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Tűz és víz
 
Amióta világ a világ, az ellentétek mindig párban járnak. 
Hideg és meleg, ég és föld, világosság és sötétség, és 
még hosszan sorolhatnánk. Az ellentétek kioltják egy-
mást – tartja az egyik mondás. Az ellentétek vonzák egy-
mást – tartja a másik. A lényeg azonban inkább abban 
rejlik, hogyan lesz a részekből, a látszólag ellentétes 
párokból egy teljes egész.
Jó példa erre a magyar jégkorong-válogatott, amely évről 
évre bizonyítja: a tűz és a víz, pontosabban a tűz és a jég 
egyáltalán nem kioltja, hanem erősíti egymást. A játéko-
sok csodákra képesek a jégen, óriási akaratukkal és fan-
tasztikus sikereikkel pedig tűzbe hozzák az értük rajon-
gók tízezreit, nem feledve azokat a pillanatokat, amikor a 
válogatott 2008-ban történelmi tettet végrehajtva felju-
tott az A csoportba.
A „nagy generáció” mögött, mellett újabb fiatal tehetsé-
gek bukkannak fel, akik, a MOL támogatását is élvezve, 
az áprilisi Divízió I-es világbajnokságon bravúros, harma-
dik helyet értek el, és a válogatott sosem látott magassá-
gokba, a 19. helyre lépett előre a világranglistán. Bálizs 
Bence, Pozsgai Tamás és Vas János pedig a címlapfotó-
záson annak is ékes bizonyítékát adta, hogy a jégkoron-
gos nem csak jégre való.
Az ellentétek vonzásáról tudna mesélni a Szolnoki Olaj 
irányítója, Fodor Márton is, aki szerint a profi sportolók-
nak meg kell tanulniuk a győzelmeket és a vereségeket 
is – még akkor is, ha neki és csapatának ebben az évben 
szinte minden összejött.
A nyár közeledtével a hideg és a meleg, a tűz és a jég is 
más értelmet nyer. Könnyebb elviselni a nyári forrósá-
got a Balaton vagy az Adria partján, egy hideg itallal a 
kezünkben valamelyik fesztiválon, esetleg finom grilléte-
leket sütögetve. Mindegyik témában találhat olvasnivalót 
magazinunk júniusi számában.
Tartsanak velünk ezúttal is!

Meg je le nik ha von ta  Ki ad ja a Hamu és Gyémánt Média Kft., 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca  9., te le fon: +36 1 487-5200, fax: +36 1 487-5203. A kiadó vezetői: Csetényi Csaba és Krskó Tibor. Kulturális kiadó vezető: 

Tarpai Zoltán. Lap ala pí tó: MOL Nyrt. A lap ala pí tó kép vi se lő je: MOL Nyrt. Tár sa sá gi Kom mu ni ká ció. Pos ta cím: 1517 MOL Nyrt. Pf. 15. Felelős kiadó: Somlyai Dóra. Lapigazgató: Dr. Pánczél Andrea. Lapmenedzser-

szerkesztő: Újhelyy Attila. Kreatív tanácsadó: Simon Virág. Főszer kesz tő: Tarpai Zoltán. Szerkesztő: Richter Zita. Ol va só szer kesz tő: Fekete Zoltán. Kor rek tor: Dudás Márta. De sign: Ha mu és Gyé mánt Média – 

Gordos Gergő, Staller István. Szer zők: Hegyi Áron, Hor váth And rea, Kovács Erika, Kiss Csaba, Lakoczky Nóra, Molnár Miklós, Lipcsei Árpád, Patakfalvi Dóra, Sinkó Edit, Szita Linda, Szőcs Lilla, Tomanicz Éva. Fo tók:     
www.fotogyar.com, info@fotogyar.com, telefon: +36 1 487-5201, Képszerkesztő: Krékits Péter. Fotográfusok: Acsai Miklós, Dobos Tamás, Vörös Szilárd. Magyar Jégkorong Szövetség, MOL. Ügynökségi képek: PuzzlePix, 

Thinkstock. Hir de tés fel vé tel: Bá lint Ba lázs, te le fon: +36 1 487-5245; e-mail: balin t.bal azs@mediasc.hu. 

Fo tó ink, írá sa ink és gra fi ká ink, a szer kesz té si és tör de lé si meg ol dá sok önál ló szer zői jo gi vé de lem alatt áll nak. En ge dély nél kü l má so lá suk, fel hasz ná lá suk és után zá suk jog sza bály ba üt kö zik és bün te tő jo gi fel e lős ség gel jár. ISSN 1785–0061

Pánczél Andrea 
magyarországi 

kommunikációs igazgató

Autós-motoros hírek  4

JÉGBE HŰTVE
Címlapsztori  6

MOL-hírek  10 

FODOR MÁRTON
Sztárteszt  12

BRINGAJOGSI: 
A 10 LEGFONTOSABB SZABÁLY
Lendületben  16

AUTÓS TÚRA DALMÁCIÁBAN
Utazás  18

GRILLEZETT FINOMSÁGOK
Gasztronómia  22

HÁZIAS ÍZEK, HELYI TERMÉKEK
Natúra  24

Kishírek  26

Kultúra, programok  28

Nyári fesztiválkörkép 2012 30

Horoszkóp  32

BOGÁR ZSUZSA
Példakép   34

tartalom

 2012. június | stílus&lendület | 3

STÍLUS&LENDÜLET MAGAZIN    2012. JÚNIUS IMPRESSZUM
 



Végképp a Renault-é lesz a Lada  A fran-
cia gyár azok után, hogy évek óta legfontosabb 
gazdasági és technológiai befektetője a szép 
emlékű orosz autógyárnak, a közeljövőben tel-
jes jogú tulajdonos lesz. Egy üzleti tranzakció 
keretében a Renault–Nissan-páros, valamint az 
orosz államot képviselő tulajdonos, a Russian 
Technologies felvásárolja a részvények 75%-át. 
A gyár és a név marad, csak az irányítás kerül 
a franciák kezébe.

Több irányba lépne a Maserati  A Fiat tulaj-
donában lévő márkánál nagy terveket szőnek: 
a modellkínálat bővítésével szeretnék éves 
szinten 50 ezer fölé tornázni az eladásokat. 
A cég vezetője szerint így várható egy középmo-
toros, a Ferrari 458-cal konkuráló kőkemény 
sportgép, és egy, az Alfa Romeo 4C-t felülről 
piszkáló középkategóriás darab, amellyel 
a Porsche 911-nek üzenhetnének hadat.

Jubilált a háromnevű Opel  A rüsselsheimi 
üzemben elkészült az 500 000. Opel Insignia, 
amely egy duplaturbós, 2.0 dízel Sport Tourer. 
Ezt a modellt nemrégen mutatták be, és 
nagyon jól fogadta a közönség. Miként magát 
az Insigniát is: a modell kimondottan népsze-
rű Németországban, az Egyesült Királyságban 
(ahol Vauxhall néven fut), valamint az Egyesült 
Államokban is (itt pedig Buick Regal a neve).

Új dízelt kap a Volvo  A régi, még a Peugeot–
Ford-párostól kapott dízelmotor helyét veszi át 
a Volvo kínálatában a D3 jelű erőforrás. A 136 
lóerős, 350 Nm nyomatékot leadó motor a – túl-
ságosan is – gazdaságos 1.6-os és a kicsit túl 
erős, 163 lóerős D4 közé van belőve, ami nagyon 
széles réteg számára lehet csábító. Főleg úgy, 
hogy a D3 egyaránt rendelhető lesz az S60, a 
V60, az XC60, a V70 és az S80 típusokba.

Tömegesít és kicsinyít a Triumph
A kiemelkedő minőségéről és nem éppen olcsó ára-
iról (is) ismert angol márka új utakon próbálja ki 
magát. Hamarosan megkezdődhet ugyanis egy 125 
köbcentis városi motorkerékpár sorozatgyártása, 
amellyel a Triumph nemcsak az ázsiai piacot hódít-
hatja meg, hanem Európában és Amerikában is szá-
míthat a sikerre. A legkisebb Triumph mellett várha-
tó még egy 250-300 köbcentis modell is, az eggyel 
nagyobb vasak barátainak. Érdekesség, hogy a 
Harley-Davidson is „kismotoron” töri a fejét: egy 500-
750 köbcenti közötti gépet tervez az ázsiai piacra. 

Új Mercedes Safety Car
A Német Túraautó-bajnokság (DTM) 2012-es idénynyitóján, a Hockenheim Ringen mutatkozott be az idei soro-
zat három biztonsági autója közül az egyik, mégpedig az, amelyet a Mercedes–Benz ad a szervezőknek. A stutt-
gartiak egy, az utcai modellel tulajdonképpen megegyező C63 AMG Coupé Black Edition modellt alakították át – 
de csak minimálisan. Miután az autó a 6,3 literes, 517 lóerős V8-as motorral könnyedén gyorsul 4,2 másodperc 
alatt 100 km/h-ra, nem volt sok dolguk a mérnököknek. Inkább olyan apróságokra figyeltek, hogy a televíziós 
közvetítésekben is jól hallható legyen a V8-as motor hangja.

aUtÓs-motoros HírEK
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Nagy német összefogás
Városi elektromos modell fejlesztésén dolgozik együtt a Mer-

cedes–Benz és a BMW. A sváb és a bajor autóipari óriás 
összesen 10,8 millió eurót kapott, hogy kifejlesszen egy 
olyan modellt, amely az akkumulátorcsomag nélkül nem 

nyom többet 400 kilogrammnál, így a mozgatásához elegendő egy 20 lóerős villanymotor. A Visio.M 
projekt néven futó munka a Müncheni Műszaki Egyetemen zajlik, de további tőkével és technikai hát-

terével olyan nagyvállalatok is beszálltak a fejlesztésbe, mint a Siemens vagy a TÜV SÜD. Érdekes-
ség, hogy a két autógyártó, ha nem is ilyen formában, de külön-külön is dolgozik elektromos modell 

megvalósításán.

Ez a kis vadság még jól jöhet
Ibiza Cupra néven nemcsak a külsőt, hanem a brandet is igyekezett 

kicsit felfrissíteni a Volkswagen-csoport spanyol ága, azaz a SEAT. 
A Pekingben bemutatott modell a szigorúan keskenyre húzott első 
fényszórókkal, a karakteres légbeömlőkkel és a jól eltalált színnel 

pont azt a vadságot csempészi bele az autóba, amely eddig hiányzott 
az Ibizából. Az Ibiza Cuprát a Volkswagen 1,4 literes, 

180 lóerős TSI-motorja mozgatja, és megkapta 
az XDS elektronikus differenciálművet is, 
így nemcsak ránézésre lett spor-

tos, hanem a vezetési élmény 
is több mint értékel-

hető. 



Elkelt a Lamborghini Aventador J
Egy névtelenséget kérő vevő 2,74 millió dollárért vette meg a Genfi Autószalonon bemutatott Aventador 
J-t. Az autó különlegessége – amellett, hogy ez az egy darab készült belőle –, hogy ez az egyetlen nyitott 

Aventador, amelyet ráadásul kimondottan versenypályára terveztek. A könnyített karosszéria mellé nagyobb 
légterelő és hatalmas hátsó diffúzor, valamint két masszív bukókeret is jár – viszont majd’ minden kényelmi 

kiegészítőről le kell mondania a titokzatos tulajnak. Miután az Aventador J-n nincs igazi első szélvédő, 
csak bukósisakban vezethető.

aUtÓs-motoros HírEK

Audi Q5: rejtett változatosság
Elérkezett az ideje, hogy az Audi egy kicsit felfrissítse a Q5-ös 

modellt. Ám mindenki tudta: óvatosan kell az autóhoz nyúlni, ugyan-
is a rendkívül népszerű városi terepjárón (SUV) szinte minden úgy 

jó, ahogy van. Így aztán a külcsín szinte változatlan maradt (a 
Singleframe hűtőrácson, valamint az elülső fényszórók 

nappali fénycsíkján és a hátsó lámpates-
teken kívül), cserébe a motorháztető 
alatt kell keresni az újdonságokat. 

A három TDI-motor közül a két 
kisebb egyaránt kétliteres és 
négyhengeres: az egyik 143, 

a másik 177 lóerős. A legnagyobb 
dízel, a 3.0 V6 már 245 lóerőt ad 

le. A két benzines TFSI-aggregát 
közül a kisebb 225 lóerőt tud, míg 

a nagyobb, hathengeres, kompresszo-
ros változat 272 lóerővel boldogítja 

a tulajdonost.

Nem csak a nagyoknak jár
Megszokhattuk, hogy épített motor csakis nagy lehet, mini-

mum egy 1600-as Harley-Davidson. Hát nem! Az amerikai 

Derek Despain 7000 mérföld futásteljesítménnyel a kerekei-

ben vette meg a 125-ös Honda CB-t. Minden fölösleges alkat-

részt leszerelt róla, és úgy alakította át, hogy sokkal arányo-

sabb legyen. Így eltűnt az unalmas, hétköznapi sportrobogó 

forma, és lett helyette egy nagyon menő, kicsit – de a legjobb 

értelemben – retrós café racer. A csupasz, krómozott szépsé-

get a gazdája nem tartja elzárva: nap mint nap ezzel jár mun-

kába, nem kis feltűnést keltve.



Bálizs Bence
kapus

Pozsgai Tamás
védő

Fotó: Dobos Tamás/Fotógyár, stylist: Butor Kriszta, smink/haj: Györgyi Zsuzsanna, öltöny: Bugatti . 
Köszönet a helyszín biztosításáért az IceBar-nak!

címlapsztori
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Vas János
csatár
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címlapsztori

SOKSZOR HAJLAMOSAK VAGYUNK EGYSÍKÚAN 
GONDOLKOZNI ÉS ÁLTALÁNOSÍTANI. JÉGKORONGOS 

CSAK A JÉGRE VALÓ. VAGY MÉGSEM? A VÁLOGATOTT 
HÁROM TAGJA, BÁLIZS BENCE, POZSGAI TAMÁS ÉS 

VAS JÁNOS IS MEGÁLLTA A HELYÉT CIVILBEN – IGAZ, 
JEGES KÖRNYEZETBEN. FÉLRE TEHÁT 

A SZTEREOTÍPIÁKKAL: A JÉGHOKISOK JÓL MUTATNAK 
BOTOK, KORONG ÉS MAMUT NÉLKÜL IS. 

A -
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címlapsztori

BÁLIZS BENCE – a rámenős
Székesfehérváron már korábban is jól tudták, ki az a Bálizs Bence, ám országszerte legin-
kább csak tavasszal figyeltek fel rá a sportrajongók, hiszen Szuper Levente és Hetényi Zoltán 
távollétében elsőszámú kapussá lépett elő a ljubljanai Divízió I-es világbajnokságon április-
ban. A Brunya becenévre hallgató, 1990-es születésű kapus – miután jól megtanult korcso-
lyázni – úgy ment el egy jégkorongedzésre, hogy ő bizony védeni akar. Megkapta a szerelését, 
és maradt a kapuban. Ám még számára is meglepetés volt, hogy a klubjában, a Volánban elért 
nagy sikerek és győzelmek ellenére, ilyen hamar védheti a magyar válogatott kapuját. „Tervez-
tem ezt, álmodtam róla, ám kicsit későbbre tettem a pályafutásomban. Persze, egyáltalán nem 
bánkódom, hogy hamarabb megvalósult a célom” – mosolygott Bálizs, aki nemcsak a jégen áll 
bátran a korongok elé, hanem a való életben is a kihívások elé. „Voltunk raftingolni a Volánnal, 
és amikor tíz-tizenkét méter magasról, egy szikláról kellett a hajóval »leesni« egy csöppnyi tóba, 
egy pillanatra elgondolkoztam. Aztán viszont feltettem a kérdést: miért is ne? Dolgozott ben-
nem az adrenalin, de ez a pályán sincs másként.”

VAS JÁNOS – a nehéztüzér
Talán nála a legfeltűnőbb a kontraszt, hiszen míg a hétköznapok során csendesebben, halkabban éli életét, 

addig a pályán nem ismer lehetetlent. Lő, tüzel – ésszel. Csatárként persze ez is a feladata, no és persze korá-
ból adódóan (28 éves) a vezér szerepét is betölti, ha kell. „Valahogy úgy alakult mostanra a válogatottban, hogy  

a fiataloknak egyre nagyobb a hangjuk” – viccelődött Vas János, aki ezt persze egyáltalán nem bánja. Bátyja, 
Márton négy évvel idősebb, ahogy a fiatalabb Vas testvér mondja: „Ő a hangosabb a csapatban, de ez így van 
jól.” Sportpályafutásukból adódóan (Vas János jelenleg Svédországban játszik) mára már „elengedték egymás 
kezét”, ám kiskorukban együtt jártak a dunaújvárosi jégre – egyik alkalommal Kercsó Árpád élezte meg a kor-

csolyájukat, és megkérdezte a testvéreket, lenne-e kedvük jégkorongozni. Naná, hogy volt! Így kezdődött. Aztán 
álomszerűen folytatódott, hiszen mindössze 16 éves volt, amikor a Malmö szerződtette. Fiatal kora ellenére a 
„nagy generáció” tagja, amely történelmet írt  pár éve, amikor  a válogatott feljutott az A csoportba. Járt a ten-

gerentúlon is: az NHL-es Dallas farmcsapatában, az Iowa Starsban is játszott. 

„Egyáltalán nEm 
bánkódom, hogy 

hamarabb mEgvalósult 
az álmom”

„magyaroknak 
szurkolni a lEgjobb 

dolog a világon!”

Hideg és meleg. Jég és napsütés. 
Mínusz és plusz.
A fotózás helyszínéül szolgáló „jégkamra” a Déli-sar-
kot idézi, de csak belül, az előtérben forró a hangu-
lat. A vidámságról a MOL által is támogatott jégko-

rong-válogatott három tagja, a kapus Bálizs Bence, 
a védő Pozsgai Tamás és a csatár Vas János gon-
doskodik. 
A jókedv még pár héttel a Divízió I-es világbajnokság 
után sem alaptalan, hiszen a sok tehetséges fiatallal 

felálló csapat csodálatos teljesítményt nyújtva a har-
madik helyen végzett.  Már ez is nagy bravúrnak szá-
mított, az pedig főleg, hogy a magyar válogatott még 
sosem szerepelt ilyen előkelő helyen a világranglis-
tán: jelenleg a mieink a 19-ik helyen állnak!



1. harmad
Van kontraszt, ezt kétségtelen tény, ám a felvetésre, 
miszerint legalább a hokisok is megtapasztalják, milyen 
végigülni egy jégcsarnokban egy meccset, Bálizs Ben-
ce rögtön a fejünkre is koppint: „Á, az nem ilyen. Ez sok-
kal keményebb!” Na, igen. A három játékos ugyanis 
öltöny-nyakkendő kombinációban „nyomja” az egész 
délelőttöt – nekünk könnyebb, hiszen eszkimónak 
beöltözve vonulhatunk a jégkamrába. A fiúk a hideg 
ellenére is élvezik a helyzetet. Még az alapozást is – 
ehhez ugyanis mindössze egy kis szivacsra és krém-
re van szükség, és egyenes, mozdulatlan fejtartásra. 
A szó másik, sportos értelme számukra a kegyetlen 
munkát, az izzadást, a szárazföldi edzéseket jelenti.
Van kontraszt a kettő között, ez nem vitás. A három 
fiú között is. Bálizs Bence a mókamester, Vas János 
az úriember, míg Pozsgai Tamás a szépfiú – a kame-
ra előtt is. Sármőrünk egyenes testartással, minden 
mozdulatára vigyázva áll a kamera előtt, szerepéből 
még akkor sem nagyon billen ki, amikor balról meg-
böki őt a humorbomba: „Cuki Pozsi, mosolyogj!” Ben-
ce rendíthetetlenül vigyorog, mindenre van riposzt-
ja. Naná, hogy amikor a fotós rászól, fogja másként 
a mezőnyjátékosok botját, rögtön megszólal belőle a 
kapus: „Tudom én, hogy kell fogni egy botot?”
János magára vállalja a feladatot, hogy megmutassa 
neki, hogyan is kell – a külföldön játszó válogatott csa-
tár azonban ezúttal nem függőlegesen, szabályosan 
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POZSGAI TAMÁS – a visszafogott
A magyar válogatottban 2010-ben bemutatkozó, idén klubjával, a Dab.Docler-cal MOL Ligát 
is nyerő védő inkább csendes, visszahúzódó – a palánkon kívül. Merthogy a jégen bátran 
harcol, igaz, posztjából adódóan mást nem is nagyon tehet… Ha csak az utcán, a boltban 
vagy éppen egy kávézóban találkozik vele az ember, első gondolata biztosan nem az, hogy ez 
a fiú jégkorongozik. Aztán a jégen látva ugyanezt az embert sokkal inkább az jut az eszünk-
be: milyen jól játszik! „Pozsi” a dunaújvárosi jégkorongcsapat egyik kiemelkedő egyénisége, 
s ha játékáról a szurkolókat kérdezzük, szinte mindegyikük felemlegeti: „Pozsinak köszön-
hetjük a tavalyi világbajnokságon, Budapesten a spanyolok ellen a »macis« gólt!” Tudják, azt, 
amely után a nézők macikat dobáltak a jégre (a szurkolók több mint 6800 plüssálatot dob-
tak a jégre) – a válogatott élen jár az adakozásban: a temérdek plüssállatot kisgyerekeknek 
ajándékozták. Visszafogottsága ellenére Pozsgai Tamás semmi jónak nem az elrontója: bará-
ti társaságban nagyon is fel tud oldódni. „Nem azt mondom, hogy én vagyok ilyenkor a társa-
ság középpontja, de azért van hangom!”

„nEm azt mondom, 
hogy én vagyok ilyEnkor 
a társaság középpontja, 
dE azért van hangom!”

tartja a botot, hanem két 
kezébe fogja, és a kapus 
nyakához szegezi azt… Ettől 
függetlenül azonban igaz 
„Jankóra” az úriember jelző. 
És a visszafogott, nyugodt 
is. „A válogatottban kettőnk 
közül inkább a testvéremé, 

Marcié a hangadó szerepe, én csendesebb vagyok. Azt 
nem mondom, hogy gyereknek is ilyen voltam, de már 
lenyugodtam. Feleség, ház, kutya – mára már megál-
lapodtam” – mondja, majd a fotózás rövid szünetében 
figyelmezteti Bálizst, ne egyen az általa kóstolt szend-
vicsből, mert nem olyan finom. A kapus meg is fogadja 
a tanácsot, Vas meg kacsint: „Isteni a szendvics, de így 
legalább több marad nekem!”

2. harmad
Mindezt Bálizs már nem hallja, újra Pozsgai díszzseb-
kendője köti le a figyelmét, és szajkózza: „Cuki Pozsi, 
cuki Pozsi!” A védő tűri-tűri a zrikát, no meg mosolyog. 
Néha-néha visszaszúr a társainak, de leginkább azzal 
van elfoglalva, hogy felmelegedjen. A jégkamrában 
ugyanis tényleg hideg van. Mozgás nélkül kiváltképp…  
Ám nincs mese, menni kell. Akárcsak a harmadok 
között, itt sincs túl sok szünet. „Jó buli ez, nekem tet-
szik” – jegyzi meg Tamás, csak akkor bizonytalanodik 
el kissé, amikor a kamrában a kezébe kap egy pakkot, 
mondván, a fotó kedvéért dobálgassa kicsit. Az amo-
lyan „Ezzel meg mit csináljak?” állapotból azonban 
hamar ocsúdik, sőt, még azt is megkockáztatja, hogy 
Bálizs feje fölött Vashoz passzolja a korongot. Ő meg 
vissza. Eljátszogatnak egymással, miközben a kapus 
rendíthetetlenül ül középen. A pakk meg oda-vissza 
száll. „Tényleg jó buli ez, de nincs itt túl hideg?” – a fél-
hangos felvetés egyik hokisunk száját hagyja el, s mikor 
a fotós „felmentést” ad, mindhármuk arca felderül.  
A kérdés feltevőjéé leginkább. Aztán le is fagy az arcáról 

a mosoly, mert egyikőjüknek maradnia kell. Neki. 
Azt már a kellemes klímájú előtérben meséli el János 
és Tamás (Ajjaj, lebuktattuk volna a fagyoskodót…?), 
hogy ők bizony mindketten kedvelik az elegáns öltözé-
ket, egyáltalán nincs ellenükre a zakó, a nyakkendő. Ez 
persze látszik is rajtuk, de ebből a szempontból Ben-
ce sem lóg ki a sorból – mindhárman úgy viselik az ele-
gáns ruhákat, mintha világéletükben így járnának.

3. harmad
Korántsincs ez így. Mindennapjaikat sokkal inkább a 
jégen töltik, ott meg nem igazán mutatna jól egy nyak-
kendős játékos. Vitrinjükben az áprilisban megszerzett 
Divízió I-es világbajnoki bronzérem viszont igazán jól 
fest, még akkor is, ha sokan eljátszottak a gondolat-
tal: talán ismét feljut válogatottunk a legjobbak közé, 
az A csoportba. A realitásokat mutatja, hogy nem így 
sikerült, ezúttal voltak náluk jobbak. Ám a fiúk már 
újra edzenek – túl sok pihenőjük nem maradt a szezon 
után. „A fotózás persze azért még simán beilleszthe-
tő a programba” – mondja Vas János. – „Egyéni edzés-
terv alapján készülök, augusztusban kell csak vissza-
mennem a csapatomhoz, így aztán talán belefér még 
egy kis nyaralás is. Meg a nyári olimpia. Azt biztosan 
nézem majd. Hogy miért? Viccel? Magyaroknak szur-
kolni a legjobb dolog a világon!”
Hogy milyen lehet, azt a három fiú is tudja: 
Ljubjanába is sok száz magyar szurkoló kísérte el a 
csapatot. Tudja Bálizs Bence is, aki mostanra lassan 
már ésszel is felfogja, milyen szerencsés csillagzat 
alatt született, hogy ilyen hamar teljesült a gyermek-
kori álma – „Van még több is, de ezeket nem áru-
lom el!” –, tudja Pozsgai Tamás, aki halkszavúsága 
ellenére is hangos „minisikereket” aratott már válo-
gatottként, és tudja Vas János is, a sok nagy csatát 
megélt rutinos róka. És mindannyian ugyanazt skan-
dálják: még, még, még, ennyi nem elég!

Kovács Erika
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A Magyar Autóklub szervizhálózatának fejlesz-
tése keretében a 100 éves kenőanyag-gyár-
tási tapasztalattal rendelkező MOL–LUB Kft.-t 
választotta partneréül. A szervizpontokon mos-
tantól – a járművek műszaki kivizsgálása mellett – 
szervizperiódus szerinti karbantartásra, kerék, futómű, kipufogó 
javítására és az elektronikai problémákra is megoldást kínálnak. 
Az olajcsere is kényelmesen megoldható : az ország 47 pontján 
megtalálható szervizekben ugyanis szakszerű segítséget nyújta-
nak abban, hogy  mindenki megtalálja az autó típusához és évjá-
ratához megfelelő MOL-Dynamic motorolajat. A MOL már 2006 

óta támogatja a Magyar Autóklub Biztonságosan közlekedni 
egy életúton speciális, oktatóprogramját.

Michelisz-csoda a Hungaroringen!
Fantasztikus magyar siker született május  6-án a 2012-es Túraautó Világbajnokság 
(WTCC) magyarországi futamán. A Hungaroringen megrendezett Magyar Nagydíj második, 
állórajtos futamán a MOL által is támogatott Zengő Motorsport pilótája, Michelisz Norbert 
végzett az első helyen! A vasárnapi első, repülőrajtos futamon Michelisz az 5., míg csapat-
társa, Wéber Gábor a szintén pontszerző, 7. helyen zárt. Az állórajtos versenyen Norbi az 
ötödik helyről indult, de már az első kanyarnál az élre állt, s ez így maradt a futam végéig, a 
helyszínen lévő több mint hatvanezer szurkoló legnagyobb örömére. Wébert kilökték, majd 
megbüntették, végül a 17. lett. Michelisz pályafutása második futamgyőzelmét aratta, 
amellyel a Magyar Nagydíj után az összesített pontversenyben a 6., a gyári támogatás nél-
kül induló versenyzők számára kiírt Yokohama Driver’s Thropy versenyben pedig 
a 2. helyen állt.

Olimpiai visszaszámlálás 
Két hónappal az Olimpiai játékok előtt néhány sportágban még javában zajlanak a küz-

delmek a kvalifikációért. Az már biztos, hogy a MOL-támogatottak közül ott lesz London-
ban Szilágyi Áron kardozó, az Új Európa Alapítvány Tehetségtámogató Programjában 

szereplő Biczó Bence úszó, de bizakodhat még Babos Tímea teniszező is (a világranglis-
ta június 11-ei állása szerinti első 50 helyezett indulhat az olimpián, Timi lapzártakor a 

66. helyen állt). A kajak-kenu válogatott tagjai viszont májusban és júniusban is még az 
olimpiai válogatóra készültek. Jó esélyei vannak az indulásra az olimpiai bajnok 

Vajda Attilának is, aki jó formában vár-
hatja kenu egyes 1000 méter hazai 

kvalifikációit. A hölgyeknél nagy csaták-
ra van kilátás, hiszen olyan sportolók 

küzdenek a kvalifikációért, mint az ötö-
dik olimpiájára készülő „kajakkirálynő”, 
Kovács Katalin, a háromszoros olimpiai 

bajnok Janics Natasa, vagy a világ- és 
Európa-bajnok Kozák Danuta. Az olim-
piai indulók névsora a június 15–17-ei, 

MOL II. Felnőtt olimpiai válogató után 
lesz végleges.

MOL/Marché: 
legmagasabb 
színvonal
A MOL és a Marché által üzemeltetett 
balatonlellei töltőállomás kapta a Közleke-
désfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 
„2011-ben legszínvonalasabb szolgáltatást 
nyújtó partner” díját. A MOL-kutakon lévő 
Marché éttermekben minden étel a legfris-
sebb alapanyagokból készül, az ide betérő vendégeket a látványkonyhában 
elkészített friss meleg és hideg ételek, magyaros és egzotikus ízek, ropogós 
szendvicsek és kézzel facsart gyümölcslevek széles választéka várja a nap 
bármely szakában. A MOL és a Marché már negyedik alkalommal érdemel-
te ki a díjat.

A Videoton FC nyerte a Ligakupát
A 2011–2012-es szezonban második trófeáját is megszerezte a Videoton FC. 
A tavalyi bajnok fehérváriak először még nyáron, a Szuperkupa döntőjében, Kecs-
keméten diadalmaskodtak a kupagyőztes KTE ellen. A sors furcsa fintora, hogy 
április közepén újra ez a két csapat, és ezúttal is Kecskeméten találkozott egy-
mással, de most a Ligakupa fináléjában.  A MOL által is támogatott Videoton FC 
végig uralta a mérkőzést, és Sándor, 
Gyurcsó, valamint Nikolics góljaival 
3–0-ra győzött. A Vidi harmadszor 
nyerte meg a Ligakupát, amelyet 
2007 óta rendeznek meg NB I-es és 
NB II-es csapatok részvételével. 
A lapzártakor az NB I második 
helyén állt a Videoton FC. 
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„Ha ma Magyarországon magas 
szinten akarsz kosárlabdázni, erre 

Szolnok a legmegfelelőbb hely.”
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Stílus és Lendület: Mennyit fogyaszt?
Fodor Márton: Egy nap? Inkább nem számolom. Ami-
óta beüzemeltem a csapattól a szülinapomra kapott 
kávéfőzőt, kicsit megugrott a mennyiség. Maradjunk 
annyiban: sokat, ráadásul koffeinmenteset, ami a leg-
egészségtelenebb. A kávé, kóla kombinációt favori-
zálom, noha kólát magában sosem iszom. A kávéhoz 
viszont az dukál.
S&L.: Hivatásos koffeinrajongóként pallérozza is a 

tudását? A Szolnok és a válogatott irányítója pár év 
múlva barista is lesz? 
F. M.: Nem hinném. Pedig imádom a kávét és az 
atmoszférát, amit egy jó hely ténylegesen megteremt. 
Egyelőre tekergek jobbra-balra, nem vagyok otthonülő 
típus. A tévézés sem az én világom, inkább olvasok. 
Ajándékba is könyvet kérek. Könyv, ital, alsógatya: 
ezek nélkül megáll az élet. Amit édesanyámtól kapok, 
szinte kötelező jelleggel olvasom el. A harmincadik 

VAGÁNYSÁG, ELTÖKÉLTSÉG, TEMPERAMENTUM, TEHETSÉG, MUNKA, HIT. 
SZŰK KÉT ÓRÁT TÖLTÖTTÜNK FODOR MÁRTON, A KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT 

CSAPATKAPITÁNYA ÉS A SZOLNOKI OLAJ IRÁNYÍTÓJÁNAK TÁRSASÁGÁBAN, HOGY 
MEGTUDJUK A SIKER RECEPTJÉT. A MOL ÁLTAL IS TÁMOGATOTT „OLAJ” 

UGYANIS IDÉN A EUROCHALLENGE NÉGYES DÖNTŐJÉBE JUTOTT, 
MAGYAR KUPA-GYŐZTES LETT ÉS HAZAI BAJNOKI DÖNTŐT JÁTSZIK. 

születésnapomon a Háború és békével lepett meg – a 
terjedelmére tekintettel hosszan nyüstöltem.
S&L.: Melyik író ül a trónon?
F. M.: Hemingway, Márai. Repülőgépen vagy buszon 
a könnyed sztorik élveznek elsőbbséget, a történelmi 
regények. Máraihoz, Krúdyhoz intimebb, rendezettebb 
környezet kell.
S&L.: Akkurátus ember?
F. M.: A pontatlanságot nem tolerálom. Ebből ere-
dően türelmetlen vagyok, ami rossz szokás, de ha 
az ember pontos, ugyanezt elvárja a másiktól is. Az 
autóvezetés is ilyen terület. A srácok, a csapattársa-
im csak nevetnek rajtam, ha bepattannak mellém 
az anyósülésre, ahol én egyébként utálok ülni. Folya-
matosan kommentálom az eseményeket, pedig nem 
tartom magam a világ topsofőrjének. Meg későn is 
kezdtem a szakmát.

A �� F M
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ja, oda kell figyelniük a kosztra. Egy kóla azért ott is 
belefér. 
S&L.: Melyiket mondaná pályafutása legszervezet-
tebb klubjának?
F. M.: Mindent összevetve a jelenlegit, a Szolnokot. 
Például időben megkapjuk a fizetést – a mai világ-
ban ez nyomós érv. Ráadásul a Szolnok a bajno-
ki cím védője, Magyar Kupa-aranyérmes, és ugye az 
EuroChallenge-ben bejutottunk a Final Fourba. Itthon 
mindenki minket akar megverni, mert mi vagyunk a 
legjobbak, és mert nyugodtan dolgozhatunk. A MOL-
nak is köszönhető stabil háttér irigységet von maga 
után mások részéről. Ha ma Magyarországon magas 
szinten akarsz kosárlabdázni, erre Szolnok a legmeg-
felelőbb hely. Hála istennek eddig úgy alakult a karrie-
rem, hogy mindig topcsapatban szerepeltem. 
S&L.: Előfordulhat, hogy szülővárosában, Körmenden 
fejezi be a játékot? 
F. M.: Nehéz kérdés. Majd az élet alakítja, nálam fel-
tétlenül nagyobb rendező. Miközben abban hiszek, 
hogy semmi sem történik ok nélkül, és a döntéseket 
mi hozzuk. 
S&L.: Istenes vezérelv. Életszemlélet?
F. M.: Az. Nem vagyok templomba járó ember, de a 
böjtöt például megtartom. A felettes erőben hiszek. 
Hogy ez mikor tudatosult bennem? A klubváltásaim 
során tapasztaltak nyilván befolyásoltak. Sokak meg-
rökönyödésére korán, tizenkilenc évesen eljöttem Kör-
mendről, mert valaki akartam lenni, játszani akartam. 
Akkoriban édesapám, Fodor Péter volt az edző Pak-
son. Oda szerződtem – és elindult a karrierem. Szeren-
cse, hogy ott tartok, ahol, de a szamárlétra egyetlen 
fokát sem hagytam ki. Tavaly és tavalyelőtt pedig én 
lehettem a válogatott csapatkapitánya. 
S&L.: Kétsége sem volt a pályaválasztást illetően?
F. M.: Körmenden születtem, apám, édesanyám, 

nagybátyám és a bátyám is kosarazott. Mindenki-
től ellestem ezt-azt, az edzőimmel is szerencsém 
volt, ugyanakkor bármilyen furcsán hangzik, de 
aki körmendi, kosarazott és sikeresnek mond-
ható, a legtöbbet a grundon tanulta a játékból. 
Éjjel-nappal a város egyetlen szabadtéri pályá-

ján pattogtattunk, sorban álltunk, hogy az idősebek-

S&L.: Hogyhogy?
F. M.: Szó szerint értve. Ahhoz képest, hogy tizennyolc 
évesen már javában volán mögött ülhettem volna, 
vezethettem volna, húszon túl futottam neki a vizsgák-
nak és szereztem meg a jogosítványt. 
S&L.: A „késői” kezdés fényében hogy viszonyul az 
autókhoz?
F. M.: Használati tárgyként. Hasznos segítő, amely 
kiszolgál a hétköznapokban. Imádok vezetni, legin-
kább egyedül, kiküszöbölve a zavaró tényezőket.
S&L.: A kólaivás nem zavar senkit? Mármint Szolno-
kon, a klubnál. 
F. M.: Az étrend, az ételek minősége fontos szempont. 
A kosárlabdában nem mérlegelünk, nem kell úgy súlyt 
tartanunk, ahogy a birkózónak vagy a cselgáncsozó-
nak. A külföldön kosarazó barátaim, mint a spanyol 
ligában játszó Lóránt Péter és Hanga Ádám azt mond-

 

Tiszta erőből

Peugeot 508 GT
Motor:  508 GT 2,2 literes HDI automata
Lökettérfogat:  2179 cm3

Max. teljesítmény:  150 KW, 204 LE, 3500/perc
Max. forgatónyomaték: 450 Nm, 2000-2750/perc
Hosszúság, szélesség, magasság (mm): 
 4792 / 1920 / 1476
Max. sebesség:  234 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h):  8,2 s
Fogyasztás (városi, országúti, vegyes): 
 8/4,4/5,7 l
Kedvezményes kiskereskedelmi ár: 
 10 745 000 Ft

Fontosabb felszereltség/extrák:
GT sportülések bőr-szövet kárpittal, Xenon fény-
szórók kanyarkövető funkcióval, fényszórómosó-
val, elektronikus fékerőelosztó, vészfékrásegí-
tés, ESP lejtőn való elindulást segítő rendszer-
rel, kétzónás klíma, Tempomat és sebességha-
tároló, elektromos kézifék, kulcs nélküli indítás 
és ajtónyitás, tolatóradar, elektromosan behaj-
tódó külső tükrök, első és hátsó parkolóradar 
parkolássegéddel, 18” Style 10 könnyűfém 
keréktárcsák keréknyomás ellenőrzővel, hangszi-
getelt szélvédő

Peugeot 508 GT
   a következő kenőanyagot ajánljuk: 

MOL Dynamic Star 
PC 5W-30
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kel játszhassunk. Pedig sokkal jobban szerettem fociz-
ni, csakhogy Körmend és a foci nem rokonszavak. Ha 
kedvenc sportágat kellene mondanom, a kispályás 
focit említeném, mégis a nagypályás változatot köve-
tem. Juventus-szurkoló vagyok. 
S&L.: Kedvenc játékos?
F. M.: Alessandro Del Piero. 

S&L.: Példakép?
F. M.: Nekem édesanyám vagy a bátyám az etalon. 
Az életemből választom őket, nem a valóságtól elru-
gaszkodottan. Tisztelek sportolókat, embereket, de 
számomra a példakép sokrétűbb fogalom. 
S&L.: Ezt a tiszteletet várja el viszont is?
F. M.: Gyakorlatilag igen. Hazudik, aki azt mondja, 
nem fontos számára, hogy szeretik-e vagy sem. Idő-
vel ez sokadlagossá válik – legalábbis a sportban. Ha 
nyersz, rajonganak érted, ha nem, a szurkolók lelkese-
dése csökken. Egy pályafutás fontos része megtanul-
ni, hogyan kezeld ezt az érzelmi hullámvasutazást. 
A lényeg mégis az, te képes vagy-e a tükörbe nézni. 
S&L.: És ha ezt a szembesítést a mostani idényre szű-
kítjük?
F. M.: Akkor bátran odaállhatunk az üveglap elé. 
A Szolnoki Olajjal megnyertük a Magyar Kupát és beju-
tottunk a bajnokság döntőjébe. A EuroChallenge soro-
zatban elődöntőt játszhattunk. Debrecenben került 
sor a négyes döntőre, és bár Szolnokról „mindenki” 
eljött, félig üres maradt a csarnok, ami számomra csa-
lódást okozott. Pedig kellenek a sikerek. Ha nemzetkö-
zi mezőnyben klubszinten nem mérettetsz meg – mint 
mi az idén a Szolnokkal –, a válogatott sikerének is 
kisebb az esélye. 

Sportos elegancia
„Szépen ívelt vonalak, sportos, elegáns megjelenés, különösen ebben a színben. Megnye-
rő külső forma, kellően nagy csomagtér, szóval akár egy négytagú családot is könnyedén 
kiszolgál. A bal oldalra tett alsó indítógomb mondjuk nekem furcsa, szokatlan megoldás, 

de ez nem befolyásol: az autó belső világa is kedvemre való. Nagyjából kétszáz lóerő 
szorult a motorba, ezt a gyorsításoknál érzékeltem is. Kinek ajánlom az autót? 

A sportosan és elegánsan öltözködő fiataloknak – amit magamra is értek. 
Annak, akinek van stílusa, és szereti a lendületet.

S&L.: Töpreng néha a hogyan továbbon?
F. M.: Muszáj, mivel „már” harmincegy éves vagyok. 
Megszereztem az edzői papírt, gyerekekkel szíve-
sen foglalkoznék, felnőttcsapat élén még nem tudom 
elképzelni magam.
S&L.: Magából indul ki?
F. M.: Hogy értve?
S&L.: Szófogadó, fegyelmezett ember?

F. M.: Az, bár nem vagyok egyszerű eset. Az arcomon 
tükröződnek az érzelmeim. Néha mondom is a maga-
mét. De ebben is változok, régen hevesebb voltam. 
Nem szeretek veszíteni. És utálom az igazságtalan-
ságot – amit szóvá is teszek. Van, aki magában őrlő-
dik, én kiadom a feszültséget. Nem ez az egészsége-
sebb út?

Kocsor István

sztÁrtEszt
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„Éjjel-nappal a város egyetlen 
szabadtéri pályáján pattogtattunk, 

sorban álltunk, hogy az idősebbekkel 
játszhassunk.”





MOL BRINGAPONT-OK 
AZ ORSZÁG 125 PONTJÁN

lENDÜlEtBEN

Bringajogsi: 
               a 10 legfontosabb szabály 

A BICIKLI NEMCSAK SPORTESZKÖZ, HANEM FONTOS SZEREPLŐJE 
A MINDENNAPI KÖZLEKEDÉSNEK. MIVEL SOKKAL TÖBB KERÉKPÁROS VAN 

AZ UTAKON, MINT AZ ELMÚLT ÉVEKBEN, EZÉRT A KONFLIKTUSOK ÉS 
A BALESETEK IS MEGSZAPORODTAK. MOST ÖSSZESZEDTÜK AZOKAT 

AZ ÍROT T ÉS ÍRATLAN ALAPSZABÁLYOKAT, AMELYEKET MINDEN 
BRINGÁSNAK ÉRDEMES TUDNIA, MIELŐT T ÚTNAK INDUL. 

még kerékpársávban, kerékpáros nyomon, kerékpár 
által is használható buszsávban, gyalog- és kerékpár-
úton, valamint zónában, leállósávon vagy kerékpáro-
zásra alkalmas útpadkán, továbbá az úttest jobb szé-
lén, többsávos úton a külső sávban. A KRESZ abban 
az esetben engedi a járdán való kerékpározást, ha az 
úttest kerékpár-közlekedésre alkalmatlan. Buszsáv-
ban pedig akkor, ha ezt külön tábla engedélyezi (Rész-
letesebb áttekintést a „kerekparosklub.hu/kisokos/
hol-szabad-kerekparozni” „kerekparosklub.hu/kis-
okos/hol-szabad-kerekparozni” oldalon találhatunk – 
a szerk.). Biciklizzünk úgy, hogy minden esetben tisz-
tán látható legyen irányváltási szándékunk. Ne féljünk 
a közlekedésben részt vevő többi járműtől, de tart-
sunk megfelelő távolságot, és minden esetben gondol-
junk bele: bennünket nem véd kasztni. 

5 fontos, írott szabály
1. Milyen kötelező tartozékai vannak 

a biciklinek?
Sokan elfelejtik azt az egyszerű tényt, hogy a 
kerékpár is jármű. Ügyeljünk rá, hogy legyen 
a kerékpáron elöl fehér fénnyel világító lám-
pa, hátul pedig piros, legalább az első keré-
ken borostyánszínű küllőprizma, csen-
gő, első és hátsó fék, amelyek egymástól 

külön működtethetőek. Magyarországon, éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok között kötelező a kerékpá-
rosoknak az úgynevezett láthatósági mellény haszná-
lata lakott területen kívül.

2. Hol biciklizhetek? 
Mehetünk kerékpárúton, 
ez a legtisztább és a legbiz-
tonságosabb. Hajthatunk 
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3. Hol nem biciklizhetek?
Nem biciklizhetünk autópályán, autóúton, buszsávon, 
járdán, gyalogúton és gyalogos zónában. Ha olyan 
úton haladunk, amelyet gyalogosok és kerékpárosok 
is használnak, figyelnünk kell a sebességkorlátozásra, 
ugyanis maxium 10 km/óra sebességgel mehetünk. 

4. Betartani a szabályokat! 
Sohase feledjük, hogy a KRESZ értünk van. Pontosan 
ugyanúgy be kell tartani a szabályokat, mintha autó-
val közlekednénk, de még körültekintőbben kezdjünk 
bele a manőverekbe.  Az autók között haladva ugyan-
is a kerékpáros a legtörékenyebb szereplő, ezt sosem 
szabad elfelejtenünk. Ahogy azt sem, hogy biciklivel 
gyorsan és hang nélkül tudunk helyet változtatni, így 
pillanatok alatt bekerülhetünk egy autó vagy busz holt-
terébe. Mindig gondoljuk végig, hogy megfelelően lát-
hatnak-e minket a közvetlen környezetünkben haladó 
járművek! Ha nincs jogosítványunk, de úgy döntünk, 
rendszeresen bicikliznénk, érdemes folyamatosan 
tanulmányozni és nyomon követni a KRESZ előírásait. 

5. Balesetnél álljunk meg!
Még akkor is, ha az elsősegélynyújtáson kívül nem 
tudunk érdemben segíteni. Ebben az esetben hívjunk 
mentőt, vagy segítsünk szabad területet biztosítani a 

sérültek ellátásához. Ha nincs más a közelben, aki 
segít, próbáljuk felmérni a sérüléseket, hogy a 
mentősök már felkészülten érkezhessenek. 

MOL 
bringaPONT
Jelenleg az ország 125 MOL-töltőállomásán talál-
ható MOL bringaPONT, ahol biciklibarát szolgálta-
tásokkal (kerékpáros szerelő- és pumpakészlet, 
bringamosó, sportos ételek és italok, biciklibarát 
pihenőhelyek), valamint kerékpáros-kiegészítőkkel, 
ajándékokkal és tartozékokkal (a csengőktől 
a gumibelsőkig) várják a bringásokat.
További információ: bringapont.mol.hu

5 fontos, íratlan szabály:
1. Mindig figyeljünk a gyalogosokra!
A gyalogos a közlekedés leggyengébb, 
és leglassabb szereplője. Elsősorban 
mindannyian gyalogosok vagyunk, 
a járműhasználat már több pluszké-
pesség birtoklását feltételezi. Tartsuk 
be a hierarchiát, és sose veszélyeztes-
sük a gyalogosokat azzal, hogy például 
túl közel megyünk hozzájuk.

2. Ne csengessünk ész nélkül!
A csengőhasználatot is tanulni kell. A csengőt sohase használjuk túl közel a gyalogoshoz, mert könnyen meg-
ijedhet és elénk ugorhat. Ha olyan utat használunk, amelyen gyalogosok is járhatnak, csak a legszükségesebb 
esetben csengessünk, hiszen az az út elsősorban az övék. Zajt más módon is kelthetünk (élőszó, szabadonfutó 
megtekerése stb.), ami kevésbé ijesztő közvetlen közelről.

3. Legyünk tisztában a holtterekkel!
Egy autóból nézve rengeteg olyan pont van, ahol a sofőr semmit sem lát a tükrökből. Figyelnünk kell a kanya-
rodó járművekre és arra, hogy sohase álljunk be kanyarodó autó azon oldalára, amerre épp indexel. Komoly 
veszélyforrást jelentenek a teherautók és az úgynevezett „dobozos” egyterűek, mert ezeknél a járműveknél 
hiányzik a középső tükör, így ne álljunk huzamosabb ideig ilyen autók mögé, mert ha hirtelen fékeznek, köny-
nyen lehet, hogy mi sem tudunk megállni.

4. Fejvédő: kell vagy nem?
A fejvédő hazánkban jelenleg nem kötelező tartozéka a kerékpározásnak, bár sokan szeretnék azzá tenni. 
Abban azonban mindenki egyetért, hogy életet menthet. A fejvédő használata városban és városon kívül is egy-
előre fakultatív, mi viszont határozottan javasoljuk a viselését!

5. Alapvető műszaki ismeretek
A biciklit évente egyszer érdemes elvinni szervizbe, ahol 
szakember átnézi és elvégzi a szükséges javításokat. De 
az apróbb dolgokat magunk is megszerelhetjük. Pakol-
junk össze egy mini szervizkészletet csavarokkal, lánc-
olajjal, defektet javító eszközökkel. Ha gyakorlottab-
bak vagyunk, megpróbálkozhatunk a fékállítással is, bár 
jobb, ha ezt is szakemberre bízzuk. A MOL bringaPONT-
okon a legtöbb fontos alkatrész megtalálható, és ha 
még valami hiányzik a biciklinkről, itt azt is beszerez-
hetjük. 

Mobiltipp
Ha okostelefonja 
segítségével 
beszkenneli a 
QR-kódot, akkor 
máris naprakész 
információkat szerezhet a MOL bringaPONT 
kutak listájáról és szolgáltatásairól. 
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A A A 
DALMÁCIÁBAN

UtazÁs

BÁR A NYÁRI VAKÁCIÓ SORÁN A LEGTÖBBEN CSAK 
A TENGERPARTI NAPOZÁSRA ÉS ÚSZKÁLÁSRA 

VÁGYNAK, SOKAN VANNAK, AKIK NÉMI TÚRÁZÁSSAL 
TENNÉK ÉRDEKESEBBÉ A SZABADSÁGUKAT. 
HORVÁTORSZÁG, ÉS EZEN BELÜL ÉSZAK-

DALMÁCIA MINDKÉT ESETBEN KITŰNŐ ÚTI CÉL, 
AHOL EGY AUTÓS TÚRA ALKALMÁVAL NAGYSZERŰEN 

LEHET VEGYÍTENI A TENGERPARTI PIHENÉST ÉS 
A FELFEDEZÉS IZGALMÁT. 
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Az Adria egyik gyöngyszemét, Dalmáciát, Zágráb felől az A1 autópályán lehet 
a legkönnyebben megközelíteni. Az Észak-Dalmácia elejétől, Zárától (horvátul 

Zadar) a Közép-Dalmá-
cia kezdetéig, Trogirig tar-
tó pár napos part menti 
túra esetén pedig a régió 
többezer éves történel-
me, illetve páratlan ter-
mészeti kincsei is egy-
aránt rengeteg látnivalót 
kínálnak. 

Zadar/Zára
Első állomásunk, a tengerparti Zára helyén már közel 
háromezer évvel ezelőtt is település állt, a Kr. e. I. század-
ban épült Fórum romjai pedig még ma is láthatóak. Zára ala-
pos felfedezése akár több napig is eltarthat, de ha nincs 
ennyi időnk rá, akkor a Fórumon kívül a város egyik szimbó-
lumának számító Szent Donát körtemplomot, valamint az Öt 
kút teret és a Városkaput nézzük meg feltétlenül. Zárában 
az éjszakai élet sem elhanyagolható, hiszen nincs olyan nyá-
ri hétvége, amikor ne történne valami. A rendezvények szin-
te egymást érik, ezek közül leglátványosabb a július végi 
Telihold Éjszaka, egy fáklyás felvonulással tarkított gasztro-
nómiai rendezvény. 
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Sukosan
A part menti 8-as számú országúton Zárától csupán pár percnyire fekszik Sukosan, amely látványosan ötvözi Dal-
mácia minden értékét. Egyrészt a több kis falut magába foglaló településen számos impozáns templom áll, más-

részt több mint harminchektáros marinája az Adria egyik legnagyobb jachtkikötője, ahol a hajózás szerelmesei 
ámulhatnak-bámulhatnak akár naphosszat is. Akik viszont a sukosani sétát választják, kezdjék útjukat a Szent 

Kasijan-templommal: bár a most látható szentélyt a XVII. században építették, az épület helyén már a XIII. század-
ban is biztosan templom állt. Majd a régi falucska központjában felkereshetjük a Gornja Vrata várkaput, és az azzal 

szemben található templomot, melyet 1650-ben építettek és Szűz Máriának ajánlottak, amiért megvédte a helyi-
eket a pestistől. Sukosan egyik szimbóluma az Arany-öböl kellős közepén meredező Valaresso nevű rom, amely a 

XV. században még érseki palotának épült, de a török–velencei háborúk során súlyosan megsérült, majd a megma-
radt romokat a földrengések még tovább pusztították, így ma már csak három pillér látható a tengerben.

A 
UtazÁs

Túratipp
Minden nyaralás sarkalatos kérdése, hogy mennyi pénzt vigyünk magunkkal? Nehéz a költségeket előre kal-
kulálni: a túl kevés valuta kellemetlen helyzeteket okozhat, a túl sok készpénz pedig nem biztonságos. A leg-
kényelmesebb megoldás, ha csupán a bankkártyánkat visszük magunkkal, hiszen a farzsebünkben is elfér, és 
szinte bárhol fizethetünk vele, legyen az egy bolt, étterem, vagy az autópályák fizetőkapui. Ha mégis szüksé-
günk lenne némi készpénzre, elég egy ATM automatát keresni, és felvehetjük a kívánt összeget euróban vagy 
horvát kunában is. A legtöbb bank középárfolyamon számol, így még akkor is jobban megéri a pénzfelvétel, ha 
a tranzakció pénzbe kerül. Az aktuális árfolyamról a www.mnb.hu oldalon tájékozódhatunk.

Pirovac és Murter
A 8-as országúton továbbhaladva érkezhetünk meg 

Pirovacba, Észak-Dalmácia egyik leglátogatottabb turis-
taparadicsomába, ahonnan érdemes több kitérőt is ten-

nünk, mielőtt továbbindulnánk déli irányba. Keletre 
tartva a Krka Nemzeti Park vár minket; a sziklák és víz-

esések által tarkított vadregényes folyóvölgy számos 
különleges növény- és állatfaj élőhelye – tíz halfaj pél-

dául csakis itt él a világon. Pirovacból indulva a legegy-
szerűbben az 59-es autóúton, majd az A1-es autópályán 
hajtva juthatunk el a park skadrini bejáratához, ahonnan 

hajó visz fel a park legnagyobb vízeséséhez. Pirovactól 
nyugati irányban Murter szigete található, ide felújított 

autóutakon juthatunk el, áthajtva a tisnói hídon. Murter 
is főként természeti adottságairól ismert, így festői szép-

ségű öblökben fújhatjuk ki magunkat. 



Trogír
Sibenik után már a dalmáciai autós 
túra utolsó állomása, Trogir követke-
zik, amely mintegy 45 kilométerre talál-
ható az 58-as út mentén. A város tör-
ténelmi központja szintén fent van az 
UNESCO Világörökségi listáján, nem 
véletlen, hogy a települést kis Velence-
ként is emlegetik. Jól felszerelt kikötő-
je miatt Trogir a vitorlázók kedvelt cél-
pontja, a kristálytiszta vízben pedig több 
méterre lelátni, így búvárkodásra is töké-
letes. Itt egy ideig nyugodtan tegyük le 
az autót, és élvezzük a napsugarak és a 
víz kényeztetését!
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Tankoljon MOL GOLD kártyával az                -kutaknál
A MOL Gold Kártya használható Horvátországban is mindegyik INA-töltőállomáson. A Gold Kártya természe-
tesen nem csak üzemanyag-vásárlásra alkalmas. Amennyi-
ben a termékkód beállításai lehetővé teszik, shoptermékek, 
magyarországi autópálya-matricák, autókemikáliák és egyéb 
szolgáltatások igénybevételére is jogosít. 
További információkat a www.mol.hu weboldalon talál.

UtazÁs

Sibenik
Majd folytathatjuk az utunkat déli irányba, jöhet az alig 

több mint 20 kilométerre, a Krka folyó torkolatánál fekvő 
Sibenik. A helyi látványosságok közül mindenképpen érde-
mes megnézni a Világörökség részévé nyilvánított Szent 
Jakab-katedrálist, illetve a számos erőd egyikét. 
A horgászat szerelmesei mindenképpen szakítsanak időt 
az egyik helyi specialitásra, a nagyhal-vadászatra, amely 

során a nyílt tengeren lehet kipróbálni, milyen is kifogni akár 
100 kilónál is nagyobb tonhalat, kardhalat vagy cápát.

Sibenik
Majd folytathatjuk az utunkat déli irányba, jöhet az alig 

több mint 20 kilométerre, a Krka folyó torkolatánál fekvő 
Sibenik. A helyi látványosságok közül mindenképpen érde-
mes megnézni a Világörökség részévé nyilvánított Szent 
Jakab-katedrálist, illetve a számos erőd egyikét. 
A horgászat szerelmesei mindenképpen szakítsanak időt 
az egyik helyi specialitásra, a nagyhal-vadászatra, amely az egyik helyi specialitásra, a nagyhal-vadászatra, amely 

során a nyílt tengeren lehet kipróbálni, milyen is kifogni akár során a nyílt tengeren lehet kipróbálni, milyen is kifogni akár 
100 kilónál is nagyobb tonhalat, kardhalat vagy cápát.
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GasztroNÓmia

A NYÁRI HŐSÉGGEL EGYÜTT A GRILLSZEZON IS BEKÖSZÖNT, MELY A REMEK TÁRSASÁGI 
PROGRAMON TÚL EGYÚTTAL FINOM ÉS EGÉSZSÉGES ÉTKEKET IS JELENT. NE RAGADJUNK LE 
AZONBAN A GRILLEZETT CSIRKEMELL ÉS A GÖRÖG SALÁTA KLASSZIKUS KOMBINÁCIÓJÁNÁL, 

HANEM ISMERKEDJÜNK MEG BÁTRAN NÉHÁNY ÚJ ÍNYENCSÉGGEL IS!

G 




Sült marinált szardínia
Hozzávalók: 50 dkg szardínia, 1 db paradicsom, 1 db lila hagyma, olívaolaj, fokhagyma, rozmaring, só, bors.

Mossuk át a halakat, vágjuk le a fejüket, majd a nyaktól a farokig vágjuk fel a hasukat és ujjal távolítsuk el a 
belsőségeket. Kenjük be sóval, olívaolajjal a halak belsejét, tehetünk beléjük kis rozmaringot és fokhagyma-
szeleteket is. Tegyünk egy edénybe olívaolajat, apróra vágott fokhagymát, sót, rozmaringot, helyez-
zük bele a szardíniákat is és marináljuk (pácoljuk) 
őket 1–2 órán át. A halakat helyezzük egymástól 
ujjnyi távolságra a grillsütőre és néhány perc alatt 
süssük készre őket. Ízlés szerint joghurtos márto-
gatóssal vagy salátával fogyasszuk.

Zöldséges saslik
Hozzávalók: 6 dkg csiperke, 6 dkg cukkini, 4 dkg 

kaliforniai paprika, 1-2 evőkanál étolaj, só, 
fekete bors.

A kockára vágott gombát, cukkinit és paprikát szé-
pen ismétlődő sorrendben húzzuk fel a nyársra. 

Megsózzuk és megborsozzuk, majd kevés olajjal 
megcsepegtetjük. Ezt az ételt általában 

szabadban, rostélyon vagy rácson 
készítjük, ha mégis serpenyőben 

sütjük, akkor ne tegyünk a serpe-
nyőbe zsiradékot a sütéshez, mert 

a szabadtéri sütésnél sem kerül 
alá. Közepesnél melegebb hőfokon 
lévő serpenyőben süssük a két nyársat.

GasztroNÓmia

Grillezett csirkecombok/
csirkeszárnyak

Grillpác csirkéhez
Hozzávalók: 1 csésze extra szűz olívaolaj, 2 fej fok-

hagyma, 2 evőkanál tej, 1 kiskanál édes vagy csípős 
őrölt paprika, só.

Az olívaolajba keverjük bele a sót és az őrölt paprikát, 
majd adjuk hozzá a tejet és az átpasszírozott fokhagy-

mát. Jól keverjük össze, forgassuk bele a csirkecom-
bokat, és már mehet is a grillsütőre. Időnként forgas-

suk meg a csirkét, és locsoljuk meg a mártással. Friss 
salátával, sült zöldségekkel tálaljuk!

Fűszeres 
cottage-os
sült paprika
Hozzávalók: 4 db zöld- vagy kápia pap-
rika, 1 doboz cottage sajt, 5 dkg kecs-
kesajt (vagy bármilyen egyéb sajt, amit 
szeretünk), 1 evőkanál tejföl, 1 teáska-
nál majonéz, 4 szelet sonka, só, bors, 
petrezselyem, tárkony.

A sajtokat lereszeljük és összekeverjük 
a fűszerekkel, tejföllel, majonézzel és 
sonkával. A paprikákból levágunk egy 
csíkot, hajókat készítünk. A paprika-
csíkokat összekockázzuk és hozzáke-
verjük a krémhez. Beletöltjük a papri-
kákba. Előmelegített sütőben 5 percig 
sütjük, majd kivesszük, megszórjuk 
még sajttal, visszatesszük, és addig 
sütjük, amíg a sajt megolvad és pirul-
ni kezd. A maradék töltelékkel vagy kis 
salátával tálalhatjuk.



H ,
    

NatÚra
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Gyakran csak egy hétvégi utazáskor találkozunk a 
kézműves ételekkel, vagy csak akkor vesszük ész-
re, ha meglátjuk ezeket a termékeket  fesztivá-
lok vagy élelmiszerboltok standján. Ez mostantól 
másképp lesz, ugyanis idén nyáron helyi termékek 
és kézműves élelmiszerek kerülnek a MOL-
töltőállomások polcaira. 
Már tavaly is olyan idényjellegű friss zöldségeket és 
gyümölcsöket, lekvárokat, mézet és egyéb tartós 
élelmiszereket vásárolhattunk a töltőállomásokon, 
amelyekkel korábban csak ritkán találkozhattunk. 
A nagy sikerre való tekintettel idén is széles válasz-
ték várja majd a kútra betérőket, ahol akár egy füst 

szörpöket), valamint az ország távolabbi részeiből 
beszállított hagyományos kézműves technológiával 
előállított, magyar élelmiszerekből válogathatunk. 
A körzetben élő és dolgozó kistermelők élelmisze-
rének vásárlásával egyben hozzájárulunk ahhoz is, 
hogy megerősödjön a helyi közösségi és gazdasá-
gi élet. Sőt, az ilyen típusú termékek MOL-kutakon 
történő megvásárlásával nemcsak a termelőket 
segítjük, hanem a környezetet is védjük: a szállítá-
si távolságok csökkenésével ugyanis a környezet-
szennyezés is csökken. 
A kistermelők portékái a mai világban nehezen tud-
ják felvenni a versenyt a piacra nagy mennyiségben 
előállított élelmiszerekkel, ugyanakkor minőségük-
ben gyakran felülmúlják ezeket az árukat. Így ezzel 
a kezdeményezéssel most már anélkül juthatunk 
friss és házias termékekhez, hogy hosszú utat kell-
jen bejárnunk, míg megtaláljuk a kedvünkre való 
élelmiszereket. 

alatt elintézhetjük a tankolást és a bevásárlást. 
A nyári hónapokban több mint 50 MOL-kúton (a töl-
tőállomások listája megtalálható a www.mol.hu 
oldalon) folyamatosan megtalálhatóak lesznek a 
helyi termelők termékei, amelyekkel különlegeseb-
bé tehetünk egy-egy étkezést, anélkül, hogy külön 
bevásárló „utakat” kellene tennünk. Ráadásul, 
hamisítatlan, házias ízekhez juthatunk.
A Shopon belül „helyi termék” polcokat találhatunk, 
ahol idén a töltőállomás 50 km-es körzetéből szár-
mazó tartós (mézet, lekvárt, 

EGÉSZSÉGESET, TÁPLÁLÓT ÉS TARTALMASAT – ÍGY HANGZIK 
AZ EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS RECEPTJE, UGYANAKKOR MAI, ROHANÓ 

VILÁGUNKBAN EZ RITKÁN VALÓSÍTHATÓ MEG. A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON 
AZONBAN IGEN, KÖSZÖNHETŐEN A HELYI TERMÉKEKNEK 

ÉS KÉZMŰVES ÉLELMISZEREKNEK. 





Galambkalauz

KisHírEK

Az emberiség évez-
redek óta használja a galambok fan-

tasztikus tájékozódóképességét, ám eddig nem sikerült megfejteni a madarak tit-
kát. A Houstoni Egyetem munkatársainak most viszont sikerült előrelépniük: 

mesterséges mágneses térrel befolyásolva sikeresen eltérítettek postagalam-
bokat a szokásos útvonalaiktól. Bizonyosnak tűnik tehát, hogy a kis postások a 

Föld mágneses mezőjéről rögzítenek adatokat, amikor tájékozódnak útjuk során. 
A további kutatások azt is bebizonyították, hogy az „adó-

vevő” az állat belső fülében található, és onnan küldi az 
adatokat az agy hippokampusz nevű részébe, amely az 

embereknél is az emlékezetért felelős.
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Titanic forever
A luxusóriás katasztrófája kutatók száza-
it sarkallta eddig is a történtek újragon-
dolására. Az egyik legérdekesebb elkép-
zelés szerint 1912-ben a Hold és a Nap 
ezer éve nem látott közelsége rekordmé-
retű árapályfolyamatot eredményezett, 
aminek hatására a térségben tömegé-
vel úsztak déli irányba a leszakadt jég-
hegyek, különösen kockázatossá téve 
a hajózást. Egy másik elmélet szerint a 
jeges víz kedvezett a tengeren keletke-
ző délibáb jelenségnek. Ez megmagya-
rázná, hogy a három szolgálatban lévő őr 
miért csak az utolsó pillanatban észlelte 
a szinte a semmiből előtűnő jégóriást. 
Ez az elmélet az egyetlen igazán közel-
ben tartózkodó hajó, a Californian 
legénységét is rehabilitálhatja, akik a 
korabeli vádak szerint órákig cselekvés 
nélkül nézték, hogyan süllyed el a monst-
rum, pedig valójában őket is becsapta a 
szokatlan és ritka légköri jelenség.

Karcsú éjszakát kívánok!
Rendszeresen sportolunk, kizárólag egészséges éte-
leket eszünk, persze abból is csak keveset – de a 
fogyókúra alatt sokszor így is csak pár deka kúszik 
le rólunk. Tudósok most rájöttek, hogy a karcsúság 
eléréséhez a megfelelő mennyiségű alvás is fontos. 
A kialvatlanság ugyanis befolyásolhatja az étvágy 
szabályozását, ronthatja a glükózanyagcserét, és 
nagyban növeli a vérnyomást. Dr. Kristen Knuston 
szerint, ha rendszeresen hat óránál kevesebbet 
alszunk, testtömegindexünk egyre csak növekszik. 
Ráadásul a jó alvásnak köszönhetően a bőrünk is fia-
talodhat.





az 
ZENE

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület, 
1012 Budapest, Pálya utca 9.) június 15-ig ezt 

a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
Train: California 37 című CD-jét.

Előző számunk nyertese: 
Tóth Béla, Budapest.

Nyereménye: 
Bruce Springsteen: Wreckin Ball című CD-je.

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület, 

JÁTÉK!

DURAN DURAN  
2012. JÚNIUS 28., PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST 
SPORTARÉNA

A Duran Duran hosszú európai távolléte után 
visszatér, és hazánkban is koncertet ad. Egzo-
tikus helyszíneken játszódó és meghökkentő 
látványeffektekkel teli klipjeikkel a vizuális pop-
kultúrát új szintre emelték a 80-as években. 
A mostani show-ban a 80-as és 90-es éveket is 
meghatározó slágereiket játsszák, mint amilyen 
a Girls On Film, a Planet Earth, a Hungry Like The 
Wolf, a Come Undone vagy az Ordinary World. 
A Papp László Budapest Sportaréna hivatalos 
partnere a MOL. További részletek és jegyvásár-
lás: www.livenation.hu

Nagy Sportágválasztó 
2012. JÚNIUS 1–2., BUDAPEST, 
MERKAPT MARATON SPORTKÖZPONT

A MOL által is támogatott rendezvényen az érdeklődők több 
mint 80 sportágat próbálhatnak ki edzőkkel, élsportolók-
kal, szakmai tanácsadással. A rendezvény ingyenesen láto-
gatható. Nyitva tartás: pénteken 14.00–17.00, szombaton: 
9.00–17.00. Június 2-án a rendezvényen kerül sor a MOL 
Tehetségtámogató Program Sport kategóriájának eredmény-
hirdetésére. Az esemény érdekessége, hogy idén először nem 
csak sportágakat, hanem hangszereket is kipróbálhatnak az 
érdeklődő gyerekek.
www.sportagvalaszto.hu; www.hangszervalaszto.hu

KUltÚra
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Madonna: 
Girl Gone Wild
UNIVERSAL
Madonna MDNA című, 12. stúdió-
albuma márciusban jelent meg, és 
a Give Me All Your Luvin’ után már-
is itt van a második single. 
A producer a neves olasz DJ, 
Benny Benassi volt, az új kli-
pet pedig a világhírű brit divatfo-
tós duóval, Mert And Marcusszal 
készítették. A Girl Gone Wild hami-
sítatlan dance-sláger.

 

Jason Mraz: 
Love is four letter
MAGNEOTON
„Személyes. Dallamos. És 
érett.” – mondta új albumáról a 
mainstream pop egyik legvibrá-
lóbb és legötletesebb egyénisége. 
És valóban! Jason Mraznak eddig 
olyan slágereket köszönhettünk, 
mint a Geek In The Pink vagy az 
I’m Yours. A többszörös Grammy-
díjas producer, Joe Chiccarelli 
(White Stripes) irányítása mellett 
rögzített anyag a zenész negyedik 
stúdióalbuma. 

Paul Van Dyk: 
Evolution
UNIVERSAL
Paul van Dyk 2007 óta nem jelent-
kezett új stúdióalbummal. A 10 
hónap alatt készült Evolution 
lemezre több millió rajongója várt. 
A többszörösen az év legjobb 
DJ-jének válaszott Van Dyk új leme-
zéről elsőként az Eternity jelent 
meg, és azonnal a rádiók kedven-
ce lett. Az albumon rajta kívül még 
olyan zenészek sorakoznak, mint 
Caligola a Mando Diaóból, vagy 
Austin Leeds és Sarah Howells.

Train: California 37
SONY
A Train albuma a 2009-es 
többszörös platina Save Me, 
San Francisco című lemezt 
követi a sorban, melynek legnagyobb slágere a 
Hey, Soul Sister című dal volt. A Grammy-díjas 
együttes California 37 című új korongjának első 
slágere a Drive By, amely a toplisták élére ugrott: 
az eladott példányszámok, a rádiós lejátszások 
és a zenei toplisták tekintetében is.

Programok – Fesztiválok

Juraj Meliš Kiállítás,
2012., JÚNIUS 19. – AUGUSZTUS 31., 

BUDAPEST, SZLOVÁK INTÉZET

Juraj Meliš szobrász és grafikus a „Prágai Tavaszt” követő-
en lépett a művészet színpadára. Alkotásai az évtized társa-

dalmi-politikai változásait ironikus-szarkasztikus hangnemben 
kommentálták. 1989-ben művészbarátaival közösen létrehoz-
ta a Gerulata csoportot, és az elmúlt húsz évben a Pozsonyhoz 
közeli Oroszváron (Rusovce) több mint 100 kiállítást szerveztek 

hazai és külföldi alkotók részvételével. Munkássága részét képe-
zi Pozsony jól ismert két köztéri szobra, a Napóleon katonája 

és a Schöner Naci is.



az 

Mozi Könyv

DVD

Madagaszkár 3
UIP-DUNA FILM

Alex, az oroszlán, Marty, a zebra, Gloria, a víziló, és 
Melman, a zsiráf még mindig azon ügyködnek, hogy 
hazajussanak szeretett városukba, New Yorkba.
Julien király és a pingvinek ezúttal is csatlakoznak 
a komikus kalandhoz. Útjuk során átszelik Európát, 
ahol megtalálják a tökéletes álcát: egy vándorcir-
kuszt, amit átalakítanak – Madagaszkár stílusban. 
Bemutató dátuma: 2012. június 14.

JÁTÉK!
  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

KUltÚra
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Vágja ki, és küldje vissza címűnkre 
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) 

június 15-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse 

Hidasi Judit: Áprilisi út című könyvét.
Előző számunk nyertese: 
Ésik Balázsné, Nyírtelek.

Nyereménye: Allison Pearson: Csak tudnám, 
hogy csinálja című könyve.

Prometheus
INTERCOM

Egy tudósokból álló expedíció az emberiség földön 
kívüli eredetére utaló nyomokat talál. Ezeket követ-
ve indulnak kutatóútjukra, mely az univerzum legtá-
volabbi, legveszélyesebb vidékére vezet. Egy ször-
nyű csata vár rájuk: ha alulmaradnak, akkor az egész 
emberiség velük pusztul. A nyolcadik utas: a Halál és 
a Szárnyas fejvadász Oscar-díjas rendezője, Ridley 
Scott a Prometheusszal saját, új mitológiát teremt – 
méghozzá 3D-ben. 
Bemutató dátuma: 2012. június 7.

Müller Péter: 
Sorsról és életről
ALEXANDRA
Az Útravaló sorozat Müller Péter 
legfontosabb gondolatait gyűj-
ti össze sorsról, életművészet-
ről, láthatatlan szellemvilágról, 
és a mindnyájunkban ott rejtőző 
mágusról. A páratlanul gazdag és mély életművel 
rendelkező író ezzel a különleges kötettel is meg-
bízható útitársunk lehet az élet útvesztőiben.

Szabó Győző: Toxikoma
LIBRA
Szabó Győzőt ma már mindenki 
ismeri, de a tízéves mélyrepülé-
séről eddig kevesen tudtak. 
A Toxikomában őszintén ír élete 
legnehezebb időszakáról, ahol a mámor és a hihe-
tetlen kalandok ködös világából embertelen szen-
vedés vezet vissza a valóságba. A kötetben közre-
működött az őt kigyógyító titokzatos Morpheus, aki 
nem más, mint dr. Csernus Imre.

Alice Buckley: 
Harmonikus színek
OFFICINA ’96 
Napjaink semleges színei nem 
korlátozódnak többé a drapp-
ra és a fehérre; tompa rózsaszínek és sárgák, zöl-
dek,  barnák, sőt, feketék végtelen soraként buk-
kannak elénk. A kiadvány 200, jegyzetekkel kísért 
színpalettát és kombinációt mutat be, illetve taná-
csokat ad, hogy az egyes színek hol mutatnak a 
legjobban. 

Star Wars – Előzmény 
trilógia (Blu-Ray)
A félreeső Tatooinon rabszol-
gaként él édesanyjával Anakin 
Skywalker, amíg Qui-Gon Jinn 
Jedi-mester fel nem fedezi a ben-
ne lakozó Erőt. Ám ekkor még 
nem sejti, hogy az ifjú Jediből egy 
nap a birodalom leghatalmasabb 
sötét ura válik. A Baljós árnyak, 
a Klónok támadása és A Sith-
ek bosszúja történetein keresz-
tül követhetjük végig, hogyan lesz 
Anakin Skywalkerből a legnagyobb 
Sith lovag: Darth Vader.

Sivatagi show
Jamie Uys az emberi szemnek 
eddig feltáratlan afrikai terü-
leteket és élővilágot mutat be 
humoros hangvételű dokumen-
tumfilmjében. A Kalahári- és 
Namib-sivatagban megismerked-
hetünk az állatok furcsa, már-már 
emberi szokásaival, tanulmányoz-
hatjuk viselkedésüket, kicsik és 
nagyok, emlősök és ízeltlábúak 
szorgos hétköznapjai elevenednek 
meg. A Sivatagi show arra a kér-
désre keresi a választ, hogy vajon 
mit gondolhatnak az állatok?  

Â e Garfi eld Show 1. 
– Lasagna invázió 
+ 5 tréfás történet 
Galaxisunk eldugott szegletében élő 
kukta űrhajó lakói, Űrlasagna-ék meg 
akarják szállni a Földet. Ám a boly-
gónkon él a lehengerlő szövegű, ám 
végtelenül lusta Garfield, aki csak 
egy dolgot imád jobban önmagánál: 
a lasagnát! Az „idegenek” nem vet-
ték számításba a macska óriási étvá-
gyát, amikor Jon háza tájékát nézték 
ki landolási helynek. Garfield és tár-
sai hat történeten keresztül szóra-
koztatnak bennünket. 

Hidasi Judit: Áprilisi út
GABO
A kilencvenes évek elején egy 
kisvárosban találkozik először 
Kovács Vera és Csenger Bálint. 
Mohón és szenvedélyesen szeretnek egymás-
ba, de az élet közbeszól. Tizenöt év múlva talál-
koznak újra, ezúttal Budapesten. Bálint felelős-
ségteljes, de magányos orvossá vált, Vera pedig 
pizzafutárként dolgozik – így legalább nem fag-
gatják a múltjáról… 



ÈÉÊÈ
FEsztiVÁl

A NYÁR LEGNAGYOBB BULIJAIT IDÉN IS A ZENEI 
FESZTIVÁLOK BIZTOSÍTJÁK, AHOL OLYAN KÜLFÖLDI 

ÉS HAZAI SZTÁROK LÉPNEK SZÍNPADRA, AKIK KÖZÖTT 
BIZTOSAN MINDENKI MEGTALÁLJA KEDVENCEIT, 
ÉS FERGETEGESEN SZÓRAKOZHAT BARÁTAIVAL!
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N F

VOLT Fesztivál
Sopron, 2012. június 27–30.
Az immár 20. VOLT Fesztivál idén sem szűkölködik világhírű fellépőkben. A többszörös Grammy-díjas Skrillex, a Faith No 
More, a Snow Patrol, az Iggy & The Stooges, a Lostprophets, a Röyksopp, a Hadouken mellett az egyik legütősebb brit ban-
da, a Chase & Status is színpadra lép. De eljön hozzánk a kanadai Simple Plan is, illetve egy teljes év után ezen a fesztivá-
lon tér vissza a nagyközönség elé Ákos is. A VOLT fesztiválon fellép a Tankcsapda is, ezért érdemes folyamatosan figyelni a 
Facebookon a MOL közösségi oldalát, a MÓLÓ-t, mert néhány szerencsés rajongóra különleges meglepetés vár. www.volt.hu

MOL a VOLT-on: 
 MOL-kút Bár

 Goldsprint bringaverseny
 Bringakölcsönző

 Bringaszerviz
 Bringatároló

Sziget
Budapest, Óbudai-sziget
2012. augusztus 6–13. 
A világ legjobb fesztiváljai között számon tartott Szi-
get egyike azon dolgoknak, amelyet mindenkinek 
ki kell próbálnia egyszer. A jubileumi, huszadik Szi-
get iránt pedig különösen nagy az érdeklődés, hiszen 
minden eddiginél színesebb és izgalmasabb látvány-
világ várja a „szigetlakókat”. A buli idén a mínusz ket-
tedik napon a Magyar Dal Napjával indul, amit más-
nap a Csík zenekar monstre koncertje követ, míg a 
nulladik napon Ákos tart nagykoncertet. A „hivatalos” 
fesztiválon pedig még jobban felpörögnek az esemé-
nyek, hiszen megannyi stílusban összesen több mint 
száz koncert várja a látogatókat. Korn, The Killers, 
Placebo, The Stone Roses – ők már biztosan a Szige-
ten ünneplik a fesztivál jubileumát, de a sor hamaro-
san még folytatódik. 
Infó: www.sziget.hu



Campus Fesztivál
Debrecen, Nagyerdő, 2012. július 25–29. 
Kelet-Magyarország legnagyobb fesztiválja, a Campus Fesztivál már ötödik alkalommal várja a 
fiatalokat. A pop-rock mellett többek között a világzene, a jazz és az elektronikus műfajok rajon-
gói is megtalálhatják a kedvenceiket, összesen hét színpadon. A már bejáratott produkciók mel-
lett kuriózumok és fesztiválos finomságok egyaránt helyet kapnak. Programelőzetes: FRICTION 
& LINGUISTICS (UK), THE REAL MCKENZIES (CAN), Tankcsapda, Quimby, Magna Cum Laude, 
Julia Carpenter, Péterfy Bori & Love Band, Budapest Bár, Anima Sound System, Depresszió, 
Belga, Republic, Hooligans, 30Y, Dumaszínház, és még sokan mások...
További programok és jegyárusító helyszínek:
www.campusfesztival.hu.

FEsztiVÁl

Heineken Balaton Sound
Zamárdi, 2012. július 12–15.
Az idei Heineken Balaton Sound zenei repertoárja ezúttal is ígé-
retes! David Guetta ezen a nyáron is ellátogat a Balaton partjá-
ra, de itt lesznek a Kalkbrenner testvérek, Fritz és Paul is. Jön a 
trance királya, Sander van Doorn és Armin van Buuren, a műfaj 
kiemelkedő sztárja, Gareth Emery, vagy az amerikai Maceo 
Plex, a deep house stílus ásza. A balatoni éjszaka csillaga lehet 
a Feed Me és Nina Kraviz, aki nemcsak remixer, hanem dal-
szerző és énekes is egyben. www.heinekenbalatonsound.hu

FOTÓ: SZEPESI BOGLÁRKA

06. 07. Alsóörs – OpenRoadFest
06. 08. Csallóközcsütörtök (Sk) – ViVa Rock Fest
06. 09. Békéscsaba – Csülök- és Sörfesztivál
06. 10. London – Dingwalls
06. 16. Budapest – VilágVeleje 
06. 30. Sopron – 20. Volt Fesztivál
07. 05. Velence – Efott
07. 06. Hevesvezekény – Hanyi Parti Fesztivál
07. 09. Pécs – Rockmaraton

07. 27. Debrecen – Campus Fesztivál
08. 03. Sárvár – Vármeeting
08. 10. Sopron – X. Fertő-parti Fesztivál
08. 11. Eger – Szépasszony-völgy
08. 18. Mosonmagyaróvár
08. 19. Agárd – Popstrand
08. 20. Balatonfüred – SunCity
08. 24. Szerencs – Csokifesztivál

Nyáron is dübörögnek a Tankok! 
Rutinos turnézóként a MOL által is támogatott Tankcsapda ezen a nyáron is ott lesz a legfontosabb feszti-
válokon. Július 27-én, a debreceni Campus Fesztiválon mutatkozik be a hazai közönség előtt a tagcserén 
átesett Tankcsapda, az új gitárossal, „Sidi”-vel a fedélzeten. Előtte, a VOLT-on szintén fellép a banda, mégpe-
dig június 30-án. 

Ha mindez nem lenne elég, íme, néhány további koncertidőpont a nyárra:

MOL a Heineken 
Balaton Soundon:

 MOL-kút Bár
 Vízi aktivitás

 Bringakölcsönző
 Bringatároló
 Bringaszerviz



32 | stílUs&lENDÜlEt | 2012. június

HoroszKÓp

VÍZÖNTŐ I. 21. - II. 19.
Ha a megelőző időszakban több stressz volt az életében, akkor 
szervezete most fáradtsággal reagál. Bármennyire is szereti a 
nyüzsgést, vannak időszakok, amikor több nyugalomra, csendre 
van szüksége. Ha teheti, vegyen ki pár nap szabadságot, vagy 
legalább naponta egy-egy órát szenteljen önmagának, és csinál-
jon olyasmit, amiben örömét leli. 

HALAK II. 20. – III. 20.
Úgy érzi, hogy sikerült kilábalnia egy olyan helyzetből, amely 
már régóta nyugtalanította. Valószínűleg nem a körülmények 
változtak meg, hanem az ön hozzáállása. Ezekben a napokban 
sokkal optimistábban áll az élet dolgaihoz, barátai is szívesen 
időznek társaságában, és átveszik derűs hangulatát.

KOS III. 21. - IV. 20.
A nyár első „igazi” hónapja nyugodt lesz az ön számára. Fizikai-
lag nem lesz csúcsformában, szellemileg viszont annál inkább. 
Lehetséges, hogy üzleti tárgyaláson, vizsgán, megbeszélésen 
nem várt sikert arat, vagy valósággal lehengerli hallgatóságát. 
Ha emberek közé megy, most szívesebben időz olyanok közt, 
akikkel közös az érdeklődési körük.

BIKA IV. 21. - V. 20.
Egy kisebb visszautasítás elveszi a kedvét, pedig alapvetően 
energikus, vidám hónap áll ön előtt. Ha becsukódik egy ajtó, 
akkor ez egyben lehetőséget teremt, hogy egy másik kinyíljon. 
Az ön döntése, hogy ezen a nyitott ajtón bemegy-e vagy sem. 
Anyagi helyzete viszonylag stabil lesz, igaz, egy kicsit takaréko-
sabban is bánik a pénzzel.

RÁK VI. 22. - VII. 22.
Csodaváró hangulatban lesz ebben a hónapban, ami már 
eleve azt sejteti, hogy valami nagyszerű van kialakulóban 
az életében. Nagy csoda helyett a hétköznapi élet apróbb 
csodáira számítson, amelyek segítenek észrevenni az élet 
szépségeit. Ha van olyan terve, amelybe eddig nem mert 
belefogni, akkor itt az idő, hogy megtegye. 

OROSZLÁN VII. 23. - VIII. 23.
A nyár szülötteként imádja ezt az évszakot, annak bekö-
szönte mégis hangulati hullámzást hoz önnek. Lesznek 
napok, amikor alig bír az energiáival, máskor pedig fárad-
tabb, kedvetlenebb lesz. Ha az energikusabb napokon 
kicsit előre dolgozik, akkor a nyűgösebb napokon annyit 
pihenhet, amennyit csak akar. 

SZŰZ VIII. 24. - IX. 23.
Vidám, ám kicsit zárkózottabb időszakot hoz ez a hónap. 
Munkája jól halad, anyagi helyzete is kiegyensúlyozottnak 
mondható, sőt, egy kisebb meglepetés is örömet szerezhet. 
Legyen nyitott, hogy jó hangulatát másokkal is meg tudja 
osztani. Csak egy kis kezdeményezőkészség kell hozzá. Ha 
megteszi az első lépést, még új barátokat is szerezhet. 

MÉRLEG IX. 24. - X. 22.
Kisebb bosszúságok, apró akadályok keresztezik napja-
it, ami elveszi a kedvét. A kulcsszó ebben a hónapban: a 
humor! Ha sikerül az élet nehézségeire derűvel tekintenie, 
a hangulata is megváltozik, és sokkal inkább a jó dolgokat 
fogja bevonzani. Ha vitája akad partnerével vagy házastár-
sával, nem kell, hogy az öné legyen az utolsó szó.

SKORPIÓ X. 23. - XI. 22.
Végre eljött az idő, hogy lazíthasson, többet törődjön önma-
gával, szeretteivel, barátaival. Az elmúlt időszakban több 
munkája volt, tehát ráfér önre egy kis pihenés. Élvezni fog-
ja, hogy szabadidejét nem mások irányítják, és olyan dol-
gokkal foglalkozhat, amelyeket valóban szeret. Lehetősége 
nyílik egy régebbi hobbi, terv elkezdéséhez is.

NYILAS XI. 23. - XII. 22.
Energikus vidámsággal tör önre a nyár. Jó hangulatát fokoz-
za, hogy környezete segítőkészen viszonyul törekvéseihez. 
Június közepe különösen alkalmas mindenféle régi vita, fél-
reértés tisztázásához. Több érdekes hétvégi program közül 
is választhat, de szerencsére jó érzéke lesz ahhoz, hogy a 
legjobbat szemelje ki.

BAK XII. 23. - I. 20.
Az ön életében a biztonságnak nagyon fontos szerepe van. 
Ebben a hónapban rendben mennek a dolgai, emberi kap-
csolatait és anyagi ügyeit stabilitás jellemzi. Ha az elmúlt idő-
szakban többen vették körül, mint szerette volna, akkor most 
legyen többet egyedül. Ez jó hatással lesz a közérzetére is.

IKREK V. 21. - VI. 21.
Gondolatai még jobban szárnyalnak, mint máskor, tele lesz ere-
deti, új ötletekkel. Június közepe tájékán úgy érzi, hogy mun-
katársai keresztezik nagyszerű javaslatait, pedig csak arról 
van szó, hogy meggyőzőbben kell őket előadnia. Az Ikrek jegyű 
emberek egyébként az állatöv legnagyszerűbb vitapartnerei, 
tehát ez nem lesz nehéz.

Lovasi András 
1967. június 20.

Angelina Jolie
1975. június 4.

Morgen Freeman
1937. június 1. 

Nicole Kidman 
1967. június 20.
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pÉlDaKÉp

C             
A SZÜLŐ-GYEREK KAPCSOLAT A LEGSZERETETTELJESEBB ÉS LEGTERMÉSZETESEBB 

A VILÁGON – GONDOLHATNÁNK. DE MI TÖRTÉNIK, HA A GYERMEK NEM 
VÉRSZERINTI, HANEM ÖRÖKBEFOGADOTT? ENNEK A KÖTELÉKNEK A KIALAKÍTÁSÁN 

FÁRADOZIK AZ ÁGACSKA ALAPÍTVÁNY ÉS VEZETŐJE, BOGÁR ZSUZSA. 

Zsuzsa már egészen fiatalon céltudatosan kezdett 
el foglalkozni az örökbefogadás kérdésével. Mivel a 
tágabb családjában volt példa ilyen esetre, igen érzé-
keny és fogékony volt a témára. Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen szerzett pszichológusi diplomát, de 
már a diákévek alatt is folyamatosan kutatta a témát, 
magától értetődő volt számára, hogy ezen a területen 
keresse jövőbeli munkahelyét is. 
Ez a hely végül a kétezres évek elején az akkori Szociá-
lis Minisztérium módszertani intézete lett, ahol éppen 
az örökbefogadásról szóló törvény módosítását készí-
tették elő. „A minisztériumban kötelezővé akarták ten-
ni az örökbefogadás előtt álló, leendő szülőknek egy 
tanfolyam elvégzését, így ki kellett dolgoznunk ennek 
a pontos menetét” – meséli Zsuzsa. – „Tartottunk egy 
próbatanfolyamot, amely minden szempontból nagyon 
sikeres volt, és 2003-tól valóban kötelezővé vált ez a 
kurzus.”
Ez a tréning azóta az Ágacska Alapítvány egyik legnép-
szerűbb programja, a legnagyobb számban ide jelent-
keznek a szülők. A 2003-as évhez kötődik ugyanis az 
Alapítvány létrejötte is, ekkor határozta el a két alapí-
tó, Bogár Zsuzsa és Mészáros Krisztina, hogy végleg az 
örökbefogadás ügyének szentelik magukat. Mondhat-
nánk őket az első fecskéknek is, hiszen hazánkban – 
főként akkoriban – meglehetősen kevesen foglalkoztak 

a témával, és a helyzet társadalmi megítélése is mérföl-
dekkel elmaradt a nyugati országokéhoz képest. Zsuzsa 
szerint a legnagyobb probléma a szégyenérzet: „Sokak 
még ma is szégyenként élik meg az örökbefogadást. 
Bár a közvélemény megítélése már átalakulóban van, 
egyre több meddő pár választja ezt a megoldást, több 
fórum is foglalkozik a témával, így egyfajta nyitás zajlik 
most az örökbefogadás felé” – mondja a szakember. 
Az Ágacska Alapítvány segítői a szülők számára szerve-
zett tanfolyamon kívül számtalan foglalkozással igyekez-
nek átlendíteni a nehéz időszakon a családokat. 
A különböző terápiás csoportok mellett gyermekgyó-
gyászati tanácsadást, videotréninget, filmklubot, gyer-
mekpszichiátriai konzultációt, pár- és családterápi-
át, valamint az Új Európa Alapítvány által is támogatott 
gyermekpszichodráma csoportfoglalkozást is tartanak. 
Ide két korosztályt várnak (kisiskolások, kamaszok), cél-
juk az, hogy megtanítsák a gyerekeket, hogyan kezeljék 
a saját helyzetüket, és önismereti játékok segítségével 
fel tudják dolgozni saját, örökbefogadással kapcsolatos 
élményeiket. Ötnapos élménytábort is szerveznek a cso-
port köré, ahol intenzívebb körülmények közt segíthetnek 
az örökbefogadottaknak megtalálni a helyüket a társada-
lomban. „Nagyon sokat köszönhetünk a MOL Gyermek-
gyógyító Program támogatásának, hiszen csak ennek 
segítségével tudtuk létrehozni a pszichodráma tábort.”

Bogár Zsuzsa
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett 
pszichológusi végzettséget. Diplomázás után az 
Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézetben 
helyezkedett el, ahol segített kidolgozni az örökbe-
fogadás előtt álló szülők számára kötelezően elvég-
zendő tanfolyamot. 2003-ban társával megalapítot-
ták az Ágacska Alapítványt, melynek  elnökeként ma 
is az örökbefogadás társadalmi megítélésének javí-
tásán dolgozik, és segít a családoknak. 

B Z

Bogár Zsuzsa már jól tudja, mi az Ágacska Alapítvány 
küldetése: „Tudatosítanunk kell az emberekben, hogy 
az örökbefogadás nem pótmegoldás, hanem a gyer-
mekvállalás egyik egyenértékű formája!”.

Tomanicz Éva






