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Kedves Olvasó!

többé nem kérdés. az egyre jobb és jobb 
eredményekkel autózó michelisz norbert szu-
perhősi magasságokba emelkedett: a kis-
srácok az óvodai, iskolai farsangon ma már 
nem Batmannak vagy cowboynak, hanem 
michelisz norbinak öltöznek! miközben való-
színűleg még nem tudják, hogyan jutott ked-
venc pilótájuk a legjobbak közé, mi munka, 
áldozat és energia van az eredményei mögött. 
a pályaversenyek világa a precíz felkészülés-
ről, a fegyelemről, a gyakorlásról, határainak 
feszegetéséről szól – megannyi más sport-
ághoz hasonlóan, legyen szó profi vagy ama-
tőr szintről. ahogy egy versenysportolónak 
naponta a saját teljesítőképessége, teste és 
szelleme vélt vagy valós határait kell legyőz-
nie, hogy egy tizedet, egy centit javítson, úgy 
hobbisportolóként az első sikeres fekvőtá-
masz, az első lefutott kilométer vagy az első 
munkába bringázás után érezhetjük igazi hős-
nek magunkat! hősnek, aki mindenre képes. 
az eufóriától pedig, mely kitartásunk, befek-
tetett munkánk gyümölcse, olyan magabiz-
tosságot érzünk majd, mely az életben szinte 
bármilyen kihívás legyőzésére képessé tesz. 
ez a sport csodája. a küzdeni tudás varázsa. 
javaslom tehát mindenkinek: e lapszám átol-
vasása után húzzon edzőcipőt, hogy saját 
bőrén is érezze, miről szólnak a fenti sorok.   

szollár Domokos
mol magyarország
kommunikációs igazgató
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Az autógyárak a nyár közeledtével is igyekeznek 
fenntartani az érdeklődést portékáik iránt, ezért 
jelentős uborkaszezonról ilyenkor sem beszélhetünk. 
tanulmánymodellekkel, új fejlesztésekkel, 
világhódító tervekkel és az érzelmekre gyakorolt 
hatásokkal próbálkoznak.

Életöröm

Ideért a Tivoli
az európai piacokra is megérkezett a ssangyong kompakt szabadidő-

autója, a tivoli. Formáját továbbra is a márkától megszokott, egyedi vonal-
vezetés jellemzi, ám európai szemnek sokkal vonzóbban, mint a korábbi 

ssangyongok esetében. a tivoli teljesen új fejlesztésű motorokat és váltó-
kat kapott, az 1,6 literes benzines és dízel erőforrások gond nélkül teljesítik 
az euro 6-os normákat. mi több, a dél-koreai újdonságot felszereltségében 

is a kategória legjobbjaihoz igazították.

Újra hippibusz?

Villanywoodstock
az elmúlt években többször napirendre került a Volkswagennél, 

hogy egy retromodell képében feltámasztják legendás kisbuszuk, 
a t1 szellemiségét. a new york-i autószalonon a gyár igazgatósági 
tagja, dr. heinz-jakob neusser pedig újra arról beszélt: hamarosan 
megjelenhet a karosszériájában a legendás ősre emlékeztető, ám 

modern villanyhajtással szerelt capter.

Félsiker

Cél az egész világ
a cadillac mer nagyot álmodni: az amerikai márka straté-
gái újra azon törik a fejüket, hogy világhódító útjára kül-
dik legfrissebb modelljüket, a ct6-ost. nem titkoltan a 
német prémiumtípusok, elsősorban a mercedes-Benz 
s-osztály megszorongatása a cél, és noha a technika és 
a minőség biztató, a dízel, illetve hibrid erőforrás egyelőre 
hiányzik a cadillac ct6-hoz.

●➜ A felnőtt

●➜ Az amerikai

●➜ A retro

●➜ A családbarát

●➜ Az új világ

Fényes
szelek
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Vagányabb

Morcos tigris
jövőbeni formavilágának előfutárát mutatta meg a kia  
a szöuli autókiállításon. a novo névre keresztelt, csapott 
hátú négyajtós esetében a márkától megszokott „tigris-
orrot” lendületes, már-már agresszív vonalakkal húzták 
körbe. a motortérben jelenleg egy 1,6-os turbós-benzines 
dolgozik cVt-váltóval, ám a gyártó hangsúlyozza: a novo 
tanulmány, szériamodellé nem válik.

Botoxolt

Örök galaxis
az új mondeo hosszú várakozás utáni piacra kerülésével elen-
gedhetetlenné vált a Ford nagyobbik egyterűjének megújítása. 
a galaxy külsejét épp hogy csak az új márkaidentitáshoz igazí-

tották, belül azonban nagyobbak a vál-
tozások. a kocsi jellegéből adódóan 

az ülésrendszert alaposan átalakí-
tották: az öt hátsó szék egyetlen 

gombnyomással elfektethető a 
csomagtér felől is.

KISHíReK
Mosley aggódik
a nemzetközi automobil szövetség 
korábbi elnöke, max mosley aggodal-
mának adott hangot a Forma–1 kínai 
futama előtt. szerinte a sportág össze-
omlásához vezethet, ha a bevételeket 
nem egyenlő arányban osztják el a csa-
patok között, és túl magas összegeket 
költenek az autók fejlesztésére.

elektromos turbó
a tervek szerint az audi Q7 új csúcsvál-
tozata már nem 12 hengeres, hanem 
V8-as lesz, turbófeltöltőit pedig nem-
csak a motor kipufogógáza fogja for-
gatni, de elektromos áram is – ezzel 
kiiktatható a zavaró turbólyuk. a több 
mint 400 lóerős audi sQ7 2016-ban lép-
het színre és a technológiát a Bentley 
suV-ja, a Bentayga is megkapja majd.
 
i3 az Amazonon
Érdekes ötlettel rukkoltak elő japánban: 
az amazon webáruház oldalán árulják  
a BmW elektromos újdonságát, az 
i3-ast. a könyv- és cD-forgalmazóként 
naggyá vált cégnél ma már min-
dent lehet kapni, miért éppen az autó 
maradna ki? az amazon felületén konfi-
gurátorral állíthatja össze a kedves vevő 
a számára megfelelő BmW-t.

Puritán Boxster
Újra spyder utónévvel dobja piacra  
a porsche a Boxster lecsupaszított ver-
zióját. szinte minden kényelmi extrát 
kihagynak a modellből, így az elektro-
mos tetőmozgatást is – ám nem költség-
csökkentési szándék áll a háttérben:  
a cél, hogy a 20 mm-rel leültetett és 
feszesebb rugókra épített kocsi képes-
ségeit maradéktalanul élvezhessék  
a sebességmániás tulajdonosok.
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a macskakőre Suzuki  
Vitara

technikailag az új Vitara hozza  
a nemcsak a nevéhez, de a márka 
évtizedes jó megítéléséhez illő 
színvonalat.

ikon. ezt a jelzőt nem tagadhatjuk el a Vitarától, 
hiszen az 1988-ban bemutatott első generáció olyat 
mutatott, ami évtizedek múlva is meghatározza a 
típusnév megítélését. a számos formatervezési díjat 
bezsebelt, divatos, kompakt, mégis elnyűhetetlen 
összkerekes technikára épített járgány hamar sláger 
lett nemcsak európában, de a tengerentúlon is. ezzel 
a névvel létezni tehát nem könnyű, hiszen a saját 
maga teremtette elvárások igen magasra teszik a 
lécet. a suzuki most nem titkoltan azt várja az (egyéb-
ként hazánkban készített) újdonságtól, hogy újra fel-
idézze a nagyszerű ős szellemét.

masszív benyomások
az új Vitara külsejének erre minden esélye megvan. 
tömör, szögletes, robusztus, mégis kompakt és vir-
gonc autó benyomását kelti. akik siratták a suzuki for-
matervező stúdióját a lágy vonalakkal operáló sX4 
s-cross láttán, most fellélegezhetnek. mutatós darab, 
ráadásul – a bicolor fényezésnek is köszönhetően – 
prémiumtermék benyomását kelti, ami elengedhetet-
len a célközönség tekintetében. a Vitara ugyanis nem 
az emlegetett s-cross babérjaira tör, hiszen míg az 
hosszabb, laposabb, kombisabb termetével, lágyabb 
vonalaival leginkább családi autóként funkcionál, 
addig az újdonság igazi, hamisítatlan divat suV-ként 
keresi elsősorban a fiatalok kegyeit.

mindent bele!
márpedig ezen babérok learatásához ma már másra 
van szükség, mint közel harminc éve. a terepjárós eré-
nyek mellett fontos a forma, a belső tér és a felszerelt-
ség is. márpedig az új Vitara felszereltsége szinte szo-
katlan a márkától, legalábbis ami a rendelhető extrákat 
illeti: start-stop rendszer, tolatóradar, távolságtartó tem-
pomat, követési távolság betartására figyelmeztető 

terepről

A mindig formás, ám masszív, terepezésre is alkalmas technikával 
felszerelt Suzuki Vitara végképp a divat SUV-ok felé mozdult el 
legújabb generációjával. ettől persze még lehet jó autó.

én és az autóm
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Off-road a hölgyeknek is 
a suzuki nagyon ráérzett valamire 1988-ban. Vitara néven 
bemutatott modelljük tökéletes ötvözete volt az sj-samurai 
típusok úttalan utakon edzett karakterének, ám azok puritán-
sága helyett kényelmet, városban és országúton is teljes hasz-
nálhatóságot, modern, szívdöglesztő formát kínált. ez a gyen-
gébb nemet is meggyőzte, különösen a rövid, háromajtós 
kabrióváltozatban. az egyesült Államokban egyenesen imád-
ták a Vitarát, ott suzuki sidekick, illetve geo és chevrolet 
tracker néven is forgalmazták. a későbbi generációk között 
volt jobban és kevésbé jól sikerült is, a Vitara mindig is húzó-
név volt, az eredeti sikerét nem tudták felülmúlni.

hosszúság:  4175 mm
szélesség:  1775 mm
magasság:  1610 mm
tengelytáv:  2500 mm
csomagtér:  375 liter
motorválaszték:  1 benzines, 1 dízel
teljesítményszint:  120 lóerő
Átlagfogyasztás:  5,6-6,5 liter/100 km
alapár:  4 449 000 Ft

Ajánlott olaj: 
Benzin: MOL Dynamic Max 10W-40
Dízel: MOL Dynamic Synt RN 5W-30

rendszer, amely magától fékez is, valamint az érintőkép-
ernyős, okostelefon-csatlakozós, 3D-navigációs audi-
orendszer, hogy csak néhányat említsünk. a belső tér 
kellemes, anyagai hozzák az elvárhatót, a műszerfal, 
de főképp a középkonzol formája az első generációs 
modellét idézi – ha valaki nagyon bele akarja látni.

célra az eszközt
technikailag az új Vitara hozza a nemcsak a nevéhez, 
de a márka évtizedes jó megítéléséhez illő színvonalat. 
akárcsak a modell ősében, az új kaszni alatt is kétféle 
motor dolgozhat, mindkettő 1,6 literes és 120 lóerős, 
ám az egyik benzines, a másik dízel. utóbbi egyene-
sen a Fiat alkatrészpolcairól érkezik, és 1,7 literrel ala-
csonyabb átlagfogyasztást ígér, mint benzines test-
vére, kétszer akkora nyomatékot ad le, valamint öt 
helyett hatfokozatú váltó jár hozzá. noha rendelhető a 
kocsihoz az s-crossból ismert allgrip összkerékhajtás 
is négyféle üzemmóddal, ez azonban éppen arra elég, 
amit a kategória többi versenyzője is tud: havas úton 
relatív nagyobb biztonsággal feljutni a dombon lévő vil-
lához. a régi Vitarára vagy a samurai modern utódjá-
nak számító jimnyre jellemző magabiztos terepjáró 
képesség már nem volt elsődleges szempont e modell 
fejlesztésekor. amiről persze nem a gyártó, hanem a 
megváltozott fogyasztói igények tehetnek.
noha a minden elérhető extrával felszerelt Vitaráért 
hat és félmillió forintot is kifizethetünk, ami elsőre 
mellbevágóan hathat, a modellt 4 490 000 forin-
tos belépőáron kínálják. ez a Dusterhez viszonyítva 
magas, a többi kis divat-suV árához képest azonban 
kifejezetten kedvező ajánlat. ennyiért ugyanis egy stí-
lusos, már-már dögös, jól vezethető, tisztességesen 
összerakott, prémiumterméknek ható autót kapunk.

Suzuki Vitara
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királyaAz autók

A  legenda szerint egy vacsoránál valaki fel-
vetette ettore Bugattinak: versenyzés ese-
tén valóban az ő nevét viselő autók számíta-

nak a legjobb választásnak, de azok, akik eleganciára 
vágynak, rolls-royce-szal járnak. mivel Bugatti soha-
sem volt hozzászokva a másodhegedűs szerepéhez, 
az incidens végül a Bugatti type 41 royale megalkotá-
sához vezetett. hogy a történetben mennyi a valóság, 
ma már nehéz kideríteni, és nem is lényeges – a mai 
napig a legek autójának tartott royale-t amúgy is szá-
mos mítosz övezi. 

Nagy és erős
az viszont biztos, hogy a Bugatti márka alapítója már 
az első versenysikerek idején, 1913-ban tervezte egy 
luxusmodell piacra dobását, de csak 1926-ban, a cég 
pénzügyi megerősödését követően vágott bele a meg-
valósításba. az alapokat egy korábban csak a tervraj-
zokig jutott nyolchengeres repülőmotor adta: a négy-
kerekűbe egy 12 700 köbcentiméteres monstrum 
erőforrás került, máig ez a legnagyobb motor egy szé-
riautóban. a szerénységéről korántsem híres Bugatti 
300 lóerősnek mondta a motort, ám az valójában 25 
lóerővel gyengébb volt – ami még mindig rengeteg, 
tekintve, hogy a gyengének korántsem nevezhető 16 
hengeres cadillac akkoriban 165 körül járt. 
a közel 4,3 méteres tengelytáv hosszabb, mint egy 
mostani Volkswagen golf, a teljes hossz pedig kivi-
teltől függően közel járt a hat méterhez, míg az 
önsúly meghaladja 3,5 tonnát. a karosszéria eltalált 

Uralkodóknak szánták, de végül egyetlen 
király sem birtokolhatta – a Bugatti type 41  
Royale ezzel együtt a luxusautók 
szuperlatívuszának számít.

A legendás Bugatti 
type 41 royale 

Felbecsülhetetlen érték

mind a hat Bugatti type 41 

royale fennmaradt, ebből egy 

van magán tulajdonban, ket-

tőt a mulhouse-i autómúzeum-

ban őriznek, másik kettőt ameri-

kai múzeumokban, egy pedig a 

Volkswagen-konszerné. Értékük 

felbecsülhetetlen, sajtóinfor-

mációk szerint a német autó-

gyár több mint 15 évvel ezelőtt 

20 millió dollárt fizetett a saját 

példányáért.

9

autós história
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arányainak köszönhetően a jármű ennek ellenére 
sem tűnik monstrumnak, viszonyítási alap nélkül első 
látásra nehéz felbecsülni a méreteit. 

Nem volt elég királynak lenni…
amikor 1927-ben elkészült a prototípus, a Főnök, 
ahogy mindenki nevezte ettore Bugattit, maga vezette 
át az autót rómába, hogy megmutassa Benito 
mussolininak, majd később spanyolországba, ahol 
Xiii. alfonz király is megcsodálhatta. az uralkodó ki is 
fejezte érdeklődését, ami után Bugatti egyből a kirá-
lyok autójaként kezdte hirdetni az új típust, hozzábigy-
gyesztve a royale utónevet. az igyekezet elhamarko-
dottnak bizonyult, Xiii. alfonz végül sohasem rendelte 
meg az első legyártott darabot. a royale ennek elle-
nére is lehetett volna uralkodói jármű, de a második 
példány végül a világháború kitörése miatt mégsem 
került – másodkézből – károly román királyhoz. 

ezt megelőzően zogu albán királynak maga ettore 
Bugatti nem adott el egy másik royale-t. egy újabb 
legenda szerint személyes találkozásuk után a reno-
méjára kényes gyártulajdonos kifakadt: „ez az 
ember minden képzeletet alulmúlóan viselkedik az 
asztalnál!”
a nagy gazdasági világválság kitörése után a 30 ezer 
dolláros alapár (egy rolls-royce háromszorosa) tel-
jesen visszavetette az érdeklődést. Végül 1928 és 
1932 között összesen hat royale készült, melyek 
közül csak hármat értékesítettek (királyok helyett gaz-
dag üzletembereknek), a másik három pedig sokáig a 
Bugatti család tulajdona maradt. 

mivel Bugatti eredetileg 25-30 darab legyártásá-
val számolt, úgy tűnt, a royale teljes anyagi cső-
döt jelent majd a gyárnak. hogy túladjon a nyakán 
maradt 23 erőforráson, Bugatti egy olyan motor-
vonatot tervezett, amelyet 2 vagy 4 darab royale 
aggregát hajtott. a sebességrekordokat döntő 
szerelvényekből végül 79-et rendelt a francia 
állami vasúttársaság, amelyekhez a Bugatti-gyár 
további 186 motort készített. a royale projekt 

így végül az egyik legnagyobb bevételt termelte az 
öntörvényű gyártulajdonosnak.

Három ország büszkesége

a Bugatti márkát három nemzet, az olasz, a francia és a német is 
magáénak érezheti. ettore Bugatti 1881-ben, milánóban született, de 
autógyárát 1909-ben molsheimben, az akkor németországhoz tartozó 
elzászban alapította meg. az első világháborút követően a tartományt 
Franciaországhoz csatolták, így a Bugattik is a gall nemzeti színnek 
számító kékben versenyeztek. a második világégésbe már belerokkant 
a gyár, 1952-ben csődbe ment. a sors érdekes fintoraként 1987-ben 
egy olasz üzletember, romani artioli élesztette újra a márkát, majd 
tőle 1999-ben a német Volkswagen-csoport vásárolta meg, amely  
a gyártást itáliából visszahelyezte Franciaországba.
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Díjnyertes technológia
környezetvédelmi innovációs díj a gumibitumennek
a XXiii. magyar innovációs nagydíjon a mol és a straBag nyerte el a 
Földművelésügyi minisztérium 2014. évi környezetvédelmi innovációs 
díját a gumibitumen technológia és a gumibitumennel épített aszfaltút 
fejlesztésért. 
A MOL gumibitumen alkalmazásának előnyei:
• a normál úthoz képest másfélszer hosszabb az élettartama
• csökkenti a kátyúk kialakulásának esélyét
• kisebb a menetzaj
• a rövidebb fékút miatt még biztonságosabb
• a régi gumiabroncsokból újra érték teremtődik 
Új nyomvonalú út építésénél, a Villányt elkerülő, 4,2 km hosszúságú úton 
a strabag alkalmazta először a mol új termékét. az útépítéshez  
22 ezer elhasznált gumiabroncsra volt szükség.

Földházi zsófia  
ezüstérmes rómában
az olasz fővárosban rendezett Öttusa-
világkupán második helyen végzett  
a szeptemberi térdműtétje után vissza-
térő Földházi zsófia. a vívást a 29. helyen 
fejezte be, úszásban a második lett, majd a 
remek lovaglás után hatodikként vághatott 
neki a kombinált számnak. ebben folya-
matosan zárkózott fel, az utolsó lövészet 
előtt már az élen futott. ezüstérmes ered-
ménye kiváló teljesítmény, csak london 
olimpiai bajnoka, laura asadauskaite tudta 
megelőzni. Földházi zsófit 2009 óta segí-
tette a mol tehetségtámogató program, 
2014 óta a mol profi sportszponzoráltjai-
nak csapatát erősíti.

 Biztonság, haladás
és díjeső Élen a sportpályán  

és az utakon is

sportsztár a kútnál
a multipont nyerteseivel  
találkozott michelisz Norbert
március 24-én szegeden, a Dorozsmai úti mol-
kúton találkozott a multipont program legutóbbi 
játékának nyerteseivel michelisz norbert, aki sze-
mélyesen mérte meg a nyertesek autójának olaj-
szintjét. ezt követően a szegedi tudományegyetem 
hallgatói által épített léghajtásos járművekkel 
is tett néhány tiszteletkört, végül pedig találko-
zott az őszi multipont játék nyertesével, aki egy 
élmény autózást nyert a világhírű autóversenyző-
vel. a multipont nyereményjáték-sorozata folytató-
dik, a multipont kártya két partnernél történő hasz-
nálata esetén akár a fődíj, az egymillió forint is 
megnyerhető! 

részletek itt: www.multipont.hu/nyerj1milliot
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Dobogós junior
ezüst- és bronzérem a Vívó 
Világbajnokságról
Bányai zsombor junior férfi párbajtőrö-
zőnk egyéniben ezüstérmet, csapat-
ban bronzérmet szerzett a junior és 
kadet Vívó Világbajnokságon. a már-
cius elején egyéniben és csapatban is 
junior európa-bajnoki ezüstérmes fiú 
számára az Üzbegisztán fővárosában, 
taskentben megrendezett világbaj-
nokság rendkívül kemény selejtező-
nappal indult. a kezdeti sikerek után  
a döntőben a francia párbajtörőzővel 
szemben már nem tudott nyerni, ám  
a mol tehetségtámogató programban 
résztvevő sportoló ennek az ered-
ménynek is örült, különösen, mert 
csapattársaival, cho taeun sándorral, 
esztergályos patrikkal és siklósi 
gergellyel még egy a harmadik helyet 
is sikerült – szó szerint – kivívniuk  
a világversenyen.

Biztonságban két keréken
ismét munkában a motoros Family
a mol számára kiemelten fontos a biztonságos közlekedés, így a 
mol motoros Family projekten belül második alkalommal került meg-
rendezésre a Biztonságos közlekedés napja. a programnak április 
10-én magyarország legmodernebb versenypályája, a hungaroring 
adott otthont, ahol 200 motoros fejleszthette díjmentesen technikai 
tudását és gyakorolhatott. a mol motoros Family és a hungaroring 
motoros akadémia közös célja, hogy a motorosok minél biztonságo-
sabban használják az utakat, aminek következtében a közúti motor-
balesetek száma is csökkenthető lesz. a nagyszabású rendezvény 
2014-ben a legsikeresebb programja volt a mol motoros Family 
kezdeményezésnek.
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Madarat tolláról

mióta az oktatási törvény előírja, hogy 2016-ban 
már csak akkor érettségizhetnek a diákok, ha  
50 órányi közösségi munkát teljesítettek, még 

jobban előtérbe került az önkéntesség kérdése.  
a főként Budán ténykedő természet- és környezetvédelmi 
polgárőr egyesület is kiemelt feladatának tekinti a fiata-
labb generáció környezeti nevelését, hiszen a több mint 
húsz állandó tagot számláló társulat nem egy tagja vett 
már részt gyermekek oktatásában.

Tanórák a szabadban
ebben a tanévben még előrébb léptek, hiszen a mol Új európa alapít-
ványának köszönhetően a sas-hegyi arany jános Általános iskola és 
gimnáziummal a természetvédelem több, a gyerekek számára is különö-
sen érdekes szegletével foglalkoznak: madárvédelemmel, hulladékmen-
tesítéssel és élőhelykezeléssel. a fiatalok tanulmányozzák a madarak élő-
helyeit, és odúkat is telepítenek nekik. Woynárovich andrás véleménye 
szerint „egyértelműen jó a kezdeményezés, és működik is, hiszen a gyere-
kek láthatóan nagy érdeklődéssel várják az órákat, és akadt már köztük 
olyan is, aki a kötelező óraszám letelte után – és természetesen miután 
betöltötte 18. életévét – maga is csatlakozott az egyesülethez.”

Zöld kezek
a 2011-ben bejegyzett egyesület természetesen nem csak madárvéde-
lemmel foglalkozik, elsődleges feladatuknak a természetvédelmi és kör-
nyezetvédelmi károkozások, szabálysértések, bűncselekmények meg-
előzését tartják, illetve Budapest Xii. kerületében a polgárőri feladatokat 
is ellátják 2012 óta. gyakran irtják az özönnövényeket (az őshonos 
vegetációt kiszorítani képes, tájidegen növények – a szerk.), szedik fel 
az elszórt szemetet vagy ültetnek, de ha úgy hozza a szükség, az ipoly 
mellé is leutaznak békamentésre, amiben a gyerekek persze örömmel 
segítenek. „elsősorban a sas-hegy környékén és a Xii. kerületben tevé-
kenykedünk. a sas-hegy nehéz terep, nagyon sziklás, így gyakran járunk 
a gyerekekkel, fiatalokkal a normafa felé is. itt együtt olyan helyeket is 
meg tudunk tisztítani az erdőben, ahová gépek nem férnek be. a lenye-
sett ágakat, növényeket pedig egy aprítógép feldolgozza, hogy aztán 
tüzelőként hasznosulhas sanak” – mondja Woynárovich andrás.

Woynárovich András, 
a Természet- és Környezetvédelmi 

Polgárőr Egyesület elnöke

NÉVjegy
Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület 
Az egyesület hivatalosan 2011-ben alakult meg, legfőbb céljuk a polgárőri 
alapfeladatok mellett a  természetvédelmi és környezetvédelmi károkozások, 
szabálysértések megelőzése, de már a kezdetektől kiemelt feladatuknak tart-
ják a környezeti nevelésben való részvételt is. Az Új európa Alapítvány támo-
gatásával a Sas-hegyi Arany jános Általános Iskola és gimnázium diákjaival 
közösen pedig élőhelykezeléssel és madárvédelemmel foglalkoznak.

Vajon hányan lehetünk, akik 
egy szemetes útszéli táj láttán 

arra gondolunk, hogy ki kellene 
pattanni az autóból és tenni 

valamit? nézzük, a lelkes 
önkéntesek hogy csinálják!

egyértelműen jó a kezdeményezés, és 
működik is, hiszen a gyerekek láthatóan 
nagy érdeklődéssel várják az órákat.

példakép
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gyermek születik hazánkban. 

Ajánlja 
fel adója 1%-át „A Szívbeteg 
Gyermekek Védelmében” 
Alapítványnak és járuljon 
hozzá Ön is a szívbeteg 
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sok autós tapasztalhatta már, hogy hosszabb leál-
lás után bekapcsolva a klímaberendezést, kelle-
metlen szag áramlik az utastérbe. ennek oka, 
hogy a hideg időszakban a pára lecsapódása 
következtében nedvesség képződik a rend-
szerben, ami a baktériumok melegágya. a kór-
okozók pedig a kellemetlen szagok előidézése 

mellett az autó utasainak egészségére is veszé-
lyesek lehetnek.

Tisztítás otthon
ezt elkerülendő a klímát akkor is hasznos kéthe-
tente beindítani egy kis időre, amikor amúgy a kinti 
hideg miatt nem használnánk. Ám ez sem váltja ki az 
évenkénti tisztítást, amit akár házilag is meg lehet 
oldani. az első lépés a pollenszűrő (a motortér végé-
ben, a szélvédő és az ablaktörlő alatti részen – pon-
tos leírást/képet az autó kézikönyvében találunk) 
ellenőrzése, és ha kell, cseréje. a kereskedelemben 
kapható otthoni tisztítóeszközök közül a legelőnyö-
sebb egy gázzal működő spray használata, amely 
leginkább egy füstgránáthoz hasonló. első lépés-
ként a klímaberendezést teljes intenzitásra kell kap-
csolni, majd egyből belső levegőkeringetésre váltani. 
ezután a sprayt behelyezzük az utastérbe (legjobb 
az anyósülésre), aktiváljuk a speciális kiképzésű szó-
rófejet, majd gyorsan bezárjuk az autót, s hagyjuk, 
hogy a flakon magától kiürüljön – telefújva az autót, 
így elérve miden apró nyílást. ezt követően így hagy-
juk tíz percig, ami alatt a fertőtlenítő gáz átjárja a 
rendszert, majd hosszan átszellőztetjük az utasteret.
a másik otthoni módszer a tisztítóhab használata – 
ennek mintegy felét a légbeszívó üregbe (a pollenszűrő 
mögött) kell fújni, míg a többit a beltérben lévő szellő-
zőnyílásokba. negyedóra hatóidőt követően alaposan 
szellőztessünk, és a motor beindítása után járassuk 
addig a klímát, míg az összes hab el nem párolgott. 

a módszer, bár hatékony, egyik nagy hátránya, hogy  
a hab folyadékká válva tönkreteheti az elektronikát, 
például az audioberendezést.

Professzionális kezelés
a műhelyek egy, maximum két módszerre rendezked-
nek be, ám a klímatisztításra szakosodott helyeken 
több, az otthoninál sokkal hatékonyabb opció közül 
választhatunk. Bármelyik mellett döntsünk is, fontos, 
hogy ismerjük lehetőségeinket, melyek – a teljesség 
igénye nélkül – az alábbiak:
az ózonos tisztítás az egyik ilyen módszer, amely – 
mivel hatezerszer hatékonyabb fertőtlenítőszer, mint  
a klór – eredményes védelmet nyújt a vírusok, penész-
gombák és a baktériumok ellen. ráadásul nem vegy-
szer, így nem hagy káros anyagot az autóban. 
az ultrahangos módszer szintén jó megoldás, ennek 
során a hatóanyag garantáltan körbejárja a rendszert, 
majd vékony réteget képez a felületen, amely megne-
hezíti a kórokozók újbóli elszaporodását. 
a direkt tisztítás a harmadik lehetőség: a nagy nyo-
más miatt a hatóanyag garantáltan eljut mindenhova 
és „leborotválja” a szennyeződéseket.

klímaEgészséges
tartsuk karban 
légkondicionálónkat! 

Ezt se feledjük megnézetni!

szervizben járva érdemes azt is 
ellenőrizni, mennyi gáz maradt még 
a klímaberendezés tartályában, és 
ha szükséges, akkor ezt is pótolni 
kell, különben a bekapcsolt klíma-
rendszer feleslegesen növeli meg 
az autó fogyasztását.

A rosszul működő klíma károsíthatja 
egészségünket, ezért fontos a rendszeres 
karbantartás. Összeállításunkból megtudhatja, 
milyen lehetőségek közül választhat.

útitárs
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Csúcstámadás

michelisz norbert
Hungaroring és nürburgring. a hazai pálya az „első szerelem”, a legendás 
német ring pedig az eddigi legkomolyabb szakmai kihívás michelisz norbert 
számára. a két májusi futam egy-egy csúcstámadás a zengő motorsport 
Hondával versenyző pilótájának. mosolyog, amikor hegymászónak titulálom.  
a cél önmaga és a „hegy” legyőzése – utóbbi neve: Citroën.

címlapsztori
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a nürburgringen egyetlen körön 
belül 170 kanyart kell bevennünk, 
naná, hogy csodálattal és alázattal 
beszélek róla.

stílus&lendület: Az előző években a riválisokhoz 
képest szinte álló helyzetből vágott neki a túraautó-
vb-nek, minimális vagy nulla tesztelési lehetőséggel, 
szerény gyári támogatással. Az idén lényegesen jobb 
pozícióból startolt. Egészen konkrétan: Barcelonából.
michelisz Norbert: ahol az autót teszteltük. komoly 
változások történtek – ha a tavalyi évet veszem alapul, 
ahhoz mérten is. a barcelonai próba előtt két napot 
a gyári csapatnál töltöttem, velük is tesztelhettem. 
Barcelonában pedig a tavaszba csöppentünk: kisza-
kadtunk a hazai télből, végre nem öt fok volt napköz-
ben, együtt lehettem a csapattal… Élmény volt. 

s&l.: Belefér ilyenkor némi városnézés, vagy munka 
van reggeltől estig?
m. N.: Dolgozunk. Barcelonát kicsit már ismerem: 
többször jártam ott, a pályán is. a város kellemes.

s&l.: És a katalán gasztronómia? 
m. N.: túloznék, ha azt állítanám, hogy elmerültem 
benne. a tengeri ételeket kedvelem, Barcelona pedig 
tengerparti város, szóval kísérletezgettem. a katalán 
konyha édességben is erős, az egyik krémet itthon 
megpróbáltam elkészíteni. a következő biztosan job-
ban sikerül majd. 

s&l.: Figyelnie kell rá, mit eszik? Vagy ez csak a ver-
senyek előtt érdekes?
m. N.: a kiindulási pont az, hogy szeretek enni. 
Viszont kompromisszumra is képes vagyok. holt 

időszakban például belefér egy-egy kiadós vacsora, 
esténként egy-két sör is, de a versenyhétvége az 
étkezést tekintve pontosan megtervezett. nem kerül 
nehéz étel az asztalra, nem terhelhetem meg a gyom-
romat, mert az folyadékvesztéssel jár. mértéktartás 
és jó minőségű étel – ennyi a törvény. nem okoz 
nehézséget a betartása, versenyhétvégén eleve 
kisebb az étvágyam.  

s&l.: A túraautó-vb helyszínei közé idén beemelt 
legendás pálya, a Nürburgring híre növeli vagy 
csökkenti? 
m. N.: Érvényes válasz, hogy is-is? Április elején végre 
tényleg „bemutatkoztunk” egymásnak. korábban 
szimulátorral „mentem” már rajta a grand prix 
legendsben. elővettem a programot, a belső kame-
rás felvételeket is órákon át néztem. a monitor képer-
nyőjén is durva a pálya, de a virtuális tapasztalat és a 
valóság közötti különbség ég és föld. 
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s&l.: A németországi viadalt május közepén rende-
zik… Mindig ennyi időt szán a felkészülésre, vagy a 
Nürburgring kivételes eset?
m. N.: ha még nem versenyeztem a pályán, a futam előtt 
két héttel kezdem el a ráhangolást, ha van már szemé-
lyes élmény, akkor egy hét is elég. a nürburgring azon-
ban külön kategória. csodálatos, nem mérhető a többi 
helyszínhez, és nem csak azért, mert négyszer hosszabb 
az eddigi csúcstartónál, a belgiumi spánál: ez a pálya 

maga az autósport-történelem, nincsenek kifutók, 
a kerékvetők brutálisak, az aszfalt sok helyen egye-
netlen, emelkedők és lejtők váltják egymást, szó-
val meg kell birkóznunk a szintkülönbségekkel is. 
különleges karaktere van, az ott töltött idő alatt 

úgy éreztem, mintha időutazáson vennénk 
részt. itt Forma–1-es futamokat is rendez-

tek, már most bizsergető érzés a ver-
senyre gondolni, pedig „csak” utcai 
autóval próbáltam ki. hat teljes kört 
tettem meg. a „touristenfahrten” 
(próbakör turistáknak – a szerk.) 
eseményeken, amelyeken részt 
vettem, a német kresz szabályai 
ér vényesek: csak balról előzhetsz, 
nincs sebességkorlát, de ha balese-

tet okozol, te állod a helyreállítás min-
den költségét – a szalagkorlátét is.   

a nürburgring a megszokottól nagyobb 
tiszteletet követel, sokkal mélyebb 

benyomást tett rám, mint vártam.

s&l.: Már-már meg is személyesítette.
m. N.: egyetlen körön belül 170 kanyart 
kell bevennünk, naná, hogy csodálat-
tal és alázattal beszélek róla. aki itt az 

első métertől az utolsóig száz százalékkal akar bele-
menni az összes kanyarba, hatalmas kockázatot vállal, 
mert nehéz végig kellően koncentráltnak maradni. az 
átlagosnál hosszabb távú és rendkívül bonyolult pálya. 
megtanulható, teljes egészében mégis kiismerhetetlen. 

s&l.: Forduljunk vissza! – simán elszáguldottunk május 
harmadika, a magyarországi futam mellett, melynek 
névadó szponzora a MOL-csoport.
m. N.: nekem versenyzésben a hungaroring az első sze-
relem. a legérzelmesebb futam. itt kezdődött a pálya-
futásom. a mogyoródi verseny hangulata nem hasonlít-
ható a többiéhez, nekem ez a hazai pálya. 

s&l.: Otthon, édes otthon?
m. N.: minden szempontból azzá vált, de 2011-ben, az 
első hazai Wtcc-futamon még eszelős súlyként nehe-
zedett rám az az érzés, hogy nekem itt meg kell mutat-
nom. nehezen kezeltem a helyzetet. mit gondolnak 
rólam az emberek? Vajon megfelelek majd az elvárások-
nak? – ilyen és ezekhez hasonló kérdések gyötörtek. ma 
már minden ott töltött perc inspirál. Feldob, ha a boxból 
kisétálva végignézek a tribünön – a szurkolók tényleg 
segítenek, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki magam-
ból. megszabadultam a tehertől. 

s&l.: Nyilván az is lazábbá teszi, ha a közösségi olda-
lán ilyen hozzászólásokat olvas: „Norbi, ha talicskával 
mennél, akkor is…” – az üzenetet író be sem fejezte a 
mondatot. 
m. N.: akkor is szurkolna nekem, a csapatnak. Bizonyos 
szempontból ennél lehetetlen többet elérni. 

s&l.: Vagy mégis lehetséges? Mit mond akkor azokról a 
gyerekekről, akik farsangkor Michelisz Norbinak öltöztek?
m. N.: jó kérdés, rájuk tényleg nincsenek szavaim.  
a gyerekek szeretete, őszinte rajongása az egyik leg-
tisztább érzés. 

WtCC 2015 – versenynaptár 
Dátum Pálya (ország) 

eddigi legjobb  
  

helyezése ittmárcius 8. autódromo termas de río hondo (argentína) 2. (2014)
Április 19. marrákes (marokkó) 

7. (2010)
május 3. hungaroring, Wtcc mol group race (magyarország) 1. (2012)
május 16. nürburgring nordschleife* (németország) –június 7. moscow raceway (oroszország) 3. (2013)
június 21. automotodróm slovakia ring (szlovákia) 3. (2013, 2014)
június 28. circuit paul ricard (Franciaország) 7. (2014)
július 12. circuito internacional de Vila real* (portugália) – szeptember 13. twin ring motegi* (japán) 

–szeptember 27. shanghai international circuit (kína) 3. (2013)
november 1. chang international circuit* (thaiföld) –november 22. losail international circuit* (katar) 

–*Új helyszín, michelisz norbert a Wtcc-ben még nem versenyzett a pályán 

nagyjából a szezon feléig a citroën 
előnyben lesz. ettől első hallásra 
néhányan lógatják majd az 
orrukat, pedig nincs miért: idő kell, 
hogy beérjük a riválist.
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m. N.: a közvetlen környezetemben, a zengő  
motorsportnál ugyanazokkal a srácokkal dolgozom, 
de a progresszió megkérdőjelezhetetlen. a gyári csa-
pattal is tesztelhetek, szakmailag fejlődhetek, több 
mérnökkel kerülök kapcsolatba. az előrelépés leg-
fontosabb mozgatórugója a főtámogatónk, a mol-
csoport. a nagyobb költségvetésnek köszönhetően 
jelentősen megnőtt a mozgásterünk: többet tesztelhe-
tünk és lényegesen nagyobb alkatrészbázis áll a ren-
delkezésünkre, mint korábban. De legalább ennyire 
fontos, hogy mindenki, akivel találkoztunk, illetve aki-
vel együtt dolgozunk a mol-csoportból, jó munkát 
akar végezni. a cél közös: a legjobbnak lenni. 

s&l.: Szálljunk ki az autóból – gondolatban. Mit lát a 
horizonton? Civil pályát? Családot?
m. N.: Foglalkoztat a jövő, de nincsen konkrét terv. 
Versenyző vagyok, élvezem, de azt is tudom, hogy 
a családalapítással, a gyerekvállalással nem várok 
sokáig. hiba lenne. három éve biztosan tudtam, hogy 
nem jött még el az ideje. mostanra érettebb lettem. 

s&l.: A versenyzésre vonatkoztatva ez mit jelent?
m. N.: néha kizökkenek a nyugalmamból, de összes-
ségében türelmesebb lettem, jobban kezelem a prob-
lémákat. igyekszem a pozitív emberekre és élmé-
nyekre koncentrálni, hogy minél kevesebb energiát 
pazaroljak el csak látszólag fontos dolgokra, hogy 
ne kelljen félrevonulnom sisakkal a fejemen, ami azt 
jelzi: „bent” vihar van. 

lipcsei Árpád

s&l.: Michelisz Norbi anno kinek a bőrébe bújt?
m. N.: nem voltam valami nagy beöltöző, emlékszem, 
egy alkalommal egyszerűen csak nem akartam kima-
radni a buliból. huszárként integrálódtam. a fociért 
akkor sem rajongtam, autóversenyzőnek öltözni meg 
a korabeli viszonyok között problémás lett volna. nem 
olyan könnyű jó overallt varrni.  

s&l.: A Citroënnel versenyképes autót összerakni sem. 
m. N.: a honda a Wtcc-ben jelenleg a második hatalom 
– ami kétélű kijelentés. a téli tesztek után bizakodó vol-
tam. az idénynyitó versenyen az argentin futam igazolta 
is, hogy az autó motorikusan és a felfüggesztések terén 
sokat javult. ami jó. tavaly markánsabb volt a különbség 
a honda és a citroën között – az utóbbi javára. a citroën 
az idén kevesebbet tesztelt, a felzárkózás azonban 
kisebb mértékű annál, mint amire számítottam. ennek 
nem örülök, de nem is esek tőle kétségbe. motivált 
vagyok, látom magunkban a fejlődés lehetőségét. 

s&l.: Tud ennél konkrétabban is fogalmazni?
m. N.: nagyjából a szezon feléig a citroën előnyben 
lesz. ettől első hallásra néhányan lógatják majd az orru-
kat, pedig nincs miért: idő kell, hogy beérjük a riválist. 
ismerem a fejlesztéseink ütemezését, optimista vagyok. 

s&l.: Nürburgring, Vila Real, Motegi, Chang, Losail: öt új 
helyszín a WTCC idei térképén. Növelik vagy csökkentik 
az ön és a Honda esélyeit?
m. N.: Új pályáknál képtelenség előre megmondani, kinek 
melyik fekszik majd. a belső kamerás felvételeket kivesézhe-
tem, de az apró finomságok rejtve maradnak. szuzuka lecse-
rélését mindenesetre sajnálom, mert az egyik kedvencem 
volt, futamot is nyertem, a mezőnyből a legjobb vonalveze-
tésű pályának tartottam. És makaóért is kár. 

s&l.: Ringek jönnek és mennek – a csapat változik?  
A hatodik WTCC-idényében többen segítik, mint az elsőben?

NÉVjegy 
Éppen gazdálkodó édesapjának segített, a traktorból ugrott ki a tehet-

ségek után kutató zengő motorsport telefonhívására. a szimulátoron 

edződött michelisz norbert 2006-ban a suzuki swift kupán valódi asz-

faltcsíkra cserélte a virtuális íveket. 2010-ben már a túraautó-világbaj-

nokságon (Wtcc) indult, ebben a szériában a versenyek két futamból 

állnak. Összetettben előbb két kilencedik, majd két hatodik helyet szer-

zett, 2012-ben a nem gyári pilóták külön versenyében az élen végzett, 

elnyerve a privát világbajnoki címet. a sorozatban tavaly érte el eddigi leg-

jobb eredményét: összetettben a negyedik helyen fejezte be a szezont – 

csak a citroën három (gyári) versenyzője fért elé a rangsorban. 
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íme, a legőrültebb és 
legfélelmetesebb extrémsport-
mutatványok, és a mögöttük álló 
emberek, akik olykor a fizika 
alapvető törvényeivel dacolnak. 

Jebb Corlis – A repülő ember

a bázisugróként is híres jebb corlis egyik videója 
már közel 29 milliós nézettségnél jár a youtube 
internetes portálon, de leghíresebb ugrása mégis 
az, amire magyarországon, a kaposújlaki reptéren 
készült fel. kétezer méter magasból indulva repült 
át kína egyik legkeskenyebb, alig hét-nyolc méter 
széles hasadékán a csiang-langsan hegységben. 
a végén már 195 km/h-s sebességgel száguldott, 
és akadt olyan momentum is, amikor az amerikai 
egy méternél is közelebb került a sziklafalhoz.

Adrenalin-
vadászok

Extrém produkciók  
– földön, vízen, levegőben

TrAvis PAsTrAnA – Kész cirkusz!

pastrana csupán 15 éves volt, amikor megnyerte az extrém sportok világbajnoksá-
gának számító X games első freestyle motorkerékpár megmérettetését. azóta is 
sorjázza elképesztő mutatványait, legyen szó hátraszaltóról két keréken a grand 
canyonba, vagy a világ leghosszabb, 82 méteres ugrásáról raliautóval. pastrana idő-
közben megalapította saját csapatát, amelyben a világ legjobb extrém sportolói moto-
ron, autóban vagy éppen jetskin mutatnak be hajmeresztő trükköket: megcsodálhat-
juk őket a nitro circus produkcióban, mely június 14-én Budapesten is fellép majd. 

Alex Honnold – biztosítás nélkül

honnold nevéhez számos rekord fűződik: elsőként mászta 
meg 11 óra alatt a kaliforniai yosemite nemzeti park két 
ikonikus falát, az el capitánt és a half Dome-ot, illetve 
csupán 3 óra alatt kapaszkodott fel az 500 méteres mexi-
kói el sendero luminoso sziklafalra. mindezt puszta kéz-
zel, biztosítókötél nélkül – hiszen az amerikai sziklamászó 
a free solo stílus egyik legismertebb figurája…

Tyler brAdT – engedve az árnak

Vannak, akik a zuhanásban lelik örömüket – ilyen az amerikai tyler Bradt is, 
aki jelenleg is tartja a kajakos vízesés-zuhanás világrekordját. a brazil pedro 
oliva 39 méteres mutatványára válaszul a félelmetes amerikai palouse Falls 
vízesésbe vetette magát, 58 métert zuhanva. ha valaki mégis túl tudja ezt 
szárnyalni, a 28 éves amerikai valószínűleg immár annyibban hagyja dolgot – 
saját bevallása szerint nem próbálkozna még egyszer ekkora őrültséggel. 

extrém
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A funkcionális tréning és a saját testsúlyos 
edzés közös jellemzői:
➤  az egész testet veszik célba
➤  nem külön izomcsoportokra fókuszálnak, hanem 

egyszerre több izomcsoportot dolgoztatnak meg
➤  miközben az állóképességünk nő, esztétikailag is 

átformálódik a testünk
➤  harmonikusan kidolgozott izomzatot és jobb izom-

egyensúlyt érhetünk el
➤  erősítik az inakat, ezáltal is védve az ízületeket

teljes
testtel

Funkcionális és saját 
testsúlyos tréningek

TRX és homokzsák 
a funkcionális tréningnek számos formája léte-
zik, attól függően, milyen eszközt használunk. 
legismertebb ezek közül a napjainkban rend-
kívül népszerű trX (totalbody resistance 
exercise), azaz a teljes testtel végzett ellenállá-
sos edzés. alapja egy olyan hevederrendszer, 
amelyben a kezünket vagy a lábunkat egy fel-
függesztési ponton tartjuk, miközben a másik 
végtagunk a talajon támaszkodik. a trX insta-
bilitásának köszönhetően igen kemény mun-
kát követel a törzsizmoktól. a funkcionális edzés 
hívei a motivációt az edzések kiszámíthatatlan-
ságából eredő változatosságban látják, haté-
konyságát pedig vizsgálatok is igazolják.  
az amerikai national strength and conditioning 
association (nsca) néhány éve végzett kutatásá-
ban összehasonlították a funkcionális tréninget 
az edzőtermi gépeken végzett gyakorlatokkal.  
a funkcionális tréninggel dolgozó alanyok 58%-
kal nagyobb erőnövekedést értek el, ízületi fáj-
dalmaik pedig 30%-kal csökkentek.

Funkcionális tréning 
sokoldalúan fejleszti a testet, ráadásul mindehhez változatos eszközöket 
használ. az edzés alapját a mindennapi életben is előforduló mozgások adják: 
guggolások, emelések, húzó- és tolómozgások variációi. a tréning népszerű-
ségét többek között az adja, hogy gyakorlatait szinte bárki végezheti korra, 
nemre és – a kóros súlytöbblet kivételével – testalkatra való tekintet nélkül. 
a kezdőknek remek lehetőséget ad arra, hogy jobb kondíciót szerezzenek és 
megerősítsék törzsizmaikat, de a sportolóknak is megfelelő kiegészítő moz-
gásforma lehet, hiszen egy adott sportág egyoldalú terhelését egy komplex 
izommunkát nyújtó edzéssel ellensúlyozhatják. sőt jó eredményeket érhetünk 
el vele a sérülések utáni rehabilitációban is. 

Minimális eszköz- és helyigény, 
látványos eredmények az izomzaton. 

Vagyis nincsenek bonyolult kondigépek, 
ellenben garantált a feszes test. ezt ígéri 

az izomnövelés két innovatív formája,  
a funkcionális tréning és a saját 

testsúlyos edzés. az alábbiakban  
ezek előnyeit mutatjuk be. 

néhány funkcionális 

sporteszköz

➤  különböző homokzsákok

➤  súlymellény

➤  ugrókötél

➤  wall ball – súlylabda, mely a 

tornaórákról ismert medicinlabdák 

modern változata
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Magától lesz  
kockás a has
a saját testsúlyos edzések 
során végzett gyakorlatok 
90%-át egyfajta „speciális” 
tartásban, magunk alá 
billentett csípővel végezzük. 
e pozíció megtartásához a 
hasizmoknak folyamatosan 
dolgozniuk kell, így a 
kockás has gyakorlatilag 
mellékterméke az egyéb 
testrészeinket célzó 
edzésmunkának.

Edzés saját testsúllyal
a legjobb edzőeszközöd a tested – vallják a mozgás-
forma hívei, akik szerint nincs szükség különböző esz-
közökre a látványos izomzat eléréséhez. a saját test-
súllyal való edzések művelőire a járókelők is gyakran 
felfigyelhetnek a kültéri kondiparkokban. a kidolgo-
zott felsőtestű fiatalok gyakorlatait látva sokan gon-
dolhatják, hogy az első edzésre már jelentős bicep-
szekkel kell érkezni – a street workout világbajnoki 
bronzérmes szarka Ákos azonban cáfolja ezt: „a fel-
adatok nehézsége optimálisan felépíthető asze-
rint, hogy milyen az egyén kondíciója. Vagyis kez-
detben nem muszáj a teljes testsúlyt belevinni egy 
gyakorlatba, ekkor még igénybe vehető segítség. 
húzódzkodásnál például lent maradhat a láb, a láb-
támasz szöge pedig szabadon változtatható mindad-
dig, míg a karizmok képesek nem lesznek a teljes test 
megemelésére” – magyarázza Ákos. ugyanez igaz 
a fekvőtámaszra is: a kezdők eleinte a testnevelés-
órák jól ismert formagyakorlata szerint végzik, míg a 
haladók lába egyszer csak a levegőbe emelkedik, és 
a karizom megtartja a teljes testsúlyt. ne gondoljuk 
azonban, hogy e sportág kifejezetten a férfiak terepe: 
Ákos maga is több lányt edz, és csak biztatni tudja a 
hölgyeket, hiszen már akár 3 hónap folyamatos mun-
kával látványos eredményt érhetnek el.

Kezdjük edzővel!
a sportoló szerint mindkét tréningforma esetében 
elsődleges fontosságú, hogy konzultáljunk egy edző-
vel, aki megmutatja a gyakorlatok alapjait, ideális 
mennyiségét, és ismerteti a mozdulatok helyes szö-
geit. a sérülések elkerülése érdekében ismernünk kell 
az emberi test és a fizika néhány törvényét is. rutint 
szerezve, később már önállóan is végezhetők az edzé-
sek. „egy húszperces bemelegítést követően mini-
mum egy órát érdemes edzeni. heti három tréninggel 
már nagyon szép eredményt lehet elérni, ennél keve-
sebb alkalom inkább szinten tartásra alkalmas” – 
fogalmaz a legjobb testű magyar férfiként is emlege-
tett szarka Ákos. Érdemes tehát hinni neki.

a két edzésmódszer nem  
külön izomcsoportokra fókuszál, 
hanem egyszerre több izmot  
is megdolgoztat.

néhány kondipark a több százból:
Budapesten: hegyalja út–avar utca sarok (i. ker.), 
goldmann györgy tér (Xi. ker.),  Városliget (XiV. ker.)
Vidéken: Balatonkenese (Vak Bottyán strand), Debrecen  
(Derék utca), szeged (Új rókus)
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gyakori személyes érvek a Bubi mellett:

  környezettudatosság 
  kondibérlet helyett
  időkímélő – nem kell menetrendhez igazodni, 
bárhol lerakhatom és felvehetem

A budapesti közbringarendszer 2014 szeptemberében indult 
el 76 gyűjtőállomással és 1100 almazöld kerékpárral.  
Az azóta végzett felmérések szerint szinte minden budapesti 
ismeri és kedveli a MOL Bubit, és trendi, a kerékpáros kultúra 
támogatását célzó megoldásnak tartja. 

mint minden új kezdeményezés, a mol Bubi 
is kapott az elején hideget-meleget, ám 
immár több mint fél éve a budapesti közle-

kedés szerves részét alkotja. a mol megbízásából 
készült kutatásban 2014 novembere és 2015 janu-
árja között 750 vidéken élő és 500 fővárosi válaszolt 
a Bubival kapcsolatos kérdésekre. az összes válasz-
adó negyede a volán mögül pattant nyeregbe, így leg-
inkább talán nekik köszönhető, hogy egy fontos kri-
térium, a dugók elkerülhetősége egy immár teljesült 
elvárás a mol Bubi kapcsán. emellett a megkérde-
zettek részéről ugyancsak sok érv szólt a színesebb 
kerékpáros kultúra mellett is. 
szintén pozitívumként hangzott el a mol Bubi kap-
csán, hogy a használata igen egyszerű, így részben 
ennek is köszönhetően gyors, könnyű és kényelmes 

a MOL Bubi
Sikersztori

!

A budapestiek 97%-a

ismeri a mOl Bubit.

a mol Bubi gyors, könnyű és 
kényelmes városi közlekedést tesz 
lehetővé azok számára is, aki saját 
kerékpárban nem gondolkodnak.

városi közlekedést tesz lehetővé azok számára is, 
akik saját kerékpárban nem gondolkodnak, ám mégis 
örömmel ülnek nyeregbe. 
még átfogóbb képet kaphatunk a kutatás azon részé-
ből, melyben 200 aktív Bubi-használóval készült sze-
mélyes interjú. ami a szokásokat illeti, minden máso-
dik felhasználó a hagyományos tömegközlekedésről 
váltott át a biciklire és meglepő, de többségük koráb-
ban egyáltalán nem is kerékpározott.
És ne feledkezzünk meg azon turistákról sem, akik 
inkább két keréken néznék meg a város nevezetessé-
geit. a kutatásból tehát kiderült: a közbringarendszert 
a fővárosiak szívesen és rendszeresen használják, az 
egy új, praktikus színfolt lett a város életében.

lendületben
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VAN JOBB MEGOLDÁS 
A BOGARAK ELLEN!
Tartsa tisztán szélvédőjét EVOX 
szélvédőmosó folyadékokkal!
Extra bogároldó hatás, 
biztonságos vezetés! EXTRA BOGÁROLDÁS

KELLEMES ILLATOK

NANOTECHNOLÓGIA

mol_EvoX_2015_SL_210x297.indd   1 15/04/15   16:09



egy kis időre szabaduljunk meg a zsíros, nehéz étkektől. 
többféle diéta közül is választhatunk, az egészen enyhe, 
csökkentett húsfogyasztást jelentő flexitáriánizmustól 
a kenyér, hús- és tejtermékektől tartózkodó, a helyben 
termesztett élelmiszereket preferáló makrobiotikus étrendig.

Húsmentes
majális

gasztronómia

26  | stílus&lendület | 2015. május



hozzávalók: tészta: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, csipet só, 1 tojás, 2 evőkanál 
hideg víz. töltelék: 50 dkg zöldség: répa, borsó, brokkoli, karfiol, kukorica, 
pritaminpaprika, spárga, cukkini, gomba ízlés szerint; olívaolaj, 3 tojás, 3 dl 
tejföl, 5 dkg túró, 30 dkg sajt, csipet só, bors, friss fűszerek.

Zöldséges francia pite 
(quiche)
Így készül: 
1) morzsoljuk a hideg vajat a lisztbe, sózzuk meg és gyúr-
juk össze a tojással. 2) ha összeállt, adjunk hozzá egy 
kis hideg vizet, majd tegyük fóliába csomagolva a hűtő-
szekrénybe egy órára. 3) a zöldségeket serpenyőben olí-
vaolajon, 10 percig pirítsuk. 1-2 kanál vizet is tehetünk 
hozzá, hogy jól összepárolódjanak. mikor megpuhult, 
hagyjuk kihűlni. 4) a tésztát nyújtsuk kerekre, és bélel-
jünk ki vele egy kivajazott tortaformát. 5) a túrót, a tej-
fölt és a tojást keverjük jól össze a lereszelt sajt felével. 
halmozzunk a zöldségből egy réteget a tortaformába, 
majd egy másikat a túrós keverékből felváltva,  
a tetejére sajtot szórjunk. 6) előmelegített sütőben  
180 °c-on 30–40 perc alatt süssük pirosra.

hozzávalók: 2 db nagy kígyóuborka,  
só és bors ízlés szerint, 1 kiskanál méz,  
1,5-2 dl víz, 15-20 dkg friss vagy reszelt 
parmezán, csili.

Hideg uborkaleves 
parmezánchipsszel
Így készül:
1) az uborkát megtisztítjuk és kockára vágjuk. a héját nem 
fontos levágni, mivel ettől lesz mély zöld színe a leendő 
levesnek, de aki érzékeny rá, nyugodtan leszedheti.  
2) az uborkakockákat tegyük turmixgépbe a többi hozzáva-
lóval együtt és dolgozzuk simára, majd alaposan hűtsük le. 
3) a parmezán chipshez béleljünk ki egy nagy tepsit sütő-
papírral és szórjunk rá egy-egy evőkanálnyi reszeléket a sajt-
ból kisebb kör vagy ízlés szerinti alakokban. a reszeléket 
megszórhatjuk csilivel, vagy borssal. 4) amikor betoljuk  
a 180 °c-os sütőbe és a sajt látványosan keményedni kezd, 
nyúljunk be és fordítsuk meg a lapocskákat, hogy a másik 
oldalukon is jól átsüljenek. serpenyőben is próbálhatjuk, ez 
esetben száraz teflonserpenyőt és fakanalat használjunk.

Vegetáriánus.  
De milyen?
Nyersételevők
Ők az ételeket kizárólag nyers 
formá ban fogyasztják. A főzés és 
sütés helyett a szárítás, az ázta-
tás, a turmixolás, a préselés,  
a da rálás az elfogadott konyha-
technikai művelet.

Lakto-ovo
Ez a diéta megengedi, hogy  
tejet, tejtermékeket és tojást 
hasz náljunk az étkezésekhez, 
ám a jógavege táriánusok által is 
követett klasszikus „vega”  
étrendben a hal már tabu.

Flexiteriánus diéta
Ennek során a nö vényi eredetű 
táplálé kokat részesítjük előnyben, 
de korlátozott mennyiségben és 
ritkán húsokat is fogyaszthatunk.  
A hal napi fogyasztása is belefér 
ebbe a sokak által az egészséges 
étrend szinonimájaként  
felfogott diétába.

Makrobiotikus étrend
Ha ezt követjük, csak ga bonákat, 
azaz barnarizst, kölest, hajdinát, 
árpát, zabot, kukoricát és rozst 
bátran fogyaszthatunk, de zöld-
séget, halat, tofut és szójaféléket 
is elfogad az étrend. Tilos azon-
ban a kenyér, a hús és a tejter-
mékek. A helyben termesztett és 
idényzöldségek átveszik a finomí-
tott és a tartósított élelmiszerek 
helyét a taoista filozófiára épülő 
étrendben.

Veganizmus
A vegánok, de főleg az etikai 
vegánok teljesen elutasítják az 
érezni képes állatok (bármilyen 
formában történő) árucikké téte-
lét. Nemcsak étrendjükben van 
tiltólistán a hús, a hal, a tejter-
mékek és a méz, de életük egyéb 
területeiről is száműzik a szőr-
mét, a bőrt, a gyapjút, a sely-
met, a csontszént, a kármint, a 
ka zeint, a sellakot, a zselatint,  
a halenyvet és a lanolint is. Mint 
ahogy nem alszanak például toll-
paplan alatt sem.

gasztronómia
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borajánló

gál Tibor  
Egri Csillag 2013
Az egri Síkhegy- és Áfrika-

dűlők agyagos, riolitos talaján 
termett hét fehér szőlőfajta 

házasítása, tartályban erjesztve 
és érlelve, almasavbontással. 

Réti virágok illata, citrus, 
menta és őszibarack. Izgalmas 

savak, mandulás kesernye és 
érett banán jegyek jellemzik.

Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!

Kókuszos 
tápiókapuding 
narancszselével
Így készül:

1) a tápiókagyöngyöt tegyük lábasba és 
öntsük fel langyos vízzel. 10 percet vár-
junk, majd adjuk hozzá a tejet és a sót, és 
főzzük alacsony hőfokon. 2) mikor a gyön-
gyök megpuhultak, adjuk hozzá a kókusz-
tejet és a cukrot. melegen töltsük poha-
rakba, és hagyjuk kihűlni. 3) közben 
tisztítsuk meg és vágjuk kis kockákra a 
narancsokat, főzzük puhára, majd tur-
mixoljuk össze. 4) Forrón adjuk hozzá 
a cukrot, és keverjük bele a zselatint is, 
amit előzőleg néhány kanál langyos vízzel 
puhára kevertünk. 5) osszuk el a pudin-
gok tetején és összehűtve tálaljuk.

hozzávalók: 20 dkg 
tápiókagyöngy, 6 dl 
tej, 2 dl kókusztej,  

4 kanál cukor, csipet 
só, 2 narancs,  
4 kanál cukor,  

1 kiskanál zselatin.

s&l-info: a tápióka  
a manióka gyökeréből 
nyert keményítő.  
használhatjuk levesek, 
szószok sűrítésére, de 
szirupot is készítenek 
belőle a méz és a cukor 
helyettesítése végett. 
Gluténmentes, így 
az arra érzékenyek is 
fogyaszthatják ezt a 
kicsi gyöngyökből álló 
növényfajtát. 
 

Tavaszi vitaminsaláta
Így készül:
1) a fent felsorolt, apróra vágott hozzávalókat színesítsük kedvenc idényzöldségeinkkel. 
2) a mézet és az ecetet külön tálban keverjük jól össze, majd csurgassuk az összeforga-
tott zöldségekre. tehetünk bele gyümölcsöt is: az alma, a gránátalma és a héjas narancs 
jól illik a salátákba. 3) a másik irány, ha koktélparadicsomot is vágunk bele – ehhez már 
ne adjunk gyümölcsöket! magokat viszont bármelyik verzióba tehetünk: a fenyőmag kife-
jezetten érdekes a gyümölcsök társaságában egy salátában. 4) az erdő mélyén egy 
réten szedett pitypang levele, bimbója, vagy egy-egy ehető tavaszi virág – ibolya, akác, 
árvácska, bodza, kamilla, hársfa, orgona – csak még különlegesebbé teszi a felhozatalt.

hozzávalók: 10 dkg vörös káposzta, 1 nagyobb sárgarépa,  
2 szál szárzeller, pitypanglevelek, friss petrezselyem, 1 evőkanál méz, 
1 evőkanál balzsamecet.

gasztronómia
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Használja Multipont kártyáját 
és nyerjen!
Gyűjtse vagy váltsa be multipontjait regisztrált Multipont kártyájával  
a MOL-nál és még egy Multipont Partnernél május 31-ig, és legyen Öné 
az értékes nyeremények egyike vagy akár

További részletek: 
www.multipont.hu/nyerj1milliot

Extra akció: 
május 7-én dupla multipont 
jár minden vásárlásért!*

A promóció időtartama 2015. április 7. – május 31. 
A promócióban részt vevő Partnerek listáját megtalálja a Multipont weboldalán. 
*A dupla pontszerző promóció a Multipont Partnereknél történő vásárlásokra, a Partnerek által adott pontra érvényes, időpontja: 2015. május 7. 

multipont_210x146_1Millios_pecsettel.indd   1 20/04/15   11:59



Bár várni kell még egy kicsit a nyár kezdetéig, 
a május igencsak bővelkedik a szabadtéri 
programokban. ezért ne is késlekedjünk: keressünk 
fel minél többet az alábbi remek fesztiválokból, 
gyereknapi eseményekből és koncertekből!

X. Újszilvási 
Ágyaspálinka Fesztivál

2015. május 23–24. 

Újszilvás

2014-hez hasonlóan idén is május végén, 
pünkösd hétvégéjén – szombaton és vasárnap 

– a Bolyhos és Fia Bt. szervezésében kerül 
megrendezésre a X. Újszilvási Ágyaspálinka 

Fesztivál, amelyen a főszerepet ezúttal is 
nemzeti italunk népszerűsítése és hazánk 

változatos tájegységeinek különleges 
élelmiszerei kapják majd. a fesztiválnak 

továbbra is Újszilvás Fesztiváltere ad ott-
hont, ezúttal is mindenki megtalálja 
majd a számára érdekes programot. 
pálinka is lesz bőven, tehát minden 

adott a nyár első igazán nagy 
bulijához!

gourmet Fesztivál
2015. május 21–24.

Budapest, millenáris

idén ismét lesz gourmet Fesztivál! a lassan egy évti-
zede fejlődésnek indult, és ma már virágzó hazai gaszt-
ronómia esszenciájának számító eseményre 2015. 
május 21–24. között kerül sor a millenárison, ahol a 
szervező sziget kft. ismét egy időben és egy helyen 
vonultatja fel magyarország legjobb éttermeit, borásza-
tait és kézművesélelmiszer-termékeit.

Opel Legendák Találkozása 
2015. május 16.

hungaroring 

5. alkalommal kerül megrendezésre az opel hagyományos családi Fesztiválja, az 
idén jubileumot ünneplő opel legendák találkozása! rengeteg izgalmas program-

mal várnak mindenkit a szervezők az eseményen, ahol garantáltan nem csak az opel-
rajongók fognak jól szórakozni. az idei év sztárjai az opel kisautó modelljei, az aDam 

rocks, az aDam s és a legutóbbi nemzetközi autószalonon nagy sikerrel bemutat-
kozó új corsa opc. az alma zenekar egyórás családi koncertet ad a paddock-ban fel-

állított színpadon, ahol egész nap egymást váltják majd az ismert és népszerű fellé-
pők. a gold tribünről ingyenesen tekinthetők majd meg a pályaprogramok, amelyeken 

kiemelt szerepet kap az opel opc családja. a szervezők a magyar opel tulajdonosok 
egyesületével közösen gyorsulási versenyeket szerveznek, majd az opel-tulajdonosok 

idén is bemutathatják saját autóikat a nap végi közös felvonuláson. 

Változatos május

gasztro

Ki a szabadba!
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Scooter
Budapest, Budapest Park 

2015. május 16. 19:00

2015-ben is magyarországra láto-
gat a scooter, a 20 years of hardcore 
tour keretében! az h.p. Baxxter vezette 
legendás techno-dance trió – mely 
eddigi pályafutása alatt világszerte több 
mint harmincmillió albumot adott el – 
május 16-án lép fel a magyar főváros-
ban. a fergeteges koncert mind a műfaj 
szerelmeseinek, mind pedig a 90-es évek népszerű zenei irányza-
tai iránt érdeklődőknek is kihagyhatatlan program lesz.

Roxette 30 – jubileumi turné
Budapest, Papp lászló Budapest sportaréna

2015. május 19. 

a roxette eddigi pályafutása során több mint 75 millió albu-
mot adott el, dalaik pedig a 80-as évek végétől a 2000-es 
évek elejéig felforgatták a listákat. a zenekar tavaly október-
ben vadonatúj turnéba kezdett, amihez most további helyszí-
neket adtak. az európai rész 30 fellépést foglal magába, töb-
bek között Budapestet is. a turné egészen a csapat 30 éves 
fennállásának jubileumáig fog tartani 2016-ban, ezért a kon-
certkörutat the XXX – anniversary tour névre keresztelték el.

Cd

PlayKID gyereknap
Budapest, millenáris Park

2015. május 30–31.

a playkiD nem egy hagyományos gyermekprog-
ram: egy minden ízében igényes, érdekes és 
szórakoztató rendezvény várja a családokat a 

millenárison, számtalan 
programmal és változatos 
zenei felhozatallal. a gye-
reknap garantáltan felejt-
hetetlen élményt nyújt 
mindenkinek a legfiata-
labbaktól a legidőseb-
bekig, hiszen a szülők-
nek is rengeteg hasznos 
és izgalmas lehetőséggel 
készülnek a szervezők.

André Rieu és a johann 
Strauss zenekar – Tour 2015
2015. május 20., 20 óra

a keringők királya visszatér Budapestre! andré rieu a 
világ leghíresebb hegedűjátékosa, ugyanakkor tagad-
hatatlanul tehetséges showman is, hiszen kevés hozzá 
hasonló művész van, aki a komolyzenét annyira élvezhe-
tően tálalná. koncertjei épp ezért a világ minden táján 
telt házasak, évente körülbelül egymillió ember hallgatja 
ellenállhatatlan keringőit, opera-, musical- és filmbetét-
dalait, hogy utána jókedvűen térjen haza.

Meghan Trainor: 
Title
soNy

megjelent a 2014-es év egyik legnagyobb felfedezett-
jének, meghan trainor-nek a debütáló stúdióalbuma, 

a „title”, amelyen természetesen megtalálható a 
megasláger „all about that Bass” és a jelenlegi 

egyre népszerűbbé váló második kislemez, 
a „lips are movin” is. Debütáló lemezével 
meghan trainor a 13. nő a történelemben, aki 

egyből az amerikai listák élén találta magát. 

Mark Ronson: 
Uptown Special
soNy

az uptown special címet viselő lemezt – amelyen a 
tame impalás kevin parkerrel, a mystikal nevű rap-
perrel, stevie Wonderrel és michael chabon regényíró-
val közös együttműködések is vannak – az 1990-es 
évek new york-i hip-hop szcénája inspirálta, produ-
cere és írója jeff Bhasker (kanye West, Drake, alicia 
keys) volt. ez ronson negyedik stúdióalbuma és első 
kiadványa a 2010-es record collection óta.

Városligeti 
Gyereknap 2015

Budapest, Városliget

2015. május 30–31.

még nem tudjuk, hogy hova vigyük a lur-
kókat gyermeknapon? akkor irány a 

Városliget! a parkban ugyanis 1990 óta 
minden évben megrendezik a kétnapos, 

ingyenes gyermeknapi rendezvényt, mely 
igen nagy népszerűségnek örvend: tavaly 
közel 400 000 gyermek és felnőtt látoga-

tott ki az eseményre. a népszerűség pedig 
nem meglepő: a rendezvény változatos 

programkínálatával garantálja az izgalmas 
kikapcsolódást az egész családnak. g
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A legtöbb jegy szülöttje számára a május  
segít megtalálni a rég keresett egyensúlyt, akár 
a magánéletről, akár a munkáról, vagy pedig a 
hobbikról és a kikapcsolódásról legyen szó. 

kovács
Patrícia
1978. 05. 11.

cate 
Blanchett
1969. 05. 14.

al
Pacino
1940. 04. 25.

michelle
Pfeiffer
1958. 04. 29. 

Kos
március 21. – április 21.

ha már hetek óta arra vár, hogy egy kicsit kimozdul-
jon a mindennapokból, akkor a lehető legjobb idő-
szakot választotta! a ragyogó május több szabadidős 
tevékenységet is kínál, nehéz lesz választani a jobbnál 
jobb lehetőségek közül.

Bika
április 22. – május 21.

májusban elérkezik az ideje, hogy egy kicsit önmagá-
val is foglalkozzon! lepje meg magát egy olyan szüle-
tésnapi ajándékkal, amire már nagyon régen vágyott! 
garantáltan jobb lesz tőle a hangulata. 

Ikrek
május 22. – június 21.

ebben a hónapban még a szokottnál is nagyobb lesz a 
mozgásvágya, és a szellemi kihívásokat is fokozottan fogja 
keresni. találja meg az egyensúlyt! ha valami új dolgot sze-
retne megtanulni, a hónap eleje kedvezni fog önnek.

Rák
június 22. – július 21.

ha az előző időszak túl mozgalmas volt, akkor most nyu-
godtan hallgasson szervezete jelzéseire. ha bizonyos 
napokon egyedül akar lenni, ne féljen attól, hogy ezzel bár-
kit is megbánthat. nem kell mindig másoknak megfelelni.

Oroszlán
július 22. – augusztus 23.

kicsit több munkája lesz, mint máskor ebben az idő-
szakban, de olyan energikusnak érzi magát, hogy ezt 
sokkal inkább kihívásnak éli majd meg. még ahhoz is 
lesz ereje, hogy a munkatársainak is besegítsen. 

Szűz
augusztus 24. – szeptember 22.

ha az előző hónapban kimaradt egy utazás, még min-
dig nem késő bepótolni. az idei május rengeteg lehető-
séget tartogat arra, hogy kilépjen a komfortzónájából 
és új oldalról ismerje meg saját magát. ezzel hozzátar-
tozóit is meglepi majd. 

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

Ön most bizonyítani fogja, hogy a május a szerelem 
hónapja. nagyon jól fogja érezni magát a bőrében, és 
hajlamos lesz arra is, hogy még a szokottnál is job-
ban elkényeztesse azt, akinek a szívét adta.

Skorpió
október 23. – november 22.

ha az előző hónapban elkezdett dolgozni egy régebbi 
elképzelésen, most óriási lépésekkel haladhat a meg-
valósulás felé. még az sem baj, ha ezért átmenetileg 
más életterületeket kicsit háttérbe szorít.

Nyilas
November 23. – december 22.

ebben a hónapban olyan szokatlan nyugalom tölti 
el a lelkét, mint még soha, sőt még a környezete is 
megnyugszik tőle. ne lepődjön meg, ha a sors pár 
elkeseredett embert küld az útjába, önnek ugyanis 
sikerülni fog őket megvigasztalni. 

Bak
December 23. – január 20.

a hónap csendes napokkal köszönt be, ám egy 
régi barát felbukkanása új színt hoz az életébe. ne 
vonakodjon elfogadni olyan kihívásokat, amelyek 
kezdetben szokatlannak tűnnek. lehet, hogy egy 
még jobb időszak kezdetét fogják jelenteni.

Vízöntő
január 21. – február 19.

Élvezze ki nyugodtan a tavasz áldásait: hódító 
kedvében lesz, tele energiával, sok új ember fogja 
keresni a társaságát. próbáljon meg a belső egyen-
súlyára és függetlenségére is koncentrálni. 

Halak
Február 20. – március 20.

május nagyszerű lehetőséget kínál, hogy valamiben 
változtasson az életmódján. ha van valami rossz 
szokása, amiről már régen le szeretne szokni, cso-
dálkozva fogja tapasztalni, hogy most ez menyire 
könnyen megy. 

Felfrissülés
hónapja
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erdelyi magyar 
kepzomuveszet 
1920–1990



Kérjük, hogy megfejtését 2015� május 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38�), vagy elektronikus formában  
a rejtvenymegfejtes@mol�hu e-mail címre� Előző rejtvényünk megfejtése: „A boldogság olyan, mint egy csók� Meg kell osztanod, hogy élvezd�” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat 
nyertek: Braun János – Kiskunhalas; Zahuczkyné Kiss Katalin – Bodrogkeresztúr; Jókay László – Budapest; Ferencz Kitti – Baja; Nagy Emese Gyöngyvér – Debrecen� Gratulálunk!
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JÁTSSZUNK 
EGYÜTT! 
Vásárolj a MOL-töltőállomásokon, küldd be 
a bizonylat számát SMS-ben a +36 30 55 55 554 
telefonszámra vagy töltsd fel a jatekamollal.hu 
weboldalon és NYERJ! 

További részletek és játékszabályzat a jatekamollal.hu weboldalon, illetve a MOL-töltőállomásokon. 
A nyereményjáték 2015. április 20. és május 31. között tart. A képek illusztrációk.

Hozd el töltőállomásainkra 
használt játékaidat, hogy 
a rászorulóknak adhassuk őket!

Dupla nyerési esély 
Multipont kártyával!

Napi 45 db 
LEGO® szett

Fődíj: 
4 fős hosszúhétvége 
a barcelonai Port Aventura 
vidámparkban

Heti 14 db 
társasjáték 

csomag 

mol_kiskerpromo_jatek_orome_S&L_210x297.indd   1 14/04/15   16:42



OPEL CSALÁDI NAP

NÉMET CSÚCSTERVEZÉS.  
MAGYAR SZÍVVEL.
Német precizitást és magyar gyártású motorokat 
ötvözve alkotjuk legendás autóinkat.
Egész nap izgalmas programokkal várunk minden korosztályt!  
Ismerje meg személyesen legújabb modelljeinket!
Ingyenes regisztráció: www.legendak.com

opel.hu

2015. május 16.

Hungaroring

• családi programok

• pályaprogramok

• egyedi újautó-ajánlatok
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