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Májusi számunk tartalmát kicsit rendhagyóan családi témákhoz igazítottuk, vagyis 
ez alkalommal a családokhoz, édesanyákhoz, apukákhoz és a gyermekekhez szó-
lunk elsősorban. Tesszük ezt azért, mert hazánkban immár nyolc évtizede május 
első vasárnapján ünnepeljük az Anyák napját, az utolsó vasárnapján pedig a Gyer-
meknapot. 
Görög Zita elmeséli Önnek, hogyan tudta a szakma csúcsán az irigyelt modelléletet 
egy csapásra hátrahagyni és belevágni egy másfajta boldogságkeresésbe. A két-
gyermekes anyuka most sugárzóbb, mint valaha.
A Gurisatti család Dunaújvárosban méltán elismert. Lilla és Gréta búvárúszóként 
három évtizede szállítja az érmeket a legrangosabb világ- és Európa-bajnokságok-
ról. Édesapjuk edzésterve mellett a MOL Tehetségtámogató Programja segíti őket 
tehetségük kiteljesedésében. 
A nyári táborok közül válassza ki azt, amelyik gyermeke személyiségéhez leginkább 
illik. Kézműves, nomád, vagy sport – ajánlunk néhányat ezek közül, s bemutatunk 
több kirándulóhelyet, ahol a családjával jól érezheti magát. 
Május végére pedig olyan sportprogramot ajánlunk, amely mindenki számára kitű-
nő szórakozást ígér. Szegeden, a Maty-éri pályán a kajak-kenu sport kedvelői együtt 
buzdíthatják olimpiai és világbajnokainkat a MOL Világkupán.

A tartalmas családi együttlét – mint a májusi eső – aranyat ér, jó időtöltést kívánunk!

Somlyai Dóra 
Társasági kommunikációs igazgató
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Már a jövő sem a régi! 
Az energiaéhség, a környezetrombolás, a globális 
felmelegedés, az illegális szemétlerakás, az autók, 
gyárak és erőművek által kibocsátott üvegházhatá- 
sú gázok mind hozzájárulnak a Föld környezeti állapo-
tának romlásához. A környezettudatos életmód fékez-
hetné a káros folyamatokat. De ki tanítja meg, milyen 
is a környezettudatos élet?

A változás gyors és globális
Hasonló problémával eddig még nem találko-
zott az emberiség. A természeti környezetünk álla- 
potának változása az egész bolygóra és annak összes 
lakójára hatással van, így a megoldás mindannyiunk 
kezében van. Az áttérés a környezettudatos vásárlói  
és fogyasztási szokásokra már egy kis körültekintés-
sel is megvalósítható. Nem kell hozzá nagy beruházás, 

se túlköltekezés, éppen csak néhány apróság, amelyre 
érdemes minden nap odafigyelnünk. Így amellett, hogy 
jót teszünk a természetnek, némi pénzt is spórolhatunk 
önmagunknak, és azzal az érzéssel élhetünk, hogy eset-
leg jobb állapotban adjuk tovább a Földet az utánunk 
jövő generációnak, mint ahogy mi kaptuk elődeinktől. 

14% környezettudatos hazánkfia
Kutatások szerint jelenleg a magyar népesség mind-
össze 14%-a mondható környezettudatosnak. Ők 
azok a vásárlók, akik tudatosan választanak bio- és 
organikus termékeket, akik minden nap figyelnek az 
energiafelhasználásukra, akiknek életstílusa a Föld 
eltartóképessége szempontjából hosszú távon is 
fenntartható. 
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a természet állapota egyre romlik, és nagyon úgy tűnik, hogy 
ennek mi magunk vagyunk az okai.
Ki neveli környezettudatosságra a gyermekeinket? 

környezettudatos nevelés
Környezetünkért otthon,



Minden napra egy valódi mese a
környezettudatos hétköznapokból: 
1. Víztakarékosság, gazdaságos vízfelhasználás
Tizenéves gyerekeket már rá lehet szoktatni a zuha-
nyozásra az esti fürdés helyett. Ezzel ugyanis a kád-
ban szükséges vízmennyiség 2/3-át takaríthatjuk meg 
és még egészségesebb is. Ne folyó vízben mossunk 
fogat, ha nem muszáj!  

2. tömegközlekedés és kerékpározás
Amikor a különböző híres autómárkákról mesélünk a 
gyerekeknek, mondjuk el azt is, hogy az autógyártás- 
hoz önmagában 50-szer annyi energia szükséges, mint 
amennyit élettartama alatt az autó felhasznál. Egy 
átlagos autó 0,3 kg CO

2
-t bocsát ki kilométerenként. 

Heti 50 km-rel kevesebb autózás is csaknem 800 kg-
mal kevesebb CO

2
-kibocsátást jelent évente. Szok-

tassuk rá magunkat rövidebb távon a kerék-
pározásra, hosszabb távon a  tömegközleke- 
désre.

3. Kevesebb bevásárlószatyor
Ha minden bevásárlásnál saját bevásárlótás-
kát használunk, akkor sem papír, sem műanyag 
bevásárlózacskóra nem lesz szükségünk. A világban 
évente több mint 500 milliárd műanyag zacskót hasz-
nálnak el, és mindez több mint ezer év alatt bomlik le.  
A papírzacskók készítéséhez pedig több millió fát kell 
kivágni. Válasszon a gyerek egyszer egy szép vászon 
bevásárlótáskát és használjuk mindig azt!

4. Újrafelhasználás
Vásároljunk kevesebb hulladékot, vagyis ne vegyünk 
felesleges csomagolóanyagokat, így a termék fel-
használása után nincs mit kidobni!  Újrahasznosítha-
tó csomagolóanyagok esetében is érdemes okosan 
vásárolni: vegyünk üdítőitalt kevesebb, de nagyobb 
kiszerelésben!  Mindemellett csökkenthetjük pl. a 
papírtörülköző, a papírszalvéta és a papírtörlő ottho-
ni használatát is, használhatunk helyettük textilszal-
vétát, textiltörülközőt. 

5. Szelektív hulladékgyűjtés
Szakértők szerint minden 100 000 ember, aki 
részt vesz az újrahasznosításban, több mint 
40 000 tonnával csökkenti a CO

2
-kibocsátást. 

A gyerekeknek érdekes játék lehet az otthon szelektí-
ven gyűjtött papír-, fém- és üveghulladék szétváloga-
tása és a megfelelő színes konténerekbe dobálása.

6. tudatos vásárlás
Környezettudatosnak lenni a változtatásokon túl azt 
is jelenti, hogy folyton tájékozódunk, a természet álla-
potát és a természetvédelmet illetően, és amit meg-
tudunk, azt megosztjuk gyermekeinkkel is. Például 
vásárláskor elmondhatjuk nekik, hogy olyan terméke-
ket pakolunk a kosarunkba, amelyek gyártói erőfeszí-
téseket tesznek vállalataik környezettudatosságának 
javítására, felelősséget vállalnak a társadalomért. 

7. Kapcsold ki
Ahogy a lámpákat lekapcsoljuk, amikor nincs rá szük-
ségünk, úgy az elektromos készülékeket is kapcsol-
juk ki, amikor nem használjuk vagy töltjük őket! Stand 

by funkcióban is a normál üzemmód 3-15%-át 
fogyasztják ugyanis. Vagyis húzzuk ki a mobiltöl-
tőt, amikor már nem használjuk! A gyerekeket 
meg lehet kérni, hogy szóljanak, ha elfelejtünk 
odafigyelni a töltőkre, kapcsolókra. Szívesen 
segítenek, örülnek az ilyen feladatoknak, sőt, 
örülnek, ha ránk szólhatnak.

Kovács Dávid Gábor
A ‘holnapután’ – a radiocafé földközpontú 

magazinjának szerkesztő-műsorvezetője
Te

dd meg TE is!
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környezettudatos nevelés
Környezetünkért otthon,



Érezhették már az illetékesek, hogy nem vagyunk 
Eu-kompatibilisek a korábbi ósdi szabályainkkal, 
ugyanis a motorozásban tapasztaltabbak már régóta 
nem néznek rossz szemmel a maguknak utat kereső 
fürge járművek vezetőire. Párizsban például a Diadalív 
felé haladva a Champs-Élysées-en minden autós tud-
ja, hogy a belső és középső sávban úgy kell a saját sáv-
jában haladnia, hogy a motorosok rizikó nélkül elférje-
nek. Rómában, amikor a piros lámpánál feltorlódik az 
autósor, a robogósok tucatjai araszolnak az autósok 
elé, akik még helyet is hagynak az első sorban, hogy 
ne lógjanak be a zebrára. Sőt, amikor zöldre vált a lám-
pa, az autósok megvárják, míg a fürgék elhúznak, utá-
na pedig számukra is szabad az út. Londonban 2009 
elejétől engedték meg a motorosoknak, hogy legáli-
san birtokukba vegyék a buszsávot.
Hazánkban tavaly év végéig ezek a dolgok tilosnak szá-
mítottak. A gyakorlat ugyan mást mutatott, mert a köz-
lekedés evolúciója már rég megelőzte a törvényhozó-
kat, de az új KRESZ bevezetésével most felzárkóztak a 

valósághoz. Épp emiatt itt volt az ideje, hogy a KRESZ 
is kimondja, legyünk kiszámíthatóbbak!

Amire az autósoknak kell figyelniük:
A sorok között érkezhet motoros, ha az autók szaka-
szosan araszolnak, de akkor is, ha lekanyarodás miatt 
a buszsávba kell átsorolnia az autósnak. Nehezebben 
észlelhető egy robogó a holtterek miatt, ezért nagyobb 
körültekintés szükséges. Ütközéskor az autós lehet 
a hibás!

Amire a motorosoknak kell 
figyelniük: 
Az autósorok között haladva mérsékeljük a tempót, 
hiszen számítani kell arra, hogy bármikor kivághat egy 
autós, aki megunta, hogy a dugóban ül  anélkül, hogy 
a sor egy centit is mozdult volna. Az álló, araszoló autó-
sorok között és a villamos- és buszmegállók környékén 
az úton átrohanó gyalogosokra kell számítani, akik tel-
jes takarásban lehetnek egy autótól.

Miért idegesíti az autóst, ha a 
motoros elmegy mellette?
Egyszerűen félti az autóját.  Nem tudja, hogy a moto-
ros jobban fél az ütközéstől, mert a motorja mellett a 
testi épségét is veszélyezteti.
Két keréken a napi közlekedésünk dinamikusabb, mint 
autóban. Ami autóval 30 perc, az motorral 5 perc. Ami-
kor motorral haladunk, nem észleljük olyan drasztiku-
san az életünk lelassulását, mert kisebb akadályozá-
sokkal, de folyamatosan a haladunk. Az araszolásban 
lelassult autósnak túl hirtelennek tűnik a motorosok 
gyors helyzetváltoztatási képessége, ráadásul elő-
fordulhat, hogy amikor a visszapillantó tükörbe néz, 
éppen holttérben van a motoros, aki aztán a semmi-
ből előtűnve ijeszti meg az autóst.

Nem árt tisztában lennünk a legújabb paragrafusok-
kal, de azt is tudnunk kell, hogy a KRESZ ismerete 
nem véd meg a kellemetlen szituációktól, balesetek-
től. Az út mindenkié, a célunk pedig egy: élvezzük saját 
járművünket, vezetés közben akár kedvenc zenénket 
hallgatva, akár a fagyizóig robogva!  Ezért kell, hogy 
összecsiszolódjunk!

autósok és motorosok együtt a biztonságunk érdekében

mOl-shopban kapható motorostermékek növelik a biztonságot. 
- multifunkcionális kendő / nyakvédő csősál
- Sisakbelsőtisztító spray
- Defektjavító spray
- Vesevédő 
- motormentőcsomag

lendületben 6

Összecsiszolódás
a cikk címe nemcsak az utakon közlekedőkre, hanem a 
hatóságok és a két keréken közlekedők viszonyára is igaz. 2010 
január 1-jétől a KReSz új szabályai között 2 fontosabbat is 
üdvözölhetnek a motorosok és a robogósok, akik mostantól a 
buszsávban is és a feltorlódott kocsisorok között is haladhatnak.
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Égre írt Guinness-rekord
guinness-rekord, orzózás, kényszerleszállás, légitaxizás és több meghökkentő őrület fűződik a 
nevéhez: Veres zoltán műrepülőbajnok nem egy földhöz ragadt ember, ennélfogva évtizedek óta 
karcolja az eget. az év eleje óta új repülőjével teszi.

Stílus&lendület: Hány G volt már meg?
Veres zoltán: Először is azt hiszem, meg kell magya-
ráznunk az olvasóknak, mi is az a félelmetes „G” erő. 
Amikor a repülőgép körpályán mozog, mondjuk egy 
bukfenc közben, a pilótára hat a körmozgás centrifu-
gális ereje. Ez lehet pozitív vagy negatív, aszerint, hogy 
a pilóta  beleszorul az ülésbe, vagy éppen kifelé tépi 
onnan. Ez a G erő. Manapság +8-10 és -7-8 G-s terhe-
lésekkel szoktam repülni, ez a repülőgép szerkezetét 
és a motort is jobban kíméli. 
S&l: Miként reagál a szervezete erre az eszméletlen 
terhelésre?
V. z.: A fő probléma a vér szabad áramlása a test-
ben, hiszen folyadék, engedelmeskedik a fizika törvé-
nyeinek a pilóták nagy bánatára. Pozitív terhelésnél 
az összes vér a lábba tódul, ezért az agy vérellátá-
sa, ezzel oxigénellátása csökken. Végső esetben ún. 
„szürkevaksághoz” vezethet, mivel az agy oxigénhiá-
nyát először a látás beszűkülése jelzi. A tavaszi újra-
kezdések mindig rettenetesen nehezek, hiszen az 

érrendszer rugalmassága csökken a holtszezonban, 
a szervezet ismét ágálni kezd a rendkívüli terhelések 
ellen. 
S&l: Feltételezem, gyerekként állt a meggyfa alatt, és 
álmodozva nézte a madarakat, mint Blériot…
V. z.:  Jó lenne ezt mondani, de nem így volt: tizenhat 
éves koromig életemet csak a természet védelmében 
tudtam elképzelni, amiért most is rajongok. Így erdő-
mérnöknek készültem, de egyik reggel arra ébred-
tem, hogy nekem repülnöm kell. Fogalmam sincs, mi 
sugallta ezt, családom csak filmen látott repülőgépet, 
a legközelebbi leszállópálya is száztíz kilométerre volt. 
Nyíregyházára, a repülőmérnöki főiskolára kerültem, 
ahol a repülés minden fajtája lenyűgözött: egyszerre 
akartam a mezőgazdasági, az utasszállító és a műre-
pülő ággal foglalkozni. 
S&l: Miként lett profi?
V. z.: Azt gondolom, sosem lettem az, hiszen a műre-
pülés sohasem volt a főállásom. Akkor és most is van 
mellette civil foglalkozásom. Igaz ez elég kalandos-

ra sikerült, hiszen kezdésnek tanítottam a főiskolán, 
aztán Kanadába mentem légitaxizni.
S&l: Ezt úgy képzeljük el, mint a pesti taxit?
V. z.: Lényegében igen. Beszáll az utas és indu-
lunk. Valójában szakmai kalandvágy vitt Kanadába, 
hiszen a 

‚
80-as évek végén még Magyarországon 

nagyon kötött volt a repülés, privát pilóta nem léte-
zett, engedélyhegyek kellettek egy-egy felszálláshoz. 
Ám egy szokatlanul meleg januári napon, amikor csak 
mínusz tizenhat fok volt a hangárban, csörgött a tele-
fon. Budaörsről hívott a volt cégem főpilótája, hogy 
érdekelne-e egy újonnan alakuló utasszállító cég-
ben repülni, és a navigációs osztályt megszervezni, 
vezetni. Mivel mindennek ellent tudok mondani, csak 
a kihívásoknak nem, a következő, Európába repü-
lő gépen találtam magam. Néhány évet dolgoztam 
itt, majd komolyabb, sugárhajtású gépre kerültem a 
Lin-Air színeiben. Most a Nemzeti Közlekedési Ható-
ságnál dolgozom, hatósági pilótaként Boeing–737-es 
típuson. Az utasszállító pilóták felügyelete a dolgom. 
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Forintalapú, casco-köteles
finanszírozási ajánlat

Lexus IS 250 C
A tesztelt autó ára:  14 700 000 Ft

Két példa az autó megvásárlására:

Önrész: 7 200 000 Ft 

I. 72 havi részlet: 143 564 Ft

 (THM: 11,80%)

II. 84 havi részlet: 129 248 Ft

  (THM: 11,80%)

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.

Szóval a műrepülés ilyen értelemben hobbi, viszont 
önzetlen szerelem.
S&l: Az nem kétséges. Miként jönnek az őrültnél őrül-
tebb ötletek? Konkrétan kettő érdekelne: az, amikor 
egy rámpáról elugrató motoros alatt repült át, illetve 
az, amikor egy három méter magasan kifeszített sza-
lagot háton repülve négyszázas tempóval vágott el…
V. z.: A neves kaszkadőr, Gulyás Kiss Zoltán jó 
barátom. Miután az első közös Guinness-rekord-
kísérletünk sikerült, amikor is egy AN–2-es szárnyáról 
kapaszkodott át egy helikopter csúszótalpára  a Lánc-
híd fölött, további közös munkákon gondolkodtunk. 
Így jött az őrültnek tűnő ötlet, hogy legyen ő fölül… 
Komolyra fordítva a szót, azt találtuk ki, hogy mialatt ő 
átugrik motorral egyik rámpáról a másikra, én átrepü-
lök alatta. Ebben a nehézséget a precíz munka mellett 
főleg az okozta, hogy kb. 2 század másodperces szink-
ronban kellett lennünk, és úgy begyakorolni külön-
külön, hogy minden lehetséges hibát kizárjunk. Ez 2 
évig tartott, mire úgy éreztük, készen állunk a közös 
produkcióra.
S&l: Családja miként viseli extremitásait?
V. z.: Kislányom még nem igazán érti az aerodinamika 
lényegét, mivel tizennégy hónapos, a párom pedig már 
„készen” kapott, így fogadott el. Támogatásuk persze 
elengedhetetlen. 
S&l:  Három éve Dubaiban Guinness-rekordot állí-
tott fel: a világon még soha senki nem csinált egymás 
után négyszáznyolc orsót folyamatosan. 

V. z.: Ez az ötlet speciel erkölcsi adósság okán szüle-
tett meg. Bánhidi Antal egy saját maga építette gép-
pel 1933-ban repülte körbe a Földközi-tengert. Ez 
akkor hatalmas teljesítmény volt. Hetven évvel később 
meg akartam ismételni ezt a repülést és részt vet-
tem az erre szánt, korhű, nyitott, kétfedeles gép épí-
tésében is. Sajnos azonban több észak-afrikai ország 
nem adott berepülési engedélyt, így elmaradt a meg-
emlékezés. Helyette hetven orsóval tisztelegtem Tóni 
bácsi emléke előtt. Amikor leszálltam, éreztem, hogy 
maradt még bennem néhány. 
S&l:  Néhány? Háromszázharmincnyolccal több!
V. z.: Dubaiban, a világ egyik legrangosabb repülő 
show-ján, az Al-Ain GP-n előre bejelentett világcsúcs-
kísérlet lett a vége: magam is meglepődtem, de keve-
sebbet vett ki belőlem, mint gondoltam. Leszállás 
előtt még egy rövid show-repülésre is futotta.
S&l: Új gépe mennyivel tud többet a réginél?
V. z.: Csak szuperlatívuszokban szólhatok róla, tényleg 
a szívem csücske. MXS típusú a gép, az üvegszál helyett 
már szénszálas technológiával épült. Ezáltal száznegy-
ven kilóval könnyebb, ami a gyorsaságában is jelentkezik. 
Természetesen az árban is. A MOL oroszlánrészt vállalt a 
beszerzésében, így volt lehetséges, hogy ilyen páratlan 
technikával versenyezhessek. Akkora a technikai különb-
ség, mintha egy ötéves Formula–1-es autóból az idei 
Ferrariba ülhettem volna. Ketten vagyunk hálásak: a gép 
és én. Még minden versenyről éremmel tértünk haza.

Vincze Attila

Finoman működik
A Lexus az egyik kedvenc márkám, persze még 
sosem volt ilyen kocsim. Gépészmérnökként lenyű-
gözött a tető patent cizellált működése, az egész 
autó nagyon kényelmes, emberközpontú. Tökéletes 
anyagokat, harmóniát és kényelmet, és persze ext-
ra szintű műszaki szolgáltatásokat élvezhet egy ilyen 
kocsi gazdája. Príma az úttartása, a gyorsulása és a 
lassulása is, ami fontos szempont egy ilyen erőgép-
nél. Azonban bevallom őszintén, én inkább a 4x4-es 
hajtású egyterűekért rajongok, gondolva itt a lak-
helyem megközelítésére, a családra, és arra, hogy 
néha egy-egy légcsavart, oldalkormányt, vagy pár 
kanna füstolajat kell bepakolnom az autóba… 

Harmónia és kényelem

lexus iS 250 C
a következő kenőanyagot ajánljuk: 
mOl Dynamic gold 5W–30

Lexus IS 250 C
Motor: 2,5  literes

Lökettérfogat: 2500 cm3

Max. teljesítmény: 208 LE 153 kW/6400 fordulat

Max. forgatónyomaték: 252 Nm, 4800 fordulat/perc

Hosszúság/szélesség/magasság:  

 4635/1800/1420 mm

Max. sebesség:   210 km/h 

Gyorsulás: 9,0 s

Fogyasztás :  9,3 liter/100 km (kombinált)

Ár :  14 700 000 Ft alap + 2 300 000 Ft luxury csomag 

+ 220 000 Ft metálfény

Fontosabb felszereltség/extrák: 

ACC – Adaptive Cruise Control, radaros távolság- 

és sebességtartó automatika, Pre-Crash System – 

ütközés előtti biztonsági rendszer, VDIM – integrált 

járműdinamikai vezérlő, GPS navigációs rendszer 

HDD-s adatbázissal, Mark Levinson® audio, 5.1 

hangzás, audio/video DVD-lejátszás, 12 hangszóró, 

I-AFS kanyarodásnál xenonlámpákat elfordító rendszer, 

hitelkártya méretű intelligens kulcskártya, Bi-Xenon 

fényszórók, LED-es hátsó és féklámpák.

termékeinket kedvező áron 
megvásárolhatja webshopunkban. 

www.olajexpressz.mol.hu
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Vezetni jó, vezetni öröm, ezt minden fiú és lány tudja már három-négy éves korától 
kezdve. ekkor érkezik el ugyanis az ideje annak, hogy a kerekekkel és kormánnyal 
felszerelt játék járművek elfoglalják az őket megillető helyüket a gyerekszobákban és a 
játszótereken. egy pedálos autónál már csak egy elektromos lehet menőbb, de azért a 
lábbal hajtós dömpert sem szabad leírni.

Mesébe illő valóság

Elektromos quad
Ez már tényleg olyan, mint a mesében. Nincs pedál, 
nem kell lábbal hajtani, mégis száguld, keresztül 
minden akadályon. A négy- és nyolcéves kor között 
ajánlott elektromos quad legfeljebb 10 km/h-val tud 
robogni, két sebességi fokozat között lehet választani. 
Alacsony súlypontja és széles gumiabroncsai miatt 
rendkívül stabil. Kürttel tudjuk jelezni, ha érkezünk, 
de hát kizárt, hogy egy ilyen quadot ne vegyenek észre 
azonnal.

Lábbal hajtható dömper
Dömper! Négyévesen ennél szebb szót nem is ismertem, hiszen egy piros vezetőfülkével és sárga billenővel 
felszerelt játék dömpernél jobb és hasznosabb holmit el sem tudtam volna képzelni. Ráülni ugyan nem lehetett 
(illetve lehetett, csak nem volt ajánlatos), de végighúzva az udvar betonján garantált volt a hatás. Ma azonban 
egy dömpertől már alapvető elvárás, hogy rá lehessen ülni, és a jobbak meg is felelnek ennek. Biztonságosan kis 
magasság, kormány a tetőn, könnyű hajtani, és könnyű vele megállni. Pazar szórakozás.

Elektromos kismotor
Aki szabadnak született, az az első perctől tudja, 
hogy az autó számára csak egy szükséges rossz. 
Az élet nála három keréken kezdődik, hogy aztán 
majd kettőn folytatódjon. A háromkerekű elektromos 
kismotor 12 V-os akkumulátorról működik, és egy 
töltéssel akár egy órán át is cirkálhat az ifjú 
tulajdonos. A motor három-öt éves kor között 
ajánlott, a 4 km/h-s csúcssebességet a szülők 
gyalog is tudják tartani. A gáz és a fék egy pedállal 
működik, kezelésük könnyű és biztonságos. 
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Pedálos traktor
Tűzoltó vagy katona? Majd valamelyik a kettő közül, 
de előbb traktorra ül, aki igazi férfi. Az sem baj, ha 
pedállal hajtható, a lényeg, hogy nagy kerekeken 
guruljon, jó magas legyen, és ne akadjon ellenfele 
a homokozóban. A hasznos kiegészítő elemek 
megkönnyítik a délutáni munkát a játszótéren: a 
pótkocsi megpakolható, az emelőkanállal pedig 
minden mozdíthatót beemelhetünk a helyére. Pont 
olyan, mint az igazi.

Gokart
Ha neked a sebesség a legfontosabb, vagy az, hogy a téren mindenki csak a hátadat lássa, 
és irigykedve bámuljon, ahogy süvítve elhúzol mellettük, akkor ez a te járgányod. Egy igazi 
versenygokart! Három sebesség-fokozat, kontrafék és kézifék a biztonságos megállás 
érdekében. Valódi, fújható gumiabroncsok. Ez a gokart a terepen sem jön zavarba, de igazából 
aszfalton tudod vele megmutatni, hogy ki a király.
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néhány évvel ezelőtt a lábai előtt hevert a világ. minden valamire való magazin 
címlapján ő mosolygott, filmekben szerepelt, műsort vezetett. Ő volt a 
szerencse lánya, sokan irigyelték, még többen csodálták. 

Aztán váratlanul szerelmes lett Seres Attila koreog-
ráfusba, és a külső szemlélő számára érthetetlen 
módon, eldobott magától mindent, amit addig elért, 
visszavonult, háziasszony lett. Az élete gyökeresen 
megváltozott. Senki nem értette, hogy tudott szem-
rebbenés nélkül mindent hátrahagyni sikerei csú-
csán, és mégis, az azóta kétgyerekes édesanyává 
vált Görög Zita, most tűnik csak igazán boldognak. 
Szépsége más, újfajta ragyogást kapott, le sem 
tagadhatná: egy pillanatra sem bánta meg korábbi 
döntését.

Stílus&lendület: Valami elképesztő kiegyensúlyo-
zottság árad belőled. Vajon ennek az az oka, hogy 

annak idején, lehetőséged nyílt bejárni a világot, 
megvalósítani az álmaidat? A férfiak rajongtak érted, 
amihez kedved volt, kipróbálhattad…
görög zita: Tényleg olyan, mintha öt életet éltem vol-
na, és ez nyilván sok mindent befolyásol. Azok nélkül 
az idők nélkül, biztos nem lennék ma az, aki vagyok. 
De a kiegyensúlyozottság nem a sikereknek köszön-
hető, a külsőségektől senki sem lesz boldogabb.  
S&l: Mit gondolsz, miért alakult így a sorsod?
g. z.: Hiszek a karmában. Minden pillanatnak, még a 
rossz dolgoknak is helyük van az életünkben. Amikor 
valaki a szépségéből él, akkor valahogy az emberek 
nem nagyon kíváncsiak ám a lelkére! Ha bárkivel leül-
tem beszélgetni, mondhattam bármit, csak a külsőm-

re figyeltek. Lehetőséget sem kaptam sok dologra, 
ami esetleg már akkor is bennem rejlett. Azért nem 
esett nehezemre váltani, mert elegem lett a felszí-
nességből. Eltűntem szépen, és így ki tudtam mász-
ni ebből az őrületből.
S&l: Ezek szerint tudatos döntés volt?
g. z.: Abszolút. Amikor Attilával kezdtek meghurcol-
ni minket a válása miatt, jöttek a címlapok, a plety-
kák… Úgy gondoltam, köszönöm szépen, én ebben az 
egészben nem vagyok hajlandó részt venni. 
S&l: Sokáig keresgélted a párodat, honnan tudtad, 
hogy ő a megfelelő társ?
g. z.: Hiszek a megérzésekben. Amikor megláttam, 
amikor kezet fogtunk, az olyan volt, mintha kitágult 

Divatba hozná
a boldogságot
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volna a világ. Nem tudom ennél jobban megfogal-
mazni. utólag visszanézve, tudtuk, éreztük, hogy ez 
a dolog mindkettőnknél erősebb, ami ellen hiába har-
colunk. Mielőtt vele találkoztam, mindig volt bennem 
egyfajta várakozás, valami hiányzott. Amikor őt meg-
ismertem, ez az érzés egy csapásra eltűnt. És meg-
nyugodtam. Idővel persze, mert eleinte a mi kapcso-
latunk is zaklatott volt.  
S&l: Kisfiad születésével aztán párból családdá vál-
tatok. Mit szólt Milu a kistestvér jöveteléhez?
g. z.: Örült Lottinak. Talán az első pár hétben volt 
benne egy kicsi bizonytalanság, de odafigyeltünk, 
hogy ne érezze magát háttérbe szorítva, úgy oldot-
tuk meg a dolgot, hogy sokáig hetente egy délelőt-

töt csak vele töltöttem kettesben. Érzékeny kisfiú, jól 
működnek az ösztönei. 
S&l: Megfogalmaztad már magadnak, milyen pluszt 
adott az anyaság?
g. z.: Még nem volt rá időm! Komolyan, bármit is 
mondok ezzel kapcsolatban, szörnyen elcsépelt-
nek hangzik, de számomra semmi mással nem 
ér fel az a nyugalom, amit a gyerkőcök biztosí-
tanak nekem, a hajtépéses zűrjeikkel együtt.
S&l: Megváltozott a személyiséged?
g. z.: Meg is kellett változnom! Nem voltam ám 
korábban egy könnyen emészthető lány, inkább 
hasonlítottam Szélvész királykisasszonyra. Jöt-
tem-mentem mások életében. 



„Odafigyelek 
a belső hangomra”
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S&l: Nem találtad a helyed?
g. z.: Nem éreztem jól magam a bőrömben. Első-
sorban attól, hogy azok a gondolatok, amik bennem 
megfogalmazódtak, nem találtak partnerre. Például 
a spirituális érdeklődésem, a megérzéseim, mindeb-
ben nem volt, aki erősítsen... És én sem voltam igazi 
partnere senkinek. Egyik repülőről a másikra száll-
tam, egyes-egyedül bolyongtam az országok között. 
Szó szerint le kellett szállnom a földre, így nyílt esé-
lyem egy normális életre. 
S&l: Attilával egyenrangú felek vagytok a kapcso-
latotokban?
g. z.: Igen. Legtöbb döntésünk közös. Egyébként 
nagyon érdekes, hogy kis fruska koromban, amikor 
utazgattam, kifejezetten úgy vélekedtem, hogy azt 
aztán ne is várja tőlem senki, hogy mossak, főzzek, 
takarítsak. Most meg úgy látom, annyira jó, hogy 
meg vannak osztva a szerepek otthon, így tud min-
den egyensúlyban maradni a családban. 
S&l: Jobban vigyázol magadra, mióta anyuka lettél?

g. z.: Igen, a robogómat is leraktam. Most elektro-
mossal járok, de az nem tud olyan gyorsan menni.
S&l: És a környezetre sem annyira káros, ami, ha jól 
tudom, szintén fontos számodra…
g. z.: Igen. Nálunk kerékpár van, és biorobogó. 
Nagyon szeretném, ha felhívhatnám a figyelmet a 
környezet védelmére. Elsősorban szemléletváltásra 
lenne szükség! Ha most elkezdenének az emberek 
környezettudatosan élni, még legalább két-három 
generáció nőne fel, mire mindenkinek természe-
tes lenne, hogy lekapcsolja a lámpát, ne folyassa 
feleslegesen a vizet, hogy fákat ültessen. Félek, 
ha nem kezdünk el közösen változni és változtat-
ni, akkor visszafordíthatatlan lesz ez a pusztulási 
folyamat. Ha továbbra is ragaszkodunk a folytonos 
gazdasági növekedéshez, amíg hagyjuk magunkat 
meggyőzni arról, hogy az erőszakosan hirdetett ter-
mékek jobbak, mint teszem azt Juli néni tanyasi 
tojásai, addig sajnos egy természetellenes világ felé 
hajszoljuk magunkat. Pedig vannak ám lehetősége-

ink! Kicsit talán jobban utána kell járni. A piaci áru 
például nincs elegánsan csomagolva, de hazai, és 
ellenőrizhető minőségű. A szemét újrahasznosítá-
sa is hatalmas segítség, de már azzal is rengeteget 
teszünk, ha buszra vagy kerékpárra pattanunk autó-
zás helyett. Persze a probléma ennél jóval összetet-
tebb. Olyan természeti folyamatok zajlanak, amik-
ről nem tudunk eleget. Például a Hawaii-szigeteknél 
úszó Közép-Európa nagyságú szemétsziget híre 10 
év alatt jutott el a bulvársajtóba. Ezt Milus és Lotti 
születése simán lekörözte. Hát érted…
S&l: Kislányod, Lotti, már 19 hónapos. Ujja köré 
csavarta már az apukáját?

g. z.: Most kezdi igazán. Nagyon örü-
lök, hogy a második baba lány 

lett. A családi egyensúly így 
tökéletes. Néha esténként, ha 
együtt vagyunk, még mindig 
rácsodálkozunk „Úristen, két 

gyerekünk van!”
S.&l: Készültök valahova közösen 

a nyáron?
g. z.: Ezeket nem tudjuk előre tervezni. De 

mindegy is, mert az a jó, ha együtt vagyunk. Nekünk 
most tényleg az a legfontosabb, hogy Milu mekkorát 
rúgott a labdába, és Lottinak kijött az utolsó foga is, 
és akkorát harap vele, mint egy kis piranha. Nekünk 
ezek az élmények mindennél értékesebbek.
S&l: Végtelen szeretettel beszélsz a családodról, 
javíts ki, ha tévedek, de úgy tűnik, jól érzed magad 
a bőrödben.
g. z.: Ez így is van. 
S&l: Nem is vágysz semmire? Titkos kívánság?
g. z.: Nem, minden úgy jó, ahogy van.
S&l: Ritkán hallani, hogy valaki elégedett azzal, 
amit kapott.
g. z.: Mert egy ideje rájöttem: harmóniában csak 
akkor élhetünk, ha nem akarunk mindig többet és 
többet. Az emberek nagy százaléka egyszerűen tel-
hetetlen, mértéktelen, sajnos, ezért is borult föl a 
világ egyensúlya. Nekem volt már több, tudom, miről 
beszélek. De a boldogság mindenekelőtt a szeretet-
ben lakik, nem az „akarom” kielégítésében. Nekem 
megadatott a boldogság, és ez olyan kincs, ami min-
dennél fontosabb, ezért nagyon vigyázok rá.

Pribék Nóra
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Félúton vagyunk a nyár felé, de még távol a kánikulától. ilyenkor az esték már balzsamosak és 
szívesen töltjük minden szabadidőnket a zöldben, vagy legalábbis távol a négy fal rabságától. 
Ha csak egy fél, vagy egy napunk van kirándulásra, akkor is találunk izgalmas, kalandos 
helyeket, de összeállításunkban kapnak ötleteket a hétvégére,  s hosszabb kikapcsolódást 
ígérő családi programokra is.

Fél nap 
látogatás a medvéknél
A több mint egy évtizedes múltra visszatekintő, 5,5 hektá-
ron elterülő veresegyházi Medveotthonban jelenleg 39 barna-
medve él nyolc, mesterségesen kialakított barlangban. A terü-
leten található két, egyenként 160 négyzetméteres tó biztosítja 
a medvék ivóvizét és egyben a szórakozását is, mikor 
megpróbálják elkapni az ide telepített kárászokat. 
A büfében lehetőség van arra, hogy az állatok kedvenc csemegé-
it megvásárolhassuk, sőt, a mézhez még hosszú nyelű fakanalakat 
is biztosítanak ingyen. A gyerekekre a macik megfigyelésén túl szá-
mos más program is vár a pónilovaglástól a kézműves foglalkozáso-
kon és az arcfestésen át az ugrálóvárig.
Infó: www.medveotthon.hu

Egy nap
tüskevár
A gyermekkori nyarakat idéző olvasmányok egyik alapműve Fekete István klasszikus ifjúsá-
gi regénye, a Tüskevár. A túra a könyvből jól ismert helyszíneken vezeti végig a látogatókat. 
A Diás-szigeten megtekinthető Matula kunyhója és a szerző emlékszobája, valamint számtalan 
érdekes dolgot tudhatunk meg a vidék rendkívül gazdag élővilágáról is. A Kis-Balaton területén 
számos fokozottan védett faj található. A kányavári-szigeti tanösvény segítségével természetes 
közegükben figyelhetjük meg az itt élő állatokat, vagy egy izgalmas opcióként akár a közelben 
található kápolnapusztai Bivalyrezervátumot is felkereshetjük.
Infó: www.bfnpi.hu  

Közös kalandjaink
Családbarát kirándulások
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Hétvége
gyalog, lóháton, kerékpáron
A Káli-medencét és a Keszthelyi-hegységet gyalogosan 
vagy akár lóháton is bebarangolhatjuk, miközben helyi boro-
kat kóstolunk és házias ízekkel kényeztetnek bennünket 
szállásadóink. Az Equital Lovasudvar ajánlatai között több-
féle programcsomag is szerepel, így az is bátran jelentkez-
het, aki még soha életében nem ült lóháton. A lovas túrák 
mellett biciklibérlésre is lehetőség van, sőt, ha egy roman-
tikus együttlétre vágyunk, akkor a gyermekek felügyeletét  
is vállalják. Napközben kirándulás a gyerekekkel a Rezi-
várba vagy a cserszegtomaji Margit-kilátóhoz, este pedig 
egy gyertyafényes vacsora kettesben a tökéletes megoldás 
egy hosszú családi hétvégére. 
Infó: www.equital.hu

Egy hét
Hétrétországban
Szervezett túra keretében vagy akár egy térképpel felszerelve önállóan is nekiindul-
hatunk Nyugat-Magyarország egyik legtávolabb eső, turisztikailag azonban legin-
kább fejlődő vidékének, az Őrségnek. Gyalogosan és kerékpárral is felfedezhetjük 
a természeti kincsekben rendkívül gazdag területet, vagy részt vehetünk híres fesz-
tiváljai valamelyikén. A Virágzás napjai elnevezésű összművészeti fesztivált május 
21–24. között rendezik meg Őriszentpéteren, míg a Hétrétország  –  a szerek és por-
ták fesztiválját,  augusztus 13–22. között. 
Infó: www.orseg.hu, www.onp.nemzetipark.gov.hu

Nemzetközi Sárkányeresztő Találkozó
Gyereknapot az ország szinte minden településén rendeznek, azonban kevés 
olyan van, amely olyan különleges eseményhez kapcsolódik, mint például a 
pákozdi Nemzetközi Sárkányeresztő Találkozó május 22–23-án. Az idei pünkösdi 
hétvégén immár huszadik alkalommal rendezik meg a fesztivált, mely a gyermek-
napi programoktól függetlenül is megér egy családi kirándulást. A rengeteg külön-
böző színű, formájú és méretű sárkány nemcsak a kisebbek számára lesz felejt-
hetetlen látvány, hanem minden bizonnyal a legtöbb felnőttben is felébreszti a 
benne szunnyadó gyermeket.

infó: www.pakozd.hu

Közös kalandjaink



Szín
Az idei tavasz a bátraknak kedvez. Jönnek 

a színek. Aki csinosan szeretne felöltöz-
ni, válasszon magának sárga, rózsa-
szín, világoskék, vagy hatalmas virágos 
ruhát, ehhez pedig élénk színű kiegé-
szítő dukál. Továbbra is hódít a nőies 
vonalvezetés.

Frizura
A hosszú hajúak körében reneszánszát éli 

a konty, valamint újra sláger a fonott. Hordható klasszi-
kus módon, leengedve, de akár fejtetőre csavartan is. 
A lényeg, hogy romantikus-kislányos illúziót keltsen.  

Cipők
Mintha virágos réten járnánk… Fazonban a nőies, kivá-
gott orrú lábbelik határozzák meg a tavaszi cipődiva-
tot, és csak úgy, mint a ruháknál, itt is a színes, virá-
gos minta dominál.

Az átváltozás lélektana
Nem létezik reménytelen eset! A megjelenés kialakí-
tásának vannak elsajátítható trükkjei, mi sem jobb 
bizonyíték erre, minthogy egyre több tévéműsor épül 
a külsejükkel elégedetlen emberek átformálására. És 
épp ez a dolog lényege: ha valaki úgy érzi, nincs meg-
felelő hatással a környezetére, annak oka mindig az 

önbizalomhiányban keresendő. Egy előnyös fazonú 
ruha, egy jól megválasztott smink vagy frizura, hihe-
tetlen csodákat tesz az önértékeléssel, szemmel lát-
hatóan kivirulnak tőle a nők, és ebben nincs különb-
ség tini és kismama között. Bármilyen meglepő, ők 
azok ugyanis, akik leginkább változni akarnak. S hogy 
miért éppen ők? 

Meglepő, mennyi fiatal lány érzi úgy, hogy fabatkát 
sem ér addig az élete, amíg nem hasonlít megszólalá-
sig valamelyik tinédzserikonra, legyen az magyar pop-
énekes, vagy éppen a Disney-fikció, Hannah Montana. 
Valahogy úgy gondolják, aki sikeres, annak tuti recept-
je van az élethez, ezért külsőleg is hasonlítani akarnak 
rá. Nehéz meggyőzni őket arról, hogy ne akarjanak 
utánozni senkit. Nem könnyű megérteni, miért akar-
ja egy gyönyörű, szőke göndör hajú kislány Lola egye-
nes, barna frizuráját, ha egyszer teljesen idegen tőle. 
Ha nagyon makacs illetővel van dolguk, ilyen esetben 
érdemes egy-egy tincset befesteni. 

Lehet, hogy első hallásra furcsa, hogy épp a nőiesség 
legnagyobb fegyverténye, a szülés ingatja meg a női 
önbizalmat, mégis, nagyon sok kismama érzi úgy szü-
lés után, hogy elvesztette a lába alól a talajt. A gyerek-
nevelés kezdeti, fárasztó szakaszában bizony előfor-
dulhat, hogy valakinek hajmosásnyi ideje sem marad 
az újszülött körüli teendők mellett. Ilyenkor valóban 
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Stílusébresztő
Végre, sóhajtunk fel, miközben gondosan a szekrény 

mélyére csomagoljuk az idén sokat hordott télikabátunkat. 
Kortól függetlenül mindannyian vágyunk az átalakulásra. 

ehhez egy gyors kitekintés, mit is mondanak a 
divatszakértők, mitől leszünk trendik idén tavasszal.



nem az a legfontosabb az édesanya számára, mit 
visel, különösen akkor, ha még a várandósság alatt 
felszedett súlyfelesleget sem sikerült leadnia. Ám egy 
idő után mindenkinél igény támad arra, hogy vissza-
nyerje régi formáját. 

A tanfolyamról 
a szakember szemével:
Az átalakulás persze nem megy egyik pillanatról a 
másikra, a kulcsszó a türelem, és nem árt hozzá egy 
profi csapat. A Stílusébresztő iskola szakemberei segí-
tenek abban, hogy rátaláljunk a számunkra előnyös 
stílusra, de ne felejtsük el, ha az ember nem érzi jól 
magát a bőrében, akkor hiába bármilyen átalakítás.

a Stílusiskola tippjei átalakulni vágyók számára: 
A fodrász – kezdjünk rögtön új frizurával, itt a legszem-
betűnőbb ugyanis a változás. Vigyünk nyugodtan fény-
képet, ha rátaláltunk a vágyott frizurára, s először csak 
vágunk, aztán mehet a páciens festetni.
A stylist – levesszük a méreteket, és a következő alka-
lommal már próbálgatjuk is a különböző stílusú ruhá-
kat, illetve az otthoni gardróbból is bekerül néhány 
kedvenc, gyakrabban hordott darab. Olyat keresünk, 
ami nem csak szerintünk néz jól ki, de a viselője is 
komfortosan érzi benne magát. Legtöbben a munka-
helyi ruhatárukat akarják lecserélni. A mai nők már 
tudják, mennyit számít a munkahelyen, ha valakinek 
a lehető legelőnyösebb a megjelenése. Tetszik, nem 
tetszik, igenis a külseje alapján ítélik meg az embert. 
A stlylistunk pedig lelkesen skiccel, lerajzolja az illető-
nek, hogy melyek azok a fazonok, amelyek kiemelik 
az előnyös, és jótékonyan elfedik a kevésbé büszkén 
vállalt részleteket. Van egy varrónőnk is, aki azokat a 
kedvenc ruhadarabokat alakítja méretre, amelyektől a 
hölgyek nem hajlandóak megválni. 
A sminkes – még a kevéssé gyakorlott jelentkezők 
is elsajátítják, hogyan lehet magukat a karakterük-
nek, és többféle alkalomnak megfelelően kisminkelni. 
Olyan trükköket is megtanítunk, hogy bőrhiba esetén, 
hogyan kell felvinni a korrektort…  
A fotós – egy kis ajándék a végére – megörökíti őket az 
új hajjal, meg az új sminkkel, egyrészt, hogy legyen egy 
kis emlékük az együtt töltött időről, másrészt, hogy 
ne feledkezzenek meg arról, milyen csinosan tudnak 
kinézni, ha odafigyelnek magukra.

Házi szépségápolási praktikák:
– Pattanásos bőr kezelésére remekül alkalmas a csalántea. 
– A száraz, töredezett hajjal csodákat tesz egy félórás olívaolajos pakolás.
– Nem árt tisztában lenni azzal, hogy ha 2–3 órával lefekvés előtt nem eszünk, 
akkor nem lesz másnap reggel puffadt a szem.



Hasznos tudnivalók
Szülőknek – gyermekekről

stílus&lendület
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nem árt tudni, hogy milyen hatással van gyermekeinkre a 
televízió, az internet, a mobil, hogy hogyan védekezhetünk 
a kullancsok, vagy a túl sok nap, netán a kor diktálta 
különóradivat ellen.  

Televízió
Egy angol magazin felmérése alapján megállapítható, hogy a 
túl sokat, azaz napi több órát tévéző gyerekek többsége fiú, 
főként 10–11 évesek. Az erőszakos cselekményeket látva a 
fiatalok eltompulnak, és a borzalmakat egy idő után normális-
nak tartják, így közömbösek lesznek irántuk. Képzeljük csak 
el, egy rendszeresen tévéző gyermek 15 éves koráig 13 000 
gyilkosságot lát a képernyőn!

Internet
Bizony a web egy olyan ajtót nyit a világra, amelyen át válogatás nélkül áramlik az információ. Nem ritka, hogy már 
hároméves gyermekek is jól bánnak a klaviatúrával és böngészgetnek a neten, s mire kamaszodnak, már követ-
ni sem tudjuk őket a hálózat világába. Kár lenne azonban szembeszegülni a kor elvárásaival, inkább szánjunk 
rá időt, üljünk le gyermekünk mellé és mutassuk meg, amiről azt gondoljuk, hogy hasznos lehet az ő korában is.  

A mobil – az örök kérdés
Riadó a szülőknek! Nemzetközi kutatók és onkológu-
sok minden 12 év alatti gyereket eltiltanának a mobil-
tól. Sok vita folyik arról, hogy a telefon sugárzása ve-
szélyes-e, de mindenképpen jó a bajt megelőzni. Hogy 
hogyan? Például úgy, hogy a gyerekek ne tartsák  
fülükhöz a telefont, inkább használjanak kihangosítót. 
Ne szoktassuk csemetéinket túl fiatal korban a mobil-
telefonra, csak azért, mert az osztályban már többek-
nek is van. 
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Számítógépes játékok
A számítógépes játékokat játszó gyerekek fele 
ugyan az erőszakos játékokat kedveli, de a hosszú 
távú hatás nem egyértelmű. Egyes kísérletek sze-
rint csökken, mások szerint nő az erőszakra való 
hajlam a durva játékok hatására. Az agresszív és 
gyakran brutális játékok mellett rengeteg olyan is 
van, amelyik különböző képességeket fejleszt, pél-
dául kreativitást, szervezőképességet, esztétikai 
érzéket, logikát vagy egyszerűen csak szórakoztat.

Kullancsveszély!
E parányi élősködők főként a reggeli vagy a kora esti 
órákban lephetnek meg minket. A leggyakrabban a 
felsőtesten, a nyakon, a fülön vagy a hajas fejbőrben 
találhatunk kullancsot. Egy-két nap elteltével viszke-
tést okoznak, és ha csak ekkor fedezzük fel őket, már 
fennáll a fertőzés veszélye. Ma már kapható a patikák-
ban kullancseltávolító kanál, amellyel biztonságosan 
szedhetők ki a bőrből a piciny élősködők. 

6 jó tanács napozás előtt
Nyáron egész évre feltöltődhetünk erővel, napfénnyel és energiával. Ez a forró évszak azonban nagy megpróbál-
tatást is jelent a szervezet számára, tehát nem árt tudni, hogy: 
1. Napszúrás akkor következik be, ha a fedetlen fejet közvetlenül, nagyon erős napsugárzás éri – még akkor is, 
ha a hőháztartás egyébként teljesen rendben van.
2. Ha a napszúrás csecsemőknél vagy kisgyermekeknél alakul ki, akkor azonnali segítségre van szükségük. Azon-
nal fektessük le a gyermeket, tegyünk rá hideg borogatást, és vigyük árnyékos helyre.
3. A helyesen megválasztott napozószert körülbelül fél órával a napozás megkezdése előtt kell felvinni, és köz-
ben ajánlatos többször megismételni, főként úszás után. Ez a vízálló napozószerekre is érvényes. A faktorszám 
azt jelenti, mennyi idővel tovább szabad így a napot élvezni, mint védőréteg nélkül. 
4. A barnulásért és a leégésért a rövidhullámú, energiában gazdag uV-sugarak a felelősek. Megkülönböztetünk 
uVA- és uVB-sugarakat.  Az uVA-sugarak kissé hosszabb hullámúak, egyrészt a barnulás, másrészt viszont a nap-
allergia, a bőr öregedése és a megnövekedett bőrrákrizikó előidézői, az energiadús uVB-sugarak pedig azok, ame-
lyek károsítják a bőrt. 
5. Ha leégett a bőrünk, akkor az érintett felületeket hűtsük vizes borogatással. Kenjük be pirosodás és égés elle-
ni antiallergén géllel. A gél ilyenkor jobb, mint a kenőcs, mivel hűsít is. Házi szerek: a bőrt nyugtatja a hideg jog-
hurt vagy a túró. Kenjük fel bőségesen, és éjszakára is hagyjuk hatni.
6. Napszemüveg télen, s még inkább nyáron! Vásárláskor bizonyosodjunk meg róla, hogy a szemüveg garantáltan 
uV-szűrős. A műanyag jobban szűri az uV-sugarakat, mint az üveg. Ha mégis az üveg mellett döntünk, minden-
esetre jól csiszoltat válasszunk.

Már megint különóra!?
A rendszeres sport, a zene- és a nyelvtanulás jó dolog és lehetőleg minél fiatalabb kor-
ban érdemes elkezdeni. Azonban egyes szülőket manapság furcsa kór ragadott magá-
val: a különóra-halmozás mániája. Gyerkőcük versenyképessé formálását a legjobb 
minél korábban elkezdeni – amivel alapvetően tényleg semmi baj nem lenne. De az talán 
mégis csak túlzás, hogy a mai apróságok komoly üzletembereket megszégyenítő napi 
beosztással rendelkeznek. Maximáljuk a különórák számát, és azokat úgy válasszuk 
meg, hogy gyermekünk képességeinek és vágyainak is megfeleljenek. Közösen beszél-
jük meg vele, melyiket szeretné ő és mi is igazán, és melyiket látjuk hanyagolhatónak 
egyelőre. S persze nem árt rugalmasnak maradni: ha évközben valamiről bebizonyoso-
dik, hogy felesleges, túl sok, vagy már nem tetszik, ne sajnáljuk, ha a gyerek abbahagy-
ja. Nyugodjunk bele. Lesz másik!



Akik számára a táborozás is kihívás
A krónikus betegséggel vagy fogyatékkal együtt 
élő gyermekek és szüleik számára a mindennap-
ok megszervezése is sok gondot jelent. Fokozot-
tan igaz ez a nyári, szünidei programokra, ahová 
ők is ugyanúgy vágynak, mint kortársaik. a mOl 
gyermekgyógyító Programja 2005 óta támogat-
ja ezeket a speciális táborokat, évente több ezer 
gyermeket, családot hozzásegítve a kikapcsoló-
dáshoz. Csak néhány példa ezek közül:
 
Bátor tábor
A Paul Newman színész által alapított nemzetközi 
szervezethez csatlakozva szervezik a táborokat, s a 
foglalkozások között olyanok is szerepelnek, ame-
lyekkel ezek a tartós kórházi kezelésre szoruló gyer-
mekek máshol nem találkoznak: íjászat, lovaglás, 
színjátszás, evezés, kötélpálya. Mindezeken szigorú 
orvosi felügyelet mellett próbálhatják ki magukat.
www.batortabor.hu
 
Korinta alapítvány
A szegedi alapítvány korai fejlesztőközpontként 
működik fogyatékkal élő gyermekek számára. 
A foglalkozásokon a családtagok is megtapasztal-
hatják fogyatékos gyermekük valós képességeit, 
és megerősödhet a gyermek felelősségvállalásá-
ba, önállóságába vetett bizalmuk. A gyermekek-
nek pedig, akiknek állapota miatt a fejlesztés élet-
programjuk része, a különleges helyzetek, az új 
élmények rengeteg új impulzust adnak. A gyere-
keket Szegedről és Budapestről várják a táborba.
www.odukozpont.hu
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Hamarosan kitör a nyári szünet. ilyenkor lehet menni táborokba, ahol nemcsak 
vigyáznak a csemetéinkre, hanem rengeteg élményt is szerezhetnek.

Táborozni jó! 
Amikor nincs ovi, suli

Minden gyerek más, mindegyikük igazi egyéniség. 
Szerencsére manapság a nyári táborok is majdnem 
ilyen sokfélék, így biztosan találunk gyermekünk sze-
mélyiségéhez illőt, olyat, ahol nyugodt szívvel hagy-
juk ott, hiszen tudjuk, biztosan jól fogja érezni magát.  
A táborok a legmegfelelőbb helyszínei a játszva 
tanulásnak, a mókának és a hasznos időtöltésnek. 
A gyerekek kézügyessége, kreativitása fejlődik, tudá-
suk bővül, s emellett jó társaságban vannak, hiszen kor-
társaik veszik őket körül. Összeállításunkban a sokféle 
tábor közül válogattunk.

Kézművesek
Talán az egyik legnépszerűbb hely a kézműves tábor, ahol 
a gyerekek egész nap tesznek-vesznek, barkácsolnak, s 
a sikerélmény sem marad el, hisz a nap végén mindig egy 
újabb kinccsel lesznek gazdagabbak, és külön öröm, hogy 
ők maguk készíthetik el ezeket.  Ilyen tábor a győrújbaráti 
Gabalyda Retye-Rutya Kézműves Tábor, ahol iga-
zán varázslatos környezetben ismerkedhetnek meg a 
gyerekek az agyagozás, korongozás, papírmerítés, gyer-
tyamártás, kötélverés, nemezelés, karkötőcsomózás, 
gyöngyfűzés és az árnybábszínház-készítés rejtelmeivel. 
Amikor pedig épp nem kézműves foglalkozáson vesznek 
részt, akkor lehetőség van szabadtéri játékokra, meden-
cézésre, esténként pedig ott van az elmaradhatatlan 
tinidiszkóprogram. 
időpont: augusztus 9–14. 
teljes költsége: 26 000 Ft

Biciklis nomádok
Szintén remek kikapcsolódás a hagyományőrző bicik-
lis nomád tábor, mely különösen a városi gyerekek 

számára jelenthet életre szóló élményt. Ez a tábor 
Nagyréven szerveződik, programjaik között szerepel 
a kunyhóépítés, kézműveskedés, horgászás és csó-
nakázás, biciklitúrák, lovaglás, kecskefejés, illetve 
kvízverseny, élményfürdő és tábortűz. 
időpont: augusztus 2–8. 
teljes költség: 36 900 Ft

Természetbarátok
Az állatokat mindenki szereti, különösen a gyerekek. 
Éppen ezért biztosan jó választás egy állat- és termé-
szetbarát tábor Mosonszentmiklós határában.  Itt egy 
40 hektáros, erdővel körülvett, horgásztóval rendel-
kező, háztáji és vadállatokat tartó alapítványi tanya 
áll a táborozni vágyó gyerekek rendelkezésére, ahol 
megismerkedhetnek az erdő élővilágával és barátsá-
got köthetnek az állatokkal. A táborozás alatt változa-
tos programok, kézműves foglalkozások garantálják 
az élménydús időtöltést; lesz például éjszakai kincs-
vadászat, batikolás, szövés, agyagozás, kavicscsúsz-
da, tábortűz, szalonnasütés.
időpont: egész nyáron 
teljes költség: 19 000 Ft

Lovaglás 
Az aktív kikapcsolódásra vágyók számára is van 
lehetőség táborozásra a különféle sporttáborokban; 
legyen szó úszásról, lovaglásról, teniszről, vagy bár-
mi másról. Kiváló helyszín például Siófokon a Lovas 
tábor, hiszen a Balaton közelsége még több lehetősé-
get biztosít a jobbnál jobb programoknak. 
időpont:  június 27. – július 3. 
teljes költség: 39 000 Ft

Vízimádók
A vízimádók is örülhetnek, hiszen a kamaraerdei nyá-
ri táborban az úszásé a főszerep. Hatalmas zöldterü-
let, strandröplabda- és kosárlabdapálya, műfüves fo-
cipálya, és 2 darab felújított, feszített víztükrű meden-
ce várja a gyerekeket, ahol napi két alkalommal van 
úszás és persze önfeledt strandolás. 
időpont: egész nyáron 
teljes költség: 19 990 Ft
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Családi különszámunkban változatos és minden étkezést lefedő finomságokat kínálunk, 
ráadásul könnyen elkészíthető falatokkal. nagyobbacska gyermekeit akár be is vonhatja az 
ételek elkészítésébe. együtt minden könnyebb és szórakoztatóbb! jó étvágyat!

gyerekfinomságok reggeltől estig

Friss zöldborsóleves
Hozzávalók: 60 dkg friss zöldborsó, 2 evőkanál 
olaj, 2  dkg liszt, kevés pirospaprika, 1  csomag friss 
petrezselyem, só.
elkészítés: Kifejtjük a zöldborsót, olajon megpároljuk, 
kevés liszttel meghintjük, kicsit pirítjuk, megszórjuk 
kevés pirospaprikával, majd kevergetés 
közben felengedjük vízzel. Ha zsenge a 
borsó, akkor a héját is belefőzhetjük. 
Ezt fogyasztás előtt kivesszük. 
Amikor már megfőtt a borsó, 
petrezselyemmel megszórjuk. 
Főzhetünk bele sárgarépát is, 
amit a borsóval együtt párolunk 
meg. Ha gyermekünk szereti, 
szaggassunk bele csipetkét.

Zöldségmártogatós
Hozzávalók: paradicsom, 1 gerezd fokhagyma, 1 
kis fej vöröshagyma, só, bors, keksz, kenyér, nyers 
zöldségek csíkokra vágva.
elkészítés: Először hámozzuk meg a paradicsomot, 
magozzuk ki, vágjuk apró kockákra, és tegyük a 
turmixgépbe. Törjük össze a fokhagymát, vágjuk 
apróra a hagymát és adjuk hozzá ezeket is a 
paradicsomhoz. Sózzuk, enyhén borsozzuk, majd az 
egészet jól turmixszoljuk össze. Az elkészült mártásba 
mártogathatunk kekszet, pirítós kenyeret és különféle 
nyers zöldségeket, pl. sárgarépa, paprika, uborka, 
karalábé, ezeket előzőleg hosszú csíkokra vágjuk fel.

Mit ennél ma?
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Müzlis keksz
Hozzávalók: 30-40 dkg vegyes müzli, fél csomag 
mazsola, 10 dkg dió (serpenyőben megpirítva, 
durvára törve), 20 dkg margarin, 2 db egész tojás, 
5-6 evőkanál méz, 1 evőkanál folyékony édesítőszer, 
3 evőkanál kókuszreszelék, 5 dkg ét tortabevonó 
(apró kockákra felvágva), 10 dkg Graham-liszt,  
5 dkg zabpehely, 2 teáskanál szódabikarbóna, 5 dkg 
mogyoró (pirítva, durvára törve). 
elkészítés: Pirítsuk meg egy serpenyőben a müzlit. 
Az összes alapanyagot egy tálban gyúrjuk össze, 
egészen addig, amíg a massza olyan nem lesz, hogy 
ki lehessen formázni. Egy sima tepsibe (nem kell se 
margarinozni, se lisztezni) tegyük 3 cm-re egymástól 
a négyzet alakúra vágott szeleteket, majd lapítsuk 
tetszés szerinti vastagságúra. Minél vékonyabbra 
lapítjuk, annál ropogósabb lesz a keksz, ha kisül. 180 
fokra előmelegített sütőben kb. 20 percig süssük.

Gyors 
almás-fahéjas
muffin
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 20 dkg cukor, 
15 dkg vaj, 2 tojás, 1 vaníliás cukor,  
sütőpor, 2 alma lereszelve, 1 dl tej, 
fahéj, vaníliaaroma.
elkészítés: A vajat, a tojásokat, a 

cukrot és a vaníliás cukrot gépi 
habverővel összekeverjük. 

Hozzáadjuk a sütőporral 
elkevert lisztet, valamint 
a többi hozzávalót. 
Muffinformába öntjük, 
és előmelegített sütőben 

180 fokon kb. 25 percig 
sütjük. Kihűlve tálaljuk.

Bónusztippek:
Ötletek reggelire és uzsonnára:
1 db korpás kifli, 1 pohár natúr joghurt, 
gyümölcsdarabokkal (házilag készített)  
30 g teljes kiőrlésű keksz, 2 dl frissen facsart 
narancslé  
1 db müzliszelet (házi), 2 dl tej vagy kakaó
1 rozsos zsemle, körözött, paradicsom 
Vitaminsaláta sajtkockákkal (kukorica, fejes 
káposzta, sárgarépa, saláta, retek, óvári sajt,  
10 g kefir), korpás kifli

Frissítő koktél
Gyümölcsprésen nyomjunk át 1 fürt szőlőt, egy 
magozott almát és egy citromot. Vitamindús és 
finom reggeli ital gyermekünknek!

Sajtfondü zöldségekkel
Hozzávalók: Krémsajtok (többféle ízben, de 
mindenképp legyen köztük füstölt sajt is), só, 
bors, zeller, sárgarépa, uborka, retek, virsli, 
szalámi, sonka, különböző felvágottak.
elkészítés: Melegítsük fel a krémsajtokat  
egy tálban. A zöldségeket csíkokra, a 
húsokat kockákra vágjuk. Tálaljunk mindent 
külön tányéron. A gyerekeknek igazi élmény 
lesz a forró szószba való mártogatás, miközben 
egészséges zöldségeket esznek.



A folyamat és az eredmény is természetes, már, ami 
a Gurisatti lányok uszodai jelenlétét illeti. Az apa, 
Gurisatti Gyula 25 éven át volt élsportoló, Dunaújvá-
ros egyik legsikeresebb egyéni versenyzője, mint uszo-
nyos és búvárúszó. Felesége, Nagy Edina és öccse, 
Gurisatti Róbert szintén ebben a sportágban reme-
keltek, a fivérek megbízhatóan szállították a világ- és 
Európa-bajnokságokról az érmeket. Így, amikor azt 
kérdeztem Gurisatti Gyulától, hogy a két lánya, Lilla és 
Gréta mikor ismerkedtek meg a búvárúszással, nem 
ért váratlanul a válasz.
„Gyakorlatilag születésüktől fogva az uszoda volt a 
második otthonuk, mindig vittük őket magunkkal, és 
nagyon gyorsan megszokták, megszerették ezt a lég-
kört.”
Gyorsan kiderült a lányokról, hogy örökölték a szülők 
tehetségét, vagyis érdemes komolyabban foglalkozni-
uk a sportággal. Pedig lett volna rá okuk, hogy az uszo-
da közelébe se menjenek: édesapjuk 1999-ben egy 

balesetben (felrobbant mellette egy sűrített levegővel 
töltött palack) elvesztette mindkét lábát.
„A lányok még nagyon kicsik voltak, de így is megráz-
ták őket a történtek, jó ideig eltartott, amíg túltették 
magukat. Nagyon sok segítséget, biztatást kaptam 
mindenfelől, és hamar megtaláltam az új célt, az új 
kihívásokat.” – mondja az édesapa. 
Gyula a sportlövészet mellett továbbra is edzi a duna-
újvárosi uszonyos- és búvárúszókat, köztük a két 
lányát, akikkel, mint mondja, szigorúbb, mint a töb-
bi tanítványával, kivételezésről szó sem lehet. Csak 
az eredmények lehetnek kivételesek, és nem csak az 
uszodában.
„Harmadikos korom óta készülök napi két edzéssel, 
és az utóbbi időben már az eredmények is azt mutat-
ják, hogy megérte a befektetett munka” – mondja a 
16 éves Lilla, aki az iskolában is remekel. 
A 14 éves Grétát eredményei és fejlődése alapján is 
kiemelkedő tehetségnek tartják, aki emellett sokolda-

lú is, hiszen egy-két éve még kéttusában is remekelt, 
újabban pedig a vízilabdaedzéseken tűnik ki. Még az 
is lehet, hogy a magyar sikersportág jelenti majd szá-

mára a jövőt.
„Délelőttönként úszóedzéseim vannak, dél-
után pedig a vízilabdázókkal készülök” – 
mondja Gréta. „Nem könnyű dönteni a két 
sportág között, mert szívem szerint inkább a 
búvárúszást választanám, de mivel az nem 
olimpiai sportág, lehet, hogy mégis a vízilab-
da lesz a befutó.”
Addig azonban még sok víz lefolyik a Dunán, 
sok versenyt rendeznek az újvárosi uszodá-
ban, és az ország tavaiban, ahol tájékozódá-
si búvárúszásban bizonyíthatják tehetségü-
ket a lányok.
„Nyáron nagyon sok versenyen szeretnénk 
elindulni. A világkupa-sorozat állomásai 
mellett júliusban előbb junior-világbajnok-
ság lesz Mallorcán, majd felnőtt-Európa-
bajnokság az oroszországi Kazanyban” – 
mondja Lilla.
A lehető legjobb eredmények elérésében a 
lányokat nemcsak saját tehetségük, szor-
galmuk és édesapjuk edzésterve segíti, 
hanem a MOL Tehetségtámogató Program-
ja is, amelyre második alkalommal pályáz-
tak sikerrel.

A Gurisatti lányok eredményei:
GuRISATTI LILLA (1994):
Triton Kupa, Szlovákia uszonyos és Búvár-
úszó Nemzetközi verseny. 1. hely 1500 méter 
uszonyosúszás. 50 méter búvárúszás és 4X200 
méteres váltó.
Ifjúsági Országos Bajnokság, Eger, 1. hely 400 
méter búvárúszás, 1500 méter uszonyosúszás, 
800 méter búvárúszás.
Junior-Európa-bajnokság, Belgrád, 6. hely 4x200 
méter váltó, 9. hely 400 méter uszonyosúszás.

GuRISATTI GRÉTA (1996):
Búvárúszó-diákolimpia országos döntő, Kecske-
mét, 1. hely: 50 méter uszonyosúszás, 100 méter 
gyorsúszás, 100 méter uszonyosúszás, 200 méter 
gyorsúszás.
Triton Kupa, Szlovákia uszonyos és Búvárúszó 
Nemzetközi verseny. 1. hely 50, 100, 200 méter 
gyorsúszás, 100 méter uszonyosúszás.
Serdülő Országos Bajnokság, Gyöngyös, 1. hely: 
50, 100, 200 méter gyorsúszás, 100 méter 
uszonyosúszás és 400 méter búvárúszás. 
Junior-Európa-bajnokság, Belgrád, 6. hely 4x100 
méter váltó.

GuRISATTI GyuLA
Született: Dunaújváros, 1966. 05. 01
Legjobb eredményei: egyszeres Európa-bajnok 
és négyszeres világbajnok búvárúszó, paralimpiai 
magyar bajnok lövészetben, sporthorgászatban.

Bajnokok családja

stílus&lendület
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Dunaújvárosban a gurisatti család amolyan kis helyi kincs. 
gurisatti gyula a város egyik legeredményesebb egyéni 
sportolója volt, mostanában pedig lányai, lilla és gréta 
szállítják szakmányban a bajnoki címeket. Újabban a mOl 
tehetségtámogató Program segítségével törnek magasabb 
célok felé.
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Nyerje meg ajándékainkat!

PalYa Bea
Én leszek 
a játékszered
SONY MUSIC
Palya Bea és Gryllus Samu 
a Táncdalfesztiválok korsza-

kának legismertebb dalait dolgozta fel egyedi stí-
lusban. A nosztalgikus retrohangulattal kísérletező 
alkotók persze ezúttal is becsempészték a nép- és 
világzenei világot, így csendülnek fel a Megáll az idő, 
a Késő bánat, vagy a Nem akarok mindenáron férj-
hez menni slágerek.

SimÉnFalVY
& FaRKaS

 mese- és 
Rajzfilmslágerek
WARNER MUSIC
A zenetörténet kevés 

olyan dallamot jegyez, amiknek hallgatása jó érzés-
sel tölt el egész generációkat. A klasszikus magyar 
rajzfilmslágerek, mint a Süsü, a Hófehér vagy a 
Macskafogó betétdalai például biztosan ilyenek. A 
dalok felidézik a szülők gyerekkori emlékeit is, akik 
együtt énekelnek majd a kicsikkel. 

mileY CYRuS
the time 
of our lives
UNIVERSAL MUSIC
A Hannah Montana című so-
rozatból egy csapásra ismert-

té váló amerikai hölgy még csak 17 éves, de már 
harmadik albumának sikerét ünnepli. A lemez első 
helyen végzett a Soundscan- és iTunes-listákon. 
Ráadásul Miley – a világon elsőként – három kate-
góriában is nyert a 2009-es Teen Choice díjátadón. 

OVizSÚR PaRtY
WARNER MUSIC
Szülinapi zsúrok és 
ovis bulik nélkülöz-
hetetlen kelléke ez a 
80 perces összeállítás. 

A válogatásalbum 22 klasszikus gyerekdalt tar-
talmaz – diszkóritmusban. A Bújj-bújj zöld ág, 
a Boci-boci tarka, vagy az Elvesztettem zseb-
kendőmet című dalok felpörgetett változataira vég-
re a legkisebbek is úgy táncolhatnak, mint a nagyok! 

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

ezt a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
az Ovizsúr Party című albumot!

Előző számunk nyertese: ifj. Balatinc József, Pécs.
Nyereménye: Ke$ha: Animal című albuma.

MO ZI

DVD

avatar
INTERCOM
Minden idők legsikeresebb filmjében egy deréktól lefelé megbénult háborús veterán történe-
te, akit a távoli Pandora bolygóra küldenek. A bolygó lakói, a Na’vik az emberhez hasonló faj 
– de nyelvük és kultúrájuk felfoghatatlanul különbözik a miénktől. Ebben a gyönyörű és halá-
los veszélyeket rejtő világban a földieknek nagyon nagy árat kell fizetniük a túlélésért. James 
Cameron kivételes művének különleges technikai bravúrjai a lemezen is a legmodernebb for-
mátumban érvényesülnek.

 KaPHatÓ a mOl-tÖltŐállOmáSOKOn! 

2012        
SONY
Jackson Curtis két gyerekével kirándul a Yellowstone Nemzeti Parkban, amikor rátalál egy tit-
kos kutatólaboratóriumra és rájön, hogy a kormány hallgatott a közelgő apokalipszisről. Két-
ségbeesett versenyfutásba kezd az idővel, hogy megmentse a családját: földrengéseket, vul-
kánkitöréseket, szökőárakat kell túlélnie – mindazt, amit a maja naptár szerint a Föld tartogat 
lakóinak 2012-ben. Roland Emmerich hátborzongató katasztrófafilmje.

 KaPHatÓ a mOl-tÖltŐállOmáSOKOn! 

a hercegnő és a béka          
INTERCOM
A klasszikus hercegnős-békás történet új köntösbe kerül, hiszen a tündérmese ezúttal New 
Orleansban játszódik, a jazz hőskorszakában, ahol Maldonia hercegét nem gonosz boszorkány, 
hanem Dr. Facilier változtatja békává, Tiana hercegkisasszony pedig hiába próbálja egy csókkal 
visszaváltoztatni, ő is békává változik. A mágikus átok megtöréséhez kalandokkal és veszélyek-
kel teli utat kell bejárniuk. Az animációs film szereplőinek magyar hangját többek között Mol-
nár Piroska és Gesztesi Károly kölcsönözte.

 KaPHatÓ a mOl-tÖltŐállOmáSOKOn! 

CD

Szex és new York 2
INTERCOM
A négy New York-i szingli immár második mozifilmjében oktat-
ja trendiségre a XXI. századi, emancipált nőtársadalmat. Carrie, 
Samantha, Charlotte és Miranda (Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, 
Kristin Davis és Cynthia Nixon) életének középpontjába természete-
sen ismét a szerelem, a szex és a férfiak kerülnek, nem elfeledkez-
ve persze a legmenőbb ruhákról és cipőkről. Ha jók az értesüléseink, 
annyit elárulhatunk: Mr. Big mellett Aiden is újra feltűnik a színen…
Mozibemutató: 2010. május 27.

Robin Hood
UIP-DUNA FILM
Giuliano Gemma és Kevin Costner emlékezetes alakításai 
után itt egy újabb szerencsés, aki felöltheti magára a legen-
dás kalandor figuráját. Ridley Scott ugyanis régi jó isme-
rősére, az Oscar-díjas Russell Crowe-ra bízta a XIII. szá-
zadi Anglia hős tolvajának, Robin Hoodnak a szerepét. 
A kalandfilm krónika a kitűnő íjászról, aki az igazságosság jegyé-
ben szembeszáll a zsarnoksággal, s népe számára a szabadság 
örök szimbólumává válik.
Mozibemutató: 2010. május 13.
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Nyerje meg ajándékainkat!

CSaBai láSzlÓ
Szindbád, a detektív
MAGVETŐ
Ez a Szindbád nem Krúdy hőse, nem a 
múlt letűnt szépségeinek és asszonyainak, hanem 
tolvajok, csalók és gyilkosok nyomát keresi. Gya-
korlatias és következetes detektív, akit a Közel-
Keleten eltöltött gyermekkora és a távoli, egzoti-
kus civilizációban szerzett tapasztalatai tesznek 
titokzatossá. 

gORDOn RamSaY
négy évszak ízekben
ALEXANDRA
A konyha ördögeként emlegetett háromcsillagos 
chef új könyvében szezonális receptjeit gyűjtötte 
egybe. Tavasszal zsenge cukorborsót, spárgát, 
bárányt, lédús sárgabarackot használ, nyáron za-
matos paradicsomból, illatos őszibarackból, 
fügéből, vadlazacból varázsol felejthetetlen íz-
harmóniát. Az ételek többsége szerencsénkre rend-
kívül könnyen elkészíthető. 

találunK SzaVaKat 
Válogatott írások esterházy 
Péter műveiről
MAGVETŐ
A kortárs magyar irodalom – merjük leírni: leg-
fontosabb alakja áprilisban ünnepelte 60. szü-
letésnapját. A Magvető Kiadó ez alkalom-
ból rendezte kötetbe az Esterházy-művekről a három 
évtizedes pálya során született méltató sorokat és 
recenziókat. A kötetben – melynek szellemes címe 
az író nagyhatású Termelési kisregényének Nem talá-
lunk szavakat kezdetű mondatára utal – olyan szer-
zők írásai kaptak helyet, mint Kertész Imre, Nádas 
Péter, Konrád György vagy  Balassa Péter. 

RanSCHBuRg jenŐ
Szülők könyve
Nevelési hibát kétféle okból követhet 
el a szülő: jellemhibából  vagy egy-
szerű tudatlanságból. A felhalmozott tapasz-
talatok összefoglalásával azonban lehetősé-
get kell adnunk a szülőnek ahhoz, hogy elsa-
játítsa mindazt, amit a gyermeknevelés 
felelősségteljes munkájához tudnia kell – állít-
ja a neves pszichológus, Ranschburg Jenő. 
E könyvvel a szerző segítséget nyújt ahhoz, hogy a 
nagy reményekkel várt újszülöttekből egészséges, 
becsületes és harmonikus ember váljon.

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

ezt a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse  
Ranschburg Jenő: Szülők könyve – A fogantatástól 

az iskolakezdésig című könyvet.
Előző számunk nyertese: Tóth Béla, Budapest

Nyereménye: a Sütemények aranykönyve című könyv.

PROG RA MOK KÖNYV

naparcok ázsiából
MONTÁZS TEAHÁZ ÉS GALÉRIA, 2010. MÁJuS 8–21.
Nem kell ahhoz buddhistának lenni, hogy az ember 
magába forduljon, és őszintén bevallja: vajmi keve-
set tudunk a khmerekről. Kik és hogyan élnek ott a 
Mekong mentén? Halásznak-e még a Tonle Szap vizé-
ben? Milyen ott a mindennapi élet? Miért jó, ha egy 
embernek egy pár cipőre és egy papucsra van szüksé-
ge, akkor valóban csak egy pár cipőt és papucsot hord 
egész esztendőben? Csúri Ákos arra vállalkozott, hogy 
képekben adjon választ a kérdésekre Naparcú khme-
rek című fotókiállításán.

Városligeti gyereknap 
BuDAPEST, VÁROSLIGET, 2010. MÁJuS 29–30.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Fővárosi 
Önkormányzattal közösen immár huszadik alkalom-
mal rendezi meg kétnapos, ingyenes gyermeknapi 
programsorozatát. Ilyenkor több ezer hátrányos hely-
zetű család juthat színvonalas és kulturált programhoz 
ingyenesen, akiknek más alkalommal erre nem lenne 
lehetőségük. Idén is megtaláljuk itt az arcfestéssel 
és óriáscsúszdával csalogató MOL Kölyöktanyát, és 
a neves fellépőket kínáló MOL Világzenei Színpadot.

Scooby Doo és Kalózszellem
2010. MÁJuS 15–16.  PAPP LÁSZLÓ BuDAPEST SPORTARÉNA; 
MÁJuS 22. VESZPRÉM ARÉNA
MÁJuS 29. DEBRECENI FŐNIX CSARNOK

A klasszikus rajzfilmsorozatból megismert szereplők, Scooby 
Doo, gazdája, Bozont és a banda többi tagja ez alkalommal élőben, 
színházi keretek között szórakoztatják rajongóikat. 
www.jegymania.hu

mOl kajak-kenu Világkupa
2010. MÁJuS 28-30. SZEGED, MATy-ÉR
Mindig izgalmas eseménynek ígérkezik a 
MOL gyorsasági kajak-kenu világkupa, amit 
idén is szegedi Maty-éren rendeznek meg. 
Ez alkalommal közel 40 ország versenyzői-
nek részvételével. A sport elitje randevúzik a 
Maty-éri kajak-kenu evezőspályán, ami a világ 
egyik legkorszerűbb létesítménye - állítják egy-
öntetűen a nézők, a versenyzők és az edzők. 
Ráadásul nincs a világon még egy olyan néző-
sereg, mint Szegeden. Szurkoljunk együtt baj-
nokainknak!
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GYERMEK
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pályázatpályázat
RAJZ-
pályázat
a Stílus & lendület 
pályázatot hirdet 4–10 éves 
gyermekek számára.
RAJZOLD VAGy FESD LE A KEDVENC JÁTÉKODAT ÉS 
KÜLDD EL 2010. MÁJuS 16-IG ERRE A CÍMRE: 
1012 BuDAPEST, PÁLyA uTCA 9. 
A MŰVED  HÁTOLDALÁRA ÍRD FEL A NEVEDET, 
A MŰVED CÍMÉT, HOGy HÁNy ÉVES VAGy ÉS HOL 
LAKSZ. A LEGJOBB RAJZOKAT DÍJJAZZuK.

A rejt vény meg fej té sét május 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 májusi megfejtők között 5 CD-t sorsolunk ki. Az áprilisi 
rejtvény megfejtése: Öntök asszonyt lányával, várok tojást párjával. Nyertesek: Fejes Andrásné, Boday; Németh Ferenc, Tata; Májer Gábor, Rábagyarmat; Deák Béla, Ricse; Török Erika, Eger. Gratulálunk a 
nyerteseknek!

nYeRteSeinK: 
SZERÉNy VIVIEN (BUDAPEST), KOVÁCS DÁNIEL 
(BÉKÉSCSABA), LÁSZLÓ LÉNÁRD (KÉMES).
RajzaiKat a jÚniuSi SzámBan BemutatjuK.
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BAK XII. 22. – I. 20.
A gyermek Bak az állatöv legkomolyabb kicsinye. Ő az, aki 
inkább egyedül szeret játszani, nem igazán van kedvére a 
nyüzsgés. Halk szavú, visszavonult, rendkívül nyugodt és 
nagyon szorgalmas. A Bak anyuka tanítja meg leghamarabb 
gyermekeinek az adott szó komolyságát. Szívós, csendes, 
nagyon megbízható és alapos. 

VÍZÖNTŐ I. 21. – II. 19.
A kis Vízöntő rendkívül eredeti, mozgékony, eleven és már egész 
kicsi korától kezdve hatalmas a szabadságvágya. Kedvére 
van, ha az élet körülötte csupa mozgás és változás. A Vízöntő 
anyuka nagyon megértő, és minden korú gyermeknek kiváló  
pajtása tud lenni. Ő az, aki a legnagyobb szabadságot adja 
gyermekének, és a legkevésbé sem állít korlátokat számára, 
hiszen gyermekkorában ő is ezt igényelte.

HALAK II. 20. – III. 20.
A gyermek Halak rendkívül érzékeny, nyugodt, békés és nagyon 
érzelmes kis teremtmény. Nagyon nagy adag szeretetvágy van 
benne, amit sokszorosan ad vissza. A szigort, hangos szót 
nehezen viseli. A Halak anyuka sokat kényezteti a gyermekét. 
Védelmező, kedves, érzékeny, dédelgető típus, aki ráadásul 
végtelen türelemmel is rendelkezik.

KOS III. 21. – IV. 20.
A gyermek Kos igazi örökmozgó, eleven, temperamentumos. 
Olykor egy kicsit makacs, szereti a saját útját járni, ennek 
megfelelően már egészen kiskorától kezdve kiütközik 
vasakarata. A Kos anyuka remek játszótársa gyermekének. 
Sohasem fárad el, képes együtt lelkesedni és örülni a 
kicsinyével. Sportos, örök fiatal és sosem haragszik, ha a 
gyerekszobában rendetlenség van.

IKREK V. 21. – VI. 21.
Az Ikrek gyermeknek a leggyorsabb az elméje. Ő tanul meg 
a leghamarabb beszélni, rengeteget kérdez, minden érdekli.
Ikrek anyuka könnyed, vidám és nagyon rugalmas. 
A szigorúság idegen a természetétől, és mindig odafigyel 
másokra. Különösen arra képes, hogy szellemi távlatokat 
nyisson érdeklődő kicsinyének.

RÁK VI. 22. – VII. 22.
A Rák gyermek tele van szeretettel, érzékenységgel 
és ragaszkodással. Sok kényeztetést igényel, lelkének 
láthatatlan pici radarjaival képes érzékelni a szülők 
érzéseit. A Rák édesanya az állatöv legszeretőbb anyukája, 
hiszen egy Rák hölgynek elsődleges hivatása az anyaság. 
Védelmező, gondoskodó, aki mindent megad gyermekének. 
Olykor egy picit hajlamos túlságosan is aggodalmaskodni.

OROSZLÁN VII. 23. – VIII. 23.
A kis Oroszlán már egész kicsi korában határozott és büszke, 
gyermektársai között pedig szeret egyfajta irányító rangot 
betölteni. Szerencsére azonban nagyon jószívű és nagylelkű. 
Az Oroszlán anya mozgékony, vidám, remek játszótárs és 
nagyon megértő, aki mindig képes beleélni magát a gyermek 
lelkivilágába. Talán az Oroszlán anyukákhoz a leginkább 
őszinték a gyermekek, még kamaszkorukban is.

SZŰZ VIII. 24. – IX. 23.
A kis Szűz szülött csendes, zárkózott és nagyon rendszerető 
gyermek. Szereti az aprólékos játékokat, például az 
építőkockát, a puzzle-t, a kifestőkönyveket, amivel sokáig 
és egyedül is elbabrálgat. A végtelenségig türelmes. 
A Szűz jegyű anyuka békés, türelmes, soha nem emeli fel 
a hangját, és nagyon gondoskodó. Mivel az ő számára 
rendkívül fontos a rend, a rendszer és a tisztaság, ezeket 
mindenképpen meg is adja gyermekeinek.

MÉRLEG IX. 24. – X. 23.
A kis Mérleg szinte születése óta magával hozta a 
szépség, a művészet és az esztétikum iránti rajongását.  
Békés, érzékeny és nagyon sebezhető. A Mérleg anyuka 
eredendően önfeláldozó, és jól ki tudja mutatni a szeretetét, 
hiszen uralkodó bolygója a harmóniáért és érzelmekért 
felelős Vénusz. 

SKORPIÓ X. 24. – XI. 22.
A Skorpió gyermek határozott, szenvedélyes és rendkívül 
érdeklődő. Nehéz őt becsapni, ugyanis már kiskorától kezdve 
képes arra, hogy környezete lelkébe pillantson. Ha sérelem 
éri, nehezen uralkodik az érzelmein. A Skorpió anyukában 
nagyon mély érzések uralkodnak, valósággal szenvedéllyel 
szereti a gyermekeit. Aligha van olyan dolog, amit egy Skorpió 
anya ne tenne meg, ha ezzel gyermekének segíthet. 

NYILAS XI. 23. – XII. 21.
A kis Nyilas tele van derűvel, bizakodással és optimizmussal. 
Már a bölcsőben is állandóan nevet a világra, és ez a derűs 
mosoly később is bearanyozza környezete életét. Élénk, 
mozgékony, sportos és nagyon jóhiszemű. A Nyilas anyuka 
az, aki még nagymama korában is megmarad örök fiatalnak. 
Vidámságával, pozitív gondolkodásával hatalmas útravalót 
képes adni gyermekeinek az életre, aminél értékesebb 
örökséget aligha adhat egy szülő.

BIKA IV. 21. – V. 20.
A gyermek Bika békés, csendes, és mindig nagyon vágyik a 
biztonságra. Nem annyira a csapatjátékok gyermeke, olykor 
órákig is eljátszik egyedül. Nyugodt, szófogadó és legjobban 
a finom falatokkal lehet rá hatni. A Bika anyuka az egyik 
legtürelmesebb édesanya. Mivel az ő számára is nagyon fontos 
a biztonság, ezt mindenekelőtt meg is adja a gyermekének. 

David Beckham
1975. 05. 02.

Pierce Brosnan
1953. 05. 16.

Cate Blanchet
1969. 05. 14.

Michelle Pfeiffer
1958. 04. 29.





stílus&lendület

pillanatkép 34

Edvi Péter a berlini Humboldt Egyetemen végzett 
az Állatorvosi Karon, még a kádári szocializmus 
évei alatt. Már egyetemista korában bekapcsoló-
dott a nemzetközi vérkeringésbe, konferenciákra 
járt, rangos szaklapokba publikált. Magyarország-
ra visszatérve a lehetőségei beszűkültek, szakmai 
kifogásai is voltak. Pedig az MTA legfiatalabb kandi-
dátusaként nyitva álltak előtte a nemzetközi szak-
mai élet kapui. Mikor 1982-ben, 34 évesen Német-
országba disszidált, a Hannoveri Egyetemen kötött 
ki. 1988-ban Hannoverből kezdte el szervezni az 
NDK-menekültek NSZK-ba jutását, majd egy meg-
rázó romániai élmény hatására 1990-ben megfo-
galmazódott benne a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat létrehozásának az ötlete. Miután a kórhá-
zi munka egész embert kívánt, végül úgy döntött, 
hogy otthagyja a kórházi munkát és önálló céget 
alapít. Speciális szakterülete a sav-bázis háztartás, 
az elektrolitterápia, vagyis az elsavasodott vagy 
ellúgosodott szervezet gyógyítása. Egyszemélyes 
cégében megteheti, hogy évente három-négy hóna-
pot Magyarországon töltsön, a MOL által is támoga-
tott  Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak szen-
telve idejét. S bár az ígéretes tudományos karrierrel 
felhagyott, olyannyira sikeressé vált, hogy a Gyer-
mekmentő Szolgálat elnökségében társaival együtt 
önkéntesként és szponzorként is dolgozik. Jelenleg 
is Hannoverben él, igen elfoglalt. A Stílus & Lendü-
let kinti irodájában érte el.

a nemzetközi gyermekmentő Szolgálat 
magyar egyesületének elnöke

Stílus&lendület: Tudna-e említeni néhány terüle-
tet, amivel foglalkoznak, illetve olyan torokszorító pil-
lanatot, ami Önt különösen megindította a munká-
ja során?
edvi Péter: Minden életmentő műtét torokszorí-
tó. Amikor elénk kerül egy gyerek, akinek szívműtét-
re, koponya- vagy éppen gerincműtétre van szüksé-
ge, akkor az emberben beindul a segíteni akarás. 
A nevelőszülői hálózatunk, az állami gondozott gye-
rekeket segítő programunk, vagy akár a gyermekélel-
mezési programunk önmagukban prózainak tűnhet-
nek, ugyanakkor torokszorító elgondolni, hogy vannak 
gyerekek, akik nem kapnak normális emberi törődést, 
és csak külső segítséggel kapnak esélyt egy élhető 
életre.  
S&l: Mintegy húsz éve működik a Gyermekmentő 
Szolgálat. Hogyan változtak Önök, hogyan változott 
a környezet? 
e. P.: 1989-ben alakultunk meg, egy időben a 
rendszerváltással. Mindenki lelkes volt, az em-
berek bármit megtettek a gyermekekért. Akkor 
Magyarországon még sok optimista, tenni vágyó 
ember volt. Ma már szkeptikus országban élünk. És 
ez a civil szervezetek életére is igaz. 20 éve főleg 
emberekkel voltunk kapcsolatban, ma már többnyire 
intézmények kötődnek hozzánk. Megnőttünk, nagyok 
lettünk, ennek az árnyoldalaival együtt. Rengetegen 
ismernek és keresnek bennünket, és ez persze sok-
kal nagyobb kihívást jelent. 
S&l: Hogyan érintette Önöket a gazdasági válság? 
e. P.: Rengeteg civil szervezet a túlélésért küzd, nem 
egy közülük kénytelen volt beszüntetni a működését. 
Szerencsére nálunk erre nem volt szükség, de azt mi 
is látjuk és tapasztaljuk, hogy az adakozókedv lan-
kadt. Sokkal nehezebb összegyűjteni a forrásokat, 
mint két évvel ezelőtt. Nálunk annyival könnyebb a 
helyzet, hogy a Szolgálatnál mindenki ingyen dolgozik, 
és az elnökségben sokan szponzorként is működünk, 
tehát nagyfokú az elkötelezettségünk.   
S&l: Mitől függ az emberek adakozókedve? Vajon 
csak a pénzügyi lehetőségeiktől? 
e. P.: Vagy van pénz vagy nincs. Ezt kár kerülgetni. 
ugyanakkor az is tény, hogy a magyar kormányzat az 
elmúlt években mindent megtett azért, hogy elvegye 
a cégek adakozókedvét. Korábban az adóból lehe-

tett az adomány néhány százalékát leírni, és azt egy 
jótékonysági intézménynek adományozni. Ma, ha egy 
gyógyszergyár gyógyszert akar adományozni, akkor 
25%-os áfát kell utána fizetnie. Ez nonszensz. Nem 
elég, hogy nem írható le az adóból, de még extra költ-
séggel is jár az adakozás. Ez egyetlen más országban 
sincs így: gyakorlatilag lassú halálra ítélik a civil szfé-
rát. Érdeklődtem is a Pénzügyminisztériumban, hogy 
miért büntetik így a civil szervezeteket. Azt a választ 
kaptam, hogy azért, mert a civil szférában rengeteg az 
adócsalás. Na de erre én azt szoktam mondani, hogy 
ez olyan, mintha a KRESZ-ben hoznának egy olyan 
szabályt, hogy a piros és a zöld lámpán áthaladókat 
egyaránt megbüntetik, mert sokan hajtanak át a piro-
son. Arról nem is szólva, hogy a civil szféra sok száz-
milliárd forintot takarít meg a költségvetésnek. 
S&l: Kik a legsegítőkészebbek? 
e. P.: Általában a szegény nyugdíjasok vagy az 
egyetemisták nyitottabbak, ők úgy segítenek, 
ahogy tudnak, javarészt önkéntes, akár kétke-
zi munkával – borítékolnak, összecsomagolják 
a segélyszállítmányokat, de olyan is van, hogy fordíta-
nak. A tehetősebbek többnyire kiválasztanak egy-két 
szervezetet, és azok mellett évekig kitartanak, nem is 
keresnek újakat. 
S&l: Tegyük fel, hogy én egy tehetős, segíteni vágyó 
ember vagyok, aki szívesen nyúl bele a zsebébe. Mit 
tanácsolna, hova forduljak? Merre segítsek? 
e. P.: Megadnám a számlaszámunkat (nevet.) De 
komolyra fordítva a szót, általában ilyenkor azt mond-
juk az adományozónak, hogy ő válassza ki azt a terü-
letet, ami közel áll hozzá. 
S&l: Volt-e az Ön életében olyan meghatározó 
élmény, amely a karitatív pálya iránt különösen fogé-
konnyá tette? 
e. P.: A szüleim példája mindenképpen meghatározó 
volt, és a már említett csegődi árvaház, ahová 1989. 
december 25-én jutottunk el Kövér Lászlóval, mikor 
a forradalom idején segélyszállítmányt vittünk a se-
besülteknek. Akkor bukkantunk a csegődi árvaházra, 
120 haldokló kisgyermeket találtunk ott. 6 gyermek 
a szemünk előtt halt meg, viszont 114 gyermeknek 
sikerült megmentenünk az életét. Ez az élmény örök-
re befolyásolta az életemet.

Barta Judit

Edvi Péter,



Edvi Péter,




