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Felkészülni, Vigyázz, Sport! 

Mint egy igazi görög isten! – súgtak össze a kollégák, per-
sze leginkább a hölgyek, amikor 40 fokos melegben fotóz-
tuk Szilágyi Áront. A címlapsztárunk a magyar vívótörténet 
legfiatalabb világbajnoka, nem csak a külsejével hódított 
a fotózáson, hanem hihetetlen önfegyelmével, kitartásá-
val, nyugalmával. Az őrült hőségben órákon át pózolt, míg-
nem elnyerte jutalmát, ruhástul ugorhatott a medencébe. 
A 20 éves Áron szerint a vívásban a sikert a gyorsaság, a 
jó állóképesség és az örökké csiszolandó technika képezi, 
és persze a páston sem árt az önfegyelem. A MOL tehet-
ségtámogató program kedvezményezettje a tradíciók őrzé-
séről, valamint tanulási vágyáról beszélt nekünk a meden-
ce partján. 
egy ifjú, csinos hölgy, Babos timi, aki alig 17 évesen nem-
rég nyerte meg a Roland garros páros versenyét junior-
ként, majd a Wimbledoni párost is. Folyamatosan utazik, 
2009-ben ötször repülte körbe a Földet. A sikert csak a 
kőkemény munka hozhatja meg. tudja, hogy ugyanannyit, 
vagy még többet kell dolgoznia a jövőben, hogy hosszútá-
von is megállja a helyét a felnőttek között. 
kovács katalin kétszeres olimpiai- és huszonhétszeres 
világbajnoknő, akit gyakran csak „kajakkirálynő”-ként 
emlegetnek. Nem csak a végeredmény érdekli, hanem az 
odavezető út is. Szerinte a testet és a lelket a napi sikerek 
tartják karban. 
Olaszországban meglátogattuk Benedek tibort, aki csapa-
tával, a Pro Reccoval az idei 15 versenyből 13-at megnyert, 
köztük a 2010-es vízilabda euroligát is. A kétgyermekes 
családapa a Zágrábban megrendezésre kerülő vízilabda 
eB-re készül, valamint hamarosan segédedzőként bizonyít-
hat kemény Dénes mellett. Magazinunk stábját szépséges 
feleségével, epres Pannival az olasz tengerparton fogadta.  

további szép, sportos nyarat kívánunk Önöknek! 

Meg je le nik ha von ta  ki ad ja a ha mu és gyé mánt ki adó 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. Felelős  szer kesz tő: kertész Éva. Szerkesztő: Richter Zita. Ol va só szer kesz tő: Oborni katalin. kor rek tor: Dudás Márta. De sign: ha mu és gyé mánt Ma ga zin – gordos gergő, 

Staller istván. Szer zők: Berkes Orsolya, hegyi Áron, hekli Lás zlóné, hegyaljai Ráhel, hor váth And rea, Pribék Nóra, Simon ildikó, Sinkó edit, Szarka tünde, Vincze Attila. Fo tók:     www.fotogyar.com, 

info@fotogyar.com, telefon: +36 1 487-5201, képszerkesztő: krékits Péter. Fo tog rá fu sok: Oleg Borisuk, Miklóska Zoltán, tóth Vadnai gábor. Ügynökségi képek: europress. 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

tARtAlOM

 2010. augusztus | STÍLUS&LENDÜLET | 3

STÍlUS&lENDÜlET MaGazIN    2010. aUGUSzTUS IMPRESSzUM
 

Autós-motoros hírek  4

KOVÁCS KATALIN
Sztárteszt  6

MOZGÁSRA ÉS KALANDRA FEL!
Sport 10

SZILÁGYI ÁRON 
Címlapsztori  12

LOMBARDIÁTÓL TOSCANÁIG
Utazás 16

DIGITALIZÁLVA
High-tech 18 

PILLANATKÉPEK
Epres Pannival 
és Benedek Tiborral 20

HŰS, DE FINOM…
Gasztronómia  22

MOTOROS ANGYALOK
Lendületben  24

Tudomány  26

Kultúra, programok  28

Fejtörő  30 

Horoszkóp  32

A TENISZ MAGYAR HERCEGNŐJE
BABOS TÍMEA
Példakép 34



4 | STÍLUS&LENDÜLET | 2010. augusztus

Koreai öszvér lehet a robogók új sztárja
Daelim B-Bone 125 a nyári robogószezon legkülönle-
gesebb fazonja. A dél-koreai modell ügyesen ötvözi 
a retrót a modernnel. A tervezők azért nem áldoztak 
fel mindent a formaterv kedvéért: a merev szerkezet 
jól védi a térdet és a lábszárat, a kormány mögött 
pedig van egy piacos kosárnak is elegendő hely. kis 
motorhoz képest a 13 hüvelykes felnire passzítható 
120-as és 160-as abroncsok is érdekesek, melyek 
egyébként igen masszív kinézetet adnak az egyéb-
ként sem könnyű súlyú motornak.

Saját motor a Mitsubishibe  A Volkswa-
gentől kapott kétliteres tDi-motorokat már idén 
saját fejlesztésű 1,8 literes, négyhengeres dízel 
váltja fel a Mitsubishi több modelljében. A Di-D 
nevű erőforrás 150 lóerős, maximális nyomaté-
ka 300 Nm, átlagos fogyasztása pedig csak 5,5 
liter. Ugyanennek a motornak lesz egy egysze-
rűsített, gyengébb változata is, ami az európá-
ban forgalmazott Lancer és grandis modellek-
be kerül majd.

Készül a Volkswagen Beetle  Nem hiva-
talos források szerint készül az új Volkswagen 
Beetle. A német gyár mesterkedéséről még 
csak pletykák keringenek, állítólag egy sportos, 
de az eredetire nem hasonlító autó lesz. A bra-
zil eduardo Oliveira tervei viszont éppen a retró 
vonalat újították föl. A képek megnézhetőek a 
weboldalán: irmaodeo.blogspot.com.

A Volkswagené a legjobb motor  A Volks-
wagen 1.4 tSi motorja kapta 2010-ben az Év 
motorja elismerést. A szakemberekből álló zsűri 
az igen széles, 122-től 200 lóerőig tartó teljesít-
ményskálát, a gazdaságos és környezetkímélő 
működést, valamint a kedvező árat jelölte meg 
az elismerés fő szempontjaként. A legjobb új 
motor a Fiat 1,4-es Multiair erőforrása lett, az 
Év Zöld Motorja pedig a toyota Prius hibridje. 

Saját modellt készíthet az Abarth  Mint-
egy negyven év elteltével újra saját fejlesztésű 
modellel tör be a sportautók piacára az Abarth. 
Az olasz manufaktúra eddig csak a Fiat spor-
tos csúcsmodelljeit tuningolta, két éven belül 
azonban elkészülhet a mindössze 900 kilós, 
200 lóerős, alumíniumkarosszériás, kétüléses 
kupé is.

300 lóerős dízelt kap a Range Rover
Új 4,4 literes V8-as dízelmotort készül bevezetni a Range Rover. Az erőforrás nemcsak az eddigi legerősebb dízel 
lesz a márka történetében, de a leggazdaságosabb is, ami a szi-
gorú károsanyag-kibocsátási előírásoknak is megfelel. Az új 
motor legnagyobb teljesítménye 313 lóerő, maximális nyo-
matéka pedig 700 Nm lesz. A szén-dioxid-kibocsátást 
a korábbi V8-as dízelnél mért 294 gr/km-ről 
253 gr/km-re sikerült redukálni. 
A 9,4 literes átlagfogyasztás 
igen figyelemre méltónak 
mondható. A motorhoz egy 
új, elektronikusan vezé-
relt nyolcsebességes 
automata váltó jár majd. 
Mindez 2011-től jelenik 
meg a kínálatban.

Kínát vette célba a Saab is
A nagy európai gyártók, az Audi, a Volkswagen példáját követve a Saab is 

szemet vetett a kínai piacra. Nem is olyan régen még a puszta fenn-
maradásért küzdött a svéd gyár, de azóta már merész ter-

veket szövöget. Victor Müller vezérigazgató azt 
szeretné, ha 2013-ban legalább tízezer Saab 

találna gazdára kínában. Amennyiben az 
értékesítés a tervezett ütemben halad, a 

Saab pár éven belül saját gyárat is nyithat 
a távol-keleti országban. A cégvezető sze-
rint főként a 9-5-ös és a 9-4X modellektől 
várható az ázsiai értékesítés fellendülése.

Új Mondeo, új remények
kívül-belül felfrissülve érkezett az új Mondeo, amitől a kölni gyártó igazgatósága azt várja, hogy a márka 
újra felzárkózzon az igen erős konkurenciához, azaz megszorongassa az Audit, a Mercedest és a Volkswa-
gent. A legújabb Mondeo a három éve megjelent előd frissebb kiadása, kissé átrajzolt orral és farral, fino-
mított vonalvezetéssel, megújult motorkínálattal. ez utóbbi a legérdekesebb: eltűnik a 160 lóerős négy-
hengeres és a 220 lóerős öthengeres turbó, helyüket az új ecoBoost motorcsalád 203, illetve 240 lóerős 
változata veszi át.  A 2,2 literes turbó 175 helyett 
200 lóerős lesz, és a kisebb dízel is 
izmosabbá válik.

AutÓs-MOtOROs HíReK
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Porschét vegyen, ha 
igazi minőséget akar

egy amerikai felmérés az újonnan vásárolt autó-
ikról kérdezte tulajdonosaikat azt firtatva, 

hogy milyen tapasztalataik vannak az első 
három hónapban. A 82 ezer válaszoló íté-

letei alapján felállított rangsort a Por-
sche vezeti, a honda luxusmárkája, az 
Acura és a Mercedes–Benz előtt. A lis-
ta első felében főleg amerikai és japán 

márkák vannak, úgymint a Lexus, a Ford, az 
infiniti és a Lincoln, de a dél-koreai hyundai is jól 

teljesített. A képet azért árnyalja, hogy nagyon kevés eset-
ben volt szó igazán komoly, az autó használhatóságát 

befolyásoló hibákról. A válaszolók szerint többnyire a túlsá-
gosan is modern és bonyolult elektronikus csodák, fedél-

zeti számítógépek és LeD-kijelzők okoztak problémát.

A BMW-nél színesben szeretik
A reklámstratégiák kidolgozása mellett a BMW marketingesei plusz házi 

feladatot is kaptak: új nevet kellett találniuk a gyár motorjain használt 
színeknek. Így születtek olyan nevek, mint a zafírfekete, a gránitszür-
ke metál (F 800 St modell esetében), élénksárga metál és fényes 

feketeszatén (F 800 R modelleken), alpesifehér, lupinkék metál 
és magmavörös – ami nem más, mint a hagyományos kék-
fehér-piros BMW-színek kombinációja. 

gosan is modern és bonyolult elektronikus csodák, fedél-gosan is modern és bonyolult elektronikus csodák, fedél-gosan is modern és bonyolult elektronikus csodák, fedél-
zeti számítógépek és LeD-kijelzők okoztak problémát.zeti számítógépek és LeD-kijelzők okoztak problémát.zeti számítógépek és LeD-kijelzők okoztak problémát.

A BMW-nél színesben szeretikA BMW-nél színesben szeretik
A reklámstratégiák kidolgozása mellett a BMW marketingesei plusz házi 

feladatot is kaptak: új nevet kellett találniuk a gyár motorjain használt 
színeknek. Így születtek olyan nevek, mint a zafírfekete, a gránitszür-
ke metál (F 800 St modell esetében), élénksárga metál és fényes 

feketeszatén (F 800 R modelleken), alpesifehér, lupinkék metál 
és magmavörös – ami nem más, mint a hagyományos kék-
fehér-piros BMW-színek kombinációja. 

Különleges kupéval köszönti
magát a Jaguar
idén ünnepli 75. születésnapját a Jaguar. ebből az alkalomból 
készítették el az XkR 75 névre keresztelt modellt. Az autó nem 
más, mint az XkR sportkupé egy gyárilag tuningolt verziója. Az 5 literes V8-as motor 530 
lóerős, ami hússzal több, mint a gyári változat esetében. Az autó 4,4 másodperc alatt gyor-
sul 100 km/h-ra, az elektronika pedig 250 helyett 280 km/h-ig engedi gyorsulni. Az ünnepi 
változatból 75 darab készül, és ez a leggyorsabb Jaguar, ami ma elérhető.
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sZtÁRtesZt

Kovács Katalin 
kajakra vette 

a világot 
 „ŐRÜLTSÉG LETT VOLNA NEM FOLYTATNI!”  

ADOT TSÁGAI ALAPJÁN LEHETNE FILMSZTÁR, ESETLEG 
BANKÁRFELESÉG, EHELYET T A NAPOKBAN BRUTÁLIS KEMÉNYSÉGŰ 

EDZŐTÁBORBAN LAPÁTOLT RÁCKEVÉN ÉS MŰSZAKONKÉNT 
TÖBB KALÓRIÁT ÉGETET T EL, MINT A 4-ES METRÓ FŐVÁJÁRA. 

MI HAJTJA A KÉTSZERES OLIMPIAI ÉS HUSZONHÉTSZERES 
VILÁGBAJNOKNŐT? 

Stílus&Lendület: Peking után egy ország izgulva 
figyelte, hogy miként dönt Kovács Kati, visszavo-
nul vagy folytatja. Nagyjából két év telt el azóta, 
ám a nagyközönség még mindig nem tudja, hogy 
akkor mi játszódott le Önben. Elárulná?
Kovács Katalin: Valóban volt néhány pillanat, 
amikor magam sem adtam sok esélyt a folyta-
tásnak. Nem tartott hosszú ideig, de kár is lenne 
tagadni, hogy meginogtam. Az olimpiával hosszú 
és nehéz korszak zárult le, hiszen egy ilyen cik-
lus négy évig tart. ennyi idő alatt érthető, hogy az 
emberben felhalmozódnak érzések, hangulatok, 
amelyek a nagy cél elérése után már más értel-
met nyernek. Az sem titok, hogy nemcsak pozi-

tív, hanem negatív élmények is értek, a feszültség és 
a stresszhelyzet sok kiélezett pillanattal járt. Ahogy 
azonban egyre inkább távolodtak tőlem ezek az élmé-
nyek, úgy tértek vissza a szokott helyükre a számom-
ra kedves dolgok. 
S&L: Mennyi ideig lamentált?
K. K.: talán másfél hónapig? Már magam sem 
tudom. Csak arra emlékszem pontosan, hogy Peking 
után egyáltalán nem foglalkoztam a sporttal. Aztán 
szép lassan lezártam magamban a korszakot, és 
fel kellett tennem a kérdést: akarom ezt folytatni? 
el tudom vállalni az újabb négyéves ciklust? Sokat 
rágódtam rajta, mígnem egyszer azt éreztem: vissza-
tért a kellő motivációm, plusz már az élversenyzéssel 
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Kimondottan fiatalos 

www.olajexpressz.mol.hu

Alfa Romeo Giulietta 
1.4 TB 120 LE
a következő kenőanyagot ajánljuk: 
MOL Dynamic Prima 5W–40
Termékeinket kedvező áron 
megvásárolhatja webshopunkban. 

járó életmód is hiányozni kezdett, szóval akkor dön-
töttem. Amíg ezek megvannak, őrültség lenne nem 
folytatni és abbahagyni. 
S&L: Mi hiányzott az élsportolói életvitelből?
K. K.: Lehet, hogy nehéz elhinni, de például az edzé-
sek. Szeretek tréningezni. Jólesik és nekem szüksé-
gem van arra, hogy napi sikereim legyenek. karban-
tartja a testem és a lelkem. 
S&L: Az újabb arany hajtja előre?
K. K.: Mindenki erre hegyezi ki a kérdést, pedig ez 
téves helyzetértelmezés. egy élsportoló nem úgy gon-
dolkozik, hogy ha van már két olimpiai aranyam, 27 
világbajnoki címem, akkor mindenem megvan, nem 
is kell több. engem nem csak a végeredmény 

Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 LE
Motor:  1.4 tB literes

Lökettérfogat: 1368 cm3

Max. teljesítmény: 88 kW/120 Le, 5000/perc

Max. forgatónyomaték:   206 Nm, 1750 fordulat/perc

hosszúság, szélesség, magasság:

 4351 /1798/1465 mm 

Max. sebesség: 195 km/h 

gyorsulás: 9,4 s

Fogyasztás: 8,4/5,3/6,4 liter

Ár: 5 945 000 Ft (bruttó, reg. adóval)

Fontosabb felszereltség/extrák:

Vezetőoldali légzsák, utasoldali (kikapcsolható) légzsák, 

kétfokozatú, oldallégzsákok elöl, függönylégzsákok (első 

és hátsó üléssorra), aktív első fejtámlák, magasságállí-

tással, ABS, eBD (blokkolásgátló fékerőelosztóval), isofix 

rögzítők szélső, hátsó üléseken, LeD-es hátsó lámpák, 

nappali fény (D.R.L.), autórádió CD-olvasóval, MP3-al, 

6 hangszóróval (190 W max. összteljesítmény), anten-

nával, karbantartásintervallum-kijelző, biztonsági pedál-

rendszer, immobilizer (Alfa Code), D.N.A. – dinamikus 

üzemmód-szabályozó, follow me home – programozot-

tan késleltethető fényszóró-lekapcsolás, krómozott kipu-

fogóvég, VDC menetstabilizáló (kipörgésgátló+kitörés-

gátló+dombsegéd+motorfékszabályozó+vészfék-

asszisztens) és elektronikus Q2 (differenciálzár), könnyű-

fém keréktárcsák 16”-os „Duplaküllős” (opc. 432) stílus, 

205/55 abroncsokkal, multifunkciós kijelző, fedélzeti szá-

mítógép, D.N.A. állás grafikus visszajelző, sebességváltás 

jelzővel, automata, kétzónás légkondicionáló (oldalanként 

szabályozható a hőmérséklet), bőrborítású kormány, váltó 

és kézifékkar, rádióvezérlés a kormányról.

sZtÁRtesZt

Játékos és elegáns
„kedvelem a sportos olasz vonalvezetést, mert egyszerre játékos, ugyanakkor nagyon elegáns is. Vezetése 
élményként sem utolsó, míg kényelem és helykínálat terén az volt az érzésem, mintha jóval nagyobb autó-
ban ülnék. Műszerfala kicsit retrós, de nekem ez is bejött, és nagyon jól reagált a gázadásra.”

Forintalapú, casco-köteles
finanszírozási ajánlat

Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 LE
Bruttó ár: 5 945 000 Ft

Két példa az autó megvásárlására:

Önrész: 1 486 250 Ft 

I. 72 havi részlet: 83 075 Ft

  (THM: 10,70%)

II. 84 havi részlet: 74 505 Ft

  (THM: 10,70%)

Merkantil Lízingvonal: (06 1) 2-68-68-68 
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A hirdetés nem minősül a Merkantil Bank részéről ajánlattételnek, 
célja a figyelem felkeltése.
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sZtÁRtesZt

érdekel, hanem az odavezető út is. Rengeteg verse-
nyen indultam, és mindegyik győzelemnek megvan 
a maga története. Számomra az az igazán érdekes, 
amíg elérek a végső lépésig. 
S&L: Nem tud vagy nem szeret veszíteni?
K. K.: Nem lehet mindig nyerni, nem gépek, hanem 
emberek vagyunk. Nekünk is vannak jobb és rosz-
szabb periódusaink. tudok veszíteni, de nem szere-
tek. igen, nyerni szeretek! Az a legfontosabb, hogy év 
végén azt tudjam mondani magamnak, hogy ebben a 
szezonban is megtettem minden tőlem telhetőt. 
A média meglehetősen olimpiacentrikusan gondolko-
zik, ezért az emberek többsége is ötkarikás aranyak-
ban mér. De ez nagyon egyoldalú megközelítés. Sen-

Kovács 
  Katalin 
Született:  1976. február 29-én, Budapesten
Lakhely:  Budapest
Magasság:  173 cm
Súly:  64 kg
Egyesületei: 
 Bp. Spartacus, BSe, BkV, Ute, Mtk, honvéd
Nevelőedző:  Schmidtné Pavlovics Angyal
Edzője:  Csipes Ferenc
Pályafutásának kezdete:  1987

KARRIER:
Olimpiai bajnok: k2 500 méter (2004, 2008)
Olimpiai ezüstérmes: k2 500 m (2000), 
k4 500 m (2000, 2004, 2008)
Világbajnok: 27-szeres
Európa-bajnok: 22-szeres

ki, még a legnagyobb sztárok sem mehetnek biztosra 
egy olimpián. Négy év munkája egy napon, egy dél-
utánon dől el. A legkisebb betegség vagy csak egy 
nyugtalan éjszaka is sorsdöntően befolyásolhatja a 
végeredményt. tagadhatatlan, hogy nagyszerű érzés 
győzni és a himnuszt hallgatni. Azt hiszem, ez a leg-
főbb hajtóerő.
S&L: Miért pont kajakos lett Kovács Katiból?
K. K.: komolyan csak tizenegy évesen kezdtem kaja-
kozni, persze előtte sem ültem: mindig is túlmoz-
gásos gyerek voltam, ezért is jártam sporttagoza-
tos iskolába. itt kosárlabdáztam meg tornáztam, de 
igazából a kajak fogott meg. A Budapesti Sparta-
cusban Schmidtné Palovics Angyal edzőnő irányítá-
sával kezdtem, de most már a honvéd versenyzője 
vagyok. 2002 hozta meg a nagy áttörést, egy tucat 
világbajnoki és hét európa-bajnoki medál került a 
kollekciómba, egy évvel később pedig összesített 
világkupagyőztes lettem. Az annyira vágyott olimpiai 
arany 2004-ben, Athénban Janics Natasával páros-
ban jött össze, amit négy évvel később Pekingben 
sikerült megvédenünk. kétszer már megvolt, ami 
egészen meseszerű! A harmadik viszont egyenesen 
fantasztikus lenne! De nem csak álmodozom róla. 
Épp most fejeztük be az edzőtábort Ráckevén, napi 
négy-öt órát edzettem. Élhetnék más életet is, de 
minek? Én ezt szeretem.

Vincze Attila
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Mozgásra és kalandra fel! 
A TERMÉSZET SZERELMESEINEK

NYÁRON LEGSZÍVESEBBEN MINDEN PERCÜNKET A SZABAD ÉG ALAT T TÖLTENÉNK. HA ESIK, 
HA FÚJ, DE AKÁR KÁNIKULÁBAN IS, SPORTOLÁSRA MINDIG VAN LEHETŐSÉG. 

Túrázás
természet, szabadság és egy jó társaság! Aki mindezt mozgás közben akarja élvezni, az 
válassza a túrázást. kezdjük egy könnyed túraútvonallal, majd fokozatosan növeljük a távo-
kat. egy nehezebb táv legyőzése után egy ideig biztosan könnyebben vesszük a levegőt.  

Tipp:  Poroszló–Újlőrincfalva–Csárdamajor–tepélypuszta–Mezőtárkány–Besenyőtelek– 
kishanyi–Bencsik tanya–erdőtelek, Arborétum a Buttler-kastély parkjában, melyben több 
mint 700-féle fa látható. A túraútvonal hossza: 90 km, 12 óra.

Evezés 
Az egyetlen mozgásforma, amely egyszerre edzi a felsőtest izmait, valamint a tricepsz, 
a hát és a has izmait, de még a combfeszítő izmokat is hatásosan megdolgoztatja. eve-
zés közben arra kell ügyelni, hogy a hát alsó részét végig egyenesen tartsuk, ami hosszú 
távon nem is olyan könnyű feladat. A budapestieknek külön jó hír, hogy ha nyáron nem 
tudnak elutazni a városból, akkor is van lehetőségük erre a csendes, de igen aktív mód-
jára a pihenésnek. 

Tipp:  Budapest egyik leghangulatosabb helyén, a Római-parton bérelhetünk kajakot 
vagy kenut és indulhatunk egy jó kis vízitúrára, például a Szentendrei-sziget körül.

Biciklizés
Szerencsére egyre több a bicikliút Magyarországon, és már nemcsak 
a városokban érdemes kerékpárra pattanni, hanem komoly túrákat is 
megtehetünk vele vidéki túraútvonalakon. Aki 1 órán át tekeri a pedálo-
kat, nagyjából 500 kalóriától szabadulhat meg. emellett a biciklizésnek 
számos egészségjavító és kondíciónövelő hatása is van: erősíti a szív- 
és érrendszert, miközben védi az ízületeket, a szalagokat és a gerincet. 
De persze feszesíti a feneket, a vádlikat és a combokat is. 

Tipp:  2 napos tókerülő kerékpártúra,  túraútvonal hossza: 120 km.
tiszaörvény–tiszaderzs–Abádszalók–kisköre–tiszanána–Dinnyéshát 
–Sarud–Poroszló–Négyes–tiszavalk–tiszabábolna–tiszadorogma– 
egyek–tiszafüred–tiszaörvény.
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Rafting
Az igazi, vad rafting szerelmeseinek külföldre kell 

utazniuk, ha ennek a hobbijuknak hódolni szeretné-
nek, ugyanis  Magyarországon nincsenek elég gyors 

sodrású hegyi patakok. De a közeli országok közül 
már Ausztriában, Szlovéniában és Szlovákiában is 

kitűnő pályák várják a közönséget. Bár a rafting elég 
vadnak néz ki, szabályos felszerelés esetén nem 

érhet bennünket komolyabb baj, még akkor sem, ha 
véletlenül (vagy a vezető ügyes manőverének követ-

keztében) átélünk egy-két „eszkimó fordulót”, amikor 
is csónakkal fejjel lefelé átfordulunk a vízben.

Tipp:  2 napos hétvégi rafting túra 
Szlovéniában a Soca folyón. Az extrémsportok,

főleg a vadvízi evezést kedvelők paradicsoma, sokan 
európa legszebb vadvízi folyójának tartják.

Vitorlázórepülés
igazi, hamisítatlan adrenalinnövelő sport! Nem csak kalandoroknak. 
ha már egyszer is motoszkált a fejében, hogy milyen is lehet egy a föld-
ről hajmeresztő manőver a repülőgép belsejéből, amiket a légi parádé-
kon lehet látni, és, ha szeretné tudni, hogy mit is élhet át a pilóta odafent, 
akkor ez a program Önnek szól. 

Tipp:  Budai hegyek fölött: Szabadság-, János-, hármashatár-hegy; 
Dunakanyar fölött: Békásmegyer, Szentendre, Visegrád, Dobogókő.
további információk: www.vitorlazorepules.hu

Vitorlázás
Számtalan vitorlásiskola, tábor és bérlési lehetőség kínálkozik 
szerte a Balaton, a Velencei-tó vagy akár a gyönyörű Adriai-ten-
ger partján. egyszer egy nagyobb társasággal mindenképp érde-
mes  egy egész napot, vagy akár többet is a hullámzó vizeken 
eltölteni, és élvezni a vitorlázás nem mindennapi élményét.

Tipp:  A Balaton mellett bármelyik déli parti településről lehető-
ség van vitorlásprogramhoz csatlakozni, és könnyű a helyzetünk 
az Adriai-tenger parján is.
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Vívás mindenáron

A google keresőbe beütve a nevét 4620 találatot dob ki a 
gép, ami húszévesen nem rossz arány. „Akkor össze kell 
kapnom magam, mert még 4600 cikk hiányzik a gyűjte-
ményből…” – viccel a minden idők legfiatalabb magyar vívó-
világbajnokává lett Szilágyi Áron, aki megjegyzi: az utób-
bi időben lassan, de folyamatosan nő az iránta érdeklődők 
tábora. egy labdarúgóéval nyilván nem vetekedhet nép-
szerűsége, ám egyre gyakrabban kérnek tőle interjút. Áron 
három évvel ezelőtt, 17 éves kölyökként robbant be a köztu-
datba, amikor csereként, minden előzmény nélkül válogatott 
lehetett. Az egyik kerettag ugyanis a szentpétervári világ-
bajnokság előtt szívizomgyulladás miatt kidőlt a sorból, és a 
csapatvezetés úgy döntött, hogy tartalékként kiviszi a vb-re. 
Ott viszont a kardcsapat igen cudarul állt, amikor a kapitány 
ösztöneire hallgatva beküldte a pástra az újonc tinédzsert. 
„Olyan ideges voltam, hogy alig bírtam felvenni a kardom, 
a páston meg a sportág legendája, az orosz világbajnok és 
négyszeres olimpiai bajnok Pozdnyakov várt rám… Egyetlen 
dolgot tehettem, tiszta erőből nekimentem, mire hihetetlen 
nyugalom szállt meg: 8:3-ra győztem, a csapat pedig végül 
45:44-re verte az oroszokat!”
Ma már ott tart, hogy annyiszor meséltették el vele élete 
legnagyobb beugrását, hogy talán már maga 
is unja. A népszerűség nem zavarja, 
és ami a fontosabb, nem is zavar-
ta meg a fejét: „Tudom kezelni, 
nekem nem az a feladatom, hogy 
szerepeljek, hanem az, hogy a ver-
senyeken a legjobban teljesítsek. Anno az öregebb vívók 
óvtak és féltettek a nagy hírveréstől, de nekem könnyen 
ment, hamar megszoktam. Nem változtatott meg és nem is 
hátráltatott eddig.”
Az ismertség persze egyértelmű előnyökkel is járhat, például 
meglepően könnyű ilyen hátszéllel csajozni: „Jólesik, amikor 
egy teljesen idegen közegben azt mondják, hogy ismernek 
és tudják, hogy milyen eredményes vagyok.”
De nem csak emiatt érzi szerencsésnek magát. eredményei 
folytán az államtól Wesselényi-ösztöndíjat kap, illetve 
a Vasassal kötött sportolói szerződést. A költséges 

„ÉN MÉG CSAK AZ ÚT ELEJÉN JÁROK…”

AZ IDÉN 20 ÉVES SZILÁGYI ÁRON A VÍVÓ SPORTÁG LEGFIATALABB HAZAI 
VILÁGBAJNOKA. A SIKER NEM VÁLTOZTAT TA MEG, A TRADÍCIÓKAT KÖVETVE TANULJA 

A MESTERFOGÁSOKAT A PÁSTON ÉS AZON KÍVÜL IS.
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Áron a sok utazás miatt a gimnáziumban magántanuló lett, majd a 
Műszaki Egyetem villamos mérnöki karára járt. „Nagyjából sejtettem, 
hogy mi vár ott rám, és azt se mondanám, hogy nem érdekelt, de egy év 
után rájöttem, a mérnöki pálya nem annyira az én világom. Ezért most 
váltottam, szeptembertől az ELTE nemzetközi tanulmányok szakára 
fogok járni. Mivel ez teljesen más irányú képzés, ezért újra elsős leszek, 
jogot, politikát, gazdasági ismereteket hallgatok majd.”

Szilágyi Áron
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utazásokra a szövetség és a MOL tehetségtámogató 
Program révén futja, ez utóbbi 2006 óta segíti pálya-
futását. „Voltam Bankokban, Las Vegasban, Algírban, 
rengeteg európai nagyvárosban, szóval a vívás miatt 
olyan helyekre is eljutottam, ahová civilként nemigen 
lett volna alkalmam. De azért ezek nem turistautak, 
hanem a versenyről szólnak.”
Az élet azonban számára sem csak napfényes 
napokból áll. A pekingi olimpia előtt hunyt el edző-
je, gerevich györgy, aki a legendás vívódinasztia tag-
jaként tette fel életét a sportra (édesapja a hétsze-
res olimpiai bajnok vívóikon). „Az egyéni sportolóknál 
igazán meghatározó az edző szerepe, gyakran volt, 
hogy naponta több órát töltöttünk együtt, mint a csa-
ládunkkal. Nemcsak taktikáról beszélgettünk, hanem 
az életről, a világról, mindenről. Mentorom volt, talán 
azt is mondhatom, hogy az edző-tanítvány kapcso-
latból apa-fiú viszony alakult ki közöttünk. Feledhe-
tetlen edző, imádtuk, pedig szigorú és következe-
tes volt.”
A vívás nemcsak azért különbözik a többi sporttól, 
mert semmilyen kor nem tántorítja el régi, de szép 
ideáitól, a lovagiasságtól vagy a fair play-től, hanem 
amiatt is, mert ebben a közegben sikk a tanulás. 
A tradíciók őrzése és továbbvitele alapvetés. „Nem 
nézzük ki magunk közül, ha valaki nem tanul és 
nincs diplomája, de azért az követelmény, hogy a 
sporton kívüli világ is ambicionálja az embert. A vívás 
megteremtette saját kultúrkörnyezetét, nekünk ezt 
kell ápolnunk és továbbvinnünk. A vívás az életem, 
még csak az út elején járok, de már látom az irányt.” 
A vívás abból a szempontból igen szerencsés közeg, 
hogy a korábbi ikonok ma is aktívak és tudásukat 
továbbadják. Véleményük megkérdőjelezhetetlen, 
pontosabban: „Amit mondanak, az úgy van!”
Régi dilemma, hogy vajon az élsportot össze lehet-e 
egyeztetni a tanulással, vagy nem. Áron amondó, 
nem kell favágóknak lenniük a sportolóknak. „Nem 
könnyen, de azért össze lehet hozni a kettőt, persze 
ehhez az is kell, hogy akarja az ember. Úgy gondo-
lom, a most érvényes kreditrendszer előnye pont az, 
hogy nem kell öt év alatt elvégezni az egyetemet, az 
olimpia évében például nagy valószínűséggel én is 
halasztok majd.”

S ha már olimpia: 2012, London. Pekingben a kardo-
zók Szilágyi Áronnal hetedikek lettek, ami – mondjuk 
úgy – vívókörökben nagy felindulást okozott. „Peking-
ben szembesült a sportág azzal, hogy a vívás alap-
vetően megváltozott. Olyan nemzetek is beszálltak a 
sportágba, amelyek korábban soha nem voltak érde-
keltek. A kard egyénit egy kínai nyerte… Eddig ilyen 
soha nem fordult elő. De jönnek az amerikaiak is 

és a korábbi vívónemzetek, mint a magyar, az olasz 
vagy a francia, nem tehetnek mást, mint hogy alkal-
mazkodnak az új trendhez. A tradíciók a mi oldalun-
kon vannak, őrizzük is őket. Nem tudom elképzelni, 
hogy ennek ne legyen meg az eredménye.”

Vincze Attila

„A tradíciók 
a mi oldalunkon 

vannak, 
őrizzük is őket.”
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 GIANNI ANNONI GALLARATE-BAN, EGY MILANO MELLET TI 
KISVÁROSBAN SZÜLETET T, INNEN HÓDÍTOT TA MEG MAGYARORSZÁGOT. 

GYEREKKORÁBAN BEBARANGOLTA ÉSZAK-OLASZORSZÁGOT, A KIS 
KOLOSTOROK, A DIMBES-DOMBOS TÁJ, A GYEREKKORI NAGY SÍELÉSEK 
FELEJTHETETLEN EMLÉKE, A FINOM OLASZ HÁZIAS ÍZEK IDÁIG KÍSÉRIK.

loMbaRDIáTÓl...

Pihenés olasz módra
Milánó a divat fővárosa, Olaszország gazdasági fővá-
rosának tartják, hiszen az ország legnagyobb ipari köz-
pontja. Világhírét a divatházainak, valamint operaházá-
nak, a Scalának köszönheti, illetve a Santa Maria delle 
grazie templomnak. itt nézhetjük meg Leonardo da 
Vinci híres festményét, Az utolsó vacsorát. A luxus és 
felkapott turistaútvonalak helyett most vegyünk háti-
zsákot és kalandozzunk igazi olasz módjára a szűk kis 
utcák és az eldugott kávéházak, trattoriák és fagyizók 
között, magunk mögött hagyva a város zaját. Ízleljük 
meg, miről is szól Olaszország! egy könnyű ebéd után 
egy fenséges eszpresszó a sarki kávézóban, majd 
fagyi a következő kis utca teraszán. Nagy hőség ese-
tén pedig lógassuk lábunkat a szökőkútban! ismerős a 
jelenet valahonnan?

Tavak vonzása
Lombardiának nincs tengerpartja, de három nagyobb 
tó található itt, melyek a vízi sportot és vízparti kikap-
csolódást kedvelőknek nyújtanak ideális pihenési 
lehetőségeket. A Maggiore-tó és a Comói-tó inkább 
hegyes, sziklás környezetben fekszik, míg a három 
közül legnagyobb, a garda-tó sík vidéken terül el, 

barangolás Észak-
olaszországban Giannival

 LOMBARDIÁTÓL TOSCANÁIG

ennek következtében a köré épült települések is 
nagyobbra nőttek, talán kicsit zajosabbak. 
„Erre a környékre nem autópályán, hanem városról 
városra, faluról falura érdemes menni. Sokszor csak 
a szemfüles turisták találják meg az igazán olasz 
helyeket. Az egyik kedvenc helyen a Lago Maggiore, 

pontosabban a tó gyönyörű szigetei, amelyek 
évszázadok óta a dúsgazdag arisztokrata Borromeo 
család tulajdonát gyarapítják.” – mesél gianni. 
Állítólag a hely annyira elvarázsolta Napoleont hogy 
néhány napot itt töltött.”Hacsak tehetem, ide minden 
évben elmegyek.”

utAZÁs
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Como George Clooney 
előtt és után…
A Como környéki villák különlegesen szépek, anno 
szinte csak európa arisztokratái jöttek ide és élvez-
ték a vízbe érő hegyek látványát. A nyugalmas időszak 
véget ért, mióta george Clooney itt vásárolt egy tópar-
ti villát, 2 milliárd forintnak megfelelő összegért. Azóta 
hollywoodi sztárok, újgazdag orosz arisztokraták, dús-
gazdag pénzemberek verik fel a tó nyugalmát. 

Pisa
Firenze után az összes toszkán város közül talán 
Pisa a legnevezetesebb. történelme az ókorig 
vezethető vissza: etruszk falu volt, később pedig 
római település lett. Mind a mai napig láthatjuk 
az egyházi és magánépületek romjait, a szűk 
sikátorokat és a négyszögletes tereket. 
A várost általában ferde tornyáról ismeri min-
denki, de dómja biztosan híresebb lenne, ha a 
tornyot nem építik süppedő, tőzeges talajra, 
és így ferdülésével nem lesz ennyire egyedi – 
elhomályosítva a dóm eleganciáját.

ToSCaNáIG…

Mediciek öröksége 
Az Arno mentén elterülő, szőlő- és olívadombokkal körülvett város 
Firenze, a leghíresebb és legbájosabb toszkán város. hatalma 
a XV. században érte el csúcspontját a Medici család uralkodá-
sa alatt. Bármerre is megyünk, giotto, Michelangelo, Brunelleschi 
és Botticelli műveit csodálhatjuk meg a világ legművészibb rene-
szánsz városában. 

a bor évszázada 
San gimignano különleges fehérbora a  Vernaccia, amelyet itt, 

helyben válogatnak, több mint hét évszázad óta. A termelők a mai 
napig féltékenyen őrzik a borkészítés titkát, de az biztos, hogy a 

leghíresebb olasz szőlőbirtokok a várost határoló falat ölelik körül.

Középkori tornyok 
Semmiképpen se hagyjuk ki toscana egyik különlegességét, San 
gimignanót. A tornyok világhírű városkája egy kis domb tetejére 
épült, és jól látszik, hogy várból alakult várossá. Ma 13 középkori 
torony áll még itt, és néhányba fel is lehet menni pár euróért. 
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HIGH-teCH

MINDENNAPI ÉLETÜNK MEGKERÜLHETETLEN RÉSZÉVÉ VÁLT A TECHNIKA, 
NINCS IS OLYAN NAP, HOGY VALAMELYIK ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSÜNKET 
NE VENNÉNK A KEZÜNKBE. LEGYEN SZÓ ELEKTRONIKUSKÖNYV-OLVASÓRÓL, 

VAGY EGY KAMERÁRÓL, EZEK AZ ESZKÖZÖK A MI KÉNYELMÜNKET 
SZOLGÁLJÁK.

Plastic Logic QuePro – Olvasd el!
Amennyiben valaki elkötelezett híve az e-book olvasóknak, de annál kicsit többet szeretne, akkor 
a QuePro nyújthatja neki a legtöbbet. Az e-book olvasó és egy tábla PC keresztezésének nevezhető 
alig 7 mm vastag kütyü ugyanis nem csak az online elérhető könyvekkel és újságokkal birkózik meg, 
hanem kezeli az Office programcsomag minden dokumentumát, illetve az Outlook-l szinkronizálva 
levelezésünk és naptárunk is magunkkal vihető. A majdnem A4-es méretű olvasó ugyan csak szürkeár-
nyalatos kijelzővel rendelkezik, de ennek köszönhetően energiafogyasztása is mérsékeltebb, mint 
színes konkurenseié.
Ára: 4GB WIFI – 144 000 Ft, 8GB WIFI+3G – 177 000 Ft
Info: www.plasticque.com

Digitalizálva

Sony TX-9 – Határtalanul
A Sony legújabb digitális kompakt gépei között az egyik legjobbnak számít a tX–9-
es, amely 12,2 megapixeles CMOS érzékelőlapkával és Carl Zeiss optikával van 
szerelve. A tX–9-es egyik különlegessége a sok megszokott extrafunkció mellett a 
3D panorámakép-készítés lehetősége, amellyel 3D-s hatású képek készíthetőek 
egy adott témáról. Vízhatlan tokba rejtve a kamerát, ugyanezt a víz alatt is megte-
hetjük, ilyenkor a víz alatti funkciónak köszönhetően az elektronika speciális beál-
lításokat használ a fehéregyensúly beállítására.
Ára: kb. 110 000 Ft
Info: www.sony.hu

Smarty BX1000-N – 
Autózz kamerával!
Sokszor gondot jelent, hogy lemaradunk valamiről, amit szeretnénk látni, átélni újra. A Smarty 
BX1000-N fedélzeti kamera utazás közben is rögzíti életünk fontos pillanatait, hiszen  nemcsak 
egy szimpla autóskamera, hanem rendkívül sokoldalú rendszer! Max. 640×480 (30 kép/mp) fel-
vételére képes, eseményfelvétel módban hirtelen erőhatásra is elkezd rögzíteni. Legfeljebb az 
esemény előtt 20 mp-cel kezd felvenni – tehát sosem maradunk le semmiről! gPS-vevőjével a 
megtett utat eltárolja, azaz útrögzítőként is kiváló: google Maps-en azt is megnézhetjük, hogy 
merre jártunk.
Ára: 89 900 Ft
Info: www.traveltech.hu
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PIllAnAtKÉPeK

Becsengetünk. Panni nyit ajtót. Lezseren, sortban és 
pólóban, napbarnítottan, szélesen mosolyogva, karján 
egy elbűvölő kislánnyal köszönt minket. hosszú lábá-
ba egy háromévesforma kisfiú kapaszkodik. „gyertek 
beljebb. elnézést a rendetlenségért” – szabadkozik 
Panni, miközben egyik kezével a kis Barkát ülteti át a 
gyerekszékbe, másikkal Mórt noszogatja, hogy mutat-
kozzon be szépen. Panni fél lábon egyensúlyozva tesz-
vesz, tologatja odébb a földön szanaszét heverő papír-
dobozokat. „Épp pakolás közepén vagyunk, de üljetek 
le valahova, ahol találtok még egy kis helyet” – mond-
ja nevetve és mézédes eperrel kínál minket. Barkával 
a karján, elegánsan átlibben a szobán, Mórral a nyo-
mában, aki pedig egy félkarú, törött lábú, kissé csonka 
motoros figurát szorongat, néha berregő hangot hal-

életük az olasz Riviérán

benedek Tibor 
        és Epres panni

MILÁNÓ RÉGIÓJÁT ELHAGYVA, 
GENOVA FELÉ VESSZÜK 

AZ IRÁNY T. A PÓ-ALFÖLD 
UNALMAS EGYHANGÚSÁGÁT 

SZINTE ÉSZREVÉTLEN VÁLTJÁK 
FEL AZ APPENNINEK KANYARGÓ 

SZERPENTINJEI. IT T-OT T 
KIVILLAN EGY-EGY KISEBB 
FALU TEMPLOMTORNYA ÉS 

ZSALUGÁTERES, LAPOS TETŐS 
HÁZAI. TOVÁBBSZÁGULDUNK, HOL 
ALAGÚTON, HOL VIADUKTON ÁT, 
MIKOR EGYSZER CSAK JOBB KÉZ 

FELÉ, A HEGYEKEN TÚL ELŐVILLAN 
A TENGER, AZ OLASZ RIVIÉRA. 
GENOVÁTÓL SORI CSAK 19 KM. 
AHOGY KANYARGUNK LEFELÉ, 

MEGCSAP A TENGERI SZÉL FRISS 
FUVALLATA. MEGÉRKEZTÜNK. 

BENEDEK TIBOR ÉS EPRES PANNI 
VÁR BENNÜNKET! 
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latva. közben tibor is előkerül. egy-két telefont még 
lebonyolít olaszul – a közelgő költözést intézi, a dobo-
zok tárolását szervezi, miközben fél szemmel a hasán 
kúszó Barkát figyeli. 
Pannival sminkelés közben beszélgetünk. Mesél a 
mindennapokról, a rutinról két kisgyerek és egy spor-
toló férj mellett. tibor, amikor csak teheti, besegít; 
pelenkáz, altat, etet – ha kell, két edzés közt haza-
siet, hogy a családdal legyen. Panni mindennap főz 
ebédet és nyáron a strandolás sem maradhat ki. 
ebéd után, az olasz szokásokhoz híven jöhet egy 
kis szieszta, alvás, amit séta vagy játszótér követ. 
„Bevallom, néha nehéz egyedül, hiszen más kisma-
máknak segítenek a szülők. De szerencsére, tibor 
ugyanúgy tud mindent, így olyan, mintha a gyere-
keknek két anyjuk lenne” – mondja és szeretettel-
jesen mosolyog tiborra, aki termetét meghazudtol-
va kuporodik össze a kicsiny játszószoba közepén, 

ahol újabb motorozásra készülnek. imádja az anya-
ságot, de persze néha hiányzik a „tyúkól”, nem is a 
modellkedés, a sok utazás, inkább a hovatartozás. 
„Most volt a tóth Bori-bemutató, azt mindig együtt 
csináltuk a csajokkal, de  idén nem tudtam ott lenni. 
ez hiányzik. A brigád.” – Bevallja, csak ritkán gondol 
erre, hiszen nem akarna fiatalabb lenni, sem más-
ként élni. 
Míg Panni felkészül a fotózásra, tiborral beszélgetek, 
a sportról és a jövőről kérdezgetem. Nagyon büszke 
csapatára, hiszen az idei 15 versenyből 13-at meg-
nyertek, köztük a 2010-es vízilabda-euroligát is. 
A Pro Recco csapata igazi világválogatott; itt játsza-
nak a szerbek, horvátok, spanyolok, montenegróiak 
legjobbjai és rajta kívül még két kiváló magyar vízi-
labdázó is, kásás tamás és Madaras Norbert. Nagy 
a felelősség és hatalmasok az elvárások a profi csa-
pattal szemben, és ezeknek meg kell felelni. Az edző, 
Pino Porzio feladata sem könnyű. „egy ilyen vegyes 
csapatot kezelni; edzeni, motiválni és felkészíteni 
nagyon nehéz. Ahol sok kultúra találkozik, ott hama-

rabb kiborul a bili” – mondja tibor. Sok a feszültség, 
sűrűn cserélődnek az emberek, ezért is nehezebb 
kezelni a csapatot. Mint csapatkapitány tudja, ez a 
helyzet nemcsak emberileg, de lelkileg és fizikailag 
is igen megerőltető. A jövőről kérdezem, hiszen óriási 
megtiszteltetés, hogy segédedző lesz kemény Dénes 
mellett. Szerényen mosolyog. igen, ez egy nagy kihí-
vás, hiszen még nincs ebben túl sok tapasztalata, 
de bízik a képességeiben. „különleges helyzetben 
vagyok. Sejtem, hogy Dénes mit vár el tőlem, mint 
szakembertől és mint sportolótól egyaránt, ám a fele-
lősség végső soron mégsem az enyém.” De nehéz év 
vár a reccói csapatra is. Sok utazás, bajnokságok és 
nem utolsósorban a Zágrábban megrendezésre kerü-
lő vízilabda-eb-re való felkészülés is kemény feladat 
lesz. „Nehéz, de nyerni kell. Mindig megoldottuk, 
most is megoldjuk” – mondja bizakodóan. 
Lesétálunk a partra, ahol a kisvendéglőben már vár-
nak minket. Míg Pannit és tibort fényképezik, mi 
köveket és csiszolt üvegdarabokat gyűjtögetünk Mór-
ral a parton, aztán a dagály hullámain ugrunk át, de 
csak óvatosan, mert Panni meghagyta: nem szabad, 
hogy vizes legyen a nadrág. Panni, a vérprofi modell, 
közben elképesztő szuperanyuka is. Mór néha oda-
szalad hozzá egy-egy ritka kaviccsal, de mintha ez 
lenne a világ legtermészetesebb dolga, Mórral is 
eljátszik két teljesen profi póz között. kattannak a 
fotók, készülnek a képek. kicsit odébb tibor üldögél, 
az ölében Barkával, láthatóan boldog nyugalommal 
várja, hogy mit hoz a jövő.  

„Különleges helyzetben vagyok. 
Sejtem, hogy Dénes mit vár tőlem…”
   (Benedek Tibor a válogatott segédedzői feladatáról)

„Bevallom, néha nehéz egyedül 
Olaszországban, hiszen más 
kismamáknak segítenek a szülők.”
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NYÁRON, NEGYVEN FOKBAN, MI MÁSRA IS VÁGYHAT AZ EMBER, MINT 
VALAMI HŰSÍTŐ FINOMSÁGRA? GYEREKEK ÉS FELNŐT TEK NAGY KEDVENCE, 

A FAGYI MINDIG JÖHET! ELKÉSZÍTÉSE NEM IS OLYAN NAGY VARÁZSLAT, 
ÉS AZ OT THON KÉSZÍTET T FAGYINÁL ALIGHA VAN FINOMABB. 

HŰSÍTŐ FAGYICSODÁK

Eperparfé 
Hozzávalók: 50 dkg eper, 25 dkg cukor, 5 tojássárgája, 4 dl 

tejszín, 1 tasak vaníliás cukor.

Elkészítés: Félreteszünk pár szem epret a díszítéshez, a 
többit megmossuk, az egyik felét összeturmixoljuk, a többit 
pedig kis darabokra vágjuk. A cukrot 1 dl vízben elkeverjük, 

és addig főzzük, amíg teljesen elolvad, majd levesszük a tűz-
ről. A tojássárgákat felverjük, hozzákeverjük a langyos szi-

ruphoz, majd visszatesszük a tűzre. közepes lángon, folya-
matosan kevergetve melegítjük, de amikor forrni kezdene, 

levesszük. egy tálba öntjük, és habverővel kihűlésig verjük. 
A cukros tojássárgájához először az összeturmixolt epret 
keverjük, majd hozzáadjuk a vaníliás cukrot, végül bele-

forgatjuk a külön felvert tejszínhabot és a darabos epret. 
Félgömb- vagy őzgerincformába öntjük, és egy éjszakára 

fagyasztóba tesszük. tálalás előtt felszeleteljük, és epersze-
mekkel díszítve kínáljuk. 

Kivis gyümölcsfagyi 
pálcikán 
Hozzávalók: 8 nagy kivi, fél citrom leve, 1 lime héja, 2 dkg cukor, 1,5 dl víz. 
  
Elkészítés: először a szirupot készítjük el: felforraljuk a vizet a lime 
reszelt héjával és a cukorral, majd lehűtjük. A kivit meghámozzuk, 
összevágjuk, botmixerrel pürésítjük, közben pedig hozzáadjuk a cit-
romlevet. ezt követően fokozatosan hozzáöntjük a kihűlt szirupot is. Az így 
kapott sűrű pépet átpasszírozzuk egy szitán, majd hat fagyiformába öntjük. 
A formákat a mélyhűtőbe tesszük, harminc perc elteltével mind a hat formá-
ba műanyag vagy fapálcikát szúrunk. A fagylaltokat ezután még másfél órán 
át a mélyhűtőben fagyasztjuk. 
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Pezsgősorbet 
friss málnával 
Hozzávalók: személyenként 1 gombóc citromfagyi, 2 cl vodka, körülbelül 
1 dl száraz pezsgő, friss mentalevél és málna a díszítéshez.

Elkészítés: A citromfagyit keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a vodkát és az 
apróra vágott mentát, majd alaposan összedolgozzuk. időközben apránként 
pezsgőt locsolunk a masszához, amelyből annyit öntünk a fagyis keve-
rékre, míg az krémszerű sűrűséget nem kap.  ezt követően poharak-
ba adagoljuk, és rövid időre a hűtőszekrénybe tesszük. tálaláskor 
friss mentával és málnaszemekkel díszíthetjük. 

GAsZtROnÓMIA

személyenként 1 gombóc citromfagyi, 2 cl vodka, körülbelül 

A citromfagyit keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a vodkát és az 
apróra vágott mentát, majd alaposan összedolgozzuk. időközben apránként 

Pikáns zöldalmafagylalt 
Hozzávalók: 1 kg zöldalma, 10-15 dkg cukor, 1,5 dl fehérbor, 1 rúd vanília, 3 dl tejszín, 
4 levél bazsalikom. 

Elkészítés: Az almákat kisebb darabokra vágjuk, ráöntjük a másfél deci bort és annyi 
vizet, amennyi éppen ellepi. Cukorral, vaníliával ízesítjük, hozzáadjuk az apró dara-
bokra tépdelt bazsalikomleveleket és lassú lángon puhára főzzük. ha az almák meg-
puhultak, kivesszük a lábasból a vaníliarudat és egy botmixer segítségével pürésít-
jük. Amikor már teljesen kihűlt a pép, az előzetesen keményre felvert tejszínt óvatosan 
beleforgatjuk, majd egy fagyasztáshoz megfelelő edényben a mélyhűtőbe tesszük és 
lefagyasztjuk. 

Levendulás fagyi 
Hozzávalók: 1/2 bögre és 2 evőkanál cukor, 3 evőkanál levendulavirág, 
3 bögre tej, 3 evőkanál tejszín, 6 tojássárgája, 1 rúd vanília.

Elkészítés: két evőkanál cukrot, másfél evőkanál levendulát a két evőka-
nál vízzel addig főzzük, míg a víz el nem párolog. Megvárjuk, míg kihűl, és 
a masszát egy mozsárban porrá törjük. A maradék levendulát és a többi 
hozzávalót, a tojás kivételével, összefőzzük, amíg a cukor el nem olvad. 
Félretesszük kb. negyedórára, néha megkeverjük. A tojásokat habosítjuk, 
hozzáadunk egy kis meleg tejet, ezután belekeverjük az egészet a tejbe a 
porral együtt, majd alacsony lángon főzzük folyamatos kevergetés mellett. 
Amikor levesszük a tűzről, hagyjuk egy kicsit hűlni, aztán mélyhűtőbe tesz-
szük, és óránként átkeverjük. 
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A hónap 
motorostalálkozói
Augusztus 7. Budapest – Citadella Motorostalálkozó
Augusztus 20–22. Bátonyterenye –  XIV. Nemzetközi Motorostalálkozó

Szárnyak helyett…
A MOL RENDHAGYÓ ANGYALI SOROZATA

Nincs ki a négy kerekük. És ebben most speci-
el semmi sértő nincs. A MOL angyalszárnyak 
helyett két keréken száguldó „égi segítői” az idei 
motorosszezonban valamennyi nagyobb találkozón, 
rendezvényen tiszteletüket teszik, s ötletek-
kel, tanácsokkal, de ha kell, szerszámok-
kal is segítenek motoros társaikon. hogy 
milyen apropóból?
A MOL a nem csak a négy keréken közle-
kedők biztonsága iránt érez felelőssé-
get, a sokkal sebezhetőbb motorosok 
balesetmentes közlekedését legalább 
olyan fontosnak tartja. Épp ezért rend-
hagyó angyali sorozatot indított útjára, 
melyhez nem is volt másra szükség, mint két 
tapasztalt motorosra, két darab Scarabeo 300-as 
robogóra, valamint két csinos hosztesz hölgyre, akik 
valószínűleg a legmorcosabb easy riderekhez is meg-
találják az utat. „A motoros-összejövetelek közönsé-
ge nagyon pozitívan áll hozzánk. Odajönnek, kérdez-
getnek, tanácsot kérnek, miután kiderül számukra, 
hogy valójában miért is vagyunk ott. Nem azt nézik, 
milyen ruha van rajtunk vagy milyen gép alattunk. 
Nem vagyok biztos benne, hogy ez egy autóstalálko-
zón is ilyen könnyen menne...” – osztja meg velünk 
kezdeti tapasztalatait Molnár Dénes, az egyik hiva-
tásos angyal, aki jómaga motoros szakújságíró és 
motortesztelő, így a keménymag számára is hiteles 
szakmai forrás. 
A júniusi első, nagy találkozás színhelyéül a Cita-
della szolgált, mint a várost keresztülszelő 
motorosfelvonulások ismert és kedvelt gyülekező-
helye, ahonnan természetesen az angyalok sem 
hiányozhattak. Ők csak a menet végé-
hez csatlakozva kísérték végig a fel-
vonulókat. „Volt, akit a vizsgázta-
tás, mást a jogosítványszerzés 
mikéntje érdekelt, de olyan is 

előfordult, hogy egyszerűen csak odajöttek hozzánk 
haverkodni, dumálni.” – meséli Dénes. Mialatt persze 
az őket kísérő hoszteszek sem tétlenkedtek, lánc-
sprayt, kis szerszámkészletet, plexitörlő kendőt, nagy 

melegben üdítőt osztottak a résztvevőknek.  S, hogy 
mennyire tűnik sikeresnek az akció, melynek nem tit-
kolt célja a MOL és a motorostársadalom barátságá-
nak szorosabbra fűzése? „Nekem úgy tűnik jól veszik 
a közeledést. Figyelünk arra, hogy egy-egy összejö-
vetel alkalmával minél több embert szólítsunk meg, 
és akinek tudunk, segítsünk néhány jó ötlettel, ész-
revétellel, amit a hétköznapi közlekedésben is hasz-
nosítani tud.”
S, hogy legközelebb merre veszik útjukat a MOL 
Angyalok? „A soron következő helyszínről általában 
1-2 héttel az esemény előtt szoktunk dönteni, hiszen 
az időjárás az utolsó percig közbeszólhat. Annyi biz-
tos, hogy a hazai motorostalálkozók legtöbbjén ott 
leszünk, ahogy a többi nagy kétkerekű-rendezvényen 
is meg lehet majd találni minket.” – tekint a jövőbe 
Dénes.

Szarka tünde



Szárnyak helyett…
A VAKÁCIÓ A MOL KUTAKRÓL INDUL
Tankoljon vagy vásároljon tetszőleges terméket, vagy szolgáltatást a kijelölt 
MOL-töltőállomásokon és minden elköltött 2 000 Ft után 1 db MOL hűségpontot 
kap a pénztárnál. Gyűjtse a pontokat és 
vásárolja meg kedvező áron az exkluzív 
Frottana termékeket, illetve a limitált 
szériában kapható Diadora sportszerek 
egyikét!

Pontgyűjtés 2010.06.28. 
és 2010.10.17. között.

Pontbeváltás 2010.06.28. 
és 2010.10.31. között. 

Hűségpontjait, a kijelölt horvátországi INA, 
szlovákiai Slovnaft és romániai 
MOL-töltőállomásokon is gyűjtheti és beválthatja. 

Részletek: WWW.MOLVAKACIO.HU

Mol_torolkozo_A4_sajto_allo.indd   2 2010.06.18.   11:39:41
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Le a stresszel!
Minden ember álma, hogy minél könnyebben sajátítson el valamilyen 

tudást. A helyzet azonban az, hogy minél inkább rágörcsölünk vala-
mire, annál kevésbé tudjuk megtanulni. A ránk nehezedő nyomás és 
lehangoltság ugyanis csökkentheti a képességet az informáci-
ók befogadására. többek között ezért is érdemes a stressz- 
szintünkre odafigyelni. A klasszikus tanácsok mellett a moz-

gás, az egészséges táplálkozás, a sok napfény és a levegőzés 
a legfontosabb tényező a stressz és a stressz okozta depresszió 

oldására. Reggelizzünk tehát bőségesen és töltsünk minél több 
időt a szabadban! 

Csoki vagy nem csoki? 
Számos érettségiző diák asztalán ott virít a csokoládé a főhelyen vizsga közben. De miért is? 
Szinte közhely, a tanárok és a szülők is azt szajkózzák a tanulóknak, hogy egyenek csokolá-
dét tanulás vagy vizsgák előtt, mert az majd növeli a koncentrációs készségüket. A legújabb 
kutatások viszont éppen az ellenkezőjét állítják: a csoki kizárólag egy koncentrált szénhidrát-
dózis az agynak, és semmilyen agyserkentő hatása nincs. Sőt, inkább több negatív hatása 
van, rendszeres fogyasztása gyengíti az immunrendszert, megbontja a bélflóra egyensúlyát, 
és melegágya lehet a gombás betegségeknek – mutatnak rá a tudósok. 

Papagájleltár
Évek óta tanulmányozzák a papagájfajtákat, hogy kiderítsék, 
melyikük sajátítja el legjobban az emberi beszédet. A színes álla-
tok rajongói állítják, hogy szinte mindegy, melyik fajtát választjuk. 
A hullámos papagáj hangja kissé reszelős, de cserébe kis helyen is 
elfér, az amazonpapagáj jóval nagyobb és hangosabb, de naponta újabb 

és újabb kifejezésekkel lep meg bennünket. A nagyobb termetű jákópapagáj 
akár 500 szót is képes megjegyezni, a kis sándorpapagáj pedig olyan tisztán ismétel, 
hogy egyes országokban a megtanult imák miatt szentként tisztelik. A csúcstartó még-

is a barátpapagáj, ugyanis ő képes a legtökéletesebben elsajátítani nyelvünket, sőt 
még a háztartási gépek hangját is a megtévesztésig utánozza! 

Színesen szép az élet
kísérletek igazolják, hogy a színek erősen hatnak lelkünkre, befo-
lyásolják érzelmeinket, hangulatainkat, még testünk működését 
is megváltoztathatják. Például, a málnaszörpöt akkor érezzük gyü-
mölcsösebbnek, ha az pirosabb. A természetes színeket általában 
mindenki egyformán értelmezi, gondoljunk csak a borult égre, vagy 
a hó fehérségére. Viszont a színek érzékelése egyéni szórást is 
mutat: ha egy szín tetszik, akkor jó kedvre derít, megnyugtat, ener-
gizál, ha viszont nem nyeri el tetszésünket, könnyen melankóliát 
okozhat. Ugyanakkor kultúránként is változó a színek szimbolikája. 
A narancssárga szín  a buddhista országokban például szentséget 
jelent, hollandiában a nemzeti büszkeséget jelképezi, míg az ameri-
kaiak a halloween ünnepéhez kötik.
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Nyelvtanulás egy hét alatt
tanuljon nyelvet egy hét alatt! – olvasható számos nyelviskola hirdetésé-

ben. természetesen mindenki tisztában van azzal, hogy ez csupán egy csaloga-
tó reklám, hiszen egyetlen nyelvet sem lehet 7 nap alatt elsajátítani. De mi van, 
ha mégis létezik ez a csoda? A „toki pona” nyelv mindössze 14 fonémából és 118 
alapszóból áll. A pipi szó például azt jelenti, hogy rovar, de mivel a szavak szá-
ma minimális, ezért a muslincától a szarvasbogárig minden rovarnak ez a neve. 
ezt a mesterséges nyelvet a torontói fordító és nyelvész, Sonja elen kisa találta ki 
Orwell 1984 című regényében szereplő „újbeszél” nyelv mintájára. A világon hár-
man beszélik folyékonyan a toki pona nyelvet, és vannak még pár százan, akik 
csetelésre használják.

Érzelmek parancsszóra?
Sokunkat foglalkoztat, hogy vajon tanulható-e az érzelmi intelligencia vagy sem. A jó hír, hogy igen, fejleszt-

hető, a rossz hír pedig, hogy csak nagyon lassan és kemény munkával, mivel az alapvető személyiségje-
gyeinkben vagy éppen gyengeségeink leküzdésében nem várható gyors pálfordulás, csupán tompíthatjuk 
azokat egy elfogadható szintre. De mégis mit tehetünk? Az első lépés az önfelmérés, a második lépés a 

tudatosítás. egy magasabb eQ-jú mentor szembesíthet bennünket a hibáinkkal, így lassanként kiküszöböl-
hetjük a negatív tulajdonságainkat. 

Másoló baba
testbeszédkutatók szerint a kisgyerekek ugyanolyan intenzitással sajátítják el szü-
leik mozdulatait, testtartását, mimikáját, mint a szavakat. Még a modorosságokat 
is precízen másolják, rendszerint nagy derültséget kiváltva ezzel környezetükben. 
Az úgynevezett metakommunikációs aktusok elsajátításának ugyanis meghatáro-
zó szerepük van a gyermekek érzelmi és szellemi fejlődésében. egy példán szem-
léltetve: a tiltani akaró anya elkomorul, hevesen rázza a fejét, hangszíne hidegebb 
lesz és nyomatékosabban ismételgeti a tiltó szócskát. először a gyermek talán 
csak megijed, majd idővel megtanulja az egyes jeleket közös jelentésként értel-
mezni. 

Nyelvtanulás egy hét alatt

Érzelmek parancsszóra?Érzelmek parancsszóra?
Sokunkat foglalkoztat, hogy vajon tanulható-e az érzelmi intelligencia vagy sem. A jó hír, hogy igen, fejleszt-

hető, a rossz hír pedig, hogy csak nagyon lassan és kemény munkával, mivel az alapvető személyiségje-
gyeinkben vagy éppen gyengeségeink leküzdésében nem várható gyors pálfordulás, csupán tompíthatjuk 
azokat egy elfogadható szintre. De mégis mit tehetünk? Az első lépés az önfelmérés, a második lépés a 

tudatosítás. egy magasabb eQ-jú mentor szembesíthet bennünket a hibáinkkal, így lassanként kiküszöböl-
hetjük a negatív tulajdonságainkat. 

Fiatalító olvasás
Népszerű hiedelem, hogy az életkor előrehaladtával folyamatosan hanyatlik 

az agyunk teljesítőképessége. ennek tökéletesen ellentmond, hogy sokak-
nál éppen 70 és 80 éves kor között figyelték meg a teljesítmény jelentős 

növekedését. A neuronok száma az agykéreg területén nem csökken idős- 
korban. Viszont az öregedéssel a nagy neuronok összezsugorodnak – teret 

adva a kis neuronoknak – ezáltal az idegi kapcsolatok valamelyest csökken-
nek. ellenben, ha valaki folyamatosan tanul, ténylegesen megváltoztatja az 

agyának fizikai szerkezetét, mert újabb és újabb kapcsolatok jönnek létre 
a neuronok között, így most már biztos, hogy nem a kor, hanem a szellemi 

edzés számít.



Programok – Fesztiválok

CD

Cseh Tamás emlékkoncert 
2010. AUGUSZTUS 10., 18:00, SZIGET FESZTIVÁL, BUDAPEST

A búcsúzó Kispál és a Borz a mínusz első napon adott koncertjét egy másik zenei életmű fel-
dolgozása követi a Sziget nagyszínpadán. A hamarosan megjelenő, Eszembe jutottál – Főhaj-

tás Cseh Tamás előtt című lemez bemutatóján a hazai világzenei és rockzenei színtér legrango-
sabb képviselői, többek között a Heaven Street Seven, a Csík zenekar, Péterfy Bori & Love Band, 

Lovasi András, Palya Bea és a Quimby közreműködnek. A fellépő művészek Cseh Tamás feldolgozásai mellett néhány saját 
szerzeményt is előadnak majd, így egy közel ötórás koncertet élvezhetünk a Sziget „nulladikon”.   

zsidó Nyári Fesztivál
2010. AUGUSZTUS 26. – SZEPTEMBER 6.
Egy fesztivál, amelyen nemcsak nemzetközi ran-
gú művészek előadásával találkozhatunk, de egy 
több ezer éves kultúra szokásaival, ünnepeivel 
is  megismerkedhetünk. Lesz bar micvó örömün-
nep, haszid raggae és héber capriccio, s a szín-
padon olyan előadókat köszönthetünk majd, mint 
Udvaros Dorottya, Csákányi Eszter, Horgas Eszter 
vagy Snétberger Ferenc. A XIII. Zsidó Nyári Fesz-
tivál központi helyszíne ezúttal is a Dohány utcai 
zsinagóga lesz. 

ozzy osborne: Scream 
SONY MUSIC

A Black Sabbath egykori frontem-
bere önpusztító életmódja ellené-
re új albumával arról tanúskodik, 
hogy 62 évesen is kirobbanó for-
mában van. A szokatlan megoldá-
sokkal, torzított énekkel és külön-
féle effektekkel operáló számok is 
friss zenei irányt mutatnak. 
A Scream című albumon nem hiá-
nyozhatnak Ozzy jellegzetes stílus-
jegyei sem. 

Popper Péter: 
Vigyen a szél
DIBIEM MUSIC

Popper Péter alkotótársaival, 
Gerendás Péterrel, a szövegíró 
Szabó Ágnessel és néhány továb-
bi remek zenésszel hozta létre leg-
újabb albumát. A nyolcvanas évek 
zenei világát idéző lemez az élet 
fontos mozzanatait tükrözi. 
A korongon egy eddig soha nem 
hallott felvétel is helyet kapott, 
amelyet az előadó egykori barátjá-
val, Flipper Öcsivel énekel.

listen Up! Th e offi  cial 
2010 FIFa World Cup 
album
SONY MUSIC

Bár a 2010-es foci-vb immár véget 
ért, a hangulatát szívesen őriz-
nénk még sokáig. Ebben lehet 
segítségünkre a világbajnokság 
hivatalos zenei albuma. A 12 dal-
ból álló válogatáslemezen sztár-
előadókat hallhatunk, de min-
denekelőtt Shakirát, aki a Waka 
Waka című szerzeménnyel a VB 
hivatalos dalát énekli.

Kylie Minogue
aphrodite
PARLOPHONE/EMI
Kylie 11. stúdióalbuma a dance-floor gyökereihez nyúl 
vissza. A lemezen 12 dal található, melynek dalszöveg-
írói listája igen népes: Stuart Price, Calvin Harris, Jake 
Shears a Scissor Sisters-ből, Nerina Pallot, NERVO és a 
Keane-ből ismert Tim Rice-Oxley, s maga Kylie is a szer-
zők között szerepel. A 60 millió eladott albummal és 
50 top listás slágerrel büszkélkedő énekesnő  ragyogó, 
táncolható popzeneként definiálta, és egyenesen eufó-
rikusnak nevezte új lemezét.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) 
augusztus 16-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy 

megnyerhesse  kylie Minogue: Aphrodite című CD-jét. előző 
számunk nyertese: Votisky András, Baracska. Nyereménye: 

Celine Dion: taking Chances World tour – the Concert 
című CD-je.

Nemzetközi Repülőnap és haditechnikai bemutató
2010. AUGUSZTUS 7–8., KECSKEMÉT, REPÜLŐBÁZIS

A program az évek során Európa öt legnagyobb repü-
lőbemutatóinak egyikévé és Közép-Európa legszínvo-
nalasabb, leglátogatottabb légi parádéjává nőtte ki 
magát. A repülés szerelmesei közelről tekinthetik meg 
a világ élvonalába tartozó, Kecskeméten első ízben 
megjelenő Szu–27-est, a Eurofighter, Rafale és Gripen 
típusú harci repülőgépeket, világhírű helikoptereket és 
az óriás szállítórepülőgépet, a C–17-est. 
A bemutatón a gépek üzemanyagát a MOL biztosítja.

Sárkányhajó-világbajnokság
2010. AUGUSZTUS 27–29., SZEGED, MATY-ÉR

A 2000 éves hagyományokkal rendelkező sportág először 2005-ben csatlakozott a Magyar Kajak-kenu Szövet-
ség szakágaihoz, mely nagyszabású kampányba fogott a sportág hazai népszerűsítése érdekében. A szervezők 
hétfelvonásos Roadshow keretében ismertetik meg az országgal a sportágat, s a regionális versenyek legjobbjai 
vízre szállhatnak majd a szegedi sárkányhajó-világbajnokságon is.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 

JÁTÉK!

KultÚRA
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Mozi Könyv

DVD   KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

Ragadozók
INTERCOM

Az Antal Nimród és Pados Gyula alkotta  rendező-
operatőr páros az Oscar-díjas Adrien Brodyval és 
Laurence Fishburne-nel az élen az egy igazán látvá-
nyos, feszültséggel teli sci-fit készített. Az elit harco-
sokból álló csapat, élükön egy zsoldossal, különös 
bevetésre indul. Tagjai mind hidegvérű gyilkosok, a 
Föld legjobban kiképzett, legveszélyesebb „ragado-
zói”, akikre egy kegyetlen új faj, egy idegen bolygó 
valódi ragadozói vadásznak. Felkészülési idő nincs. 
Kezdődik a hajtóvadászat. 
Mozibemutató: 2010. augusztus 19.

Scooby-Doo és 
a 13 szellem 
PRO VIDEO

A szuperdetektívek, Diána, Bozont 
és Scooby-Doo elindulnak, hogy 
megkeressék a világ 13 leggo-
noszabb szellemét. A kísértete-
ket valamikor réges-régen egy 
démonládába zárták, ám most 
kiszabadulva szörnyű pusztítást 
végeznek. Kizárólag Scooby-Doo 
kaphatja el újra a szellemeket, 
hiszen Scooby volt az is, aki vélet-
lenül kiengedte őket. 

Éli könyve 
INTERCOM

Ebben a posztapokaliptikus 
látomásban egy férfi (Denzel 
Washington) vándorol évek óta a 
Föld kiégett, puszta romjai között. 
Magával hord valamit, ami min-
dennél többet ér. Többet ér, mint 
az ivóvíz, mint a fegyver. Jó néhá-
nyan vannak, akik ölni is hajlan-
dóak azért, hogy megszerezzék. 
Ő pedig ölni fog, ha meg kell véde-
nie: egy könyv van nála, amelyen 
talán az emberiség sorsa múlik.

Két kopper 
PRO VIDEO

A pofonoknál csak a poénok szól-
nak nagyobbat ebben a fordula-
tos akcióvígjátékban, amelyben 
Bruce Willis és Tracy Morgan egy 
se veled, se nélküled zsarupárost 
alakít. Miközben a két brooklyni 
zsaru egy értékes baseballkártya 
visszaszerzésén dolgozik, vélet-
lenül belekeverednek a kábító-
szer-maffia háborúskodásába. Az 
ugratásoknak pedig se vége, se 
hossza…

Jo Nesbo
boszorkányszög
ANIMUS

Amikor Oslóban egy fia-
tal nőt meggyilkolnak 
a lakásán, Tom Waaler, 
a mintarendőr mellé a 
testület fenegyerekét, a 
különc Harry Holét ren-
delik ki. A régi ellenségek nemcsak egymással, 
de az esettel is alaposan megküzdenek. Az egyik 
holttest szemhéja alatt egy vörös gyémántot 
találnak. Az újabb gyilkosságok nem hagynak két-
séget affelől, hogy sorozatgyilkost kell keresniük. 

barcelona 
Merian live!
MAXIM KIADÓ

A hegyek és a tenger 
között meghúzódó, pezs-
gő kulturális élettel büsz-
kélkedő katalán főváros 
több ezer látogatót vonz 
évről évre. Az Európa leg-
népszerűbb úti céljait 
bemutató színes, nyolc-
kötetes sorozat remek ötleteivel és pontos infor-
mációival minden segítséget megad ahhoz, hogy 
turistaként is teljes képet kapjunk a barcelonai 
szálláslehetőségekről, a programokról és a lát-
nivalókról.

Francia kulinária
VINCE KIADÓ

A francia nemzet egyik legnagyobb büszkesé-
ge a konyhája – méltán. Hiszen Franciaország 
nemcsak finom alapanyagokban, de hozzá-
értő chefekben is rendkívül gazdag. 
A könyv szerkesztői az ország szinte minden 
szegletét felderí-
tették, hogy meg-
lessék a francia 
kulinária legjelentő-
sebb mestereinek, 
s hamisítatlan ízei-
nek titkát. 

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.) 
augusztus 16-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy 
megnyerhesse a Francia kulinária című könyvet. 
előző számunk nyertese: tóth Zoltán, Polgárdi. 

Nyereménye: Vámos Miklós: 
kedves kollégák című könyve.

Kutyák és macskák 2 
– a rusnya macska bosszúja 3D
INTERCOM

A nagy sikerű animációs film folytatásában az ősidők 
óta fennálló, kibékíthetetlen és minden eszközt meg-
engedő kutya-macska háború újabb fejezetét láthat-
juk. Amikor az extitkosügynök, Kitty Galore végte-
len hataloméhségében nemcsak örök ellenségeit, a 
kutyákat, de volt bajtársait is el akarja pusztítani, a 
kutyáknak és macskáknak életükben először össze 
kell fogniuk... 
Mozibemutató: 2010. augusztus 5.
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A rejt vény meg fej té sét augusztus 16-ig kér jük nyílt le ve le ző la pon szer kesz tő sé günk cí mé re be kül de ni (Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.). A júliusi rejtvény megfejtése: CSAk egy kiS hit keLL. 
Annagora Aquapark belépőt nyertek: Szentmihályi Józsefné, Békéscsaba; Varga tamás Levente, Szigetszentmiklós; Sztanek Olga, Salgótarján; Borbély László, Budapest; horváth gabriella, kozármisleny. 
Az előző számban meghirdetett tigi-nyereményjáték nyertesei: Mihalovics Nóra, Budapest; Dr. Nagy gábor, győr; Varga Mihály, Csárdaszállás; Farkas Józsefné, Martfű; Balázs Lászlóné, Nézsa.
gratulálunk a nyerteseknek!

UMMERFEST 
zázhaloMbaTTa 2010S

I dén 17. alkalommal rendezi meg Százhalombatta a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivált és 
Népművészeti Vásárt. Augusztus 12. és 22. között a közönséget a műfaj legelismertebb előadói  
szórakoztatják, köztük a ghymes, a Fellegini klezmer gipsy Band és Balogh kálmán, Sebestyén 

Márta. igazi látványosságnak ígérkezik a zenés-táncos felvonulás, ahol a világ több száz néptáncosa 
mellett olyan hungarikumokat csodálhatnak meg az érdeklődők, mint a mohácsi busók, vagy  
a hortobágyi pásztorok, csikósok, juhászok és kondások. A kicsiket és nagyokat bábszínházi  
előadások, kézműves programok, utcaszínház és 28 ország táncosai várják a nemzetközi  
játszóházban és a színpadon.   
A MOL Világzenei Színpadán négy estén keresztül több külföldi,  valamint egy hazai  
zenekar zenéjével lehet megismerkedni.
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Örömmel értesítjük Önöket, hogy Budapesten új MOL-töltőállomás 
nyitotta meg kapuit a Nagytétényi út és Vöröskereszt utca sarkán, 
így a MOL magyarországi töltőállomás-hálózata 363 tagúra bővült.
Az éjjel-nappal nyitva tartó létesítményben a MOL által kínált kima-
gasló minőségű üzemanyag-kiszolgálással és shoptermékek szé-
les választékával várjuk a vásárlókat. tájékoztatjuk Önöket továb-
bá, hogy az Érd, Budai úti töltőállomásunkon is megkezdődött a 
továbbfejlesztett gyorsítósáv automata üzemelése.  

A szolgáltatás lényege, hogy a vásárlók a gyorsítósáv jelzéssel ellá-
tott kútoszlopoknál anélkül fizethetnek bankkártyával, új típusú 
(PiN kódot kérő) flottakártyával és készpénzzel, hogy ezért külön 
befáradnának a shopba. (Üzemanyagkártyával történő fizetés ese-
tén a szolgáltatás igénybevétele előtt a Virtuális kártya központun-
kon keresztül engedélyezni szükséges ezt a beállítást.)
Motorosoknak külön előny, hogy a bukósisak levétele nélkül köz-
vetlenül a kútoszlopnál bonyolítható le a tranzakció.

bŐVÜlŐ hálÓzaT, 
bŐVÜlŐ SzolGálTaTáSoK!

Szeretettel várjuk Önöket új töltőállomásunkon és a Gyorsítósávon!

A GYORSÍTÓSÁVRÓL TOVÁBBI INFORMÁCIÓHOZ JUTHATNAK A WWW.MOL.HU-N.
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KOS 03. 21. – 04. 20.
Lehet, hogy későbbre tervezte a nyári szabadságát, ám az 
augusztus eleje tartogat egy olyan remek utazási lehetőséget, 
amit kár lenne kihagyni.  Fogjon bele bátran, ne hagyjon ki 
semmit, amit az élet kínál. Lehet, hogy egyesek úgy vélik, job-
ban tenné, ha a hónap egészét munkával töltené, de higgye 
el, nincs nélkülözhetetlen ember.

BIKA 04. 21. – 05. 20.
Az augusztus első két hete nyugodt, békés időszakot tartogat az 
ön számára, amikor az emberi kapcsolatok kerülnek jobban elő-
térbe. Sokat és szívesen fog időzni olyan emberek között, akik-
kel jól érzi magát, és kölcsönösen energiát nyernek egymástól. 
A hónap második fele egy kicsit zárkózottabb időszak lesz, és 
talán nehezen ismeri el, hogy most pont erre lesz szüksége.

IKREK 05. 21. – 06. 21.
A júliushoz hasonlatosan ez a pár hét is energikus és eleven 
lesz. igaz, most nem annyira a nyár áldásai kerülnek előtérbe, 
hanem egy váratlan betoppanó munkalehetőség, de ez új kihí-
vást sejtet, és anyagi helyzetére is jótékony hatást gyakorol. 
Nagy kár lenne kihagyni. A hónap mottója leginkább az lehet-
ne, hogy aki mer, az nyer.

RÁK 06. 22. – 07. 22.
ebben a forró hónapban nem nagy élményekre vágyódik, sőt, 
jobban örül, ha  minél többet lehet otthon, de ebben nem is 
lesz hiány. egy kisebb, lakáson belüli felújítási munka vagy 
átrendezés még kellemesebbé teszi a közérzetét. ha az ezzel 
járó felfordulással sikerül megküzdenie, joggal fogja úgy érez-
ni, hogy hasznosan töltötte a szabadságát.

SZŰZ 08. 24. – 09. 23.
ezekben a napokban szükség lesz az önre jellemző nagy 
precizitásra, munkatársai ugyanis elvesznek a részletek-
ben. Barátai szokatlan kérésekkel ostromolják, amire kez-
detben szívesen mondana nemet, de végül győzni fog a 
jó szíve. Nem fogja megbánni, hogy nem tagadta meg a 
segítséget. ha ezen a nyáron még nem volt szabadsá-
gon, akkor augusztus közepén legalább pár napot szán-
jon önmagára.

MÉRLEG 09. 24. – 10. 23.
kicsit nehéz, feszült napokkal köszönt be az augusztus, 
holott az  elmúlt időszak inkább egyfajta megkönnyebbü-
lés volt az ön számára. Ne ijedjen meg, a lezárult nehe-
zebb időszak nem fog visszatérni, de azért nem árt, ha egy 
kicsit erőt vesz a kedvetlenségén. hogy mit tehet ezért? 
először is töltsön több időt vidám társaságban és kényez-
tesse kicsit magát.

SKORPIÓ 10. 24. – 11. 22.
Vegyes hatásokkal köszönt be az augusztus, és bizony 
lesznek olyan napok is, amikor nehezen uralkodik a han-
gulatain. Arra azért vigyázzon, hogy akaratlan se bántson 
meg másokat. A hold augusztus 15-én és 16-án vonul át 
az ön jegyén, ez a két nap különösen jó hatást gyakorol, 
hogy változtasson mindazon, amin szeretne.

NYILAS 11. 23. – 12. 21.
igaz, hogy az augusztus első két hete a legtöbb tüzes jegyű 
ember számára pihenést ígér, de most kivételt képez, mert 
cselekvő energiáját a munkájában fogja kiélni. Új kihívások 
állnak ön előtt, amiben jól fogja kamatoztatni kreativitását. 
A hónap második fele már sokkal inkább a személyes dol-
gokról és az életörömökről fog szólni.

BAK 12. 22. – 01. 20.
Augusztus első hetében egy kicsit sok elintéznivaló sza-
kad önre, amit most nehezen fog viselni. társa sokat segít, 
de még ketten is nehezen boldogulnak a feladatokkal. 
A hónap első vagy a második hétvégéjén azonban egy 
nem várt vidám program visszaadja a kedvét és az ener-
giáját. Az augusztus 20-i  három szabad napon épp az ön 
jegyén halad át a hold, ami rendkívülivé teheti ezt a hosz-
szú hétvégét.

VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.
Amilyen vidáman köszöntött be a nyár utolsó hónapja, 
annyira jó lesz a folytatása is. Szabadságvágya a szokott-
nál is nagyobb lesz, amit most környezete jól fog tolerálni. 
Sokan kicsit túlságosan eredetinek vélik, de ez ne zavar-
ja! hétvégén hívjon vendégeket, menjen emberek közé! Ne 
zavarja az, ha egyesek különcnek vélik.

HALAK 02. 20. – 03. 20.
ha az előző időszakban valamiféle családi vita okozott 
gondot, akkor most ezt könnyen el tudják simítani, még-
hozzá úgy, hogy még csak magyarázkodni sem kell. Az 
augusztus kulcsszava az ön számára a humor és a köny-
nyedség. Érezni fogja, hogy akár valami régi rossz szokás-
tól is meg tud szabadulni, amitől szintén felszabadultabb-
nak fogja érezni magát.

OROSZLÁN 07. 23. – 08. 23.
ha úgy érzi, hogy valaki becsapta, vagy nem kapta meg a pén-
zéért járó megfelelő ellenszolgáltatást, akkor igen is harcoljon 
az igazáért. Nem baj, ha mások ezért túl erőszakosnak vélik! 
Persze, azért ne veszítse el a mértéket, és előbb próbálja meg 
szép szóval elintézni a problémát. Ne feledje, ön karddal az 
oldalán született, de ezt csak szükség esetén veheti elő.

Slash 
1965. 07. 23.

Billy Bob Thornton 
1955. 08. 04.

Sandra Bullock 
1964. 07. 26.

Tory Amos 
1963. 08. 22.





PÉldAKÉP

34 | STÍLUS&LENDÜLET | 2010. augusztus

 BABOS TÍMEA BABOS TÍMEA
 a TENISz MaGYaR hERCEGNŐJE

timi hétévesen kezdett teniszezni Sopronban, és 
már akkor látszott, hogy csiszolatlan gyémánt 
került az edzők kezébe. egy évvel később a ver-
senyző keret tagja lett, a következő évben pedig 
már a jóval idősebb, U12-es korosztály bajnok-
ságát megnyerő csapatnak volt a tagja. 11 éves 
kora óta Magyarországon nem talált legyőző-
re a korosztályában. Összesen 16 bajnoki címet 

mondhat magáénak, köztük már egy felnőtt-trófe-
át is: 2008-ban párosban lett a legjobb. ebben az 

évben állt mellé a MOL is, melynek tehetségtámo-
gató programja most már harmadik éve segíti a minél 
jobb eredmények elérésében.
„Évente 36-37 hetet töltök külföldön” – mesél timi 
a fiatal profik életéről. „Egyik versenyről utazom a 
másikra. 2009-ben például ötször repültem körbe a 
Földet. Nagyon keveset vagyok itthon, és még annál 
is kevesebbet játszom, mert Magyarországon sajnos 
nagyon ritkán rendeznek olyan versenyt, amin elin-
dulhatnék.”
2009-ben juniorból a felnőtt korosztályba lépett. 
A profi karriert 10 000 dolláros versenyekkel kezdte, 
az első öt ilyen versenyén döntőbe jutott, kettőt közü-
lük megnyert. 
A grand Slam-eken azonban még saját korosztá-
lyában, azaz a juniorok között indult, itt nyerte meg 
Roland garros páros versenyét. De azért ez jóval 
több volt, mint egy verseny a sok közül, ahogy timi is 
mondja: „A Grand Slamek mindig különlegesek.” „Itt 
ugyanis a felnőttek és a juniorok szinte együtt ver-
senyeznek. Ugyanazokat a pályákat használjuk, egy-
mást váltjuk a meccsek után, és a mi mérkőzésein-

ken is nagyon sok néző van, ami remek hangulatot 
teremt az összecsapásokhoz. A párizsi döntőt példá-
ul 4000 néző előtt játszottuk.”
A fiatalok a pályán kívül, a mérkőzések közötti idő-
ben is gyakran találkoznak ilyenkor a sportág sztárja-
ival. ez természetesen nem jelenti azt, hogy „zaklat-
hatják” őket.
„Többnyire kedvesek, de azért nem vagyunk barátok. 
Főleg egy Grand Slam-en nem nagyon lehet kien-
gedni, ezért nem örülnek neki, ha valaki „zaklatja” 
őket. Viszont ebédkor simán leülnek az asztalunk-
hoz, olyankor lehet velük pár szót váltani. A mostani 
győzelem után nagyon készültem a versenyt lezáró 
Bajnokok Vacsorájára, sokszor elképzeltem, hogy a 
tenisz legnagyobbjaival lehetek együtt. És most való-
ra vált az álmom!”
timi úgy gondolja, hogy fizikálisan már most is meg-
állja a helyét a felnőttmezőnyben, egészen jók az 
első ütései is, de azért van még min javítania, mint 
így a támadójátékán is.
„Attól, hogy nyertem egy junior páros bajnoki címet, 
még nem lettem jobb játékos. Szép eredmény, és 
fontos a siker persze, de igazából nem változtat sem-
min. Ugyanannyit, vagy még többet kell dolgoznom a 
jövőben, hogy hosszú távon is megálljam a helyem a 
felnőttek között.”
A felkészítésről elsősorban timi apukája, Babos Csaba 
gondoskodik, aki maga is válogatott teniszező volt.
„Apu jó edző, tudunk együtt dolgozni. Próbálja külön-
választani az apai szerepet és az edzői munkát, 
és szerintem jól csinálja, jó az együttműködés 
közöttünk.”

EGY 17 ÉVES SOPRONI LÁNYRA FIGYELNEK A TENISZ MAGYARORSZÁGI 
SZERELMESEI, ÉS PERSZE EGYRE TÖBB SZAKEMBER IS VILÁGSZERTE. BABOS TÍMEA 

KÉT ÉVE FOLYAMATOSAN  KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEKET ÉR EL A KOROSZTÁLYOS 
VERSENYEKEN, PÁR HETE PEDIG GYŐZTESKÉNT TÁVOZHATOTT WIMBLEDONBÓL.

Babos Tímea
Született: 1993. május 10., Sopron

Pályafutása kezdete: 7 évesen, 8 
éves kora óta indul versenyeken

Ütőfogása: jobbkezes (kétkezes fonák)

Kedvenc felülete: kemény borítás, 
füves pálya

Edzői: Babos Csaba, John Morris, 
Jamie Evans

Legjobb ranglistahelyezése junior-
ként párosban: 2. (2010. január 4.)

Felnőtt ranglistahelyezése: 
320. (2010. július 26.)

Magyar sikerek Wimbledonban
Babos tímea mellett a MOL tehetségtámogató program által szintén támogatott Fucsovics Mártont is üdvö-
zölhetjük a győztesek klubjában. 
A 18 éves nyíregyházi fiú – elsőként a magyar teniszezők közül – egyéniben aratott győzelmet a sportág leg-
rangosabb versenyén a junior fiúk mezőnyében. A wimbledoni teniszkomplexum második legnagyobb sta-
dionjában két játszmában verte 6:4, 6:4-re az ausztrál 
Benjamin Mitchellt. A tenisz szentélyében Marci előtt koráb-
ban egyetlen magyar fiatal jutott el a döntőig: 1948-ban a 
későbbi kiváló sportújságíró, Vad Dezső maradt alul a finá-
léban. Marci elmondta, hogy a legnagyobb feladat önmaga 
legyőzése volt. 

Edzői: Babos Csaba, John Morris, 
Jamie Evans

Legjobb ranglistahelyezése junior-
ként párosban: 2. (2010. január 4.)

Felnőtt ranglistahelyezése:
320. (2010. július 26.)

Magyar sikerek Wimbledonban



 a TENISz MaGYaR hERCEGNŐJE MOL eco+ Autógáz 
MOL Green Kártyával 5 Ft/liter 
kedvezménnyel tankolhat!

Autógáz-tankolásai alkalmával is vegye igénybe 
az 5 Ft/liter kedvezményt a kiválasztott törzskutak bármelyikén!
Igényeljen most MOL Green Kártyát és tankoljon 
eco+ Autógázt 5 Ft-tal kedvezõbb áron!

Részletek a www.mol.hu weboldalon és a töltõállomásokon.
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Kombinált használat esetén, változattól és forgalmi viszonyoktól függően az új Opel Astra 
átlagfogyasztása 5,5-7,2 l/100 km, CO2-kibocsátása 124-169 g/km.

Az új Opel Astra adaptív fényszórórendszerének (AFL) kilencféle világítási módjával a legsötétebb 

helyzetekben is minden kiderül. Sosem látott alkalmazkodóképesség: a fényár követi az utat, bármerre 

is viszi hősünket. Szálljon be, és élvezze az Opel Astra fényűző színvonalát!  Csapó, és tessék!

FlexRide futómű

Adaptív fényszórórendszer

Opel Őrszem

www.opel.hu

Az új Opel 

Főszerepben: az adaptív fényszórórendszer. 
Minden világos.
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