztett 

nagyteljesítményű, négyajtós Audi e-tron GT 

kupé sorozatgyártásba kerülő változatának 

bemutatója 2020. második felére várható. 

Valószínűleg ugyanekkor debütál a kompakt 

Audi Q4 e-tron sorozatgyártású változata is. 

Ezzel az Audi jelen lesz a tisztán elektromos 

járművek összes fontosabb piaci kategóriájá-

ban, az A szegmenstől egészen a luxusau-

tókig. Ehhez pedig az első elektromos autó 

bemutatásától számítva mindössze két évre 

van szüksége a négykarikás márkának.

4,59 méter hosszú, 1,90 méter széles és 1,61 

méter magas: Méreteivel az Audi Q4 e-tron 

tanulmány a kompakt kategória felső harma-

dához tartozik, így az elektromos SUV igazán 

agilis és sokoldalú modellként tökéletesen 

alkalmas városi közlekedésre is. Ezzel ellen-

tétben az autó belső tere és 2,77 méteres ten-

gelytávja legalább egy kategóriával feljebb 

pozícionálja a tanulmányt. Nincs váltóalagút, 

ami a rendelkezésre álló teret korlátozná, így 

a Q4 e-tron tanulmány eddig nem tapasztalt 

tágas teret és kényelmet kínál, elsősorban az 

első és a hátsó sorban helyet foglalók lábte-

rének tekintetében. A tágas térérzetet a fel-

használt színek is tovább fokozzák. Az utas-

kabin felső részét a fény és a meleg színek 

uralják, a padlótérben pedig a szőnyegek 

sötét színe biztosítja a kontrasztárnyalatot. 

A tetőkárpit, az ablakok közötti oszlopok és 

az ajtóborítás illetve a műszerfal felső része 

fehér és bézsszínű mikroszálas borítást ka-

pott. Az Audi Q4 e-tron tanulmány esetében a 

fenntarthatóság kiemelkedő jelentőséggel bír 

és nem csupán az elektromos hajtásrendszer 

tekintetében, a padló borítása ugyanis újra-

hasznosított anyagból készült. A krómozott 

fém dekorkeretek helyett a felületek borítását 

kiváló minőségű, többrétegű festéssel oldot-

ták meg. A festett Plexiglas tejüveg felület az 

egyes elemeken intenzív, mély hatást kelt. Az 

integrált fejtámlákkal szerelt négy ülést töké-

letesen megmunkált, kényelmes Alcantara 

kárpitozással látták el, melyet vastag cérná-

val készült kettős öltésekkel dekoráltak.

A kormánykerék mögött helyett kapott virtuá-

lis műszerfal kijelzője a legfontosabb elem a 

sebesség, a töltöttségi szint és a navigációs 

információk megjelenítése szempontjából. A 

kiterjesztett valóság funkcióval kiegészített 

nagyméretű head-up kijelző új megoldásként 

jelenik meg a tanulmányautóban. Képes a fon-

tos grafikus információk megjelenítésére úgy, 

hogy azokat közvetlenül az út vonalára vetíti pl. 

a kanyarodást jelző nyilakat.

A kormánykerék küllőin megtalálható vezér-

lőgombok érintéssel működnek és a leggyak-

rabban használt funkciók kiválasztása is rajtuk 

keresztül történik. A központi konzol feletti ré-

szen, középen kapott helyet a 12,3 col átmérőjű 

érintőképernyő, amelyen keresztül az infotain-

ment és a járműinformációk vezérelhetők. A 

még könnyebb kezelhetőség érdekében a ké-

pernyő enyhén a vezető felé fordul. Alatta egy 

sorban kaptak helyet a légkondicionáló vezér-

lését végző kapcsolók. Mivel a középkonzolon 

nem kellett elhelyezni olyan működéssel össze-

függő elemeket, mint a sebességváltó vagy a 

kézifék működtetésére szolgáló részletek, így 

ott egy nagyméretű tárolót alakítottak ki, amely 

többek között a mobiltelefonok töltésének is 

helyet biztosít. Egy igen magas minőségben, 

vízszintesen megformázott részen helyezték el 

a vezetési mód kiválasztására szolgáló gom-

bokat, amely egyben a konzol első részének 

takarásául is szolgál. A hagyományos alsó tá-

rolórekesz mellett az ajtókban most lehetőség 

nyílik a különleges kialakítású felső tárolóban is 

elhelyezni az utasok üvegét, amely így igazán 

könnyen elérhetővé válik.
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A legkeményebb 
pick-up
AZ ÚJ FORD RANGER RAPTOR – EURÓPA LEGKELENDŐBB PICKUPJÁNAK 
EDDIGI LEGKEMÉNYEBB ÉS LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰ VÁLTOZATA – 
AZ IDEI ÉV KÖZEPÉTŐL JELENIK MEG AZ EURÓPAI PIACOKON. AZ AUTÓT 
A FORD PERFORMANCE CSAPATA FEJLESZTETTE KI AZ OFF-ROAD RA-
JONGÓK SZÁMÁRA. AZ ÚJ MODELLT A FORD 2,0 LITERES ECOBLUE MO-
TORJÁNAK BI-TURBO VÁLTOZATA HAJTJA, AMELYNEK 213 LÓERŐS TEL-
JESÍTMÉNYÉT ÉS 500 NM FORGATÓNYOMATÉKÁT EGY ÚJ, 10 FOKOZATÚ 
AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ TOVÁBBÍTJA A KEREKEKHEZ.

A 
legnagyobb igénybevételek elviselésére tervezett Ranger Raptor egyedi, szupererős 

alváza nagy szilárdságú, ötvözött acél elemeket is tartalmaz, amelyek még a terepver-

senyek extrém terheléseit is jól bírják. A Raptor nagy teljesítményű futóművét speciális 

megerősítésekkel látták el, hogy a szerkezet nagy sebesség mellett is jól működjön a 

kemény terepen, miközben tökéletes irányíthatóságot és kényelmes rugózást kínál. Az 

autó nyomtávját 150 mm-rel kiszélesítették, és a hasmagasság is 51 mm-t nőtt Ranger XLT változathoz 

képest. A Pozíció Érzékelő funkcióval kiegészített Fox Racing Shox lengéscsillapítók erősebb csillapí-

tást és páratlan terepképességet kínálnak az extrém helyzetekben, az országúton viszont úgy változik a 

csillapítás mértéke, hogy az autó simábban fusson. Az első lengéscsillapítók mozgástartománya 32, a 

hátsóké 18 százalékkal nőtt. A nagy teljesítményű, 

63,5 mm-es dugattyúkkal működő lengéscsillapí-

tókhoz alumínium lengőkarok csatlakoznak, a hát-

só, spirálrugós felfüggesztést pedig Watt-rudazat 

egészíti ki, ami rendkívül kis oldalirányú kitérés 

mellett is nagymérvű fel-le mozgást enged a ten-

gelynek. A biztonságos lassításról és megállásról 

ikerdugattyús első féknyergek (51 mm-es, azaz 

20 százalékkal nagyobb átmérőjű dugattyúkkal) 

és 332x32 mm-es hűtött első tárcsafékek gondos-

kodnak. A 332x24 mm-es hűtött hátsó tárcsákat 

markoló hátsó féknyereg dugattyújának átmérő-

je 54 mm-re nőtt. A minden terepre alkalmas BF 

Goodrich 285/70 R17 gumiabroncsokat kifejezet-

ten a Ranger Raptorhoz tervezte a gyártó. Az egyedi futómű tovább javított off-road geometriájának 

köszönhetően az autó hasmagassága 283 mm, gázlómélysége 850 mm, első terepszöge 32,5 fok, 

rámpaszöge és hátsó terepszöge pedig 24 fok, vagyis a terepképességek igazán meggyőzőek. A 

Ranger Raptor alsó szerkezeti elemeit különleges védelem óvja a tereptárgyak okozta sérülésektől: a 

Ranger szokásos motor- és sebességváltó-védőelemeit egy új, 2,3 mm vastag, a normál kivitelnél 60 

százalékkal merevebb, nagy szilárdságú acéllemezből készül kartervédő egészíti ki. A Ford mérnö-

kei kíméletlen teszteknek vetették alá az új Ranger Raptor erőteljes 2.0 EcoBlue Bi-turbo motorját és 

10 fokozatú automata sebességváltóját, hogy megbizonyosodjanak a hajtáslánc megbízhatóságáról; 

többek közt 200 órán át megállás nélkül a vörös izzásig pörgették a nagy nyomású és az alacsony 

nyomású turbótöltőket. Az alacsonyabb fordulatszám-tartományokban a két turbó egymással sorba 

kapcsolva biztosítja a motor teljesítményét és gyors gázreakcióit, magasabb fordulatszám mellett pedig 

a nagyobb méretű, alacsony nyomású turbótöltő biztosítja az erőforrás csúcsteljesítményét. A Ford 10 

fokozatú automata sebességváltója az F-150 Raptor modellben mutatkozott be; a szerkezet tartósságát 

és kis tömegét nagy szilárdságú acél, alumínium és kompozit anyagok felhasználásával sikerült elérni.

„Felejtsenek el mindent, amit eddig 
tudtak a pickupokról,” nyilatkozta 

Leo Roeks, a Ford Performance 
csapatának európai igazgatója. „A 
Ranger Raptor egy új faj; vérbeli 

sivatagi versenygép, amely a 
legkeményebb körülmények közt 

hozza a legjobb formáját.”



A
z elődjénél szélesebb és maga-

sabb új CR-V friss, stílusos meg-

jelenéssel nyűgözi le környezetét. 

A látványt nemcsak a nagyobb, 

feltűnőbb kerékjáratok és az éle-

sebb – motorháztetőn és sarkokon kialakított 

– kontúrok teszik jellegzetesebbé, hanem a 

Honda új arculatához igazodó orr-rész és fény-

szórópár is. A méretnövekedésnek köszönhető-

en a CR-V új nemzedéke immár hétszemélyes 

kiviteben is elérhető, minőségét, megjelenését, 

belső kialakítását és kifinomultságát illetően is 

nagyot fejlődött a korábbi szériához viszonyít-

va. 

A vadonatúj CR-V méretesebb, mint a korábbi 

generáció, és a hosszabb tengelytávból, illetve 

a szélesebb kialakításból fakadóan nagyobb 

helykínálattal  rendelkezik. A kiemelkedő hely-

kihasználás hozadékaként minden utas kényel-

mesebben utazhat, és a szélesebb, mélyebb 

csomagtartóba is több poggyászt fér el. Új, 

két helyzetben rögzíthető, sík csomagtérpad-

lójának köszönhetően ezentúl még nagyobb 

tárgyak szállíthatók a CR-V-ben, és az ötödik 

ajtó nyitásával-zárásával sem kell bíbelődnie a 

tulajdonosnak, hiszen motoros mozgatású.

Praktikum terén is kellemes meglepetés a 7 sze-

mélyes CR-V. A hátsó üléssor előre-hátra moz-

gatható 150 milliméteres tartományban, és egy 

harmadik sorban még plusz két személy utazhat. 

Magyarul hétszemélyes a CR-V, de rendelhető 

ötszemélyes változatban, harmadik üléssor nélkül 

is. Mindkét változatnak megvannak az előnyei, de 

a nagyobb családoknak ideális lehet a hét ülés. 

A leghátsók természetesen gyerekek számára az 

igaziak, bár kipróbálva még nekem sem verdes-

ték a térdeim a füleimet a 176 centis magassá-

gommal. A gyerekek viszont imádtak ott utazni, 

még pohártartó is jutott nekik, igaz, olyankor a 

csomagtér mérete jelentősen leszűkül. Viszont 

egyszerű mozdulatokkal elfektethető a két hátsó 

ülés, és akkor már 427 liternyi cucc elfér az autó 

hátuljában. A második sort is ledöntve pedig több 

mint másfél köbméterre nő a csomagtér, amely-

nek alja teljesen síkra alakítható.

Az új CR-V a Honda 1,5 literes, benzines VTEC 

Turbo erőforrásával érkezik a kereskedésbe. Ezt 

a motort elsőként a Civic legújabb nemzedékénél 

vetette be a gyártó, ám kifejezetten a CR-V-hez 

hangolták, akárcsak a turbófeltöltőt. A 7 szemé-

lyes változat sajátja a nagyobb teljesítmény és 

négykerék-meghajtás. A hatfokozatú kézi váltóval 

társított 1.5 VTEC Turbo csúcsteljesítménye eb-

ben a verzióban 193 lóerő. A gyári adatok alapján 

a CR-V 10 másodperc alatt gyorsul álló helyzet-

ből 100 km/h-ra, végsebessége pedig eléri a 200 

km/h-t.  Ennek ellenére gyakorlati tapasztalataink 

alapján az új motor néha egy kicsit kevésnek bi-

zonyul a méretes karosszéria mozgatásakor és a 

10 liter körüli átlagfogyasztás is kicsit magasabb 

mint amit ettől az erőforrástól várunk, a motor vé-

delmében azért megjegyezendő, hogy mindezt 

téli, városi forgalomban produkálta és akkor még 

ott az összkerékhajtás is.

Össezeségében az új CR-V különleges karakter, 

abszolút beleillik a jelenlegi Honda arculatba. A 

karosszéria hatalmas, nem is nagyon van olyan 

vetélytárs aki ennyi pénzért hasonló méreteket 

kínál. A 7 személyes változat jó kompromisszum 

lehet, a tapasztaltak alapján valószínű, hogy a 

CR-V továbbra is az egyik, ha nem a legkelen-

dőbb SUV maradhat a kategóriájában.

Nemcsak a hét törpének
AZ 1995-BEN BEMUTATOTT HONDA CR-V ELKÉPESZTŐ KARRIERT FUTOTT BE AZ ELMÚLT ÉVEKBEN, OLY-
ANNYIRA, HOGY A VILÁG LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMBAN ÉRTÉKESÍTETT SZABADIDŐ-AUTÓJÁT TISZTEL-
HETJÜK BENNE. LEGÚJABB GENERÁCIÓJÁNAK TERVEZÉSEKOR AZT TARTOTTÁK SZEM ELŐTT, HOGY A VÁ-
SÁRLÓK MINDEN ELVÁRÁSÁNAK MEGFELELJEN, EGYÚTTAL MEGŐRIZZE EGYEDI KARAKTERÉT ÉS ELŐKELŐ 
PIACI POZÍCIÓJÁT. EGY 1,5 LITERES TURBÓ MOTORRAL SZERELT, KÉTKERÉK-MEGHAJTÁSÚ VÁLTOZATBAN 
TESZTELHETTÜK HOGY MINDEZ MIT JELENT A GYAKORLATBAN.
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Praktikum terén 
is kellemes meglepetés a 7 

személyes CR-V. 
A hátsó üléssor 

előre-hátra mozgatható 
150 milliméteres 

tartományban, 
és egy harmadik sorban 

még plusz két személy utazhat. 
A leghátsók természetesen 

gyerekek számára 
az igaziak, bár kipróbálva 

még felnőttek 
sem estek kétségbe 

ha csak ott jutott hely 
számukra.
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motor    Yamaha Niken GT

A sport-túra szegmens a Niken modellekkel 

bővült, így a kategórián belül jól elkülönülnek 

az egyes Yamaha modellcsoportok - nevezete-

sen a Niken, Tracer és FJR1300 modellek. Ez 

a sokszínűség azt a különleges helyzetet ered-

ményezi, hogy minden igényt kielégítő három- 

és kétkerekű motorkerékpárok páratlan válasz-

tékát tudjuk kínálni ügyfeleinknek.

 A Yamaha eltökélt célja, hogy 2019-ben minden-

ki számára elérhetővé tegye a sport-túra motor-

kerékpárokat, mégpedig minden eddiginél széle-

sebb választékban. Az igen kedvező árú Tracer 

700 mellé érkezik az exkluzív, felső kategóriás 

Niken GT: a Yamaha ereje abban rejlik, hogy min-

den motorosnak élete útját tudja kínálni.

Az innovatív, dönthető többkerekű technológiá-

val és a dupla csöves fordított villákkal a Niken 

modellt a tökéletes kanyarélményre tervezték, 

amely bármilyen körülmény mellett magabiz-

tosságot nyújt a motorosnak. A megnövelt út-

fekvési felületnek köszönhetően a két dönthető 

első kerék mély dőlési szöget tesz lehetővé, 

ami kanyarodásnál és fékezésnél különösen jól 

jön. A Niken modellt ez a különleges és dina-

mikus tulajdonsága különbözteti meg a többi 

motorkerékpártól.

A 2018-as európai Niken bemutató körút részt-

vevőinek visszajelzései alapján a Niken forra-

dalmi motorkerékpár, amely már most széles 

rajongótáborral rendelkezik, annak ellenére, 

hogy sokan - teljesen érthetően - eleinte szkep-

tikusak voltak a háromkerekű koncepcióval 

szemben. 

 Azok a motorosok, akik értékelték a kiváló 

műszaki jellemzőkkel rendelkező háromkerekű 

sport-túra modellt, megerősítették, hogy a ka-

nyarodási tulajdonságai tényleg kiemelkedők, 

magabiztosan kezelhető még kedvezőtlen idő-

járási körülmények mellett is, és ez a kezelhe-

tőség új dimenziót nyit a sport-túra szegmens 

modelljei között. 

 A Niken sikerét csak azok érthetik, akik már ve-

zették: a modell hamarosan megérkezik a Ya-

maha márkakereskedésekbe, így hamarosan 

azok is átélhetik a háromkerekű motorkerékpár 

nyújtott a vezetési élményt, akik nem tudtak 

részt venni az európai Niken bemutató körúton. 

Amikor egy új vagy ismeretlen technológia 

kerül szóba, sokan - a motorosok is - hajla-

mosak ellenezni a változást, és a már bevált 

dolgokhoz ragaszkodnak. De a Niken meg-

mutatta, hogy a motorozás is bizalmon alap-

szik: ezt pedig a tökéletes kanyarélménnyel 

szolgálta meg, amellyel ez a különleges mo-

dell új fejezetet nyit a sport-túra motorkerék-

párok történetében.

Kanyarodásélmény
A YAMAHA MINDIG ELKÖTELEZETT VOLT AZ INNOVATÍV ÉS IZGALMAS 
KIALAKÍTÁSOK LÉTREHOZÁSA IRÁNT, HOGY A LEHETŐ LEGJOBB VÁ-
LASZTÁST KÍNÁLHASSUK. A MOTOROZÁS ELSŐSORBAN A SZABAD-
SÁGRÓL SZÓL, EZÉRT A YAMAHA CÉLJA AZ OLYAN MOTORKERÉKPÁ-
ROK GYÁRTÁSA, AMELYEK ÚJ HELYEKRE VISZIK A MOTOROSOKAT, 
AKIK ÍGY FELEDHETETLEN EMLÉKEKET SZEREZNEK ÉLETÜK ÚTJÁN.
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A Niken GT különleges felszerelések egész sorával rendelkezik, 
amellyel tovább bővíti a háromkerekű koncepcióban rejlő 

lehetőségeket. Hosszabb távokra is kiváló útitárs, miközben a 
motoros és utasa kényelmét is tökéletesen biztosítja.







2019 egyik legjobb 
motorosa
A VILÁG EGYIK LEGSIKERESEBB MOTOROS-MÁRKÁJA, EZÚTTAL ISMÉT NAGYOT ALKOTOTT: AZ F430-AT 
NEVEZTÉK AZ ÉV EURÓPAI MOTOROSA 2019 VERSENYRE. LEENDŐ TULAJDONOSA VÁLASZTHAT, HOGY A 
MAJDNEM TIZENNÉGY NÉGYZETMÉTERES FLYBRIDGE ALÁ KÉT VAGY HÁROM KABINOS KIVITELT KÉR. SZA-
LONJÁBAN, COCKPITJÁBAN ÉS ORRÁBAN EGYARÁNT ELFÉR HAT EMBER – EFFÉLE TÁGASSÁGOT EDDIG 
CSAK ÖTVEN LÁBNÁL HOSSZABB YACHTOKON TAPASZTALTUNK. VÉGSEBESSÉGE HARMINCKÉT CSOMÓ 
(IGAZ CSAK A LEGERŐSEBB MOTORRAL), A JOYSTICK-OS IRÁNYÍTÓRENDSZERREL PEDIG A LEGSZŰKEBB 
HELYEKEN IS BIZTONSÁGGAL MANŐVEREZHETŐ.
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yacht   Sealine F430

A 
Motor Boat Awards díj az egyet-

len tengeri hajós elismerés ami 

kizárólag motorcsónak vásárlók 

szempontjait veszi figyelembe. A 

Motor Boat & Yachting által meg-

teremtett és a Side-Power által támogatott díja-

kat kizárólag a hajók tervezése, képessége és 

ár-érték aránya alapján ítélik meg a kiválasztott 

szegmensben. Kilenc különböző díjat osztanak 

ki a amelyek között szerepelnek olyanok is mint 

a bírák különdíja.

Az összes hajót a magazin műszaki szakér-

tői tesztelik és szigorúan mérik össze őket. A 

győzteseket május 8-án hirdették ki egy káp-

rázatos díjátadó ünnepségen a Corinthia Hotel 

Londonban. A versenyben résztvevő összes 

hajó megérdemelné hogy bemutassuk a  ma-

gazinunkban, ezért mi most egy olyan hajót 

választottunk amely márka több képviselettel 

is rendelkezik hazánkban és bizton állíthatjuk 

hogy a magyar hajós társadalom is elismerően 

nyilatkozik a márkáról.

Ahogyan az autók szerelmesei is egész életen 

át képesek egy-egy márkához vonzódni, úgy 

a víz szerelmesei is könnyen elcsábulhatnak 

szívük választottjával, mely egy életre rabul 

ejti őket és soha többé nem érdeklődnek más 

márkák iránt. Ugyanezt teszi a Sealine is az 

emberekkel, kecses vonalai, exkluzív és inno-

vatív design-ja és fejlesztései olyan életérzést 

nyújtanak használójának, mely magasra teszi a 

mércét és hosszútávon ragaszkodóvá teszi az 

embert.

Mi is így jártunk a Sealine szebbnél szebb hajó-

ival, azonnal és végérvényesen beleszerettünk 

például a Sealine F430-asba is, mely méltán 

halmozza a sikereket a nemzetközi versenyek 

sorában is, lássuk hát milyen meglepetéssel 

szolgálnak 2019-ben.

A jól ismert Sealine márka közismerten innova-

tív és úttörő megoldásokkal áll elő évről évre, ha 

yacht építésről és fejlesztésről van szó. A Seali-

ne korábban már indult az „Év Európai Motoros 

hajói” versenyen (European Powerboat of the 

Year) is. Most pedig – nem meglepő módon – a 

„Motor Boat Awards” nagy-britanniai versenyén 

került a döntősök közé, ahol a méltán szaktekin-

télynek örvendő zsűri -a Motorboat & Yachting 

magazin képviseletében- évről évre díjazza a 

leginnovatívabb és legérdekesebb fejlesztése-

ket különböző hajós kategóriákban.

Maxim Neumann kereskedelmi igazgató nyilat-

kozata szerint:

„Az volt a célunk, hogy bemutassuk a lehető 

legnagyobb „flybridge”-el rendelkező 43 láb 

hosszú yachtot.”

A hajó rendelkezik a legmodernebb Volvo IPS 

rendszerével aminek köszönhetően egyszerű 

az irányíthatósága – ezek pedig mind nagyban 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az egész család 

számára felejthetetlenné varázsolják a vízen 

töltött időt. Magyarországon a Hanse Hungária 

Keszthelyen és a Wiking Yacht klub Budapes-

ten is forgalmazza a Saline hajókat, így a tavon 

és folyón hajózók is megtalálhatják a nekik leg-

inkább profilba vágó kereskedőt a piacon.

Sealine F430

Teljes hossz: 13,55 m 
Szélesség: 4,20 m 
Magasság: 5,37 m 
Üzemanyag tartály: 1100 l 
Víztartály: 450 l 
Max. sebesség: 56 km/h CE kategória B Standard motor  

 – Volvo Penta IPS 400/ Option - IPS 500/ IPS 600
– három franciaágyas kabin
– körpanorámás flybridge
– nagyméretű, hidraulikus fürdőplatform
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Döntős lett 
a Sealine F430-as 

a 2019-es 
Motor Boat Award 

versenyén
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Tintahal 
koncepció
A TERVEZŐ, ROBERTO CURTÒ SZERET KREATÍVAN GONDOLKOZNI, AMI 
MEG IS LÁTSZIK AZ ÁLTALA MEGÁLMODOTT DESIGNOKON. ELMONDÁ-
SA SZERINT NEM HAGYOMÁNYOS YACHTOKAT TERVEZ.

O
lyan helyekről merít inspirá-

ciót, amely meglepi majd az 

embereket. Kicsit ugyan fur-

csa azt állítani, hogy az eleg-

anciája, gyorsasága és álló-

képessége miatt esett most a választása egy 

tintahalra, de várjuk ki a végét. Curtò most 

rántotta le a leplet a 63 méteres szuperya-

cht koncepcióról, amely a Hypnosquid nevet 

viseli.

Amint a képeken is látszik, a yacht orra tö-

kéletes másolata a tintahal fejének, a drámai 

módon elhelyezett LED-világítású ablakok 

pedig a színváltó szemeire utalnak. Akár tet-

szik a design akkor nem, a belső tér elren-

dezése előtt mindenképp fejet kell hajtanod.

Curtò tíz ember számára tervezte a masinát, 

ami eltér a szokásos tizenkét férőhelytől eb-

ben a méretben. Szerinte ennek köszönhető-

en nagyobbak a kabinok, aminek főleg az fog 

örülni, aki a kétszintes VIP kabinban szállhat 

meg. A főfedélzetről lépcsősor vezet le a tu-

lajdonos privát pihenőjébe és könyvtárába. 

Ugyanitt található a lounge és étkező, amely 

a nyitott, japán stílusú hajókonyhára nyílik.

Curtò alumíniumból szeretné megépíteni a 

hajótestet, így 1000 tonna körül tudja tarta-

ni a hajó súlyát. A szuperyacht erejét négy 

2600 lóerős MTU 16V M96L dízelmotor adná, 

amikkel a yacht 30 csomóval is tud haladni, 

akár 3000 tengeri mérföldet átszelve.

Curtò jelenleg befektetőket keres a koncep-

cióhoz, amihez 80 millió dollárra lenne szük-

ség.
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Olyan helyekről merít inspirációt, 
amely meglepi majd az embereket. 

Kicsit ugyan furcsa azt állítani, 
hogy az eleganciája, gyorsasága és 

állóképessége miatt esett most a 
választása egy tintahalra, de várjuk 
ki a végét. Curtò most rántotta le 
a leplet a 63 méteres szuperjacht 

koncepcióról, amely a Hypnosquid 
nevet viseli.
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veterán - Mille Miglia, egy életérzésgasztro - Készül a centenáriumi whisky

építészet - Safari és penthouse






