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Gratulálunk, szép volt fiúk! 
A magyar labdarúgó-bajnokság győztese a MOL 
gyémántfokozatú támogatottja, a Videoton FC! 
A székesfehérvári csapat megszerezte története első 
bajnoki címét, így ezzel az is eldőlt, hogy a futballcsa-
pat indulhat a következő szezon Bajnokok Ligája selej-
tezőjében. Képes riportunkért lapozzon a Címlapsztori 
rovatunkhoz.

Itt van végre a nyár, egyre több időt tölthetünk a szabad-
ban, a szerencsések saját kertjükben. Hogyan lesz még 
szebb, virágosabb a kertünk? Gyógyító kertek című írá-
sunkban praktikus ötletekkel szolgálunk.

Ha kert, ha nyár, akkor grill! Legyen Ön az első, aki ker-
ti grillpartit szervez. A társaság szervezése a házigazda 
dolga, de gasztrotippeket szívesen adunk. Ha pedig olaj-
ban sütnének finomságokat, akkor ugye tudják, hogy a 
május elején indult „Kisütöttük: ide vele!” programunk 
keretében már 100 MOL-benzinkútnál leadhatják a 
használt sütőolajat!
 
Szép nyári napokat, jó olvasgatást kívánunk! 
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Nagy légzsákot tesztel a Honda
Újabb biztonságtechnikai megoldáson dolgozik 
a Honda a motorosok védelmében. Ők fejlesztet-
ték ki az első légzsákot a Gold Wingen (ez látha-
tó a képünkön), a speciális blokkolásgátlót, és 
már a biztonsági öv szabadalmát is levédették. 
Most a második generációs légzsákot tesztelik a 
CB1300-as modellen: a műszerfal és a lámpák 
közül kirobbanó, felfelé szélesedő, háromszög 
alakú légzsák képes az egész testet és a fejet is 
hatékonyan védeni egy ütközés során. Az intelli-
gens rendszer még arra is képes, hogy a kormány 
állásának megfelelő szögben kissé elforduljon, 
tovább növelve a hatékonyságot. 

A Ferrari nem harcol a Bugattival  
Legalábbis a teljesítményversenybe nem száll-
nak be az olaszok, akik azt mondják, ők is tudná-
nak 1200 lóerős utcai autót építeni, de nem fog-
nak. Így az Enzo utóda kisebb és takarékosabb 
lesz: várhatóan egy kb. 400 lóerős, ikerturbós 
V8-as motort kap, és a sok karbonszálas anyag 
miatt csak ezer kilogramm körül lesz a tömege.

Újraindult a termelés a Toyotánál  
A március 11-i földrengés és az azt követő szö-
kőár a japán autóiparra is komoly csapást mért. 
Április közepén azonban, ha csökkentett mérték-
ben is, de újraindult a termelés, igaz, ekkor még 
mintegy 150 alkatrész terén hiánnyal küzdött a 
japán óriáscég. A májusi Arany Hét leállása után 
június elejéig maradhat az 50%-os üzem.

MINI-ben utazna a Saab  A svéd autógyár-
tó nem törődve a gazdasági nehézségekkel, 
megvette a BMW-től a MINI most kifutó modell-
jének platformját, azaz a Saab szeretne betörni 
a prémium-kisautók piacára. A MINI új, harma-
dik generációja 2013 első negyedévében debü-
tál, így ez lehet a legkorábbi alkalom, amikor a 
svédek megkaphatják a gyártósort a tervezett 
9-1 kódjelű kisautó előállításához.

Villanyautók a Formula–1-ben?  Az autó-
sport csúcsának számító versenysorozat nagy 
változtatásokra készül: az Európai Bizottság 
álláspontja szerint ugyanis szakítani kellene a 
környezetszennyező, 100 kilométeren akár 
75 litert fogyasztó gépszörnyekkel, és idővel át 
kellene állni a nulla emissziójú villanyautókra. 
A versenyeket szervező FIA elnöke, Jean Todt 
szerint egyáltalán nem kivitelezhetetlen az 
ötlet.
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Kisebb motorok a BMW-modellekbe
Az Európai Unió által meghatározott károsanyag-kibocsátási normáknak igyekez-
vén megfelelni a BMW is egyre kisebb és tisztább motorokat épít autóiba. 
A nagyobb szívómotorokat sorra váltják fel a kisebb turbók: a V10-
esek helyét V8-asok, a mai V8-asok helyét soros hathenge-
res turbók veszik át, míg a hathengeres szívómoto-
rok helyébe a négyhengeres TwinPower motor 
kerül. Most éppen az új Z4 kapta meg az 
sDrive 28i kódjelű közvetlen befecskendezé-
sű turbót. A 245 lóerős motor valamivel gyen-
gébb az előd i30-asnál, viszont 40 Nm-rel nyo-
matékosabb. 

A jövőbe néz az Audi
Ingolstadtban rendszerint távolabbra néznek és hamarabb kapcsolnak, mint máshol, és ez igaz most is a 
Sanghaji Autószalonon bemutatott Audi A3 e-tron tanulmányra. Az Audi elektromos modellcsaládja ugyan 
egyelőre csak tervek szintjén létezik, azonban már több modelljükkel is kipróbálták, és ami fontosabb: nem 
légvárakat építenek, hanem használható elektromos-benzin hibrideket terveznek. Az A3 e-tron egy 211 
lóerős 1.4 TFSI motort, valamint egy 27 lóerős elektromotort kapott. Az akkumulátorok hálózatról tölthetőek, 
és 54 kilométer hatótávolságot biztosítanak.

Hosszabb, szélesebb, laposabb: ilyen az új Beetle
Generációk kedvence volt, és úgy tűnik, marad is a bogárhátú. A Volkswagen az idei évben ismét megújítja 

legendás modellje arculatát, ami még jobban fog alkalmazkodni a kor követelményeihez. Míg korábban inkább a 
hölgyek számára készült városi autó volt, addig az újrarajzolt modell már igazi uniszex járgány lesz. Az új Beetle 

ugyanis szélesebb (plusz 84 mm), hosszabb (plusz 152 mm) és laposabb (mínusz 12 mm), mint az előd volt, 
azaz egyre jobban emlékeztet egy sportos kupéra. Az orra szögletesebb lett, hátra kapott egy kis légterelőt, a 

310 literes csomagtér pedig már valóban használható. A motorválaszték az 1.2 TSI-vel kezdődik, a csúcsmodell-
be pedig egy 200 lóerős, kétliteres aggregát kerül.

Kisebb motorok a BMW-modellekbe
Az Európai Unió által meghatározott károsanyag-kibocsátási normáknak igyekez-
vén megfelelni a BMW is egyre kisebb és tisztább motorokat épít autóiba. 
A nagyobb szívómotorokat sorra váltják fel a kisebb turbók: a V10-
esek helyét V8-asok, a mai V8-asok helyét soros hathenge-
res turbók veszik át, míg a hathengeres szívómoto-
rok helyébe a négyhengeres TwinPower motor 

sDrive 28i kódjelű közvetlen befecskendezé-
sű turbót. A 245 lóerős motor valamivel gyen-
gébb az előd i30-asnál, viszont 40 Nm-rel nyo-

be pedig egy 200 lóerős, kétliteres aggregát kerül.

aUtÓs-motoros HírEK
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Citroën DS5: kívül-belül hibrid
Sanghajban hivatalosan is bemutatta új középkategóriás modelljét a francia gyártó. 

A Citroën C5 és a Peugeot 508 közös padlólemezére épülő DS5 az átlagosnál valami-
vel rövidebb, ugyanakkor magasabb kombi, amiben egyszerre vannak jelen a Picasso 

és az új DS-modellek vonásai. Az autót nem túl nagy, 465 literes csomagtérrel, öt 
különálló üléssel tervezik, de ennél fontosabb kérdés a hajtáslánc. A DS5 lesz az első 
Citroën szériamodell, amelyikben a HYbrid4 hajtást használják: a 200 lóerős össztel-
jesítményt egy 163 lovas dízel- és egy 37 lóerőt leadó elektromos motor összegyúrá-

sával érték el. Az autó képes lesz csak az utóbbit használva is közlekedni. 
A DS5 2011 végén érkezhet.

Semmi sem korlátozhatja az Insigniát
Az Opel elsőként nagy limuzinjában szakított az európai autógyártók azon hallgatólagos megegyezé-

sével, hogy 250 km/h-ban maximalizálják autóik végsebességét. Az Insignia OPC Unlimited 
az elektronika kiiktatása után a hatsebességes manuális váltóval akár 270 km/h-s 

tempóra is képes. A modell minden karosszériakivitelben és automata vál-
tóval is rendelhető, igaz, úgy valamivel lassabb. Az extragyors modellt 

kívülről csak a kéken feliratozott Brembo féktárcsák, míg belülről a 
különleges számlapokkal díszített műszerfal árulja el.

Már az aszfalton is 
bizonyít a csupasz Aprilia
Az Aprilia Tuono V4R valójában nem más, mint az RSV4 
lecsupaszított, és inkább közútra, mint versenypályá-
ra szánt változata. A kevésbé ijesztő faridommal és túra-
kormánnyal szerelt motort először kora tavasszal, a Milá-
nói Motorshow kiállítóterében lehetett körbejárni, nem 
sokkal később azonban már az aszfalton is bizonyította 
remek képességeit. A V4-es motor valamivel gyengébb, 
mint a pályagép esetében, viszont a 162 lóerőhöz tarto-
zó maximális, 110 Nm-es nyomatékot már kisebb fordu-
laton képes leadni. A rövidebb váltóáttételek is inkább az 
országúti vezetés mellett szólnak, a nyolcfokozatú, kor-
mányról állítható kipörgésgátló pedig megakadályozza, 
hogy minden zöldnél egy keréken lőjünk ki.

Megtoldották 
a Rolls-Royce Ghostot

A kínai igényeknek megfelelően hozzácsaptak egy arasznyit, 
és a Sanghaji Autószalonon már így mutatták be az angol 
luxusautó-gyártó legújabb modelljét. A kocsi eredendően 

azzal a szándékkal épült, hogy legyen egy olyan Rolls-Royce, 
amihez nem kell sofőr, hanem a tulajdonosa maga is vezet-
heti. A világ legnagyobb autópiacán azonban nagy az igény 

a hosszított limuzinokra (nem csak a luxuskategóriában), 
így a tökéletes kényelemért 17 centiméterrel megnövelték a 
Ghost utasterének hosszát. A motor teljesítménye nem vál-
tozott: maradt az 563 lóerős, duplaturbós V12-es erőforrás, 

ami öt másodperc alatt lendíti 100 km/h-s sebességre a 
több mint 5,5 méter hosszú kasztnit.

Semmi sem korlátozhatja az Insigniát
Az Opel elsőként nagy limuzinjában szakított az európai autógyártók azon hallgatólagos megegyezé-

sével, hogy 250 km/h-ban maximalizálják autóik végsebességét. Az Insignia OPC Unlimited 
az elektronika kiiktatása után a hatsebességes manuális váltóval akár 270 km/h-s 

tempóra is képes. A modell minden karosszériakivitelben és automata vál-
tóval is rendelhető, igaz, úgy valamivel lassabb. Az extragyors modellt 

kívülről csak a kéken feliratozott Brembo féktárcsák, míg belülről a 
különleges számlapokkal díszített műszerfal árulja el.
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országúti vezetés mellett szólnak, a nyolcfokozatú, kor-
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Megtoldották 
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JELEN SZÁMUNKBAN 
FOLYTATJUK 

A JÁRMŰVEZETŐKNEK 
SZÁNT SOROZATUNKAT, 

MELYBEN ÚJABB 5 OLYAN 
TANÁCCSAL ISMERKEDHETNEK 
MEG, AMELYEK SEGÍTSÉGÉVEL 

ELKERÜLHETIK A VESZÉLYES 
HELYZETEKET AZ UTAKON.

1. Legyen óvatos a v asúti átjárókon történő átha-
ladásnál!
Vonat és gépkocsi ütközése képletesen leginkább 
ahhoz hasonlítható, mint amikor az autó kerekei alá 
egy alumínium italdoboz kerül. Soha ne hajtson rá 
a vasúti átjáróra, ha a jelzőberendezés vonat közele-
dését jelzi! Ha az átkelő nincs jelzőberendezéssel fel-
szerelve, mindig álljon meg, és győződjön meg róla, 
hogy semmilyen veszélynek nincs kitéve.

2. Ügyeljen a leállított, illetve a lassan haladó jár-
művekre!
Az ilyen járművek gyakran jelentenek veszélyt, bár 
ez első látásra nem mindig feltűnő. Ne feledje, hogy 
a gépkocsi leállításának vagy a lassú haladásnak 
komoly okai lehetnek. Legyen az ilyen járművek veze-
tőihez türelmes, figyelmes és illedelmes.

balesetveszélyes manőverei közé a tolatás (a korlá-
tozott látószög miatt) és a megállás (minél nehezebb 
egy jármű, annál tovább tart a megállás) tartozik. 
Fontos tudni, hogy a haszongépjárművek kevésbé 
stabilak, ezért könnyebben fel is dőlnek.

5. Kerékpárral is gondosan közlekedjen! 
Kerékpárosként is haladjon figyelmesen. Használjon 
védősisakot és fényvisszaverő mellényt. Legyen előre-
látó. Ne hagyja figyelmen kívül a közlekedési szabályo-
kat, tartsa be azokat. Figyelje a környezetét, és ügyeljen 
az esetleges akadályokra. Kerékpárral való közlekedés-
nél, a forgalmi helyzet kiértékelésénél használja minden 
érzékszervét, beleértve a hallását is. Ezért kerékpáro-
zás közben ne használjon zenelejátszót, és menet köz-
ben elvből ne telefonáljon. Balra kanyarodásnál rendkí-
vüli módon ügyeljen a biztonságra!

3. Ne akadályozzon másokat az előzésben! 
Számos autós rosszindulatúan reagál az előzésre. 
„Gyorsítok, a másik jármű vezetője pedig csak szé-
pen lassítson, nem kell annyira sietnie.” Az efféle 
– jellegzetesen emberi – magatartáson túl kell lép-
nünk. Ne akadályozzon másokat az előzésben, gon-
doljon arra, hogy nem ismeri az előzés okát. Olyan 
indokolt eset is előfordulhat, amelynél minden perc 
rendkívüli fontosságú.

4. Vezessen biztonságosan még nagyobb járművel is!  
A baleseti statisztikák szerint a haszongépjárművek 
gyakrabban okoznak balesetet, mint a személygép-
kocsik. A legfontosabb szempont mindig a biztonság 
legyen, különösen akkor, ha csak ritkán van alkalma 
VAN (furgon) vagy SUV (mini mikrobusz) típusú gépko-
csi volánja mögé ülni. A haszonjárművek leginkább 
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A NYÁRI HÓNAPOK AZ AUTÓZÁS SZEMPONTJÁBÓL 
A LEGPRÍMÁBB IDŐSZAKOT JELÖLIK. ILYENKOR MINDENKI 
TÖBBET HASZNÁLJA A KOCSIT, BÁTRABBAN VÁLLALKOZIK 

NAGYOBB UTAKRA, ÉS PERSZE EZ A NYARALÁSOK IDŐSZAKA 
IS, AMIT IGEN SOKAN A CSALÁD KEDVENC AUTÓJÁVAL TUDNAK 

LE. AZ AUTÓ AZONBAN ÜZEMANYAGOT FOGYASZT, ÉS, HA 
NEM FIGYELÜNK ODA, BIZONY TÖBBET IS, MINT KELLENE. ÍME 

TUCATNYI EGYSZERŰ „TRÜKK”, MELYEKKEL ÜZEMANYAGOT 
SPÓROLHAT!

NEM FIGYELÜNK ODA, BIZONY TÖBBET IS, MINT KELLENE. ÍME NEM FIGYELÜNK ODA, BIZONY TÖBBET IS, MINT KELLENE. ÍME 
TUCATNYI EGYSZERŰ „TRÜKK”, MELYEKKEL ÜZEMANYAGOT TUCATNYI EGYSZERŰ „TRÜKK”, MELYEKKEL ÜZEMANYAGOT TUCATNYI EGYSZERŰ „TRÜKK”, MELYEKKEL ÜZEMANYAGOT TUCATNYI EGYSZERŰ „TRÜKK”, MELYEKKEL ÜZEMANYAGOT 

SPÓROLHAT!SPÓROLHAT!SPÓROLHAT!SPÓROLHAT!
1. Rendszeresen szervizeltesse autóját.
A márkaszerviz látogatásakor kapott pecsétek nem 
csak a szervizkönyvben mutatnak jól, és nem csak 
az autó eladásakor hasznosak. Az időben felfedezett 
meghibásodások, a kopott alkatrészek cseréje egy-
szerre teszi biztonságosabbá az autót és csökkenti 
a fogyasztást.

2. Havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
A túlságosan alacsony nyomás jelentős fogyasztás-
növekedést jelent, hiszen extrém módon megnő az 
abroncs és az aszfalt közötti súrlódási együttható. 
De csak óvatosan a kompresszorral: a túl kemény-
re fújt guminak csökkenhet a tapadása. A 2-2,5 bar 
közötti az ideális egy átlagos személyautó esetében.

3. Kifelé a felesleges lomokkal.
Több csomag, nagyobb súly = magasabb fogyasz-
tás. Figyeljünk oda, hogy ne legyen tele a csomag-
tartó és a hátsó ülés fölösleges, soha nem használt 
kacatokkal.

4. Az üres tetőcsomagtartót távolítsa el.
A légellenállási együtthatót a tetőcsomagtartó ront-
ja a leginkább, ezért, ha nincs rá szükség, érde-
mes eltávolítani. A rácsos tetőcsomagtartó még 
csak hagyján, de az üres tetődoboz maga a pazar-
lás netovábbja! Nagy sebességnél húzzuk fel az abla-
kokat – ezzel nemcsak üzemanyagot, hanem egy fül-
gyulladást is megspórolhatuk.

5. Mikor kell a légkondicionáló?
Csak akkor, ha valóban indokolt. 20 Celsius-fokban 
fölösleges a kétkörös klímát járatni, az ugyanis akár 
10-15%-kal is növeli az autó fogyasztását. Ugyanez 
igaz a fölöslegesen használt elektronikus eszközök-
re is. Ha jól ismert útvonalon megyünk, fölösleges 
túráztatni a GPS-t. 

6. Ha indított – induljon!
Fölöslegesen ne járassa a motort. Ha már beindította 
az autót, minél hamarabb induljon is el. Ha láthatóan 
sokat kell a piros lámpánál állni, nyugodtan állítsa le a 
motort – az alapjárat is szépen tud fogyasztani. 

7. Vezessen egyenletes sebességgel.
Az indokolatlan gyorsítás és lassítás szintén zabálja 
az üzemanyagot. Városban és városon kívül is válasz-
szon olyan tempót, amit huzamosabb ideig tud tar-
tani. Azaz igazodjon a forgalom tempójához – meg-
látja, nem fog később a célállomásra érni. Nem árt, 
ha mindig időben felvált, nem pörgeti fölöslegesen 
a motort. 

8. Felejtse el a sportos vezetést!
A zöldre váltó forgalomirányító lámpától padlógázzal 
kilőni, majd minden sebességfokozatot a végletekig 

kipörgetni – a létező legnagyobb pazarlás, ami ext-
rém esetben akár 50%-kal is növelheti még egy 
kisfogyasztású autó étvágyát is.

9. Használja gyakrabban a motorféket!
Motorféket használva a motornak nincs szüksége 
üzemanyagra, míg üresben gurulva nagyon is szépen 
fogyasztanak az autók. Száz kilométeren így akár egy 
liter üzemanyag is megspórolható. Ráadásul ezzel a 
módszerrel a fékbetétek élettartamát is növelhetjük.

10. Utazzon többedmagával!
Ahogy Európában általában, úgy Magyarországon is a 
forgalomban részt vevő autók mintegy 2/3-ában egy, 
(jobb esetben két) fő utazik. Érdemes a lakókörnye-
zetben vagy a munkahelyen kis csoportokat össze-
hozni, így, akik egy környéken laknak és dolgoznak 
hozhatják-vihetik egymást, amivel mindenki jól jár.
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„...ha ihletet kap az ember, 
szinte magától megy....”
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Toyota Corolla 1.4
Ezt a kedves járgányt olyan kiscsaládosoknak 
ajánlom, akik nem pakolják fel a fél házat, ha 
utaznak, és nem a vezetés különleges élvezetéért 
ülnek autóba, hanem mert biztonságosan el akar-
nak jutni valahová.

S&L.: Sokat vezet?
S. SZ.: Inkább motorozok, most is azzal jöttem. Értek 
az autókhoz, de a motor az egészen más: az szenve-
dély, az őrület. Meglátom, és ha megérzem benne a 
lehetőséget, megszerzem. Aztán szétszedem, hogy 
újraalkossam saját kedvemre és gyönyörűségemre, és 
ha kész a művem, beleszeretek. 
S&L.: Mindent kijavít, megjavít, feljavít? 
S. SZ.: Dehogyis, ez a motorépítés a játékom. Amúgy 
nem vagyok kényszeres, nem szólok bele mindenbe, 
de tény, hogy ha szükséges, bármihez hozzá tudok 
nyúlni. Akár egy házat is felépítek, nem félek a mun-
kától, megtanultam gyerekkoromban dolgozni, sokat 
segítettünk a bátyámmal a szüleinknek. Villanyszere-
lés, szobafestés, vízvezeték-szerelés – semmi sem 
idegen. Amikor meg édesanyám nem ért rá, egészen 
kiskoromtól fogva a konyhába is beálltam, megfőztem 
a családnak. Nem nagy ügy. 
S&L.: Egyeseknek. Másoknak meg olyan magas tudo-
mány egy rántás, mint egyszerű halandónak az agy-
sebészet.
S. SZ.: Kell érzék hozzá, meg gyakorlat is, nem vita-
tom, de megtanulható.

krumplipucolással kezdődött a nagy álom. Majd folytat-
va a mesés, hollywoodi forgatókönyvet, pár év eltelté-
vel üzletvezetője lettem annak az étteremnek, amely-
nek a konyhájában, konkrétan a szennyes edények 
között, nyelv- és szaktudás nélkül a pályámat 
elkezdtem.
S&L.: Mért jött haza? Megint csak kalandvágyból?
S. SZ.: Lehet mondani. Meg akartam mutatni itthon, 
amit megtanultam. Meg akartam ajándékozni magun-
kat a kinti mentalitással, hangulattal, és persze ízek-
kel. Haza akartam hozni, amit megtapasztaltam. Örö-
met akartam szerezni. Szórakozóhelyet nyitottunk a 
barátaimmal, majd jött még néhány közös vállalko-
zás, és 11 évvel ezelőtt végül megnyílt saját spanyolos 
éttermem, a Mojitó, ahol most ülünk. 
S&L.: Jó döntés volt? Nem bánta meg, hogy nem 
maradt kint?
S. SZ.: Semmit sem bánok meg, az nem jó semmire. 
Minden döntés jó döntés, csak ki kell állni mellette. Ha 
valami nem sikerül, akkor annak nem kellett sikerül-
nie. Az is tanulság. Nem tudom, mi lett volna odakint, 
kicsit riasztott a gyors révbe érés, izgalmasabbnak tűnt 
itthon is bizonyítani. Az éttermemet imádtam csinálni, 
amíg volt időm vele foglalkozni, de ez csak akkor műkö-
dik, ha a teljes figyelmem rajta van. A design, az anyag-
beszerzés, a menü, a vendégtoborzás, minden az én 
vállamon van. Akkor vagyok elégedett, ha én csinálom, 
mert akkor olyan, amilyennek lennie kell. Akkor szere-
tik, ha én is szeretem, és ez nagyon sok munka. Éppen 
mostanában gondolkodom, hogy mi legyen a sorsa, 
mert egy kicsit mostohagyerek lett, nem tudok eleget 
foglalkozni vele.

S&L.: Bármilyen életkorban?
S. SZ.: Vagy bármikor, vagy soha. Olyan ez, mint a fes-
tészet. Időskorban is el lehet kezdeni, és ha ihletet kap 
az ember, szinte magától megy. Néhány alapfogást kell 
elsajátítani, aztán az a lényeg, hogy jól kell ismerni az 
alapanyagokat, és merni kell zsonglőrködni az ízekkel. 
Szabadság és kreativitás. Hajrá, csak bátran!
S&L.: Biztos nehéz lehet egy ilyen profit etetni,  min-
den tál ételnek egy szakdolgozatnak kell lennie.
S. SZ.: Dehogy. Nem vagyok se válogatós, se finnyás. 
Tudom a helyén értékelni a dolgokat. Bemegyek akár 
egy gyorsétterembe is enni, ha úgy adódik, és akkor 
tudom, hogy ott körülbelül mit várhatok. Ár-érték arány-
ban mérem be, amit kapok. Nem várok se többet, se 
kevesebbet, csak pont annyit, amennyire vállalkozik a 
hely. Előbb belekötök egy Michelin-csillagos étterembe, 
mint egy kockás abroszos kiskocsmába. 
S&L.: Hogyan szeretett bele a főzőcskézésbe?
S. SZ.: Nem is a főzésbe szerettem bele, hanem a ven-
déglátás művészetébe. Kacskaringós volt odáig az út. 
Sokáig nem tudtam igazán, mitévő legyek. Matek–test-
nevelés szakos tanár? Tanító egy általános iskolában? 
Felvételiztem, de nem vettem komolyan, így hát ők se 
engem. Képesítés nélkül vállaltam munkát egy álta-
lános iskolában, imádtak is a gyerekek, de nem lett a 
végzetem. Kitanultam az autószerelést, de sose gyako-
roltam a szakmámat. Próbálgattam magam, mígnem 
kalandvágyból Spanyolországban kötöttünk ki a bará-
taimmal. Az események és a szükség úgy hozta, hogy 
pár órát kénytelen voltam gitározni az utcán, amivel 
egy itthoni havi fizetést lehetett összekalapozni, és ez 
komolyan elgondolkoztatott.
S&L.: Hogy lett ebből étterem?
S. SZ.: Hazajöttem, de már nem nyughattam, muszáj 
volt visszamenni, és kiaknázni a kecsegtető lehetősé-
geket. Csak annyi volt biztos, hogy dolgozni akartam 
és pénzt keresni. Klasszikusan mosogatással és 
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             Toyota Corolla 1.4
 a következő kenőanyagot ajánljuk: 

 MOL Dynamic 
Gold 5W–30

Megbízható útitárs
Toyota Corolla 1.4
Motor: 1,4 literes diesel common rail

Emissziós norma: EURO 5, részecskeszűrő

Lökettérfogat: 1364 cm3

Max. teljesítmény: 90 LE, 3800 ford./perc

Max. forgatónyomaték:  

 205 Nm, 1800-2800 fordulat/perc

Hosszúság, szélesség, magasság: 

 4545/1760/1740 mm

Max. sebesség: 175 km/h 

Gyorsulás (0–100 km/ó): 11,9 s

Fogyasztás (vegyes ciklus): 4,7 liter

CO
2
 emisszió (vegyes ciklus): 125 g/km

Ár: 5 290 000 Ft

Fontosabb felszereltség/extrák:

ABS-EBD-BA, 4 légzsák, ostorcsapás-védelem az 

első fejtámlákban, ISOFIX hátul, RDS-es rádió, egy-

lemezes CD-lejátszóval, MP3-dekóderrel, 6 hangszó-

ró, Mini Jack és USB-bemenet a középkonzolon, auto-

mata, digitális légkondicionáló, bőrkormány (D alakú) 

audiovezérléssel, bőr sebváltógomb, 60/40 arányban 

dönthető háttámla, Optitron műszeregység, távirányí-

tós központi zár, elektromos ablakemelő elöl, hátul, 

elektromos állítású, fűtött és elektromosan behajtha-

tó külső tükrök, 16” felnik, 205/55 R16 gumiabron-

csok, ködfényszóró a lökhárítóba integrálva, 3+2 év 

extracare garancia.

Kisütöttük: ide vele!
Sági Szilárd a MOL programjának nagyköveteként ajánlja, hogy 

gyűjtse a használt sütőolajat, hozza a 100 kijelölt MOL-benzinkút 
egyikére. Most a készlet erejéig egy újrahasznosított műanyagból 

készült, praktikus gyütőflakont kap ajándékba. 
A részt vevő kutak listáját keresse a www.mol.hu

S&L.: Mi vonta el a figyelmét?
S. SZ.: A Hal a tortán népszerűséget hozott, sokat hív-
nak, sokfele megyek, érzem, hogy megkedveltek az 
emberek. Minden hétvégén haknizom, ami zsűrizést, 
rendezvényeken fellépéseket, és pénzt jelent. Van egy 
főzős műsorom is, a forgatás is sok időt elvisz, és vall-
juk be, hogy nincs a csúcson most a vendéglátóipar. 
Nem ülnek be mostanság olyan lazán az emberek a 
vendéglőkbe. Érezni a hanyatlást.
S&L.: A közönség is nagyobb a képernyőn keresztül...
S. SZ.: Élvezem is. Mégiscsak tanító bácsi lettem, és 
nem kioktatós, számonkérős, osztályozós, hanem 
szándékaim szerint türelmesen magyarázós. Nemcsak 
a trükköket, a bravúrokat mutatom meg bárkinek szí-
vesen, hanem átérzem a kezdők és újrakezdők kín-
jait is. Tervezek is írni egy könyvet azoknak, akik gát-
lásosak a konyhában, mert mondjuk, leakadnak egy 
olyan problémánál, hogy mennyi is lehet a „csipetnyi”. 
Így nehezen jön össze még egy borsófőzelék is. Szere-
tek magyarul és érthetően magyarázni. Kacsacombot 
nem konfitálok, hanem megpárolom zsírban, és mel-
lé a friss zöldséget nem blansírozom, mert azt édes-
anyám se értené, hanem pár perces főzés után jeges 

vízbe mártom, hogy ropogós legyen, és a vitaminokat 
is megőrizze. Így valahogy. Ja, el ne felejtsem, a hasz-
nált olajat meg beviszem a lakóhelyem közelében lévő 
MOL-benzinkúthoz, mert beveszik.
S&L.: Ennyire környezettudatos?
S. SZ.: Az előkészületek és a romeltakarítás is része 
a konyhatudománynak. Mintát és jó példát akarok 
mutatni az embereknek. Nekem ez egy misszió. Sze-
retnék jól gazdálkodni az ismertségemmel, és élet-
szemléletet is tanítani az embereknek. Apróságokból 
áll össze a komfortérzetünk. Mindenki ismeri a befőt-
tesüvegekben gyűlő használt sütőolaj szindrómát. 
Egyszer csak megunja a háziasszony, és kiönti vala-
hová. Most már ez is megoldható kulturáltan, mond-
hatjuk környezettudatosan a MOL „Kisütöttük: ide 
vele!” programjának keretében, amelynek én vagyok 
a nagykövete. Ha az emberek veszik a fáradságot és 
leadják a 100 kijelölt MOL-kút egyikén a használt 
sütőolajat, olyan helyre kerül, ahol újrafelhasznál-
ják, és nem szennyez. Szelektív hulladékgyűjtés ez 
is. Apróság, odafigyelés, jóindulat, türelem. Majd csak 
alakul a világ!

 Pataki Katalin



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

Dynamic Transit 15W-40 1L
Dynamic Transit 15W-40 4L
MOL Botond 20W-50 1L
MOL Botond 20W-50 4L
Dynamic Turbo Diesel 15W-40 1L
Dynamic Turbo Diesel 15W-40 4L
Dynamic Super Diesel 15W-40 4L

most
minden
második
féláron
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DEMCSÁK ZSUZSA MŰSORVEZETŐ, KOVÁCS KATALIN OLIMPIAI BAJNOK 
KAJAKOZÓ, ERDEI ZSOLT VILÁGBAJNOK ÖKÖLVÍVÓ ÉS  NÉMETH LAJOS 

METEOROLÓGUS TÁRSASÁGÁBAN ADTÁK ÁT A MOL EGYIK ÚJ, KERÉKPÁROSOK 
SZÁMÁRA KIALAKÍTOTT BRINGAPONT-JÁT A NAGYTÉTÉNYI ÚTI MOL-
BENZINKÚTON, BUDAPESTEN. AZ ÁTADÓRA A KERÉKPÁROS HÍRESSÉGEK 

MELLETT PÁNCZÉL ANDREA, A MOL MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓS 
IGAZGATÓJA ÉS HORVÁTH DORI JENŐ A MOL MAGYARORSZÁGI 

KISKERESKEDELMI IGAZGATÓJA IS BICIKLIVEL ÉRKEZETT.

BRINGABARÁT HÍRESSÉGEKKEL ADTA ÁT 
A MOL ELSŐ BRINGAPONT-JÁT

BiciKliÚtBiciKliÚt

           E
 

 

A közlekedés összes résztvevőjét szólítja meg a MOL 
új, „Egy úton járunk” című kezdeményezése, melynek 
első lépéseként a kerékpárosok számára kialakított 
bringaPONT-okkal várja a bicikliseket áprilistól több 
mint 100 hazai benzinkútján. A pontokon a kerékpáro-
záshoz szükséges alapvető eszközök lesznek kapható-
ak. A sportoláshoz megfelelő élelmiszerekkel és italok-
kal frissíthetik fel magukat az odatekerők, és szükség 
esetén szerszámkészlet is elérhető lesz a biciklik meg-
javításához. A bringaPONT-os kutak egy részén pihenő, 
sőt biciklimosó is lesz.

A kúti szolgáltatásokon túlmenően a MOL a bringa-
pont.mol.hu oldalon elhelyezett túraútvonal-javaslatok-
kal, hasznos tanácsokkal segíti a kerékpárosszezonra 
való felkészülést.

„Ha körülnézünk az utakon, a városokban, vagy a jel-
legzetes bringaútvonalakon a Balaton körül, a Tisza-
tónál, a Dunakanyarban, mindenhol azt látjuk, hogy 
egyre többen bicajoznak. Csak Budapesten a becslé-
sek szerint 15-szörösére nőtt a kerékpárosok száma 

az elmúlt pár évtizedben.” – mondta Pánczél Andrea, 
majd hozzátette, hogy Magyarország meghatározó 
vállalataként a MOL folyamatos kapcsolatban van 
a közlekedés összes résztvevőjével, beleértve 
a kerékpárosokat is.

Horváth Dori Jenő elmondta: „A MOL kiskereskedelem 
folyamatos fejlődésen megy át. Az átépített kutak szá-
mának emelkedése, a folyamatosan megújuló gaszt-
ronómiai ajánlatunk, és most a bringaPONT-ok kialakí-
tása is azt szolgálják, hogy a MOL a kutakra látogatók 
lehető legszélesebb körének igyekszik minőségi, 
kényelmi szolgáltatásokkal, termékekkel megfelelni.”

Demcsák Zsuzsa fontosnak tartja a bringaPONT-okat 
a bicikliző családok miatt: „Számomra a kerékpározás 
akkor lett igazán fontos, amikor a gyerekeimmel együtt 
felfedeztük, hogy ez számunkra a tökéletes hétvégi 
családi kikapcsolódás. Ekkor találkoztam azonban a 
kerékpározás nehézségeivel is Budapesten és környé-
kén. A pihenőhelyek hiánya, a kilyukadt gumi, az eltö-
rött féklámpa és még sorolhatnám. Ezért örülök külö-
nösen annak, hogy a családi kerékpározás egy szinttel 

feljebb léphet a MOL kezdeményezésének 
köszönhetően.” – mondta a műsorvezető.



Üdvözlendő, hogy a kerékpározás egyre népszerűbb és elfogadottabb formája 
a városi és városon kívüli közlekedésnek. Ez azonban, sajnos, nem jelenti azt, 
hogy mindenki tisztában is van a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési sza-
bályokkal. Mielőtt vidáman nyeregbe pattanunk, érdemes átnézni a fontosabb 
rendelkezéseket.

Mi kell a bringára?
Két kerék, egy váz, egy kormány, két pedál meg a lánc. Persze, ezek nélkül nem 
megy, de, mint minden jármű esetében, itt is fontos a látni és látszani elve. 
A KRESZ az alábbi kiegészítőket rendeli használni: fehér színű első, vörös színű 
hátsó lámpa, borostyánsárga fényvisszaverő prizma a küllőkre, két egymástól 
független fék, csengő, lakott területen kívül, illetve rossz látási viszonyok között 
azon belül is fényvisszaverő mellény. Ezek persze nem kőbe vésett szabályok 
(a fixin bajosan találnánk féket), de az elv ettől nem változik: láss, lássanak, és 
meg tudj állni. Ja, és a sisak sem kötelező, de több mint ajánlott.

Hol bringázz?
Szerencsés esetben: kerékpárúton, kerékpársávon (az autóúton felfestett sáv), 
nyitott kerékpársávon (ezt közösen használja kerékpáros és autós), kerékpá-
rosok által is használható buszsávban, gyalog- és kerékpárúton, gyalogos-
kerékpáros zónában, kerékpárnyomon. Fontos: a kerékpárút és a kerékpársáv 
is egyirányú haladásra szolgál, a forgalommal szemben haladni balesetveszé-
lyes (és udvariatlan). Ha gyalogosokkal kell osztozni, vigyázzunk rájuk, tekerjünk 
lassabban, és ügyeljünk, főleg, a gyerekekre. Ha a kerékpársávon autók parkol-
hatnak (nem szerencsés, de gyakran megengedett), tartsunk biztos távolságot 
a figyelmetlenül kinyitott ajtóktól.

Hol ne bringázz?
Ahol ezt tábla tiltja, behajtani tilossal jelzett útszakaszon (kivéve, ha ez alól 
tábla ad feloldást), egyirányú utcában, hacsak nincs jelezve, hogy kerékpárral 

Ha a természetjárás, biciklizés, futás teszi ki a szabadidőd nagy részét, 
vagy ha csak egyszerűen egy megbízható elemlámpára van szükséged, 

válassz fejlámpát, mert így a két kezed szabadon használhatod. 
Az Energizer fejlámpái megbízhatóak, extrém fényerővel és élettartam-

mal rendelkeznek. A fehér Nichia LED-del ellátott, könnyű fej-
lámpánk praktikus útitárs kerékpározáshoz. Állítható gumis 

fejpánttal láttuk el és akár 1 méteres esést is el-
visel. A lámpához lítiumelemet is csomagoltunk, 

így akár 30 órán keresztül folyamatosan 
üzemeltethető elemcsere nélkül.

engedélyezett. Buszsávban és autópályán, illetve a szabályozás sze-
rint járdán sem szabadna bicajozni, de sok olyan szituáció van (pl. 
hidak, felüljárók, nagy forgalmú városi utak), ahol inkább érdemes a 
járdát választani – nem lesz belőle büntetés. 

Hogyan ne bringázz?
Óvatlanul, figyelmetlenül, felelőtlenül, másokat veszélyeztetve. Igaz, 
hogy a bicajos gyors és kis helyen is elfér, de éppen ezért lesel-
kedik rá rengeteg veszély. A bicikli halk – a gyalogos nem hall-
ja meg, nem tud időben ellépni előled. Az autókhoz képest 
kicsi (és nem egyszer túl gyors) – a sofőrök nem vesznek észre. 
Lehet, hogy amikor legutóbb a tükörbe nézett, te éppen a holttérben 
voltál, vagy még nem értél olyan közel, hogy észrevegyen. 

A bicikliút vagy a biciklisáv használata se tegyen túlzottan óvatlanná: sok autós még nem 
szokta meg, hogy a jobbra kanyarodás során lehet mellette egy bringasáv – a kerékpáros-
nak mindig fel kell készülnie a megállásra ilyen helyzetekben. Bringázás közben, főleg nyá-
ron, jólesik meginni egy sört a barátokkal, azonban ne feledd: járművet vezetsz, azaz a bicaj-
ra ugyanúgy nem ülhetsz ittasan, ahogy autóba sem ülnél. A szonda a bringásnál is ugyanúgy 
jelez...

Ácsi, kérem!
Hasítani keresztül a városon, elszáguldani a dugóban araszoló autósok között – valóban 
pompás élmény. Számos kerékpárost elragad azonban a hevület, és hajlamosak figyelmen 
kívül hagyni lámpákat, táblákat. Rossz hír: a piros a bicajosoknak is tilos, a stoptáblánál 
pedig nekik is meg kell állniuk. Azok ugyanis nem véletlenül vannak ott, ahol. Ugyanilyen fon-
tos, hogy a többi járműhöz hasonlóan a bringásnak is jeleznie kell a haladási irányát, tehát a 
kanyarodási szándékot például adott irányba mutató kinyújtott karral. Ezzel a többi közleke-
dőt segítjük, magunkat pedig védjük.

VILÁGÍTÁS

BIZTONSÁGUNK KELLÉKEI:

BiciKliÚt

        KRESZ
RRR
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ITT A NYÁR: ILYENKOR PEDIG SEMMI ÉRTELME MINDEN OLDALRÓL ZÁRT KASZTNIBAN ÜLNI, CSAK 
AZÉRT, HOGY MEGFÁZZUNK AZ EXTRAHIDEGRE ÁLLÍTOTT KLÍMABERENDEZÉSTŐL! INKÁBB SZÍVJUK 
MAGUNKBA AZ ÉLTETŐ NAPFÉNYT, ÉS ÉLVEZZÜK, AHOGY HAJUNKAT JÁTÉKOSAN ÖSSZEBORZOLJA 

A MENETSZÉL! AKÁRCSAK A KABRIÓKKAL KÖZLEKEDŐ SZTÁROKÉT… 

L  �

Will.i.am – Tesla Roadster
A Black Eyed Peas mindenese. Rapper és tucatnyi hangszeren játszó zenész, emellett producer, akinek szakértelmé-

re olyan sztárok tartanak igényt, mind a U2, Usher, Rihanna vagy Britney Spears. Ő azonban nem éri be ennyivel: szí-
nész (X-Men: a kezdetek), divattervező és a politikában is hallatja a hangját. Emellett szorgos jótékonykodó, aki több 

millió dollárt gyűjtött a Haitit sújtó természeti katasztrófa túlélőinek megsegítésére. Will.i.am is a környezettudatos 
sztárok sorát gyarapítja: nem egy benzinfaló monstrummal járkál Los Angelesben, hanem a Tesla cég teljes mértékben 

elektromos roadsterét használja. A 248 lóerős motor villámgyorsan (3,9 mp alatt) és hangtalanul gyorsítja 100 km/h-ra. 
A füstöt pedig el lehet felejteni, ráadásul konnektorból tölthető, és, ami még fonto-

sabb: átlagos használat mellett közel 400 kilométert lehet egy töltéssel 
megtenni.

Ibrahim Afellay – Ariel Atom
Dzsudzsák Balázs egykori eindhoveni csapattársa ma már a 

világhírű FC Barcelona tagja. A holland válogatott vb-ezüst-
érmes támadóját nemcsak félelmetes gyorsaságáról, kiis-

merhetetlen cseleiről és pazar kapu előtti 
megoldásairól lehet felismerni, hanem különle-
ges autójáról is. Az Ariel Atomból eddig kevesebb, mint ezer darab 
készült egy kis angliai manufaktúrában. A kevlár borítás alól kilát-
szik a nyers acélváz, a felfüggesztések a Formula–1 technológiá-

ját idézik, és bizony a menetteljesítmények is. Az autóban a Honda 
által gyártott 2.0 literes i-VTEC motor dolgozik, ami feltöltés nélkül 

is 245 lóerőt ad le. És miután az autó mindössze 408 kg, félelmetes 
a gyorsulása: 2,6 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t.

14 | stílus&lendület | 2011. június
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Victoria Beckham – Bentley Continental GT Convertible
Elkezdődött az amerikai profi labdarúgó-bajnokság, így hát a Beckham család teljes létszámban visszaköltözött Los Ange-
lesbe. A negyedik gyermekét (és első kislányát) váró Victoria a kaliforniai napsütésben egy príma kabrióval járja a metro-
polisz sugárútjait. A hatalmas 12 hengeres, 6,0 literes motor 560 lóerőt ad le, az autó végsebessége pedig 310 km/h körül 
van. Amit persze Amerikában sem lehet élvezni a szigorú közlekedési rendőrök miatt. De talán még ők is megenyhülnének, ha 
meglátnák a fejtámlákba hímzett VB monogramot. 

Beyoncé – Rolls-Royce Silver Cloud 1959
Jay-Z igazi úriember, ráadásul olyan, akinek pompás ízlése van. Ezt nem a nyakában himbálózó méretes aranyláncot nézegetve 
állapítottuk meg, hanem abból a születésnapi ajándékból, amivel még 2006-ban lepte meg akkori barátnőjét, mostani feleségét. 

A ritkaságnak számító, közel egymillió dollárt érő autóból csak néhány darab van a világon, jobbára gyűjtők tulajdonában. A hat-
hengeres, 6,2 literes V8-as motor a maga idejében tiszteletet parancsoló 178 lóerőt képes leadni, és a 2,1 tonnás autót képes volt 

közel 180 km/h-s sebességgel röpíteni. Az utastérben, természetesen, csakis kézzel varrott bőröket, és ugyancsak kézi munkával 
esztergált acél- és fabetéteket találunk. 

Pataki Zita 
MG

Az RTL Klub indulásakor riporteri állásra jelentkezett a csa-

tornához, azok a helyek azonban már beteltek. Sokan tudják 

róla, hogy fontos számára az egészség, ezért is támogatja 

az Egy Csepp Figyelem Alapítvány országos ingyenes szűrőprog-

ramját, az ECSET-et. A tévé vezetése viszont jó érzékkel nem 

engedte, hogy továbbálljon, így azóta tőle (is) tudhatjuk, hogy 

milyen időjárás vár ránk. „Imádom érezni a szelet, a levegőt, a 

szabadságot. Nyáron mindig kétoldalt lehúzott ablakkal autózom, 

hogy egy kicsit kapjak a kabrió-érzésből. Nekem mindegy, hogy 

milyen típusú az a nyitott autó, mert az érzet a fontos, amit ad, és 

az mindegyikben ugyanolyan fantasztikus. De ha mindenképpen 

választani kell, akkor az MG modelljét választanám, amilyen egy 

kedves barátomnak is van.”

közel 180 km/h-s sebességgel röpíteni. Az utastérben, természetesen, csakis kézzel varrott bőröket, és ugyancsak kézi munkával 
esztergált acél- és fabetéteket találunk. 
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26 ÉV UTÁN ISMÉT 
FUTBALLÜNNEP

címlapsztori

HETVENÉVES TÖRTÉNETE SORÁN ELŐSZÖR NYERT 
BAJNOKI CÍMET A VIDEOTON FC! 

A FEHÉRVÁRI FUTBALLKLUB A 2006-OS MAGYAR 
KUPA ÉS A TAVALYI EZÜSTÉREM UTÁN MOST 

ARANYBETŰKKEL ÍRT ÚJABB FEJEZETET A SPORTÁG 
HISTÓRIÁSKÖNYVÉBE. DE VAN-E ESÉLYE 

A VIDINEK A BL-FŐTÁBLÁRA? 

ANDRÉ ALVES, 
GÓLKIRÁLY



 

címlapsztori

FARKAS BALÁZS, 
CSAPATKAPITÁNY

ELEK ÁKOS, 
VÁLOGATOTT



Huszonhat évvel azután, hogy 1985-ben a Sóstói  
Stadionban fogadta a Videoton a Real Madridot az 
UEFA-kupa-döntő első felvonásán, ismét komoly  
futballünnepet rendezhettek Székesfehérváron.  
A Videoton FC megnyerte fennállása első bajnoki címét!

Farkas Balázs csapatkapitány biztos volt az arany-
ban, csak azt nem tudta, mikor jön el az idő: „Amikor 
három évvel ezelőtt megláttam a szakmai stábot, tud-
tam, hogy csak idő kérdése a bajnoki elsőség. A tulaj-
donosok biztosították a lehetőségeket, mi pedig tel-
jesítettük az elvárásokat. Tavaly némiképp csalódást 
okozott a második hely, akkor megígértem: idén nyerni 
fogunk! Tartottam a szavamat, ennek nagyon örülök. 
Utólag elmondhatom, voltak nehezebb időszakok is 
a szezonban, de néhány tavaszi megingástól eltekint-
ve magabiztosan hoztuk az aranyat. Úgy gondolom, 
összességében megérdemeltük az első helyet, hiszen 
az egész évben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtot-
tunk. Korábban nyertem már magyar kupát, ligakupát, 
de értelemszerűen a legutóbbi, a bajnoki arany a leg-
kedvesebb számomra.”

Az ózdi születésű középpályás, Elek Ákos Kazincbar-
cikáról került Fehérvárra. 2008 nyarán igazolta le a 
Videoton, s fél évvel később mutatkozott be az NB I- 
ben. Igazi kiugrást a 2009–2010-es szezon 
hozott. Ekkor Elek a Videoton alapembere lett, 
és az Egervári Sándor irányította utánpótlás-válo-
gatottnak is a tagja lehetett. Mezey György edző 
már akkor megjósolta: rövid idő múlva bemutat-
kozhat az A válogatottban is. És a mesternek iga-
za lett... „Ez az arany eddigi karrierem csúcspont-
ja, de remélem, még ennél is feljebb jutok majd! 
Engem speciel nem nyomasztottak az elvárá-
sok: aki nagy célokat tűz ki maga elé, annak el 
kell viselnie azt, hogy az eredmény elérése olykor 
komoly pszichikai terhet jelent. Ha ez valakinek 
nem megy, akkor válasszon szürke középcsapa-
tot... Egyértelműen a Fradi-meccs volt a fordulópont, 
hiszen a győzelem azt jelentette, jelentősen, hat pont-
ról kilencre növeltük az előnyünket. Ha azon a mecs-
csen kikapunk, sokkal nyíltabb a bajnokság véghaj-
rája. Amikor aztán a Debrecent is legyőztük, már 
sejtettem, hogy mi leszünk a befutók. Mindezt azon-
ban csak akkor hittem el, amikor lefújták a Kaposvár 

elleni találkozót” – fogalmazott Elek Ákos, aki azért 
leszögezte: a BL-szereplés nagyban függ a sorsolás-
tól, a csoportkörbe jutás pedig bravúros lenne, hiszen 
alaphangon ez nem elvárható a magyar bajnoktól. 

Egy csapat hiába jól összerakott, kudarcra van ítél-
ve, ha nincs olyan játékosa, aki a gólokat rúgja, aki a 
kényes szituációkban rendre jó döntéséket hoz. Fehér-
váron ezzel sem volt gond, olyan légióst igazoltak, aki 
nemcsak származását, hanem játéktudását tekintve  

is „igazi” brazil. Alves dos Santos André példát-
lanul jó szériát futott, átlagban majdnem összejött 
neki a meccsenként egy gól. Önmagában már ez is 
elég magyarázattal szolgálna arra, hogy az évben alig 
maradt ki a kezdő tizenegyből. Mindenképpen mellet-
te szól, hogy Alves kifejezetten jó kedélyű csapatem-
ber, aki a közösség kedvelt figurájává vált. „Mivel ez 

életem első bajnoki aranya, ezért jelen pillanatban a 
csúcsot jelenti. Engem a kihívás mindig motivál, most 
is így volt, nem görcsöltem a feladattól. A tavaly  elbu-
kott bajnokság után szerintem a csapatban mindenki 
megtanulta kezelni az esélyesség terhét. Annyit most 
már bevallhatok, hogy igazán csak a Kaposvár elleni 
bajnoki után fogtam fel, hogy megcsináltuk!” – érté-
kelte a szezont a táncos lábú brazil sztár, akinek meg-
tartása kulcskérdés a csapat BL-selejtezős szereplé-
se előtt. 
Hiszen a cél egyértelműen az, hogy a Videoton FC 
megismételje a Ferencváros vagy a Debrecen Bajno-
kok Ligája-szereplését. Hogy a főtáblára kerülés meny-
nyiben illúzió vagy mennyiben realitás, az a következő 
napok kérdése. Ekkortájt derül ki, hogy a bajnokcsa-
pat milyen erősítések mentén képzeli el a követke-
ző szezont. A BL-főtábla ugyanis nemcsak erkölcsi, 
hanem gazdasági siker is. Egy esetleges csoportkörbe 
jutás olyan anyagi lehetőségeket teremthet, amelyről 
egyelőre csak álmodozhatnak Fehérváron.  
A kérdés az, hogy a Vidi milyen állapotban várja majd 
a selejtezőket? A hazai mezőnyben szinte kivételezett 
helyzetben van a Videoton. A főszponzor MOL kiemel-
kedő támogatása, és az eddigi bevételek maximali-
zálása, valamint az erők ésszerű összefogása folytán 
magyar szinten igen masszív költségvetéssel büsz-
kélkedhet a klub. Más kérdés, hogy még ez is mesz-
sze van az európai középvonaltól, ám mindezt szakér-
telemmel, lelkesedéssel és odaadással talán képes 
ellensúlyozni a gárda. 

A kispadon mindenesetre már váltott a bajnokcsapat: 
dr. Mezey György, a „Dottore” elbúcsúzott az arany-
érmes együttestől. „A tulajdonos közölte, lejáró szerző-
désemet nem hosszabbítja meg. Tudomásul vettem. 
Büszke vagyok arra a munkára, amit három és fél év 
alatt a klubnál végeztem. Minden feladatot, amelyet 
rám bíztak, teljesítettem, köszönöm mindenkinek, aki 
ebben segített. Sajnálom, hogy nem tudtam megva-
lósítani a további terveimet, azaz nem tudtam a Vide-
otonnal nemzetközi sikereket elérni, pedig készültem 
erre. Az utolsó mérkőzésig teljes tudásommal szol-

gáltam a csapatot. Ezúton kívánok további sikere-
ket játékosaimnak, a klub vezetőinek, a városnak, 
valamint azt utódomnak!”
A Videoton FC vezetése ezután bejelentette, szer-
ződést kötött Paulo Sousaval. Az egykori világhí-
rű portugál focisztár hároméves periódust vállalt, 
júniusi érkezése után kezdi a csapat felkészíté-
sét a nemzetközi szereplésre. Sousa a portugál 
„aranygeneráció” tagja, 1989-ben U20-as vb-t 
nyert, majd 51-szer szerepelt a nagyválogatottban: 
a Benficával portugál, a Juventusszal olasz bajnok 
lett, sőt:  kétszer Bajnokok Ligáját is nyert, ráadá-
sul két különböző csapattal, s két egymást követő 

évben! 1996-ban a Juvéval, 1997-ben a Dortmunddal. 
Menedzserként az angol másodosztályú Queens Park 
Rangersnél, illetőleg a Leicester Citynél és a wale-
si Swansea Citynél dolgozott. Ha a BL-be kormányoz-
ná a Vidit, akkor ez nem csak a csapatnak lenne kiug-
ró szakmai siker. 

Vincze Attila

„aki nagy célokat 
tűz ki maga elé, 

annak el kell 
viselnie azt, hogy 

az eredmény 
elérése olykor 

komoly pszichikai 
terhet jelent.”

elek Ákos

címlapsztori
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MINT EGY VARÁZSLAT, MONDHATNÁNK, ÉS VALÓBAN, EGY JÓL KIALAKÍTOTT KERT 
OLYAN CSODÁLATOS ERŐVEL KÉPES HATNI AZ EMBERI SZERVEZETRE, HOGY ANNAK 

MÁR MÉRHETŐ HATÁSAIT IS BIZONYÍTOTTÁK. NÉHÁNY EGYSZERŰ TIPP SEGÍTSÉGÉVEL 
SZEBBÉ ÉS ILLATOSABBÁ VARÁZSOLHATJUK A KERTÜNKET.  
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Több ezer éves hagyomány
Az ókori görög hitvilágban a gyógyítás isteneként tisztelték Aesclepiust, szentélyének kertjét pedig gyógyhatásúnak 
tartották. De valószínűleg még ennél is régebbre nyúlik vissza az ősi tudás, mely az embert és a természetet ily 
módon összekapcsolja egymással. Az autódudálást felváltja a lombsusogás és a madárdal, a szmogot a virágillat, 
talpunk alatt nem aszfaltot érzünk, hanem ruganyos talajt és puhán hajladozó fűszálakat. Persze, a kert több mint 
egyszerűen egy csendes zug, ahova jólesik elmenekülni a nagyváros forgatagából. A XIX. században dr. Benjamin 
Rush, a Függetlenségi Nyilatkozat egyik aláírója és az „amerikai pszichológia atyja” már készített feljegyzéseket 
arról, hogy a kertben végzett munka pozitív hatással van a lelki betegségekkel küzdőkre. 

Működik!
Alapvetően elmondható, hogy a kertben töltött idő, vagy különösen az ott végzett munka kivétel nélkül mindenki-
nek jót tesz, hiszen nem csak fizikumunk erősödik tőle. Van-e annál szebb, mint amikor a szemünk előtt nő a fű, a 
virág, a gyümölcs? 
Ahhoz, hogy saját kertünk is egyfajta gyógyító oázissá váljon, nincs szükség orvosi ismeretekre. Alakítsuk úgy sze-
mélyes környezetünket, hogy az kevés munkával is rendben tartható legyen, egy olyan hely, ahova bármikor szíve-
sen visszatérünk. Vagy akár azt is megtehetjük, hogy a munkák oroszlánrészét szakemberekre bízzuk, mi pedig 
épp csak annyit végzünk el, amennyi még jólesik egy kora nyári napsütéses délutánon.

A fűnyírókhoz fajtájuk és 
felhasználási területük szerint az 
alábbi kenőanyagokat ajánljuk: 
– MOL Dynamic Garden 4T 10W–30
– MOL Dynamic Garden 4T 30/40
– MOL Dynamic Garden 2T

sen visszatérünk. Vagy akár azt is megtehetjük, hogy a munkák oroszlánrészét szakemberekre bízzuk, mi pedig 
épp csak annyit végzünk el, amennyi még jólesik egy kora nyári napsütéses délutánon.

1. Szobanövényeinknek is szükségük van fényre, melegre, levegőre és napsütésre, ezért bátran tegyük ki őket a 
lakásból a szabad levegőre. De semmiképpen se feledkezzünk meg a megfelelő víz- és tápanyag-utánpótlásról, 
valamint a 2-3 évenkénti átültetésről.

2. A szomszéd kertje nem lesz zöldebb, ha odafigyelünk a pázsitra. Nagyon fontos, hogy 
a gyepet június végétől ne vágjuk 3-4 cm-nél rövidebbre, mert 

akkor foltokra, kopaszodásra, mohásodásra és gyomokra 
számíthatunk. Ha pedig már szert tettünk arra a bizonyos 
smaragdzöld gyepre, már „csak” locsolni, és időnként táp-
lálni kell, no meg feltétlenül szükségünk lesz egy jó minő-

ségű fűnyíróra.

3. A nyári sütés-főzésnek elengedhetetlen kelléke, hogy a kertünkben is fellelhetőek legyenek a fűszer- és gyógy-
növények. A legkönnyebben tartható és leghálásabb növényeink a bazsalikom, a borsmenta, a citromfű, a kamilla, 
a lestyán, a levendula és a tárkony.

4. A kertbe vezető teraszt is feldobhatjuk egy vagy több balkonládával. Előnye, hogy könnyen kialakítható, beültet-
hető, és kedvünk szerint cserélhetjük benne az egynyári és idénynövényeket. Ilyenek a begóniafélék, a tátika, 
a kokárdavirág, vagy anyáink kedvence, a pistike, más néven törpe nebáncsvirág.

5. A nyár elengedhetetlen kelléke az árnyék.  A legjobb árnyékoló futónövény a szőlő, a borostyán és a trombitafo-
lyondár, ami általában narancssárga színben pompázik.

6. Sokan úgy gondolják, hogy sziklakertet csinálni bonyolult, miközben az egyik leghálásabb kultúra lehet a ker-
tünkben. Nem is kell magasra építeni ahhoz, hogy meglegyen a varázsa. Tegyünk bele metélőhagymát, törpe 
haranglábat, kínai törpe tollbugát, kerti pázsitviolát.

7. Igaz, a tavaszi rügyfakadásról már lemaradtunk, de a hónap elején még bátran ajánljuk a szamóca, a málna, 
a ribizli, az eperfa és a fügefa ültetését. A saját kertünk termése mindig finomabb lesz bármi másnál. 

8. A nyári bogarak, rágcsálók, pockok sokszor megkeserítik az életünket. Ha kicsit szemfülesek vagyunk, ellenük 
is tudunk védekezni. Szúnyogriasztó hatása van a kakassarkantyúnak, a vakondok pedig messzire elkerülik a gya-
logbodzát, az ecetfát, a nagy sárfüvet és a császárkoronát.

9. A nyár nem múlhat el illatok nélkül, ezért íziben ültessünk kardvirágot, amelynek hagymáit június végéig tehet-
jük földbe. Az egyik legkedvesebb illatú növény a nyári orgona.

10. A legprofibbak akkor leszünk, ha minden munkafolyamatot és kezelést a rendelkezésre álló bio- és környe-
zettudatos lehetőségekkel oldunk meg. Ne ijedjünk meg az apró tetvektől, mert egy gerezd földbe dug-
gatott fokhagyma csodákra képes ellenük, különösen, ha növényeinket áztatott csalánlevéllel 
is permetezzük, a hangyák elleni harcban pedig bevethetjük a konyhai kávézaccot.

10 tipp a vonzó és színes kertért

smaragdzöld gyepre, már „csak” locsolni, és időnként táp-
lálni kell, no meg feltétlenül szükségünk lesz egy jó minő-



GasztroNÓmia

A SOK HŰVÖS NAP ÉS ESŐS IDŐSZAK UTÁN 
VÉGRE HÉTÁGRA SÜT A NAP. IRÁNY A KERT 

VAGY A TERASZ! MI SEM LEHET KELLEMESEBB, 
MINT EGY BARÁTI VAGY CSALÁDI KÖRBEN, 

A SZABAD ÉG ALATT KÖZÖSEN ELKÉSZÍTETT 
ÉS ELKÖLTÖTT VACSORA. NE VÁRJON 

MÁSOKRA, LEPJE MEG VENDÉGEIT AZ IDEI 
NYÁR ELSŐ KERTI PARTIJÁVAL! A SIKER 

ÉRDEKÉBEN MI TÁLCÁN KÍNÁLJUK ÖNNEK 
A LEGFINOMABB ÉS A LEGKÖNNYEBBEN 

ELKÉSZÍTHETŐ GRILLÉTELEKET. 

VÉGRE ITT A NYÁR!
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Padlizsán grillen
Hozzávalók: 2 db közepes padlizsán, 2 nagyobb mozzarella, 20 dkg pármai son-
ka, 1 csokor friss bazsalikom. A mártáshoz: 5-6 db nagyobb hámozott paradi-
csom, cukor, só, bors, Cayenne-bors. 

Elkészítés: A padlizsánt hosszában fél centi vastag szeletekre vágjuk és meg-
sózzuk. 10 perc elteltével a folyadékot letöröljük a padlizsánról. Enyhén barnára 
grillezzük, majd ráteszünk egy szelet sonkát és feltekerjük. A tetejére egy szelet 
mozzarellát helyezünk, és fogpiszkálóval átszúrjuk. A mártáshoz a paradicsomo-
kat szétnyomjuk villával, majd egy lábasba tesszük. Fűszerezzük, felforraljuk és 
meglocsoljuk vele a padlizsántekercseket. Apróra vágott bazsalikommal tálaljuk.

Az eredeti Cézár-saláta 
– csirke és majonéz nélkül

Hozzávalók: 2 fej római saláta, 1 dl olívaolaj, 1 szardella, 1 tojás, 1 gerezd fokhagyma, 
1 szelet kenyér, 1 kiskanál mustár, pár csepp Worcester-mártás, parmezán.

Elkészítés: A nyers tojást és a szétnyomott 
szardellát összekeverjük. Beletesszük az 

olaj nagy részét, egy pici mustárt és a 
Worcester-mártást, majd beleforgácsol-

juk a parmezánt. Ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk, és az össze-
tépkedett salátalevelekre 

öntjük. A kenyeret felkoc-
kázzuk, és a felaprított fok-
hagymán megpirítjuk némi 

olívaolajon. Végül ezt is a 
salátához keverjük, és már 

fogyaszthatjuk is. 

Majonézes ráksaláta zellerrel és almával
Hozzávalók: 10 dkg főtt zeller, 1 nagyobb alma, 25 dkg tisztított, előfőzött, fagyasztott apró koktélrák (konzerv is lehet), 1 evőkanál dióbél, 1-2 kiskanál 
konyak, fél citrom leve, 0,5-1 dl sűrű főzőtejszín, 5-6 evőkanál majonéz, fél mokkáskanál Cayenne-bors, fél fej saláta.

Elkészítés: A főtt zellert az almával együtt gyufaszálnyi csíkokra metéljük, majd a szobahőmérsékleten felengedett és lecsöpögtetett rákhúst és a durvára 
vágott diót hozzáadjuk. A konyakot, a citromlevet és a tejszínt a majonézbe keverjük, Cayenne-bors, fűszerezzük, majd az előkészített hozzávalókat belefor-
gatjuk. Tálaláskor a salátát metéltre vágjuk, tálra vagy kelyhekbe szórjuk, és a ráksalátát ráhalmozzuk.

N  
 



Kisütöttük: ide vele!
Ha olajban sütne finomságokat, a használt sötőolajat már 
100 MOL-benzinkútnál leadhatja. Egyetlen csepp használt 

étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet, ne öntse 
a lefolyóba! A programban részt vevő kutak listája 

már a www.mol.hu-n megtalálható.

GasztroNÓmiaGasztroNÓmia

Csípős csirkeszárnyak 
Hozzávalók: 16 csirkeszárny, 2 evőkanál citromlé, 250 ml csili-
szósz, 4 evőkanál méz, só, bors, 2 gerezd zúzott fokhagyma. 

Elkészítés: A citromlevet összekeverjük a mézzel és a csiliszósszal, 
valamint a zúzott (vagy finomra vágott) fokhagymával, majd 

sózzuk, borsozzuk. 
A csirkeszárnyakat a páclével meglocsoljuk, és egy 
napra a hűtőbe tesszük. Grillen jó pirosra sütjük mind-

két oldalát.

Grillezett gombafejek
Hozzávalók: 8 nagy gombafej, olívaolaj, 

1/2 csokor petrezselyem, bors, 20 dkg fetasajt.

Elkészítés: A gombát megtisztítjuk, közepét kiszedjük, és olajjal meg-
kenjük. A fetasajtot összekeverjük az apróra vágott petrezselyemmel, 

borssal és belemorzsoljuk a gomba közepébe. Alufóliára tesszük és így 
sütjük meg a grillen. 

Mustáros sertéstarja
Hozzávalók: 3 kg sertéstarja, 24 dkg nem csípős dijoni mustár, 2,5 dkg fokhagyma-granulátum 

(természetes, nem ízfokozós), 2 csomag friss majoránna, 1 evőkanál őrölt római kömény, 
2 evőkanál őrölt kömény, 3-4 dl olaj (amennyit felvesz).

Elkészítés: A páchozvalókat jó alaposan elkeverjük, hogy minél homogénebb legyen. A húst vastagabb szeletekre 
vágjuk, nem klopfoljuk ki, csak kézzel megnyomogatjuk. Egy zárható doboz alját kikenjük a páccal, belehelyezzük 
a húsokat, majd minden réteget megkenünk fűszeres, olajos mustárral. Lezárjuk a dobozt, és 2-3 napra a hűtőbe 
tesszük. Sütés előtt minimum egy órával elővesszük, hogy a hús ne legyen hideg, amikor a rácsra/tárcsára kerül. 

Sütése ízlés szerint történik, köretnek saláta, kovászos uborka vagy friss kenyér ajánlott.



Martin Luther King a Broadwayn!
Az emberi jogok egyik legnagyobb harcosának, Martin Luther Kingnek szerepében 

mutatkozik be idén ősszel – szeptember 22-én – a Broadwayn az eddig leginkább fil-

mekből ismert színész, Samuel L. Jackson. A Katori Hall által írt darab ősbemutatója 

2009-ben Londonban volt, és Martin Luther King 1968-as meggyilkolása előtti utolsó 

estéjét mutatja be. A darab producerei egyszerre érzik borzongatónak és megtisztelő-

nek, hogy a 62 éves színész szerepet vállalt a darabban, és így a nézők testközelből cso-

dálhatják meg színészi játékát. Egyes hírek szerint az Oscar-díjas Halle Berry szereplése sem kizárt. Ha 

hinni lehet a pletykáknak, az egykori James Bond lánynak a rendező egy szobalány szerepét kínálta fel, 

aki éppen szolgálatban volt a memphisi szállodában a 39 éves King meggyilkolásának előestéjén. 

Frédi kékben, 
Vilma pirosban 

Kínai kutatók eredtek a férfiak és a nők kedvenc színvá-
lasztása nyomába. Az eredmények a sztereotípiákat erő-

sítették: az esetek többségében a férfiak a kéket és a zöl-
det, míg a nők a pirosat és árnyalatait választották első 

helyre tizenegy szín közül. Személyiségteszttel kombinálva már 
árnyaltabb a kép. Az introvertált férfiak például kedvelték még a 

citromsárgát, a derűlátó hölgyek gyakran voksoltak a narancs-
sárgára. A praktikus kínai tudósok azt vallják, hogy a férfi-női 

munkamegosztás az oka mindennek: a férfi a sikeres vadászat 
reményében a derült égnek örült leginkább, ezért helyezi előre a 
kéket. A nő a gyűjtögetés révén hamar megtanulta, hogy az iga-

zán tápláló az érett piros gyümölcs, ezért ő a vörös 
árnyalatait látja szépnek. 

Frédi kékben, 
Vilma pirosban 

Kínai kutatók eredtek a férfiak és a nők kedvenc színvá-
lasztása nyomába. Az eredmények a sztereotípiákat erő-

sítették: az esetek többségében a férfiak a kéket és a zöl-
det, míg a nők a pirosat és árnyalatait választották első 

helyre tizenegy szín közül. Személyiségteszttel kombinálva már 
árnyaltabb a kép. Az introvertált férfiak például kedvelték még a 

citromsárgát, a derűlátó hölgyek gyakran voksoltak a narancs-
sárgára. A praktikus kínai tudósok azt vallják, hogy a férfi-női 

munkamegosztás az oka mindennek: a férfi a sikeres vadászat 
reményében a derült égnek örült leginkább, ezért helyezi előre a 
kéket. A nő a gyűjtögetés révén hamar megtanulta, hogy az iga-

zán tápláló az érett piros gyümölcs, ezért ő a vörös 
árnyalatait látja szépnek. 
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Kis HírEK

Sir Elton újra 
Las Vegasban
Szeptember 28-tól három 
éven át újra Las Vegasban, a 
Ceasars Palace Colosseumá-
ban lép fel Million Dollar Pia-
no című műsorával Sir Elton 
John. Az ötszörös Grammy-díjas 
brit zeneszerző-énekes első tizenhat fellépésére a 
jegyeket már április 25-től megvásárolhatják a rajon-
gók. Diana hercegnő kedvenc lovagja 2009 áprilisá-
ban fejezte be The Red Piano című koncertsorozatát, 
amelyet eredetileg három évre terveztek 75 fellépés-
sel. Az óriási érdeklődésre való tekintettel azonban 
meghosszabbították a sorozatot, így Sir Elton továb-
bi két éven át szórakoztatta a nagyérdeműt összesen 
241 koncerttel.

Drágaköves ütővel 
gurít nagyot az Odyssey Golf
Egyetlen darab készült az Odyssey Golf exkluzív golfütőjéből, és potom 100 000 fontért 
(kb. 31 millió Ft) akár a miénk is lehet a Harrods áruház ritkasága. A szuperdrága gurítónak 
18 karátos fehéraranyból készült az ütőfeje, míg a többi részét 240 rubinkő és 378 kisebb 
gyémánt borítja. A kizárólag gyűjtőknek készült darab ötlete a világszerte elismert ékszerész, 

Theo Fennel és az Odyssey & Callaway’s EMEA marketingigazgatója, Nick McInally fejéből 
pattant ki. A gyártó tervei szerint az alapokat adó ütő sorozatgyártását hamarosan meg-
kezdik, azonban a gyémántberakásos luxusdarab továbbra is egyedi maradna. Ez az extra 
golfütő remekül mutat majd a gyűjteményben, bár önmagában nem jelent garanciát 
a sikerre a sportágban remekelni vágyóknak. 



Sean Penn szíve 
Scarlettért dobog?
Scarlett Johansson túl van Ryan Reynoldson!  A 26 éves színész-
nő tavaly decemberben vált el egykori férjétől, de szíve máris 
kész egy újabb szerelemre. Ezt bizonyítja, hogy többször is meg-
hitt közelségben kapták lencsevégre a bájos sztárt a nála jóval 
idősebb, Oscar-díjas Sean Pennel. Nemrég együtt utaztak Mexi-
kóba egy romantikus kalandra, majd Los Angelesben egy kubai 
étteremben lesték meg őket a paparazzik. A két sztár egyelő-
re tagadja a viszonyt, de akkor mit keres Johannson kisasszony 
lába Penn ölében?

Kis HírEK

Virgin Galactic 
– halandók az űrben!

Még nem késő helyet foglalni a 410 vállalkozó szellemű asztronauta 
között, akik a Virgin Galactic fedélzetén először indulhatnak az űrbe uta-
sokat szállító járatokon. Lassan tehát valósággá válik az álom: az űruta-
zás már nem csak a milliárdosok kiváltsága lesz. Dennis Tito 20 millió 
dollárt, Charles Simonyi már 35 milliót, míg a 2009 őszén utoljára uta-
zó kanadai Guy Laliberté, a Cirque du Soleil alapítója már 40 milliót fize-
tett az űrkalandért. A lemezkiadóval és légitársasággal is büszkélkedő 
Virgin tulajdonosa, Richard Branson azzal a céllal hozta létre a Virgin 
Galactic nevű céget, hogy már akár 200 ezer dollárért bárki űruta-

zó lehessen.  A tervek szerint a világűr határának számító 100 kilo-
métert meghaladó magasságig tartó űrkaland résztvevői a 

két és fél órás út során öt percig élvezhetnék a súlytalan-
ság állapotát. 

A tibeti masztiff 
a legdrágább

Egy tündéri 11 hónapos vörös szőrű tibe-
ti masztiff lett a világ legdrágább kutyája 
10 millió jüanos, azaz 300 millió forintos 

árával. A Big Splash névre hallgató jószág 
új gazdája egy neve elhallgatását kérő 

észak-kínai szénmágnás lett. A nem éppen 
olcsó kutyus tenyésztője a kínai Lu Liang 

10 éve foglalkozik masztiffokkal, és maga 
sem gondolta, mikor belevágott az üzletbe, 
hogy egyszer ennyiért vásárolnak tőle köly-

köt. Liang szerint a milliárdos remek üzle-
tet csinált a vétellel, hiszen a Hong Dong 

becenevű kan akár már néhány éven belül 
visszahozhatja az árát.  Nem Big Splash az 

első méregdrága eb, korábban egy másik 
tibeti masztiff tartotta a világ legdrágább 

kutyája rekordot. 

Testtel töltött telefonok
A Georgia Technológiai Intézet egyik tudósa, dr. Zhung Lin Wang olyan technológi-
ával kísérletezik, amelynek segítségével elviekben testmozgással lehetne tölteni 
a mobiltelefonokat és egyéb kisebb elektromos eszközöket. Az elképzelés lénye-
ge leegyszerűsítve annyi, hogy olyan miniatűr vezetékeket lehetne építeni a ruhák-
ba, amelyek áramot termelnek, ha mozgatják őket. Ezek a nanogenerátorok olyan 
apró vezetékekből állnak, amelyek még az emberi hajszálaknál is jóval vékonyab-
bak, ezért azokat tulajdonképpen észrevehetetlenül lehetne beleszőni bármilyen 
ruhaanyagba. Az ötlet már csak azért is izgalmas, mert végső soron még arra is 
buzdíthatna minket, hogy többet mozogjunk. Hiába nincs időnk vagy kedvünk, ha 
egyszer a telefonunknak szüksége van a feltöltődésre...

 2011. június | stílus&lendület | 25



FEsztiVÁloK

A FESZTIVÁLOK VILÁGA EGY KÜLÖNLEGES VILÁG. A ZENE ÉS AZ EMBEREK 
KÖZVETLENSÉGE EGY OLYAN EGYEDÜLÁLLÓ MILIŐT TEREMT A TÖBBNAPOS 

BULIKNAK, AMIÉRT MINDEN ÉVBEN ÚJRA ÉS ÚJRA ELLÁTOGATUNK 
EZEKRE A VARÁZSLATOS RENDEZVÉNYEKRE. A VÁLTOZATOS ZENEI 

FELHOZATALNAK ÉS A HAZAI FESZTIVÁLOK SOKSZÍNŰSÉGÉNEK 
KÖSZÖNHETŐEN IDÉN NYÁRON IS BIZTOS, HOGY MINDENKI MEGTALÁLJA 
MAJD KÖZTÜK A KEDVÉRE VALÓT, AHOL AZ A ZENEI STÍLUS KÉPVISELTETI 

MAGÁT, AMELY A LEGKÖZELEBB ÁLL HOZZÁ. GYŰJTSÜK ÖSSZE 
BARÁTAINKAT, ÉS LEGALÁBB ERRE A NÉHÁNY NAPRA LEGYÜNK EGY 

KICSIT ŐRÜLTEK, EGY KICSIT MEGGONDOLATLANOK ÉS SZÓRAKOZZUNK 
FELHŐTLENÜL!

AZ IDEI 
NYÁR LEGJOBB 

BULIJAI
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VOLT Fesztivál
Sopron, 2011. június 29. – július 2. 

A VOLT Fesztivál Magyarország második legnagyobb könnyűzenei fesztiválja, amelyet 1993 óta, minden évben 
megrendeznek Sopron városában. A rendezvény zenei kínálata rendkívül sokszínű: a rock-, az elektronikus, 

a világzenei és a jazzkoncertek mellett szinte minden létező műfaj képviselői megtalálhatók. A VOLT színpadán 
olyan világsztárokként számon tartott, neves előadók is fellépnek idén, mint a My Chemical Romance, a Thirty 

Seconds to Mars, a Sum 41, Moby, a Pendulum, a Primus, vagy Paul Kalkbrenner.  De a változatos kínálat részét 
képezi még Emir Kusturica, az Asian Dub Foundation, a Mahala Rai Banda, Lo’Jo és a Figli di madre Ignota. 

A VOLT Fesztivál szervezői a hazai és külföldi vendégeket számos programmal és eseménnyel várják Sopronba: 
„VOLT Hungarikum Top 10” címmel kiállítást is szerveznek.

Info: www.sziget.hu/volt

AZ IDEI AZ IDEI 
NYÁR LEGJOBBNYÁR LEGJOBB

BULIJAIBULIJAIC 
 

További fesztiválok:
Pannónia Fesztivál
 Várpalota, június 9–13.
Nemzetközi Gastroblues Fesztivál
 Paks, június 23–3.
Exit Fesztivál
 Novi Sad, Szerbia, július 7–10.
EFFOT
 Szolnok, július 12–17.
Hegyalja Fesztivál
 Rakamaz–Tokaj, július 13–17.
Campus Fesztivál
 Debrecen, július 20–24. 
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SZIN
Szegedi Ifjúsági Napok

Szeged, 2011. augusztus 24–28. 

Szegedet a fesztiválok városának is nevezik, sokrétű rendezvényei közül azonban 

magasan kitűnik a SZIN, mely már 1968 óta kerül megrendezésre. A szervezők idén 

is meghívták a legjobb hazai csapatokat, de számos külföldi világsztárt is, s ahogy 

az egy pezsgő egyetemi várostól elvárható, a bulik idén is fergetegesek ígérkeznek! 

A fellépők között olyan neveket találunk, mint a Goulash DJ’s, a Loco and Jam és 

a Depresszió, de a lista folyamatosan bővül. Az Újszegedi Partfürdő a rendezvény 

tökéletes otthonaként üzemel, hiszen itt minden adott a felhőtlen szórakozáshoz, 

de Szeged városa is számos látnivalót tartogat a fesztiválozók számára. A SZIN idén 

sem okoz majd csalódást senkinek, hiszen a fergeteges programok és a környezet-

tudatos megoldás, melyek egyedülállóvá teszik ezt a rendezvényt a magyar fesztivá-

lok között, most is a megszokott színvonalon kerülnek majd tálalásra!

Info: www.szin.org

Még csak ötödik alkalommal kerül meg-
rendezésre a Heineken Balaton Sound 

Fesztivál, mégis évről évre nagyobb vára-
kozás előzi meg a magyar tenger partján 
tartott többnapos fesztivált.  2011 nya-

rán megőrülhetünk az Underword, a 
Portishead, Snoop Dog, Mika és Tiesto 
zenéjére is. A techno szerelmesei szá-

mára igazi gyöngyszemeket tartogat a ren-
dezvény Jeff Mills, Len Faki és Paul Ritch személyében, 

de az is garantált, hogy Guy J, Bill Patrick, 
Marc Antona, Mendó, az Aeroplane, 

valamint a The Asteroids 
Galaxy Tour sem okoz 
majd csalódást, akik 

szintén a Balaton Sound 
világszínvonalú programjának részét képezik. 

Info: www.sziget.hu/balatonsound

Sziget Fesztivál
Budapest, Óbudai-sziget, 2011. augusztus 10–15.

A Sziget Fesztivált senkinek sem kell bemutatni, mégis évente előrukkol valamilyen új megoldással, amire érdemes oda-
figyelni! Idén például új helyszínekkel bővül – ilyen például az Európa Színpad, ahol kontinensünk országainak azon ban-

dái mutatkoznak be, amelyek hazájukban már a legismertebbek közé tartoznak, de a nemzetközi színtéren még nem 
értek el igazán átütő sikereket. A Világzenei Nagyszínpad jó szokása szerint a műfaj újabb durranásait és nélkülözhetet-
len nagyágyúit hozza majd el, a Pop-Rock Nagyszínpadon pedig a világ minden táján ismert és népszerű előadók lépnek 

majd fel, úgy mint a Good Charlotte, The Chemical Brorthers, Amy Winehouse, vagy éppen a Kasabians. Az A38-WAN2 
Színpadra ezúttal is trendi és kultikus előadók sokaságát ígérik a szervezők, míg a Party Arena éjszakán-
ként a DJ-k és a partikultúra fellegváraként üzemel majd. A kemény zenék rajongóinak nagy örömére az 

eddigi sátor helyett egy Szabadtéri Nagyszínpadot kap a rock és metal műfaj, ahol naponta két nemzetközi 
és két hazai sztár szórakoztatja majd a fesztivál látogatóit, köztük a Deftonesszal és a Motörheaddel. 

Info: www.sziget.hu

C 
 

Heineken 
Balaton Sound Fesztivál

Zamárdi, 2011. július 7–10.



Programok – Fesztiválok

CD
Vágja ki, és küldje vissza címünkre 

(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) 
június 15-ig ezt a nyereményszelvényt, 

hogy megnyerhesse Adam Lambert,
Glam Nation Live című CD-jét. 

Előző számunk nyertese: Balog Pál, Békéscsaba. 
Nyereménye: Madcon

Contraband című CD-je.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 

JÁTÉK!

Moholy-Nagy László –  ̄ e Art of Light
LUDWIG MÚZEUM, BUDAPEST 2011. JÚNIUS 9. – SZEPTEMBER 25.
Moholy-Nagy László, a modernista művészet kulcsfigurájának 
szerteágazó művészeti tevékenységét a fény motívuma köré szer-
vezi ez a kiállítás. Több mint 130 festmény, fekete-fehér és szí-
nes fotók, filmek és grafikai tervek szerepelnek a válogatásban 
az 1922 utáni időszakból, amely egybeesik a fotogram műfajá-
nak kidolgozásával és a Bauhausban eltöltött évek nagy hatású 
művészetelméleti munkásságával.

Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT)
2011. JÚNIUS 9–18., PÉCS

A 11. alkalommal megrendezett színházi seregszemlén az elmúlt 
évad legjobb előadásait nézhetik meg a műfaj barátai a Pécsi Nem-

zeti Színházban. A háromtagú zsű-
ri a hazai és határontúli magyar 
színházak közel 160 előadásából 
szemezgetve választotta ki azt a 
11 előadást, melyek között meg-
találjuk a Nemzeti Színház Három 
nővér, a Bárka Színház Nehéz, 
vagy a Pintér Béla Társulat Szu-
tyok című produkcióját. A POSZT 
emellett idén is készül úgyneve-
zett off-programokkal, azaz töb-
bek között – a vers enyen kívüli
 – előadásokkal, koncertekkel, 
felolvasásokkal.  

Joe Cocker-koncert
2011. JÚNIUS 5., PAPP LÁSZLÓ SPORTARÉNA

Több mint 40 évvel zenei karrierjének kezdete 
után Joe Cocker sokadjára tér vissza a zenei élet-
be, mellyel minden alkalommal óriási visszhan-
got vált ki. A többszörös Grammy-, Golden Globe- 
és Oscar-díjas előadó nemrég új stúdióalbummal 
jelentkezett, melynek jutalomturnéja hatalmas 
siker Londontól Moszkváig: a lenyűgöző hangulatú 
koncerteken mindenhol tomboló tömegek ünne-
pelik a 66 éves énekest.

KUltÚra
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Foo Fighters
Wasting Light
SONY
A Foo Fighters rég várt albuma 
magabiztosan hozza a csapattól 
elvárt színvonalat. A korong érde-
kessége, hogy a zenei anyagokat 
analóg módon rögzítették az éne-
kes, Dave Grohl garázsában. 
A számítógépek és utómunka hiá-
nyának köszönhetően egy megle-
hetősen erős album jött létre, mely 
több mint 15 éves karrierjük egyik 
meghatározó pontja. 

Disney
Lemonade Mouth
EMI
A High School Musical és a Camp 
Rock sikerei után most új zenés-
táncos filmmel állt elő a Disney. 
A történet ezúttal is egy gimis csa-
patról szól, egész pontosan öt fia-
talról, akik egy véletlenszerű talál-
kozás során elhatározzák, hogy 
együttest alapítanak. A film dalai-
ból összeállított CD jó ideig 
egészen biztosan a tinik 
kedvence lesz…

 
Ákos
Utazó
WARNER MAGNEOTON
Ákos legfrissebb albumán az Utazó 
című szerzemény mellett a platinale-
mezes és Fonogram-díjas, 
A katona imája című album dalainak 
több verziója szerepel. A koncert-
felvétel és a remixek mellett Ákos 
francia felkérésre írott nagyzeneka-
ri szerzeménye is ezen a kiadványon 
hallható először. A DVD-oldalon min-
den dal sztereóban és kétfajta kódo-
lású hanggal is megtalálható. 

Adam Lambert
Glam Nation Live
SONY
Lambert debütáló albuma több 
mint 1 millió példányban kelt el világszerte, s az 
egykori American Idol egy csapásra szupersztár-
rá vált. A Glam Nation Live címmel kiadott, az 
indianapolisi Clowes Hallban tavaly augusztusá-
ban rögzített koncertvideó 12 dalt, valamint egy 
bónuszráadást tartalmaz. Köztük van Adam leg-
nagyobb slágere, a Grammy-díjra jelölt Whataya 
Want From Me, valamint a rajongók által leginkább 
kedvelt számok, az If I Had You és a Ring Of Fire.

Balatour
2011. JÚNIUS 18., BALATONLELLE

A balatoni programok új szenzáció-
jaként, hagyományteremtő szándék-
kal rendezik meg a települések vitor-
lásversenyét, melyen a nevező hajók 

egy-egy település, civil szervezet 
vagy egyesület képviseletében mér-

kőznek meg az értékes nyereménye-
kért. A verseny ideje alatt a parton 

maradt szurkolók is megmérettethe-
tik magukat, például a helyi speciali-

tások főzőversenyén. Eközben színes 
programok és folyamatos előadások 

biztosítják az önfeledt szórakozást 
minden korosztály számára. 



Mozi Könyv

DVD   KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

A PAP – Háború a vámpírok ellen 3D
INTERCOM

Évszázadok óta dúl a háború emberek és vámpírok 
között. A végső vámpírháború veteránja, a legendás 
katonapap (Paul Bettany) visszavonultan él az egyik 
utolsó emberi városban, a magas falakkal körülvett 
erődítményben, amelyet kemény kézzel irányít az 
egyház. Ám egy vámpírhorda elrabolja az unokahú-
gát (Lily Collins), ő pedig megszegi szent esküjét, és 
a nyomukba veti magát. A végtelen sivatagba vezető 
hadjáratán elkíséri őt a lány vőlegénye, a nyughatat-
lan seriff és egy katonapapnő, aki nem evilági tudá-
sát is fegyvernek használja. Posztapokaliptikus wes-
tern-horror a Légió rendezőjétől.
Mozibemutató: 2011. június 9.

Chris Cleave: Méhecske
ATHENEUM
Andrew és Sarah, a középko-
rú brit házaspár Nigériába uta-
zik, ahol találkoznak egy bájos 
kislánnyal, Méhecskével és nővérével, akik az 
olajban gazdag Niger-delta vidékén élnek. Az 
ásványi kincsekért folytatott véres konfliktus 
a küszöbön áll. Méhecske csupán a véletlen-
nek köszönheti, hogy el tud menekülni Ang-
liába. Andrew öngyilkos lesz, a 16 éves lány 
pedig ott áll Sarah ajtaja előtt: a segítségét 
kéri, hogy megkaphassa a brit állampolgár-
ságot. A bűntudat, a szeretet, a félelem és a 
megbocsátás szövi újra kettejük kapcsolatá-
nak kusza hálóját. 

JÁTÉK!

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

június 15-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy 
megnyerhesse Chris Cleave: 

Méhecske című könyvét. 
Előző számunk nyertese: Kucseráné Koncz Erzsébet, Nézsa. 

Nyereménye: Az indiánok – Mi micsoda című könyve.

HANNA – GYILKOS TERMÉSZET
INTERCOM 
Hanna egyszerű kamaszlánynak látszik, de olyan 
erős, gyors, ravasz és kitartó, mint egy profi zsol-
dos katona. Apja, a CIA egykori ügynöke Finnország 
néptelen tundráin nevelte fel. Amikor a férfi úgy érzi, 
hogy a lány felkészült, visszaküldi a civilizált világba, 
és egy feladatot bíz rá. Hanna egy számára teljesen 
ismeretlen közegbe kerül, nyomában kegyetlen ügy-
nökökkel és egy titokzatos nővel (Cate Blanchett). 
Ám eközben egyre többet kénytelen megtudni saját 
múltjáról, de vár rá némi meglepetés is…
Mozibemutató: 2011. június 16.

Váncsa István: Lakoma
VINCE
„Váncsa el tudja velünk hitetni, hogy 
érdemes belevágnunk, és már két 
nappal a tervezett fogyasztás idő-
pontja előtt venni egy mirelit fácánt” – írja Ester-
házy Péter a könyv ajánlásában. Váncsa István új 
szakácskönyve a Lakoma című sorozat első darab-
ja, amely a mediterráneumból a görög, török, cipru-
si, libanoni, marokkói, tunéziai és máltai konyhákat 
fogja át, 650 különlegesen finom recepttel. 

Weöres Sándor: Zimzizim
TERICUM
Éc, péc, kapuléc, Csimpilimpi, hová 
mész? Sehallselát Dömötör, buta 
volt, mint hat ökör... A magyar gyermekek generáci-
ói számára ismert és szeretett sorok. Weöres Sán-
dor költészete szinte kimeríthetetlen olyan emberi 
és költői értékekben, amelyek a gyerekek számára 
is hozzáférhetőek. 
 
Joanna Bator: Homokhegy
MAGVETŐ
A Homokhegy három nő történe-
te, mely átível a huszadik század 
második felén. Indulat, harc és 
vágyakozás, halál és újrakezdés, az 
emberlét bonyolult egyszerűsége – Joanna Bator 
regényében mindez álomszerűen bájos és szívfa-
csaróan valóságos.

A király beszéde
Budapest Film
Miután bátyja, VIII. Eduárd lemond, 
György vonakodva foglalja el Ang-
lia trónját. Különös probléma sújtja: 
meglehetősen dadog, ezért retteg 
a nyilvános szereplésektől. Beszéd-
hibájának legyőzéséhez elfogadja 
egy beszédterapeuta, Lionel Logue 
segítségét. A specialista módsze-
reinek köszönhetően György önma-
gára talál, olyannyira, hogy végül 
bátran vezeti országát, Nagy-Bri-
tanniát a II. világháború zavaros 
időszakában.

Azután
Pro Video
George amerikai munkás, akit gye-
rekkora óta különleges kapcsolat 
fűz a holtak világához. Marie fran-
cia újságíró, akinek egy halálközeli 
élmény alapjaiban változtatja meg 
a gondolkodását. Marcus londo-
ni iskolás, aki a hozzá legközelebb 
álló személy elvesztése után két-
ségbeesetten keresi a válaszo-
kat az őt gyötrő kérdésekre. Végül 
útjaik összefutnak, életüket pedig 
örökre megváltoztatja a meggyő-
ződés: a halál nem a vég…

Gulliver utazásai
Warner 
Lemuel Gulliver igazi kisember. 
Pedig egy nagy New York-i újság-
nál dolgozik – igaz, csak a pos-
tázóban. Valahogy mégis ráveszi 
elérhetetlennek tűnő szerelmét, 
az utazási rovat szerkesztőjét, 
szervezze meg, hogy a Bermuda-
háromszögből tudósíthassa lapját. 
Gulliver utazása közben hajótörést 
szenved egy különös törpekirály-
ságban, aztán részt vesz a helyiek 
háborújában és békéjében.



ÉLESÍTSD A SZEMED!
A lánynak csak egy tükörképe van, a többi 

hamisítvány. Válaszd ki az igazit!

FEJtÖrŐ
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A rejt vény meg fej té sét június 15-ig kér jük nyílt le ve le ző la pon szer kesz tő sé günk cí mé re be kül de ni (Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.). Májusi rejtvényük helyes megfejtése: HÁT ÉN IMMÁR 
KIT VÁLASSZAK. Júniusi rejtvényünk megfejtői között könyveket és CD-ket sorsolunk ki. A májusi nyertesek: Németh Viktória, Sopron; Török Barnabás, Szekszárd; Széll Alíz, Debrecen; ifj. Kómár László, 
Kunszentmárton; Szilágyi Sándorné, Mezőtúr. Gratulálunk!

Megfejtés: KÉPKIEMELÉS: Az F jelű képdarabka felesleges. (1-G, 2-A, 3-E, 4-C, 5-D, 6-B); ÉLESÍTSD A SZEMED: A 4-es a tükörkép, a többi hamisítvány.

Megfejtés: KERESS KÜLÖNBSÉGEKET

KÉPKIEMELÉS
A kiemelt részletek – egy kivételével – visszailleszthetők a kép 

hiányos részeibe. Ha minden lyukat bestoppoltál, egy képda-
rabka megmarad. Melyik ez a felesleges kocka?

KERESS KÜLÖNBSÉGEKET!
Ha figyelmesen szemlélődsz, a 
két kép között nyolc eltérést talál-
hatsz. Keresd meg mindet!



KISÜTÖTTÜK: IDE VELE!
Használtsütôolaj-gyûjtés már 100 MOL-benzinkúton

 

Gyûjtse össze a használt 
sütôolajat, hozza hozzánk, 
és  mi  gondoskodunk
annak környezetbarát
újrafelhasználásáról.

Most gyûjtôfl akont
kap ajándékba!* 

A programban részt vevô kutak listáját megtalálja a 
www.mol.hu oldalon a töltôállomás-keresôben. 

*A használtsütôolaj-leadóknak, a készlet erejéig.
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VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.
Minden sejtjében érzi a nyár közeledtét, és ez nagyszerű érzés-
sel tölti el önt. Vidám lesz, eleven, szinte alig ismer lehetetlent. 
Még ahhoz is lesz energiája, hogy másoknak is adjon életked-
véből, amit környezete szívesen fogad. Ne csodálkozzon, ha 
sokan keresik a társaságát. Június közepén még egy kisebb 
munkasiker is beköszönt, amit a szíve mélyén már régóta várt.

HALAK 02. 20. – 03. 20.
A nyár eleje nagyon kedvező lehetőségeket rejt magában a 
lakáson belüli átalakításokhoz, felújításhoz, amit már régóta 
tervezget. Ez persze egyénenként változó mértékben nyilvá-
nul meg: lehet festés, átrendezés, vagy akár új bútor vásárlá-
sa. Nem kizárt, hogy mindez nagy munkával fog járni, de meg-
éri a fáradságot, mert később sokkal jobban fogja érezni magát 
az otthonában.

KOS 03. 21. – 04. 20.
Egy érdekes bolygóátvonulás kisebb anyagi fellendülést ígér, de 
egyúttal az életörömökre való nyitottságot is meghozza az ön szá-
mára. Bár a kettő ugyan tagadhatatlanul összefügg egymással, 
de ez csak részben igaz. Ebben a hónapban ugyanis épp olyan 
örömökben lesz része, amelyek pénzért nem vehetőek meg.

BIKA 04. 21. – 05. 20.
Kisebb munkahelyi gondokat hoz a június közepe, de ennek ne 
tulajdonítson nagy jelentőséget, mert nagyobb lesz a füstje, 
mint a lángja. Nagyon ügyeljen arra, hogy ne vigye haza a mun-
kahelyi feszültséget, mert lehetséges, hogy párját is hasonló 
dolog nyomasztja. Amire most a legnagyobb szüksége van, az 
a családi harmónia.

RÁK 06. 22. – 07. 22.
Fura módon pont olyan emberek fogják a segítségét kérni, 
akik az utóbbi időben nem voltak túl barátságosak önnel. 
Mutassa meg nagylelkűségét, lépjen túl a múlt vélt vagy 
valós sérelmein, és meglátja, hogy így sikerül majd néhány 
korábbi haragosát a szövetségesévé tennie. Még az sem 
kizárt, hogy új barátokra tesz szert!

OROSZLÁN 07. 23. – 08. 23.
A beköszöntő nyár a lehető legjobbat hozza ki önből, nem 
csoda, hogy várta ezt az évszakot. Energikusnak, erősnek 
érzi magát, és elérkezettnek látja az időt, hogy belefog-
jon régóta dédelgetett tervei megvalósításába. Ha az elő-
ző hónapban barátai, ismerősei egy kicsit több terhet hárí-
tottak önre, mint amit képes volt elviselni, most lehetősége 
lesz arra, hogy megszabja a korlátokat és nemet mondjon.

SZŰZ 08. 24. – 09. 23.
Anyagi helyzetével nem igazán elégedett, sőt, lesznek 
napok, amikor úgy érzi, hogy minden fillérért meg kell küz-
denie. Néhány panaszkodó rokon ugyan megcsapolja az 
energiáit, de egy jókedvű, optimista barát egyetlen nap 
alatt pozitív változást fog előidézni a hangulatában. A hét-
végéket töltse olyan emberek társaságában, akik erővel és 
vidámsággal töltik fel.

MÉRLEG 09. 24. – 10. 23.
Ebben az időszakban valaki minduntalan bele akar avat-
kozni az ön életébe, amit változó sikerrel tud majd tolerál-
ni. Lesznek napok, amikor nagyon idegesíti a dolog, máskor 
úgy tesz, mintha észre sem venné. Ne feledje azonban, hogy 
bármit is mondanak családtagjai, bárhogyan is akarják önt 
befolyásolni, mindezt jó szándékból teszik. Szerencsére a 
párkapcsolatán belül béke uralkodik, amiből erőt meríthet.

SKORPIÓ 10. 24. – 11. 22.
Ebben a hónapban ne mondjon ki mindent, ami a szívét 
nyomja, mert környezete nem úgy fogja értelmezni, aho-
gyan azt ön tálalja. Különösen a családtagjai lesznek érzé-
kenyebbek a szokásosnál. Egy vitát pedig nem ér meg a 
szókimondás! Szerencsére remek érzéke van ahhoz, hogy a 
véleményét tapintatosan és udvariasan tálalja. Június köze-
pén egy kisebb anyagi fellendülés várható.

NYILAS 11. 23. – 12. 21.
Egy időre régi optimizmusa mintha cserbenhagyná, ami tel-
jesen érthetetlen, hiszen a dolgai remekül mennek. Talán 
csak fáradtabb, egy kis pihenésre van szüksége. Bármilyen 
furcsán is hangzik, de egy kiadós alvás után mindent ismét 
szebbnek fog látni. Hangulatingadozása próbára teszi társa 
türelmét, aki azonban szerencsére jól állja a sarat.

BAK 12. 22. – 01. 20.
A Bak jegyét érintő nem igazán kedvező bolygóhatások 
kicsit nyugtalanná teszik. Minden asztrológiai hatás előbb-
utóbb véget ér, ezért ne keseredjen el, ha úgy érzi, hogy 
semmi sem akar igazán működni, minden életterületen 
akadályba ütközik. Próbáljon felülemelkedni a hétköznapo-
kon, helyezze az élet dolgait más megvilágításba. Egy kis 
zenehallgatás, egy spirituális élmény, vagy egy új társaság 
ebben nagyon sokat tud segíteni.

IKREK 05. 21. – 06. 21.
Most kezd igazán kibontakozni egy korábban már elindult válto-
zás kellemes hatása – csak próbáljon meg hinni benne. Az önre 
egyébként jellemző csodavárás az utóbbi időben alábbhagyott 
a lelkében, a sors azonban tálcán kínálja a lehetőséget, hogy 
ezt a képességét visszaszerezze. Ha ez semmiképp sem sike-
rül, vegyen ki néhány szabadnapot, és tegye azt, amihez igazán 
kedve van.

Rafael Nadal
1986. 06. 01.

Elizabeth Hurley
1965. 06. 10.

Natalie Portman
1981. 06. 09.

Hugh Laurie
1959. 06. 11.
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Szalamanov Georginé Zsuzsa

pÉlDaKÉp

A TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT 
1991 ÓTA LÉTEZIK. AZ ALAPÍTVÁNY  IDÉN IS GYEREKTÁBORT 
SZERVEZ BALATONVILÁGOSON, AMIT IMMÁR HARMADIK ÉVE 
TÁMOGAT A MOL ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNYA. SZALAMANOV 

GEORGINÉ ZSUZSÁVAL, A KURATÓRIUM ELNÖKÉVEL BESZÉLGETTÜNK 
A SZERVÁTÜLTETÉSRŐL, AZ ÚJ ÉLETRŐL, S ARRÓL, HOGYAN LEHET 
POZITÍVAN ÉLNI EGY IDEGEN EMBER ÉLETET JELENTŐ SZERVÉVEL. 

Zsuzsa 1992-ben lett rosszul, hónapokig feküdt 
kórházban. Végül egy autoimmun betegség 
kivédhetetlenül tönkretette a veséjét. A napja-
it másfél évig a dialízisek száma határozta meg, 
és a sok szabály, amit egy egészséges vese 
nélkül élő embernek be kell tartania. Számá-
ra nem volt kérdés, hogy vállalja-e a szervátül-
tetést, s óriási szerencsének tartja, hogy 1994-
től új vesével ismét teljes életet élhet. 1997-től 
az alapítvány kuratóriumának elnökeként végez 
rendkívül sokrétű ismeretterjesztő munkát 
betegek és egészségesek körében. 
Magyarországon legtöbben vesére, keveseb-
ben szív-, máj- és tüdőátültetésre várnak. Pár 
száz ember, de bizony, lehetnének többen. 
Például, míg a Magyarországhoz hasonló nagysá-
gú Csehországban vagy Ausztriában évente 60-80 
szívtranszplantációt végeznek, nálunk jó évnek szá-
mított, mikor 20 körül volt a műtétek száma. Minden 

sikeres műtét alapfel-
tétele a megfelelő beül-
tethető szerv. Az alapít-
vány célkitűzése, hogy 
szervhiány miatt senki 
se haljon meg Magyar-
országon. „Szeretnénk, 
ha mindenki megérte-
né – fejti ki Zsuzsa – , 
hogy senki se vigye a 
sírba a szerveit, mert 
az égiek tudják, hogy 
erre itt, a földön van 
szükség.”  
A törvény szerint csak 

azoknak kell nyilatkozni, akik nem akarják felajánla-
ni a szerveiket.
A legnagyobb gond azonban az, hogy vagy a kezelőor-
vos nem tájékoztatja a szervátültetés lehetőségéről 

„ISMÉT EGÉSZSÉGESEK   
                        VAGYUNK”

a beteget, vagy a beteg nem akarja, fél az ismeret-
lentől, a ma még sokak számára misztikusnak tűnő 
transzplantációtól, így sokan – akik pedig alkalmasak 
lehetnének a műtétre – nem kerülnek fel a várólistára. 
„Persze, sokan félnek a műtéttől, de mi segítünk 
nekik, hogy új életet kezdhessenek. Ahogyan ez velem 
is megtörtént. Pontosan tudom, hogy mit éreznek, 
de ha van választási lehetőségünk és választhatjuk a 
betegség, a dialízis – illetve szív-, tüdő-, májelégtelen-
ség esetében a halál – helyett az egészséget, akkor 
nincs vesztenivalónk” – vallja Zsuzsa.
A megújított életet alapozza meg az alapítvány rehabi-
litációs programja, a szervre váró és a transzplantáci-
ón átesett gyermekek és szüleik számára szervezett 
balatoni tábor. A Mol Új Európa Alapítványa immár har-
madik éve támogatja a tábort jelentős összeggel.  
„A tábor arról szól, hogy ismét egészségesek vagyunk, 
és éljünk is így, ezzel a tudattal.”  Zsuzsa úgy látja, a 
szülőknek nehezebb, ők még sokáig aggódnak, nehe-
zen fogadják el, hogy a gyerekeik a műtét után ugyan-
úgy élhetnek, mint korosztályuk bármely tagja. Ezen 
persze nincs mit csodálkozni, hisz ezek a gyerekek 
sokszor évekig tartó súlyos betegségből válnak újra 
egészségessé. A táborban viszont kötelező a sport, a 
játék, a szórakozás. Szinte egész nap sportolnak, dél-
utánonként pedig koncertek, szórakoztató előadások 
várják őket. 
Itt, a táborban duplán jut a gyerekeknek a szeretetből, 
odafigyelésből és biztatásból. Elvégre transzplantáció 
előtt és után minden rajtuk múlik, az ő kitartásuk nél-
kül nincs jókedv, nincs egészséges élet.
További információ: www.transalap.hu

SZERETET! 
JÓKEDV!

KITARTÁS!
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