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Irány Szeged!
2006 után újra Szegeden rendezik meg a kajak-kenu
világbajnokságot, amelynek most különösen nagy a tétje, hiszen itt dől el, hogy kik lesznek azok a sportolók,
akik részt vehetnek a londoni olimpiai játékokon.
Öt évvel ezelőtt fantasztikus hangulatban, több tízezer
ember előtt került sor a versenyekre, amelyeken a mieink tizenkét aranyérmet szereztek. A legeredményesebb
a „Kajakkirálynő”, vagyis Kovács Katalin volt, aki hat
számban végzett az első helyen!
Kati újra ott lesz a magyar csapatban, akárcsak Vajda
Attila, ráadásul olimpiai bajnok kenusunk – szegedi
lévén – szó szerint hazai vizeken lapátol majd az újabb
sikerekért. Szívből drukkolunk nekik és az egész magyar
csapatnak!
A MOL évek óta támogatja Katit és Attilát, akik magazinunk oldalain mesélnek olvasóinknak arról, hogyan
készültek az év legfontosabb eseményére – reményeink
szerint az újabb magyar aranyesőre.
Augusztusban még javában tombol a nyár, s ehhez számos szabadidős programot kínálunk Önöknek. Gyümölcs- és gasztrofesztiválok, kerékpár- és túraútvonalak közül válogathatnak. Kínálunk hűsítő alkoholmentes
koktélokat és nyári olvasnivalókat is a forró napokra.
További szép, élményekben gazdag nyarat kívánunk!

Pánczél Andrea
magyarországi
kommunikációs igazgató

BRINGA-BANZÁJ
Bicikliút
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AUTÓS-MOTOROS HÍREK

Hibrid és Wankel-hajtás az új Mazdában
A japán autógyár évtizedek óta ragaszkodik a
forgótárcsás Wankel-motorokhoz, és a hírek
szerint ilyen kerül majd az új RX-9 sportkocsiba is. Azzal a nem elhanyagolható módosítással, hogy a fogyasztás csökkentése érdekében
a Toyotától átvett elektromos motorral hibridet
csinálnak az RX-9 modellből. 2013-ban kiderül,
milyen lett a végeredmény.

LCD kijelző a BMW-kben Az eddig csak
elvétve, az analóg kijelzők kiegészítéseként
használt LCD-technológia a jövőben alapvetés
lehet, ha egy BMW-modell műszerfaláról beszélünk. A német gyár mérnökei szerint több változatban is elkészíthetik a kijelzőt, amely például
sportüzemmódban más műszerek képét jeleníti
meg, mint szimpla városi használat során.

Hivatalos képeken a nyitott SLS Mercedes

A Mercedes a szeptemberi Frankfurti Autószalonon mutatja be legerősebb és legdrágább modelljének, a sirályszárnyas SLS AMG-nek nyitott változatát. A hivatalos képeket azonban már jóval korábban nyilvánosságra hozták a szépséges roadsterről. A tető 50 km/h sebességig menet közben is nyitható-csukható, és csupán három
litert foglal el a csomagtérből, azaz igen jól oldották meg a tárolását. Változatos a színválaszték is: fekete, piros
vagy bézs vászon feszülhet a fejünk fölött. Az autó menetteljesítménye nem változott a zárt változathoz képest:
a 6,3 literes motor ezúttal is négy másodpercen belül repíti százig a kocsit, a végsebessége pedig 320 km/h.

Milánóban debütál
a Honda Crosstourer

2010 novemberében, a milánói EICMA szakkiállításon mutatta be a Honda a V4
Crosstourer névre hallgató motorjának prototípusát. Akkor még csak egyetlen darab
létezett az új kétkerekűből, egy évvel később azonban már a hivatalos bemutató is megtörténik. Az új modell a VFR1200F alapjaira épül, annak 1200 köbcentis,
170 lóerős (10 000 ford./perc) V4-es blokkját építik be egy kényelmes, magas ülésés kormánypozíciójú túravázba. A Honda ezzel a géppel méltó kihívó lehet a BMW,
Yamaha és Ducati uralta igen színvonalas szegmensben.

Hétköznapi modellel készül a Lamborghini
Nem megy az Audi a Formula–1-be
A német autógyár évtizedek óta rendkívül sikeres a sportautós szakágakban (rali, DTM, megbízhatósági versenyek), így természetes, hogy
évről évre előkerül a téma, hogy beszáll az F1-be
is. A cég motorsportért felelős első embere most
kategorikusan kijelentette, hogy az Audi nem
megy az F1-be, mert a többi szakágnak sokkal
nagyobb hasznát veszik az utcai autók fejlesztésében.

Saab terepjáró Mexikóból

A válságból lassacskán kilábaló, új tulajdonost kapó Saab végre jó híreket is hallat magáról: a mexikói Ramos
Arizpében megkezdődött a 9-4X sorozat modelljeinek gyártása. A hobbiterepjáróba nagy, 2,8 és
3 literes (265 és 300 lóerős) benzines motorok
kerülnek, és az eddigi információk alapján az európai piacon sem forgalmaznak majd dízelváltozatot.

Négyszer ennyi Volt kell Amerikának
A GM hibridjéből, a Chevrolet Volt/Opel Ampera
modellből 2011-ben 16 ezer darab készül majd.
A megrendelések azonban olyan ütemben özönlenek, hogy a GM közel négyszeresére növeli gyártósora kapacitását, így 2012-ben már 60 ezer
Volt hagyhatja el a szerelőcsarnokokat.
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A kis sorozatszámban gyártott, de nagyon drága szupersportkocsik után a Lamborghini megjelenhet a hétköznapi(nak tűnő) utcai autók piacán is. Az olasz céget tulajdonló Audi egyik első
embere, Stephan Winkelmann
árulta el a brit hírügynökségnek, hogy tervezési stádiumban van egy hétköznapi
használatra szánt, négyajtós
családi vagy éppen hobbiterepjáró modell. Az autót 2014
előtt aligha mutatják be, addig
pedig lehet találgatni, hogy hasonlít-e majd a
képünkön látható Estoque-tanulmányra?

Darth Vader
a Volkswagen-gyárban

A Volkswagen legújabb és legmodernebb gyárát május utolsó
napjaiban adták át az amerikai Chattanoogában. A megnyitó sztárvendége a Csillagok háborúja filmek egyik főszereplője, Darth Vader volt. A „sötét
nagyúr” persze tréfás formában jelent meg: a Darth Vader-szerelést viselő
kisfiú a februári amerikaifutball-döntőre, a Super Bowlra készített reklámban debütált, amelyben „gondolatátviteli” próbálkozására (némi apai segítséggel) reagál
a család új autója. A „mini” Darth
Vader annyira népszerű
lett, hogy ezúttal újabb szerepet
kapott. Az 5,6 millió négyzetméteres üzemben egyébként évente
mintegy 150 ezer Passat készül
az amerikai piacra.

AUTÓS-MOTOROS HÍREK

Itt az új Audi A6 Avant

A német autógyártó bemutatta legnagyobb kombiját, amely külsőre ugyan csak néhány részletben tér el az elődjétől, belül azonban változott annyit, hogy felkeltse az érdeklődésünket.
A 4,93 méter hosszú és 1,87 méter széles autóban hatalmas a belső tér, elöl és hátul is főúri
kényelmet élvezhetnek az utasok. A nagyobb méretek ellenére az új modell 70 kilóval könnyebb
lett. Az alapmotor kétliteres, négyhengeres, 170 lóerős TDI, amely
mellett lesz még háromféle a 3.0 TDI-ből, illetve egy 204 és egy
300 lóerős benzines is. Nyár közepén már meg is kezdődött
az új A6 Avant forgalmazása.

Kia Cee’d:
érdemes lesz odafigyelni

A koreai gyártó az év második felére teljes modellváltást
tervez, melynek részleteit már elkezdték „csöpögtetni” a
sajtóban. Az eddigi legmeglepőbb információ, hogy a Kia
célba vette a szinte érinthetetlennek
tűnő Volkswagen Golf hegemóniáját.
Azon belül is a GTI-re fenik a fogukat
a koreaiak, a hírek szerint 1,6 literes, 200 lóerős, közvetlen befecskendezésű turbómotort építve az új
Cee’d orrába. Az biztos, hogy árban
és fogyasztásban (bár utóbbiban
nagyon jó a Golf) is állja a versenyt a
Kia, a kérdés csak az, hogy a formatervben rá tudnak-e licitálni az igen
jól sikerült új Golfra.

Ünnepi óriásrobogó
a Yamahától

A gyorsasági motoros versenysorozatban eltöltött
50. idény alkalmából a Yamaha meglepte saját
magát – és egyelőre csak japán vásárlóit – egy
limitált modellel: a T-Max 500 óriásrobogó retrós,
‚
a 80-as évek nagy yamahás sikerkorszakát idéző festést kapott, új, sportosabb hangolású futóművet és egy matricakészletet, hogy teljes legyen
a versenypályák élménye. A motorhoz nem kellett
nyúlni, mert a 499 köbcentis, kéthengeres, négyszelepes a maga 43 lóerős teljesítményével és
46,4 Nm-es nyomatékával mindenféle beavatkozás nélkül az egyik legerősebb a mezőnyben.

E-Type: az a lényeg, hogy van

A Jaguar- és általában a sportkocsigyártás történetének egyik legszebb és legsikeresebb
modellje volt az E-Type, amelyet most egy angol manufaktúra, az Eagle támasztott föl. Az új
modell külsőre szinte tökéletesen megegyezik az 1960–70-es években gyártott modellel. Ám
nagyobb, 4,7 literes, soros hathengeres motort kapott, amely 310 lóerőt és 460 Nm nyomatékot ad le, így öt másodpercen belül gyorsítja százra az éppen egytonnás autót. A végsebessége
258 km/h, de az E-Type olyan sportkocsi, amellyel még lassan menni is páratlan élmény.
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BIZTONSÁGOS VEZETÉS
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J ELEN SZÁMUNKBAN FOLYTATJUK A JÁRMŰVEZETŐKNEK SZÁNT
SOROZATUNKAT, MELYBEN ÚJABB 5 OLYAN TANÁCCSAL ISMERKEDHETNEK MEG ,
AMELYEK SEGÍTSÉGÉVEL ELKERÜLHETIK A VESZÉLYES HELYZETEKET AZ UTAKON .
1. Osszuk meg az utat a tehergépkocsikkal!
Hagyjunk számukra elegendő helyet. A teherautók olyanok, mint egy tengerjáró hajó – hatalmas energiával
–, amely az utakat járja. Ha mögöttük haladunk, tartsunk nagyobb követési távolságot (legalább akkorát,
amekkorát a gépkocsi 3 vagy inkább 4 másodperc alatt
megtesz), annak érdekében, hogy több időnk legyen
a reagálásra és jobban belássuk az előttünk lévő utat.
Legyünk óvatosak, mivel a tehergépkocsik egyes manőverei nehézkesebbek és több időt igényelnek.
2. Hagyjunk nagyobb helyet az úttest szélén
álló járművek mellett azok kikerülésekor!
Ha az úttest szélén leállított gépkocsit látunk (meghibásodott jármű, rendőrautó stb.), szenteljünk neki
nagyobb figyelmet. Amennyiben szükséges, lassítsunk
és húzódjunk jobban balra, hogy senkit se veszélyeztessünk. Legyünk óvatosak abban az esetben is, ha
előttünk egy fékező teherautó halad.
3. A hegyvidéki utakon vezessünk
rendkívül türelmesen!
Sokunk számára ismert az a szituáció, amikor hegyvidéki, szerpentines utakon egy gépkocsi mögött végtelenül
hosszúnak tűnő ideig csigalassúsággal haladunk.
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Ez alaposan próbára teszi a türelmünket. Ha ilyen
helyzetbe kerülünk, legyünk rendkívül türelmesek és
csak akkor előzzünk, ha elegendő hely és idő áll a rendelkezésünkre. Amennyiben mi magunk ülünk egy lassú jármű kormányánál, tegyük lehetővé a mögöttünk
haladók számára, hogy minél biztonságosabban megelőzhessenek.
4. A veszély bal felől közelít!
A kereszteződésekbe való behajtáskor közvetlen
veszélyt jelentenek a bal oldalról érkező járművek.
Ezért először nézzünk balra, azután jobbra és utána még egyszer balra. A piros lámpát figyelmen kívül
hagyó „vezetők” átlagosan négy másodperc elteltével
a piros jelzés beállta után hajtanak át a kereszteződésen. Egy ilyen balesetet nyilván senki sem szeretne
elszenvedni. Ha tudatosítjuk, hogy az autósok többsége a sárga jelzést azzal azonosítja, hogy elérkezett az
idő arra, hogy „a gázra lépjen”, máris világossá válik

számunkra, hogy miért olyan veszélyes a kereszteződésbe való behajtás.
5. Összpontosítson a vezetésre!
Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy „robotvezetői üzemmódba” kerüljünk a volán mögött. Különösen az általunk jól ismert és gyakran használt
útszakaszokon szoktunk vezetés közben önkéntelenül másra gondolni. Ezt az állapotot ugyan nem tudjuk teljesen kizárni, de fel tudjuk ismerni, hogy gondolatainkat újra a vezetésre összpontosítsuk. Ne
hagyatkozzunk arra, hogy más autóvezetők jobban
összpontosítanak – ők is ugyanolyan járművezetők,
mint mi vagyunk.

LENDÜLETBEN

M  


Vágjon bele egy életre szóló kalandba
a MOL-lal! Gyűjtse a matricákat, és
szerezze meg a svájci minőségű Victorinox
termékeket akár 60% kedvezménnyel!
Részletek: mol.hu/victorinox
Így készült a reklámfilm:

MITŐL JÓ AZ ÜZEMANYAG? HOGYAN SPÓROLHATNÉK? MITŐL MEGY JÓL
AZ AUTÓM? MÁR MEGINT SOKAT FOGYASZT, PEDIG A PIACON LEGJOBBNAK
REKLÁMOZOTT ÜZEMANYAGOT TANKOLTAM! A LEGOLCSÓBB HELYEN TANKOLOK,
ÉS NEM VOLT PROBLÉMÁM AZ ELMÚLT ÉVBEN! – ILYEN ÉS MÉG SZÁMOS HASONLÓ
KÉRDÉS, AGGÁLY MERÜL FEL AZ AUTÓSBAN GÉPJÁRMŰVE HASZNÁLATA SORÁN.
Az üzemanyag akkor jó, ha teljesíti a vevő elvárásait: azaz könnyen elérhető és rendelkezésre áll,
a jármű elindítható és sokáig használható vele, vagyis
üzembiztos, illetve nagy távolságok megtételére alkalmas, ha beletöltjük a járműbe. Ezen elvárások teljesülését a szabványok teszik lehetővé, amelyek rögzítik
az üzemanyagok tulajdonságait, fizikai paramétereinek korlátait. A szabványokban foglalt paraméterek az
üzemanyaggyártás és a felhasználás, valamint a környezetvédelem technikai lehetőségeinek és követelményeinek kompromisszumai révén fogalmazódtak meg.
A szabvány által meghatározott korlátoknak való megfelelés az a minimális elvárás, aminek meg kell felelni
minden üzemanyagnak, amely forgalomba kerül.
A járműgyártók pedig előírják, hogy az egyes járművek
melyik szabványos üzemanyaggal működtethetők. Például a benzinmotoros járművekre a legjellemzőbb előírás, hogy az MSZ EN 590-es szabványnak megfelelő
minimum 95-ös oktánszámú benzinnel üzemeltethetők.
Ha a használt üzemanyag bármely jellemzője ezeknek
a szabványos kritériumoknak nem felel meg, akkor ne
lepődjünk meg, ha nem teljesülnek a vevői elvárásaink.
Az autónk fogyasztására sok tényező hatással van és
ezeken keresztül mi is tudjuk csökkenteni a fogyasztást. Az otthoni „egypedálos mérések” megbízhatósága, visszamérhetősége rendkívül bizonytalan, a forgalmi
helyzetek hatásait nem lehet kiszűrni. Egy piros lámpa
vagy egy lassabb autó előttünk akár több százalékkal is
befolyásolhatja a mért fogyasztást. Nem is beszélve a

hőmérsékletről, amely különösen benzinüzemű járműveknél szintén százalékos nagyságrendben van hatással a jármű fogyasztására. A jármű elektromos berendezései is sokat elfogyaszthatnak a haladásra szánt
benzinünkből, egy teljes kapacitáson üzemelő légkondicionáló akár 12-15% üzemanyag-növekedést okozhat.
De kimérhetők például a reflektorok, ködlámpa vagy
a hátsóablak fűtésének hatásai is a fogyasztásra.
A járművek jó hidegindíthatósága alapvető követelmény, amely folyamat nagy mechanikai terhelést jelent
a motornak és igénybe veszi az elektronikus rendszert is. A sikeres elindulás feltétele a jármű megfelelő
műszaki állapotán kívül az is, hogy az üzemanyag tartalmazzon könnyen párolgó alkotókat is, hogy kialakulhasson a gyulladásképes levegő-benzin keverék. Ezen
alkotók minimális mennyiségét szabvány rögzíti, hogy
biztonságos legyen az indulás. Ha az üzemanyag nem
rendelkezik szabvánnyal és a jármű nincs felkészítve,
amelyre jó példa a nem megfelelőn formulázott magas
etanoltartalmú üzemanyagok nem FFV-járművekben,
akkor számítsunk rá, hogy az indulás nagyobb megterhelést jelent a jármű számára.
Ha az üzemanyag nem felel meg a szabvány előírásainak, az hosszabb távon jelentős kockázatokat jelent,
ami adott esetben egy motorgenerálban vagy katalizátorcserében realizálódva jelentős terheket ró a tulajdonosra. De hát hogyan ellenőrizhetjük, hogy az üzemanyag
biztosan megfelel-e a szabvány előírásainak?
Praktikusan a mindig ezen
előírásoknak megfelelő,
vagy azon túlmutató üzemanyagot gyártónak a termékét
tankoljuk, aki nem teheti meg,
hogy az előírásoknak nem
megfelelő terméket forgalmaz, tehát bízzunk benne.
Ez a bizalom hosszabb távon
biztosan megtérül.
Vajon mitől kiemelkedőek
a MOL által gyártott és
forgalmazott üzemanyagok?
A motorhajtóanyagok előállí-

tása a legkorszerűbb technológiai színvonalat képviselő kőolaj-finomítókban történik, ahol a gyártás minden
lépését végigkíséri a gondos minőség-ellenőrzés és
ez az ellenőrzés a terméket továbbkíséri egészen
a fogyasztóig.
Az élenjáró üzemanyag-forgalmazók a fogyasztó elvárásait legjobban tükröző minőség folyamatos eléréséért,
az autóipar közvetlen ajánlásait, a WWFC-t is felhasználva dolgoznak.

WWFC – World Wide Fuel Charter:
Az autóipar 80 legnagyobb szereplője (VW-csoport,
Mercedes, BMW, PSA, FIAT, GM, Toyota, Ford,
BOSCH stb.) által összeállított, az autók számára
legmegfelelőbbnek tartott üzemanyag-minőség
elvárásainak rendszeresen frissülő gyűjteménye.

Az ezeknek az ajánlásoknak a figyelembevételével
gyártott benzin és gázolaj, a szabvány előírásain túl
– természetesen annak minden pontját betartva –
az egyre fokozódó fogyasztói elvárásoknak is megfelel,
ami további biztonságot ad a fogyasztó számára.
Így, aki a MOL-nál tankol, biztos lehet benne, hogy gépjárműve télen-nyáron, hosszú távon eljuttatja a kívánt
helyre még hosszú ideig: problémamentes működést,
kiváló menetviselkedést és gyorsulást, takarékos
üzemeltetést fog elérni.
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HA KELL, REPÜL A LAPÁT. MÁSKOR ELÉG EGY JÓ SZÓ, VAGY
A HALLGATÁS. A FELKÉSZÜLÉSNEK BIZONY ÁRNYOLDALAI IS VANNAK.
KOVÁCS KATALIN ÉS VAJDA ATTILA OLIMPIAI BAJNOKOK – PONTOSAN
TUDJÁK, MILYEN ÚT VEZET A A LEGJOBBAK KÖZÉ. AZ IDEI ÉV
„CSÚCSTÁMADÁSA” AUGUSZTUSBAN LESZ. A SZEGEDI KAJAK-KENU
VILÁGBAJNOKSÁGON.
Egy hajó. Meg még egy hajó. Egyelőre még nem ringanak a szegedi Maty-éren – persze valójában nem is fognak,
hiszen nem egy hétvégi kikapcsolódásra készülnek. Sem a hajók, sem a tulajdonosaik.
Egy olimpiai bajnok. Meg még egy (kétszeres) olimpiai bajnok. Vajda Attila és Kovács Katalin az augusztusi szegedi világbajnokságon hazai környezetben bizonyíthatják ismét kiválóságukat. Mindketten otthon vannak Szegeden.
Vajda a szegedi klub versenyzője, s a hazai pálya kifejezetten inspirálja. „Itthon, megszokott környezetben
még többet tudok kihozni magamból. Ám ahhoz, hogy így legyen, kell a jó forma és a mentális felkészülés. Utóbbi még fontosabb így, hogy augusztusban Szegeden lesz a világbajnokság. A győzelemhez nem elég a fizikai állóképesség, kell hozzá az is, hogy előtte jó sokszor fejben is
lejátssza az ember, mi várhat rá. El kell képzelni, többször végig kell menni a pályán gondolatban, fel kell készülni a váratlan pillanatokra. Arra például, hogy hogyan állsz fel,
Kovács Katalint nem véletlenül nevezik Kajakkirálynőmondjuk egy vesztett helyzetből. Egy futamon bármi történhet, s neked tudnod kell,
nek. 2002 óta eddig 30 világbajnoki aranyérmet szerhogyan kell a nem várt eseményekre reagálni” – mondja Vajda Attila.
zett, amellyel a világ legeredményesebb női kajakosáGörcsösséget, túlzott izgalmat egyik sportolón sem érezni, pedig tudjuk jól, a hazai
nak számít. Emellett kétszeres olimpiai és 25-szörös
pálya bizony képes gúzsba kötni néhány versenyzőt. „Szeretek itthon versenyezni,
Európa-bajnok, számtalan ezüst- és bronzérem tulajSzegeden mindig jó a hangulat, mi pedig bent, a vízen is érezzük a közönség morajdonosa. 2002-ben és 2003-ban az Év női sportolójálását, s azt, hogy sokan szurkolnak nekünk. Jó érzés örömet szerezni a drukkereknak választották hazánkban. Különös „ismertetőjele”,
nek! Ráadásul a szegedi, szerintem, a világ legjobb pályája, mert reális pálya, külön
hogy a szökőnapon, vagyis február 29-én van
felevezősáv van a vízen, és a szél is csak ritkán befolyásolja igazán a küzdelmet” –
a születésnapja.
teszi hozzá Kovács Katalin.
Ő már csak tudja, hiszen ezen a pályán szerezte élete első felnőtt-világbajnoki aranyérmét
(még 1998-ban), hogy aztán öt évvel ezelőtt, szintén ezen a pályán taroljon: a 2006-os vb-t
Kovács Katalin hat (!) vb-címmel zárta. Párhuzamot persze nem akar vonni a korábbi és a mostani
világverseny között – egész egyszerűen azért, mert nem szeret így tenni. Erőt ugyan merít a múltból, sőt,
mostanában az is előfordult, hogy megnézte felvételről a régi versenyeket, ám részéről ennyi a múltidézés.
Hátrafelé amúgy sem mindig érdemes nézni.
Kovács Katalin sem teszi. Feszültség nincs a hangjában, érzelem annál több. De ő ilyen. És igazi nő,
még ha ezt a komoly fizikai felkészültséget igénylő sportágat is űzi. Ám igazi nő létére sem hisztivel vezeti le
a felgyülemlő feszültséget – ha egy családtag, egy barát meghallgatja őt, már megnyugszik.
Ellentétben Vajda Attilával, aki néha bizony arra „vetemedik”, hogy dühében eldobja a kezéből
a lapátot.
„Minden élsportoló egyre hisztisebbé válik a korral. Az évek előrehaladtával átél sok mindent, nőnek
vele szemben az elvárások, s ha valahol, valamelyik világversenyen nem te vagy a legjobb, az bizony
már sokaknak csalódás” – kesereg Vajda. „Ha minden összejön, képes vagyok elnőiesedni bizonyos

Kovács Katalin
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I RÁNY SZEGED
MOL kajak-kenu vb

Az idei kajak-kenu világbajnokságot – amelynek a MOL a névadó szponzora –
augusztus 17–21. között rendezik meg Szegeden, a felújított Maty-éri Nemzeti
Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központban. Több mint 90 ország mintegy 2000
versenyzője indul a világbajnokságon, amely a 2012-es londoni olimpiai játékok
kvalifikációs viadala is egyben. Szeged 1998-ban és 2006-ban is házigazdája volt
már a világbajnokságnak, öt éve a magyar válogatott csodálatos eredményt elérve
12 aranyérmet szerzett.
További információ és jegyrendelés: www.szeged2011.hu

Vajda Attila
Fotó: Mag yar Ka

jak-kenu Szövetsé

g

„JÓ ÉRZÉS

ÖRÖMET SZEREZNI

A DRUKKEREKNEK!”

A szegedi Vajda Attila nevét a 2004-es, athéni
olimpián ismerte meg a sportvilág, amikor kenu
egyes 1000 méteren harmadik helyezést szerzett.
A 2006-os szegedi vb-n szintén harmadik, ám 2007-ben
Duisburgban világ-, 2008-ban, Pekingben pedig már olimpiai bajnok lett. Pekingi sikere azért is felejthetetlen, mert
hosszú napok várakozása után ő szerezte meg a magyar
csapat első olimpiai aranyérmét, nem
csoda, hogy az esztendő végén őt
választották az Év férfi sportolójának. „Szabadidejében” sárkányhajózik, korábban pedig Pusztamérges megyei III-as
focicsapatát is erősítette. 2011-ben
az önkéntesség egyik
hazai nagykövete.
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H AJRÁ, M AGYAROK!

„ITTHON, MEGSZOKOTT
KÖRNYEZETBEN MÉG
TÖBBET TUDOK

KIHOZNI MAGAMBÓL.”

Fotó: Mag yar Ka

szempontból. Hogy ez mit jelent? Bedurcizom – ma
is eldobtam az edzésen a lapátomat. Néha baromi
mérges tudok lenni. Magamra, a világra, mindenre!
Szerencsére képes vagyok ezt az idegességet gyorsan levezetni. Az egyébként rosszabb, ha az edzőm
hisztisebb...”
Egy olimpiai bajnok. Meg még egy olimpiai bajnok.
Mindketten hordoznak múltbeli rossz pillanatokat.
Mint mindannyian.
Vajda kellemetlen emléke éppen a 2006-os szegedi
világbajnoksággal kapcsolatos. Pontosabban, a versenyt megelőző felkészüléssel. Ötvenegy nappal a
rajt előtt majdnem ellehetetlenítette az indulását egy
üvegajtó. Végül ugyan az évi szereplése és pályafutása nem tört meg – az üvegajtó annál inkább –,
Attila jobb bokája azonban megsérült: az üveg átvágta az ínszalagot és az artériát is. Többórás műtét és
többhetes küzdelem következett. „Az pokoli volt, igazi küzdés” – emlékszik vissza arra az időszakra.
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Meg persze a mindezek után, drámai csatában (kenu
egyes ezer méteren) megszerzett világbajnoki bronzéremre. Arra azért már mosolygósabban.
Kovács Katalinnak viszont csak az egyik szeme
nevet, ha visszagondol a pekingi olimpiára. Arra a
versenyre, ahol az egyes bizony nem úgy sikerült,
ahogyan szerette volna. Túl sok ideje nem maradt
arra, hogy magába zuhanjon, mivel várt rá még egy
párosverseny (és egy aranyérem, az oldalán Janics
Natasával), ám nem tagadja: negyven perc alatt a
mélypontról állt fel – s tért haza olimpiai bajnokként.
Átélték már mindketten, milyen veszíteni, és milyen
győzni. Igazán nagy téthelyzetben is. Abszolút esélyesként. Hogy Szegeden, a világbajnokságon mindkettejüktől mindenki aranyat vár, egyértelmű. Nyilvánvaló, hogy ők is erre készülnek. Arra, hogy ismét
átéljék az elsőség mámorító érzését. Hogy átéljék:
a tiszteletükre szól a Himnusz. Hazai pályán, magyar
közönség előtt.

jak-kenu Szövetsé

g

Ezért dolgoznak nap mint nap. Ezért töltenek órákat
a vízen. Nap mint nap. S ezért küzdenek az edzőteremben is. Mindennap. Na és persze azért, hogy egy
év múlva, a londoni olimpián ismét a legjobbak legyenek. „Ha azt kérdezi, mi jut az eszembe London kapcsán, azt felelem: még semmi. Mostanában sokan
szeretnék eszembe juttatni az olimpiát. De addig
még rengeteg feladat vár rám. Többek között augusztusban, Szegeden” – mondja Kovács Katalin.
„Hogy mi lesz jövőre Londonban? Ez nem nehéz kérdés: olimpia! De addig még bőven van más dolgom.
Néha-néha persze eszembe jutnak a játékok, ám
jelen pillanatban még másra kell koncentrálnom” –
hárítja el Attila is a jövő évi olimpiával kapcsolatos
kérdést.
Mindketten pontosan tudják, mit akarnak. Azt is, mit
kell tenniük azért, hogy elérjék álmaikat. Motiváltak.
Erősek. Céltudatosak. Ők a kajak-kenu rocksztárjai.
Kovács Erika

MESEJÁRGÁNY

N  
A KIRÁLY
M ÁRMINT HA KERÉKBŐL ENNYI VAN AZ EMBER ALATT, MEG PERSZE , HA A KÉT KERÉK KÖZÖTT
VAN EGY JÓFAJTA ROBBANÓMOTOR . A NYÁR UGYANIS NEM AZ AUTÓRÓL SZÓL – HACSAK
NEM KABRIÓ –, HANEM A MOTOROZÁSRÓL . A SZABADSÁG MÁMORÍTÓ ÉRZÉSE
A HÍRESSÉGEKET IS MAGÁVAL RAGADJA , SZÁMTALAN HOLLYWOODI SZTÁR ÉS ÉLSPORTOLÓ
VÁLASZTJA AUTÓ HELYETT A SOKKAL VAGÁNYABB MOTOROZÁST. Í ME , NÉHÁNY KÖZÜLÜK !

David Beckham
– Confederate F131
Hellcat Combat

Az angol labdarúgó-válogatott egykori kapitánya, aki jelenleg a Los Angeles Galaxy csapatában futballozik, nemcsak az autókat, hanem
a motorokat is nagyon szereti. A két legnagyobb
gépet, a Harley V-Rod-ot és a Ducati Monster 1100-at
csak versenypályán használja. A 2010 novemberében birtokába került legújabb szerzeménnyel viszont magabiztosan gurulhat végig a kaliforniai tengerparti utakon. Az 1991-ben alapított
Confederate manufaktúra kis szériában (évente néhány tucat
motort készítenek) gyártott különlegessége teljes egészében kézi munkával készül, a motor, a
tank, a kormánymű, azaz
minden a gondos mesterek kezét dicséri. A 149
lóerős motor nem gyerekjáték, Beckham is jobban
teszi, ha csak óvatosan
húzza a gázt.

MOL Motoros Angyalok
A MOL fontosnak tartja a biztonságos, balesetmentes közlekedést,
ezért a vállalat 2010-ben létrehozta Motoros Angyalok nevű csapatát,
amelynek tagjai az ország legnagyobb motorostalálkozóin, fesztiváljain segítik hasznos tanácsokkal és a mindennapi motorozáshoz szükséges eszközökkel (pl. szerszámokkal, kenőanyagokkal) a résztvevőket.
Az Angyalok és hoszteszeik 2011 nyarán sem pihennek, programjukról részletesebben tájékozódhat a MOL honlapján.
http://www.mol.hu/hu/autozzon_velunk/aktualis_ajanlataink/
motoros_angyalok/
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Gianni Annoni – Vespa 300

A televíziós műsorvezetőként és étterem-tulajdonosként is
sikeres Gianni 1994-ben jött Magyarországra a Közgazdasági
Egyetem ösztöndíjasaként. Kezdetben csak vendég volt showműsorokban, azonban a mindig mosolygós, közvetlen fiatalember gyorsan népszerű lett, és hamarosan saját műsorokat
kapott a kereskedelmi televíziókban. Közben az olasz gasztronómia magyarországi népszerűsítésében is dolgozik: éttermet nyitott és főzőiskolát vezet.
Szenvedélyes robogós, azonban egy, az édesanyjának tett ígéret miatt soha nem vezet nagy
motort. „Talán elmondhatom, hogy egyike voltam azoknak, akik elindították a robogós
őrületet Magyarországon, és közkedveltté tették a Vespákat. A zsúfolt városokban
a robogó gyorsabb, kényelmesebb és környezetkímélőbb, mint bármilyen autó.”
250-es Vespáját éppen most készül egy
300-sra cserélni, mint mondja, azzal már
gond nélkül le lehet ugrani akár a Balatonhoz is.

MESEJÁRGÁNY
MESEAUTÓ

Keanu Reeves
– Norton Commando 850

A Mátrix-filmek (és persze több más mozisiker) sztárja talán a legismertebb motoros arc egész Hollywoodban. Egyetlen autója van (egy Porsche
Carrera C4), azonban mintegy fél tucat motorja. A Moto Guzzi és a Harley Davidson mellett két angol matuzsálem a nagy kedvenc:
a Norton cég 1972-es Commando Combat
darabja, és a két évvel később készült,
850 köbcentis Commando. Az elképesztően
vagány motor kiválóan passzol Reeves nem
éppen álomgyári stílusához, hiszen ő maga
sem barátja a konvencióknak, és egyre inkább
kilóg Hollywood kissé egysíkú sztárgyárából.

Kammerer Zoltán – Simson SB51

A háromszoros olimpiai és világbajnok kajakos a sportág történetének egyik legsikeresebb magyar versenyzője. A váci születésű sportoló Gödön kezdett evezni, hogy
aztán az akutális korosztályos mezőny leigázását követően a 2000-es sydneyi olimpián 22 évesen a K2 500 és a K4 1000 méteren is vezérevezősként segítse győzelemhez a magyar egységet. Utóbbi csapattal négy évvel később egyedülálló
bravúrként megvédte címét. „Kamera” híresen nagy autó- és motorbolond: saját
bevallása több, különbözőbb típusú autója is van. És persze a motorok is: az első,
önerőből összerakott Romet, majd a Simson után ma
már japán speedmotorokon élvezheti az igazi sebességet.
„Régen volt nagyobb motorom is, most azonban saját magam építek egy olyan
gépet, amilyet mindig is szerettem volna. Egy Simson SB51-et fogok átalakítani:
spéci kipufogó, új enduróblokk, és a váltót is teljesen átalakítom. Elől-hátul kockalámpák lesznek rajta - gyönyörű lesz, ha egyszer elkészül.”

Vanessa Marcil
– Ducati Monster 695

A General Hospital (Városi kórház), a Las Vegas
és a Beverly Hills, 90210 című sorozatokból világszerte ismert színésznő 1992-ben került be az
akkor már legendás, 1968 óta képernyőn lévő
Városi kórház szereplőgárdájába, ahol kisebbnagyobb megszakításokkal azóta is látható.
A mexikói apától és a francia–olasz–portugál felmenőkkel büszkélkedő, de már Amerikában született anyától származó színésznő időnként a
mozivásznon is látható, legismertebb szerepe
talán a Sean Conneryvel és Nicolas Cage-dzsel
forgatott A szikla című filmben volt. Egy éve
ment feleségül a CSI: NY című sorozat egyik
szereplőjéhez, így most alkalmasint New Jerseyben élnek, ahol rendszeresen végigrobog a
városon a nem éppen kicsi és nőies, közel 100
lóerős fekete Ducatijával.

Brad Pitt
– BMW F800 GS

A méltán ünnepelt hollywoodi sztár motorjáról és motorozási
szokásairól szinte bárki beható információkhoz juthat, ugyanis a színész Amerikán kívül is előszeretettel ül motorra. Felesége, Angelina Jolie filmjének budapesti forgatásán is két
keréken járta a várost. A választása akkor egy 800 köbcentis kis túramotorra esett. A BMW F800 GS azonban nem csak
városban ideális útitárs, hosszabb
kalandokra is bátran vállalkozhatunk a kellően nyomatékos (83 Nm) és gazdaságos fogyasztású (5,2 liter/100 km)
motorral. A géphez ideális csomagtartó dobozok rendelhetők, így akár többnapos
túra is könnyedén letudható vele.

SZTÁRTESZT

„Fiatal vagyok, pozitív
szemlélettel, azaz
mindig reménykedem,
és objektíven
próbálok dönteni.”
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N AGY E RVIN

M EGGYŐZŐDÉSEM , HOGY AZ ORSZÁG ELVESZÍTET T EGY OLIMPIAI BAJNOK SPORTOLÓT –
ELLENBEN NYERT EGY JÓ SZÍNÉSZT. TILOS AZ ÁLTALA MEGFORMÁLT SZÍNPADI VAGY FILMES
KARAKTEREK MÖGÉ BÚJTATNI : N AGY E RVINBEN ÖT VÖZŐDNEK A SZEMÉLYISÉGEK .
A VÉGEREDMÉNY? EGY ŐSZINTE , SZÓKIMONDÓ FIGURA .
Stílus&Lendület: Mindenevő maradt a sportban?
Áprilisban Fenyő Ivánnal karöltve megnyertek egy szezonnyitó, exkluzív balatoni vitorlásversenyt a kajakos
Kammerer Zoltán – Kucsera Gábor duóval szemben.
Nagy Ervin: Párosban nehéz őket megverni... Őszintén szólva, a vitorlázással gyerekcipőben járok, de
meg akarom tanulni. Hébe-hóba focizok, mostanában a leggyakrabban teniszezem.
S&L: Középkorszakos szenvedély a fehér sport vagy
vannak előzményei?
N. E.: Édesapám, aki egész életében focizott, negyvenévesen a baráti körével kitalálta, hogy teniszezni
fognak. Nagyon vegyes társaság jött össze Dunaújvárosban: takarító, nőgyógyász, autónepper – meglehetősen eklektikus közösség. Ha a meccsek idején apám felügyelt rám, magával vitt. Néztem őket,
aztán az unalom a fal elé parancsolt, egyedül ütöttem a labdát.
S&L: Hódoló és szurkoló is egyben? Leül a televízió
elé egy izgalmasnak ígérkező parti miatt?
N. E.: Előfordul, de nem vagyok mániákus alkat – ezen
a téren a szakmám volt a kivétel. Aki szakbarbár, az
nem lát ki önmagból. Ettől függetlenül kedvenceim
azért akadnak, teljesen Federer-párti vagyok.
S&L: Mert néhány arcvonásában emlékeztet a svájci
csillagra?
N. E.: Vicces, szerintem egyáltalán nem hasonlítok rá.
S&L: Akkor a játékstílusa miatt?

N. E.: Jó lenne, ha annyiféle módon ütném a fonákot,
mint Roger Federer. Ámulatba ejt az az elegancia,
az a könnyed sokoldalúság, ami rá jellemző. Közben
úgy fest, nincs már, ami spannolja, elfogyott a motiváció, kiszámíthatatlanul játszik – már nem érdekli, ha veszít. Nem csinál belőle nagy ügyet. Valahol ez
is káprázatos. Ő gyönyörűen megtanulta feldolgozni a kudarcot… Én nem tudok ilyen szépen veszíteni,
töröm az ütőket. Wimbledonban már több ezer font
büntetést fizettem volna, annyiszor odavertem az
ütőt. Rossz szokás. A génjeimben van.
S&L: A hirtelenség, a forrófejűség?
N. E.: Apám temperamentumos ember. Néha átfut az
agyamon, talán a teniszben is vittem volna valamire,
ha időben elkezdenek velem foglalkozni.
S&L: Bánja, hogy nem műanyagon, salakon vagy
füvön teljesedett ki, hanem a színház deszkáin?
N. E.: Egyáltalán nem. Mindenkinek megfordul a fejében, számvetést készít arról, hogy gyerekként mi
mindenhez volt talentuma. Aztán passz. Egyébként
a Margitszigeten is gyakran megfordulok, szigetkört
futok, az egyéni csúcsomat javítgatom. Letettem

a cigit is, pedig masszívan füstöltem. Ebben a szakmában nehéz elkerülni a rászokást. Nem az idegbaj
miatt. Próba, szünet, büfé, két óra szabad – szinte
automatikus, hogy majdnem mindenki pöfékel.
S&L: Ha nem színész lenne, akkor is pörögne az óra?
Találna olyan területet, foglalkozást, ahol „nem törné az ütőket”?
N. E.: Mindenképpen. Biztosan nem lennék kallódó humán értelmiségi, aki Budapesten a Sirály és a
Mika Tivadar közti térben lézeng. Kitaláltam volna
valamit, ambícióból sosem volt hiány.
S&L: Egy év szabadságot kért magának, az idő lejárt:
visszatért a Katona József Színházba?
N. E.: Az egy éve született kislányom miatt döntöttem
így, és igen, visszatértem. Új igazgatónk van, főiskolás
osztályfőnököm, Máté Gábor, olyan ember, aki
a pályám elején favoritnak tett meg. Kezdő színésznek ez hihetetlenül fontos, hiszen így megkapja a lehetőséget arra, hogy akkorát dobjon, ami megmarad az
emberek emlékezetében. A kezdeti bizalmat, lendületet neki köszönhetem, amely a jelenre vonatkoztatva
nem jelenti azt, hogy számomra eljött a Kánaán.
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A család Csillagos ötös
nagy testű
barátja

„Tekintettel a formára, a méretekre és a tárolókapacitásra, elsősorban családosoknak ajánlanám
ezt az autót. Tágas, az útfekvése
határozottan jó, a kanyarokban is
engedelmes, tapad. Magas fickó
vagyok, általában „átlátok”
az autón, de ez a típus rajtam is
kifogott, olyan hosszú.”

Haladóbb, kortárs szellemű színházat szeretnénk csinálni. Fogy a közönség, az egyetlen menekülési lehetőség: előre!
S&L: Pontosan látja az irányt?
N. E.: Pénzben és támogatottságban nem. Az elmúlt
nyolc év katasztrófa volt a kultúra szempontjából.
Az elvonások nem mostanában kezdődtek, de pillanatnyilag úgy állunk, hogy 420 millió forintot valahonnan elő kell teremtenünk.
S&L: Dühös?
N. E.: Nagyon. Elintézem magamnak, hogy jól éljek,
nem veszek el. Bizonyos vészhelyzetek határozottan
jót tesznek nekem. Agyalok, nyitok. A Vígszínházban
a Makrancos hölgyben Petruchiót alakítom az ősszel.
Elképzelhető, hogy a jövő nyáron rendezek. Fiatal
vagyok, pozitív szemlélettel, azaz mindig reménykedem, és objektíven próbálok dönteni. A színházzal,
hála istennek, a fél világot bejártuk, útközben ugyanakkor azt is tapasztaltam, mennyire más Németországban egy színész fizetése, megbecsültsége.
S&L: Az otthonában leszakadnak önről ezek a
súlyok?
N. E.: Megkímélem a családot a problémáktól.
Beszélgetünk a gondokról, az örömökről, de nem
családterápia jelleggel. A barátnőm anyatigrisként
kikéri magának, ha eldurran az agyam, mert az
ostor a gyereken csapódik. Önmérséklet – ebben
van a legtöbb elintézni való dolgom, de ütik is érte
a hátamat. Szabadszájú vagyok, taktikus és rafinált a szakmámban, de ha az igazságérzetem előtérbe nyomul, nem érdekel, ki kerül velem szembe.
Eltérő karaktereket formált meg színpadon, filmben, a média mégis visszaugrik ugyanahhoz a
típushoz: ön a sármőr, a nők bálványa.
S&L: Nem unja még ezt a maszkot?
N. E.: Az eseményeket ebben a vonatkozásban
nem én irányítom, a média pedig úgysem száll le
erről a témáról. Ha eltörik az orrom, talán igen.
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Vegyük például Brad Pittet. Kiváló színész, de még
mindig az a visszatérő kérdés vele kapcsolatban: na,
mi van az izmos szőke szépfiúval? Akinek van rá szeme, hogy ez a fickó, mármint én, milyen jól játszott
ebben vagy abban a darabban, az veszi az adást.
S&L: Olyan temperamentumosan vezet, ahogy
beszél?
N. E.: Kifejezetten sokat vezetek, de próbálom csökkenteni az adagot. A pesti polgár inkább biciklit tekerjen. Hulla lustának gondolom magam, amikor egy
belvárosi színházba autóval megyek. A gyerekemet
is az előbbi út felé terelem majd. A jelenlegi autómmal nem vagyok igazán elégedett, lassú. Röhögök magamon, 1.6-os motor dolgozik benne, de
az istennek sem akar menni. Szeretem a „zúzós”
kocsikat, szeretem hajtani a gépet, de ettől még nem
vagyok országúti versenyző.
Kocsor István

Mazda5 1.8 TX
Motor:
1,8 literes benzines
Lökettérfogat:
1798 cm3
Max. teljesítmény: 115 LE, 5300 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték:
165 Nm, 4000 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:
4585 mm/1988 mm/1615 mm
Max. sebesség:
182 km/h
Gyorsulás:
12,8 s
Fogyasztás város/városon kívül/vegyes:
9,3/6,0/7,2 liter
Ár :
5 889 900 Ft
Fontosabb felszereltség/extrák:
TX, ABS-EBD, oldal- és fügönylégzsákok (elöl és
hátul), EBA (elektronikus vészfékasszisztens),
esőérzékelős ablaktörlő, ködfényszóró, automata
klíma, tempomat, Bluetooth-rendszer, ülésfűtés,
vezetőoldali ülésben deréktámasz, hátsó tolatóradar, fényezett kilincs és külső tükrök, Isofixrendszer.

Mazda5 1.8 TX

a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic Gold
Longlife 5W–30

BICIKLIÚT
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KÉT KEREKE, KÉT PEDÁLJA, NYERGE ÉS
KORMÁNYA VAN MINDEN BICIKLINEK, DE ETTŐL
MÉG KORÁNTSEM EGYFORMÁK. VAJON MELYIK
AZ A TÍPUS, AMELY A LEGINKÁBB MEGFELEL
CÉLJAINKNAK, SZEMÉLYISÉGÜNKNEK
ÉS KERÉKPÁROS TUDÁSUNKNAK?

Hegyikerékpár (mountain bike – MBT)
Az 1980-as évek elején – elsősorban az amerikai kirándulók között – népszerűvé vált kerékpár jó ideje már
Magyarországon is a legelterjedtebbnek számít. Rendkívül sokoldalúan használható, strapabíró járgány; a városi
dzsungelben ugyanolyan praktikus, mint az erdei kerékpáros túrautakon. Az átlagosnál masszívabb, erős váz
alatt a normál városi bicikliénél vastagabb (2 col vagy
szélesebb), erősen mintázott, 26 vagy 29 col méretű
abroncsok vannak. Elöl három, hátul 8-10 lánckerekes
áttételekkel szerelik (ez 24-30 sebességfokozatot eredményez), így emelkedőn, lejtőn, sík terepen mindig könynyen ki lehet választani a megfelelő fokozatot. Egyes
típusok nemcsak első rugózással (teleszkóppal), hanem
hátsó rugóstaggal is rendelkeznek.

Összecsukható kerékpárok
A kis kerekű, alacsony vázas, összecsukható kemping(Camping) kerékpár egy nemzedék számára volt „a közlekedési eszköz”. Aztán kikoptak a divatból, de most újra
itt vannak – persze más néven, profi gyártóktól, a legmodernebb, nemegyszer korszakalkotó megoldásokkal. Van
köztük lánc nélküli kardánhajtásos (sebességváltóval!),
különleges fékekkel, a biztonsági zár szerepét is betöltő acélsodrony vázelemmel, vagy karbonszálas anyagból készült vázzal. Kicsik, mégis kényelmesek, melyekkel
városban ugyanolyan jól lehet haladni, mint a nagyobb
bicajokkal. Az ilyen kerékpárok összecsukva szinte bárhol tárolhatóak, és majdnem mindenhová magunkkal
vihetjük (akár tömegközlekedési eszközökön is).
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Down-Hill (DH) kerékpár
Tulajdonképpen egyfajta speciális MBT kerékpár, melyet
profi hegyimenőknek találtak ki lejtőn lefelé száguldáshoz – innen a neve: „hegyről le”. A DH bringákkal gazdáik
erdei utakon, hegyoldalon, homokbányában és hasonló
helyeken kijelölt, nem ritkán 6–10 méteres letörésekkel
nehezített pályákon mennek. A DH kerékpárok nagy tengelytávolságához nagy tömeg, rendkívül erős váz, elölhátul nagy „munkabírású” teleszkóp és tárcsafék társul.
Biztonságos használatához elengedhetetlen a fejvédő
(ez a többi kerékpáron is erősen ajánlott), a gerincvédő,
valamint a könyök- és térdvédő. Mindennapi használatra
kevésbé praktikus, váz- és futómű-geometriája, valamint
a szűk áttételtartománya miatt.

Országúti versenykerékpár
Speciális gép azoknak, akik nagyobb távolságokat a lehető legrövidebb idő alatt akarnak leküzdeni. Karcsú, néha
már félelmetesen könnyű (2-4 kg) karbon- vagy alumíniumváz, 20-33 sebességfokozat (elöl 2-3, hátul 10-11
lánckerékkel), 28 colos kerekek, igen vékony (18–23 mm
széles), szinte tükörsima abroncsok, amelyek akár 14 bar
légnyomásra vannak pumpálva a kisebb gördülési ellenállás érdekében, abroncsra ható fékek, vékony nyereg és
a jellegzetes „kosszarv” kormány a jellemzői. Gyakorlatlan kerekezők igen kényelmetlennek érezhetik, különösen speciális, szivacsbetétes nadrág nélkül. Városi közlekedésre, alkalmi kerékpárosnak nem ajánlott.

Túrakerékpár (trekking)
Hosszabb kirándulásokra tervezett kényelmes, strapabíró kerékpár. Sok csomag szállítására alkalmas. Magas,
mégis kényelmes vázgeometria, ugyancsak kényelmes
(gyakran rugós vagy zselés) nyereggel és hajlított kormánnyal, 28 colos kerekekkel, 35–42 mm széles, mérsékelten mintázott gumiabroncsokkal szerelik. Az első
teleszkóp általában szériafelszerelés, ahogyan az alapfelszerelésük része a sárvédő, és a csomagtartó is. A hátsó
rugózás, láncvédő és a tárcsafék, valamint az első kerékagyba szerelt agydinamó a drágább modellek jellemzője.
Sebességváltójuk a hegyikerékpárok váltójához hasonló.
Gyereküléssel felszerelt változata családi kirándulásokra
is tökéletesen alkalmas.

Városi (city) kerékpár
A városi kerékpár neve egyértelműen jelzi: otthonról a
munkahelyre, iskolába, edzésre, különórára, baráti találkozóra tekerni ezzel a legjobb. Kényelmes haladásra
kialakított vázszerkezet és hajlított kormány jellemzi, de
természetesen a csomagtartó, sárvédő és a láncvédő
sem hiányozhat róla. Magasabb felszereltségű változatai
gondozást nem igénylő agyváltóval, első kerékbe szerelt
agydinamóval és kormányra épített teherszállító kosárral
kaphatóak. A többféle korosztály számára gyártott gyerekülések is kényelmesen elférnek rajta.

BICIKLIÚT

Habár a leírások nem térnek ki a világításra, fényvisszaverő prizmára, csengőre, és a két, önállóan működő fékszerkezetet is csak ráutalóan,
esetenként említik, a felsoroltak (túl azon, hogy
a KRESZ kötelező tartozékként írja elő őket) nélkülözhetetlenek a biztonságos közlekedéshez.
Figyeljen rájuk, indulás előtt ellenőrizze őket!

A MOL bringaPONT honlapján jelenleg közel 30 túraterv érhető el, de érdemes gyakran figyelni
az oldalt, mert folyamatosan bővül a letölthető térképek száma. A Badacsonytól a Velencei-tóig
terjedő túratervek mind a terepviszonyok, mind a távolság alapján kezdő túrázók, családok részére
is kényelmesen teljesíthetőek, de a gyakorlottabb kerékpárosok számára is vonzóak. További
információ: bringapont.mol.hu

BMX kerékpár
Az apró kerékpárt a „BMX-banditák” című film tette igazán népszerűvé. A típus iránt az 1980-as évek óta töretlen a lelkesedés. Az alacsony vázú, kis (általában
20 colos) kerekekkel rendelkező, állandó lánchajtással
szerelt (hátrafelé is hajtható!) bicaj az ügyességüket próbára tevők játékszere. Sokoldalúságát az extrém sportokban tudja leginkább kamatoztatni: ugyanúgy lehet
vele röpködni (dirt, félcső), mint szinte álló helyzetben tornaszernek használni (flatland). Napi közlekedésre nem
ajánlott – túl azon, hogy alig felel meg az előírásoknak,
a nyerge nem ülésre tervezett és a versenyre kialakított
kivitelek a hátsó féket is nélkülözhetik.

Augusztusban Balatoni bringaút
mellett a hétvégenként két mobil
bringaPONT-on ingyenes kerékpár
átvizsgálással és szervizzel
valamint pihenési lehetőséggel
is várjuk a bringásokat. Ezenkívül
öt helyszínen a balatoni bringa
utak mellett frissítőt osztunk a
kerekezőknek hétvégenként.
A helyszínek aktuális listáját
keresse a Facebook MÓLÓ oldalán.

Biztonságos bringázás
Fitneszkerékpár (hibrid)
Gyors haladásra, rövidebb túrákra vagy sportolásra,
edzésre tervezett kerékpár. Kényelmesebb, nehezebb és
némileg lassúbb, mint az országúti kerékpár, de általában első teleszkóppal szerelt, mint a túrabiciklik, viszont
csomagtartó és sárvédő általában nem található rajta.
Egyenes kormány, 27-30 sebességfokozat és a magasabb felszereltségi szinteken tárcsafék jellemzi. Mindenkinek ajánlható, aki hosszabb, csomagos túrákat nem
szeretne tenni.

Biciklizés közben rendkívül fontos, hogy lássunk
és mi is láthatóak legyünk. Az Energizer fejlámpa
különböző dőlésszögbe állítható lámpafeje és
3 darab vakítóan fehér LED fénye tökéletes
térvilágítást biztosít a sötétben. Fénye erősebb és
halványabb fokozatba is állítható a nyomógomb
többszöri megnyomásával. A 3 LED fényereje
40 métert világít be előttünk. Állítható gumis
fejpánttal látták el, és a lámpához tartós elemet
is csomagoltak, így akár 30 órán keresztül
folyamatosan üzemeltethető elemcsere nélkül.

ZÖLDÚT
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A GYÜMÖLCSTARTÓSÍTÁS EGYIDŐS AZ
EMBERISÉGGEL, S A KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN
MÁS-MÁS MÓDON, DE MEGÜNNEPELTÉK
A TERMÉST ÉS A BETAKARÍTÁST. ORSZÁGSZERTE



TÖBB RÉGIÓBAN MA IS ÜNNEP A GYÜMÖLCSÖK ÉS
A BELŐLÜK ELKÉSZÍTETT KÜLÖNBÖZŐ TERMÉKEK
ELKÉSZÍTÉSE, ÉS EZEKEN A FESZTIVÁLOKON
A „MESSZIRŐL JÖTT” VENDÉGEKET
IS SZÍVESEN VÁRJÁK.

Bizonyára sokunk töltötte nyári szünidejét a nagyszülőknél vagy távoli rokonoknál falun, és
a mai napig keressük azokat az ízeket, illatokat, élményeket és hangulatot. A következő
programokat végigjárva nemcsak beutazhatjuk az ország számos régióját, hanem visszaidézhetjük a régi emlékeket a befőzésről, a falunapokról és nem utolsósorban a szüretről.

Szatmár–Szatmár Szilvaút
A szilvaút egy tematikus túraútvonal, amelynek nemcsak
Magyarországon, hanem Romániában is vannak állomásai. A túra
során megismerkedhetünk szép és érdekes helyekkel, a tájegység
hagyományaival, és nem utolsósorban a szilvához kötődő
tájtermékekkel is. Az ország keleti csücskében augusztusban is számos programmal várják a látogatókat.

Íme, egy „fürtre való”:
Augusztus 5–6., Kenderes Napok: Beregdarócon
bemutatják, hogyan készül kendertőből ruha, avagy
terítő.
Augusztus 6., Nemzetközi Diófesztivál: A papírvékony héjú diójáról világhírű Milotán számtalan dióból készült étellel találkozhatunk az egyéb programok
mellett.
Augusztus 18., Nemzetközi Halászléfőző Verseny:
Nem maradhat ki a horgászok naptárából a Nemzetközi Halászléfőző Verseny sem, ahol a program rendhagyó módon horgászversennyel kezdődik, majd zenei
és kulturális programokkal folytatódik.

Medgyesházi Dinnyefesztivál
A dél-békési kisvárosban az 1900-as évek elejére vezethető vissza a dinnyetermelés, mára az ország termelésének 60%-át adja a település és környéke. Ezért érthető,
hogy a településen augusztus 5–7. között már 17. alkalommal rendezik meg a Dinnyefesztivált. Játékos versengésekkel várják a vendégeket, ahol lehet majd
dinnyét pakolni, dinnye súlyát saccolni és természetesen enni, minden mennyiségben. A vetélkedés
végén pedig a nyertest dinnyelovaggá ütik. A programok között szerepel számos modern és néptáncbemutató, valamint ügyességi versenyek. Nem érdemes kihagyni a korhű öltözetben zajló lovagi tornát,
vagy a Petimi Színház VUK című mesejátékát sem.
A dinnyetermesztés iránt komolyan érdeklődők számára pedig szakmai előadásokat tartanak a vetőmagokról és a növényvédő szerekről.

Augusztus 19–20., Nemzetközi Szilvalekvárfőző
Verseny: Szatmárcsekén két napon át fő vályogkatlanokban a cibere és a lekvár.
Augusztus 21., Szenke-parti Nagyvásár: Penyigén,
a Szenke-patak partján olyan gasztronómiai különlegességekre bukkanhatunk, amelyek bolti forgalomban
nem kaphatók. Érdemes üres hassal menni, mert a
szatmári parasztkonyha remekeit is megkóstolhatjuk.
További programok: www.vendegvaro.hu oldalon

Augusztusban is folytatjuk a „Töltse fel kamráját”
nevű akciót, melynek keretein belül idénygyümölcsöket, illetve kézművestermékeket lehet vásárolni
országszerte csütörtökönként a kijelölt
MOL-töltőállomásokon. Bővebb információ:
www.mol.hu/hu/autozzon_velunk/aktualis_ajanlataink

Medgyesház – Dinnyefesztivál

MESEAUTÓ
ZÖLDÚT

Szarvaskői Csipkebogyó Fesztivál
Október 21-én minden idelátogató megismerkedhet a hagyományosan elkészített csipkelekvár fortélyaival. Fűtött sátrakkal, csipketeával, színes programokkal, csipkelekváros kaláccsal és kenyérrel várják az érdeklődőket.

Szarvaskő –Csipkebogyó Fesztivál

Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok
A Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidék
hagyományos szüreti ünnepségét idén szeptember 30.
és október 2. között rendezik meg. Fellépnek népi hagyományokat ápoló művészeti csoportok, lesz kirakodóvásár,
mesterségbemutató, valamint szőlő- és mustkóstoló.
A rendezvény elmaradhatatlan eleme a látványos szüreti felvonulás, amelyen a Tokaj-hegyaljai borvidék minden
települése részt vesz.

Szatmár–Szatmár Szilvaút

Tokaj –
Szüreti Fesztivál

Rakamazi Jonagold
Almafesztivál és Vásár
Idén kilencedik alkalommal rendezik meg az
almafesztivált október 16-án ott, ahol 300 hektáron 9000 tonna alma terem évente.
A gasztronómiai kiránduláson megkóstolhatjuk az almával töltött palacsintát, rétest, fűszeres almával töltött csirkét vagy az
almával töltött sertéstarját.
Kimaradhatatlan a helyi
termelők által készített
almapálinka is.
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HIGH-TECH

G

A MINT

BEKÖSZÖNT A JÓ IDŐ , A LEGTÖBB CSALÁD AZONNAL ÚTNAK INDUL ,

HOGY HOSSZABB - RÖVIDEBB KIRÁNDULÁSOKAT TEGYEN AKÁR IT THON , AKÁR
A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN .

A

TECHNIKAI KÜT YÜK KÖZÖT T TERMÉSZETESEN

JÓ PÁR OLYAN IS AKAD, AMI NÉLKÜL SZEGÉNYESEBB LENNE A NYARALÁSUNK .

L ÁSSUK ,

MILYEN HASZNOS HOLMIKAT ÉRDEMES BEPAKOLNUNK .

HTC ChaCha
– Zsebben a Facebook!

Tudjon meg mindent a világról pillanatok alatt, kapcsolódjon a hálóra,
netezzen mobilján, akár kávézás vagy bevásárlás közben is. Kiváló társ ehhez
az új, dögös és vékony HTC ChaCha telefon. A készülék Google Android böngészőjével több weblapot is böngészhet egyszerre, ráadásul a szöveg automatikusan illeszkedik a kijelző méretéhez, így mobilon is élmény az olvasás. A HTC ChaCha Facebook chat alkalmazással a strandon is egyszerűen
követhető, ki mikor van online, és akár többekkel is beszélgethet egyszerre. A teljes QWERTY billentyűzettel villámgyorsan írható SMS és e-mail is.
A mobilja segítségével bármikor megoszthatja ismerőseivel, hogy épp
merre jár, könnyedén csatlakozhat kedvenc közösségi oldalához, fotókat tölthet fel és galériákat hozhat létre.
Ára: tarifacsomag-függő
Info: www.telenor.hu

Suunto Core Sahara Yellow – Óramű

Túrázáshoz vagy szabadidős sportokhoz jól használható a Suunto szabadidő-túra órája, amely számos kiegészítő információval szolgál a körülöttünk zajló természeti eseményekről. Segítségével egy
túra alatt nemcsak tartózkodási helyünk magasságát vagy mélységét tudjuk megállapítani, de segít
a légnyomás, illetve a hőmérséklet meghatározásában is. Utóbbiakhoz kapcsolódik a vihar-előrejelzés, illetve a több mint 400 területre elérhető beprogramozott napfelkelte-naplemente időpont.
Emellett találunk benne iránytűt, ami a többi navigációs kütyü lemerülése esetén igen hasznos lehet,
ahogy a többi, hétköznapi funkció is, mint például az óra vagy az ébresztő/riasztó.
Ára: 85 000 Ft
Info: www.suunto.com
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HIGH-TECH

Sony NWZ-B163F
– Sétálómagnó, másként

Az egykori walkmaneket mára digitális társaik váltották fel, amelyek többféle hangformátumot tudnak kezelni, lejátszási idejük eléri a 18 órát is, és a rajtuk tárolható zenefájloknak csak a
memóriájuk szab határt. A Sony legújabb walkmanje, B160 trendi megjelenésével és nagy tudásával a fiatalok hű társa lehet.
Teljes lemerülése esetén 3 perc töltéssel már 90 percnyi lejátszást biztosít, míg Zappin funkciójával egyszerűen lehet a számok között keresni. A kicsi, alig 28 grammos lejátszó 2 és
4 GB-os változatban kapató, ötféle vidám színben, a nagyobb
változat FM-rádiót tartalmaz és rádiófelvételre is képes.
Ára: kb. 14 000 Ft
Info: www.sony.hu

Becker Professional43
tt
Control – Térkép hevagylye
utazás

túra
Manapság igen kevesen használnak autós
vallja magát,
nek
alatt papíralapú térképet. Aki felkészült
y beruház egy
bizon
és szeret gyorsan, pontosan célba érni,
csúcskészüléke,
abb
jobb navigációs rendszerre. A Becker legúj
ságait lesi. Előre telekíván
a Professional43, mindenben használója
atjuk meg, míg használatát egy
találh
pített térképén 43 ország térképadatait
et akár a hátsó ülésről is használhatunk.
mely
360 fokos hatókörű távirányító könnyíti meg,
alunvalós idejű információkat kapunk az útvon
A Navteq térképekhez jár a TMC Pro is, így
kről.
énye
kat érintő forgalmi esem
Ft
900
73
Ára:
r.hu
ecke
Info: www.myb

Panasonic Lumix
DMC-G3 – Pillanatkép

Egy nyaralás manapság szinte elképzelhetetlen legalább egy fényképezőgép nélkül, amivel megörökíthetjük a legjobb pillanatokat. A Panasonic legújabb,
cserélhető objektíves digitális gépe 16 megapixeles felbontásával és Full HD AVCHD felbontású videofelvételi funkciójával egyedülálló minőségű képek és videók
készítésére alkalmas. Intelligens autofókusza szupergyors, míg kihajtható LCD-érintőképernyője elforgatható, így fej felett, vagy más, kreatív pozíciókban is fotózhatunk vele.
Ára: kb. 145 000 Ft
Info: www.panasonic.hu

Sony MDR-NC13 – Zajmentesen

A Sony legújabb, kifejezetten utazáshoz kialakított fülhallgatója zajszűrővel rendelkezik,
amely útközben a környezetünk felől felénk irányuló zajok 87,5%-át kiszűri. Ez annyit tesz,
hogy nem kell többet teljes hangerőn hallgatnunk minden zenét ahhoz, hogy élvezni tudjuk.
Emellett a kis készülékhez tartozik egy különálló energiaforrás is, amelynek segítségével
akár 100 órán keresztül is hallgathatjuk kedvenc zeneszámainkat.
Ára: kb. 15 000 Ft
Info: www.sony.hu

GASZTRONÓMIA

N



EGY TIKKASZTÓ NAPOT KÖVETŐ DÉLUTÁN VAGY ESTE. ENYHET
ADÓ, FRISSÍTŐ SZELLŐ HÍVOGAT KI A KERTBE. JÖNNEK A BARÁTOK,
HAMAROSAN KEZDŐDIK A KERTI PARTI. LEHET SZÜLETÉSNAP, NÉVNAP,
ÉVFORDULÓ, VAGY AKÁR CSAK EGY SPONTÁN ÖSSZEJÖVETEL.
MI SEM LEHETNE KELLEMESEBB HŰSÍTŐ ITAL ERRE AZ ALKALOMRA,
MINT EGY JÓ KOKTÉL, MELYNEK IGEN SOK FAJTÁJÁT
ALKOHOLMENTES VERZIÓBAN HÁZILAG IS ELKÉSZÍTHETJÜK.

Bora-Bora

Hozzávalók: jégkockák, 3 rész ananászlé, 3 rész gyömbér,
0,5 rész lime-lé, 0,5 rész grenadine.
Elkészítés: Töltsünk jégkockákat a shakerbe és öntsük bele
az ananászlevet, a gyömbért, a grenadine-t és a lime-levet.
Rázzuk jól össze, majd szűrjük le egy jéggel töltött pohárba,
és díszítsük vékonyra szelt narancshéjjal.

Collins koktél

Hozzávalók: 6 cl sárgabaracklé,
4 cl ananászlé, 2 cl cseresznyelé,
2 cl lime-lé.

Elkészítés: Az alapanyagokat turmixgépben
tört jéggel simára turmixoljuk. Hűtött Collins
pohárba töltjük, és citromszelettel díszítjük.

GASZTRONÓMIA

Fancy Drink

Hozzávalók: 1 cl grenadine, 12 cl banánlé,
4 cl tejszín.

Elkészítés: A grenadine kivételével az
alapanyagokat shakerben jéggel összerázzuk, és hűtött long drinkes pohárba, jégkockára szűrve szervírozzuk. Végül
a grenadine-t is belecsöpögtetjük a pohárba
és finoman felkeverjük.

Virgin Mojito

Hozzávalók: 2 cl citromlé, 1 cl cukorszirup,
1 dl tonic, szódavíz, mentalevél, lime-szelet,
citromszelet.

Cranberry
Cooler koktél

Hozzávalók: jégkockák, 4 rész áfonyalé, 2 rész
szőlőlé, 1 rész szódavíz, 1 rész citromlé.

Elkészítés: Egy long drinkes pohár aljában
szétnyomkodjuk a mentalevelet. A tonicot,
a citromlét és a cukorszirupot shakerben erősen összerázzuk és a koktélospohárba szűrjük. Végül szódát spriccelünk bele mentalevelekkel, lime- és citromszeletekkel díszítjük.

Elkészítés: Rakjunk jégkockát a highball
pohárba és töltsük bele az áfonyalevet, szőlőlevet, (lehetőleg pirosat használjunk), citromlevet és szódavizet. Keverjük meg. Díszítsük
lime-szelettel, koktélcseresznyével. Kínáljuk
szívószállal.

Koktélszótár:

Az ajánlóban felmerült némely kifejezés magyarázata.
Collins pohár: A hosszú italok, vagyis long drinkek állandó partnere, mert egyszerűsége és mérete miatt a legtöbb
kedvelt koktélhoz illik.
Grenadine: Piros színű, édes gránátalmaszirup,
a legtöbb koktél kedvelt kiegészítője és színezője.
Long drink pohár: Nagy méretű, vastag falú pohár. Alakja hengeres, enyhe hordóforma, vagy teljesen egyenes falú, de a sokszögletes poharak is ebbe
a családba tartoznak.
Martinis pohár: Y alakú koktélos pohár, melynek
jellegzetessége, hogy hosszúsága miatt megóvja az italt kezünk melegétől, így tartva hidegen
kedvenc koktélunkat. Nem mellékes, hogy szépen díszíthető.
Shaker: Koktélkeverő, melybe az ital minden
alapanyagát beleöntjük, majd jéggel többször összerázzuk azért, hogy jól összeérjenek az ízek.

KISHÍREK

Vissza az óhazába

A vikingek 980 táján vették birtokba az akkor még „Zöld sziget” nevet viselő
Grönlandot. Virágzó kultúrát alakítottak ki, mégis „alig” négyszáz évvel később
feladták hódításukat. Az okokat keresve amerikai kutatók először az inuit őslakosokkal történt sorozatos háborúkra, majd az anyaországtól való elszigeteltségre gyanakodtak. Végül felmerült az éghajlat hirtelen megváltozása is: a tavi
üledék vizsgálatai alapján kiderült, hogy a XI. századtól rohamosan csökkent
az átlaghőmérséklet. Ennek következtében alig, vagy egyáltalán nem érett be
a gabonatermés, a több évszakos jegesedés pedig akadályozta a létfontosságú
kereskedelmet. Emiatt a XV. század elejére Grönland fokozatosan elnéptelenedett. A Brown Egyetem munkatársai szerint se háborúskodás, se a nagy távolság
nem tudta legyőzni a vikingeket, de a hideg okozta éhínség végül igen.

Ejtenék
a boszorkányokat

Kisütöttük: ide vele!

A MOL-töltőállomásokon indított használtsütőolaj-gyűjtési akció május 5-i bejelentése után számtalan vásárló érdeklődött a
kutakon a gyűjtés módjáról és ez az érdeklődés mind a mai napig fennmaradt. Több ezer
vásárló vett át gyűjtőflakont, majd tért vissza
a használt olajjal: május-június hónapokban összesen 5,5 tonna használt sütőolajat
hoztak el a MOL-töltőállomásokra. Remélhetőleg ez a szám tovább emelkedik a következő hónapokban, és egyre több ember számára lesz természetes, hogy háztartásában
ezt az anyagot is szelektíven, környezetbarát
módon kezeli.

Csimpánzok a sarkunkban

Lipcsei kutatók tesztelték az emberszabású majmok kombinatív képességeit, és elképesztő eredményre jutottak. Egy műanyag cső aljára földimogyorót tettek úgy, hogy az állatok ne érjék el, egy mellette lévő edénybe
pedig vizet öntöttek. Az első próbatételnél egyetlen majomnak sem jutott eszébe, hogy vizet öntsön a csőbe,
amellyel felúszott volna az áhított csemege. Másodjára vízen lebegő mogyorót mutattak nekik. Ezután a csimpánzok egyötöde a szájában elkezdte a csőbe hordani a vizet, és így hozzájutott kedvenc ínyencfalatjához.
A kísérlet harmadik részében 4–8 év közötti gyerekek is megkapták ugyanezt a feladványt. A négyéveseknek
mindössze 4 százaléka, de a kisiskolásoknak már 58 százaléka jutott el a helyes megoldásig – nem kis meglepetést okozva a kutatóknak.
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Az amerikai Salem városának neve máig egybeforrt az újkori boszorkányüldözéssel. Az 1692–93ban történt persorozatban számos ártatlan embert
ítéltek halálra, és furcsamód éppen ez a bizarr hírnév adta a közelmúltig a város fő megélhetését:
Salem évi 99 millió dollárt húzott a turizmusból.
Mostanában viszont alábbhagyott a boszorkányőrület, ezért a város vezetése elhatározta, hogy
arculatot vált. Sokan nem tudják, hogy itt élt és
alkotott Nathaniel Hawthorne, A skarlát betű szerzője is, akinek egyik őse bíró volt a boszorkányperekben. Talán ez újra odacsalogatja a kíváncsi
turistákat...

Ez tényleg lájk!

Az általános nézet szerint a közösségi portálok törzsközönsége elidegenedik a való világtól, így elveszíti kapcsolatteremtő képességét is – egy
amerikai cég azonban pont az ellenkezőjét bizonyítja. Több mint kétezer aktív nethasználót
faggattak szokásaikról, amelyből kiderült, hogy azok
a felhasználók, akik naponta egyszer vagy többször
is bejelentkeznek, háromszor inkább
bíznak az emberi kapcsolataikban,
mint akik nem látogatják a közösségi portálokat. A választások idején a legnagyobb portálok használói hihetetlen aktivitást mutattak, és két
és félszer gyakrabban vettek részt politikai megmozdulásokon. Meglepő tény, hogy az elmúlt két évben
a 35 év feletti hálózathasználók aránya megduplázódott, többségük ugyanis így tartja a kapcsolatot a
távol élő családtagokkal.

KISHÍREK

Vissza a jövőbe

Tervezőasztalon már elkészült az úgynevezett nulla károsanyag-kibocsátású repülőgép: a ZEHST. Állítólag a teljes technikai háttér rendelkezésre áll, innentől kezdve „csupán” szponzorokat és fizetőképes vásárlókat
keresnek a csillagászati költségvetésű gép megalkotásához. A repülő a
hangsebesség négyszeresével csupán két és fél óra alatt teszi majd meg
a Tokió–Párizs-távolságot – a világűr határán, 32 kilométer magasan!
Három motorja közül az egyik algából kinyert bioüzemanyaggal működve
repíti fel a gépet ötezer méterig. Ezt követően bekapcsolnak a hidrogénrakéták, a 4 Mach sebességet pedig egy, még be nem mutatott szupermotorral érik el.

Holtomiglan, holtodiglan?

Zöld erdőben jártam

A lelki és testi egészség biztosítéka a stabil és boldog házasság –
derül ki a Cardiff University kutatásából. Harmonikus házasságban
élőket hasonlítottak össze szinglikkel és kevésbé jó hitvesi viszonyban élőkkel. A boldog frigy a nőket mentálisan erősebbé teszi
a szingliknél, és férjeik is jobban odafigyelnek az egészségükre.
A kutatók szerint az egyedülálló nők hajlamosak a lelki krízisekre, a párkapcsolaton kívüli férfiak pedig gyakran élnek önpusztító módon. A sikertelen házasság gyakran
egymás és maguk ellen fordítja a feleket,
energiaszintjüket lecsökkentve. Ez a
csoport produkálta a legnegatívabb
eredményeket. A kutatók mégis óva
intenek az elhamarkodott válástól,
mivel számos komoly, egészségkárosító hatása lehet.

Olivazöld, mohazöld, spenótzöld, smaragdzöld,
palackzöld, tengerzöld, méregzöld, mentazöld
és Chagall zöldjei... Csak néhány az árnyalatok
közül, amelyek a mindennapokban körülölelnek bennünket. Az örök természet burjánzása miatt a középkorban a szerelem színe volt,
ma inkább a reménység szimbóluma. Szív- és
idegrendszer-nyugtató hatása miatt a legtöbb
kórházban, főleg a műtőkben kötelező. Egy
stresszes nap után jólesik egy zöld kanapén
olvasgatni, de élénkebb árnyalata kiváló
a dolgozószoba vagy iskolás gyerek kuckójának a falán, mivel fokozza a kreativitást, erősíti a művészi hajlamot. De mit jelent, ha valakinek ez a kedvenc színe? Az az ember biztosan
jóindulatú, segítőkész és imádja a természetet.

Mert tényleg a víz az úr!

Az édesvíz az egyik leginkább fogyóban lévő természeti kincs,
amelynek minden cseppjét meg kell becsülni. Szerencsére ezt
a high-tech tecnológiával rendelkező német cégnél is tudják,
ezért EcoSmart és AirPower technológiával készült csaptelepeik és zuhanyfejeik nagyjából 60%-kal kevesebb vizet használnak, mint hagyományos társaik. Az innovatív technológia lényege, hogy egyrészt limitálja az átfolyó víz mennyiségét, másrészt minden
egyes csepphez levegőt kever. Mindez egyáltalán nem igényel odafigyelést,
ugyanúgy a maximumra nyithatjuk a csapot, mégis spórolunk a vízzel és a
pénzzel. Ráadásul, a levegővel kevert cseppek azt a hatást keltik, mintha
nem is a zuhany, hanem inkább egy frissítő nyári zápor alatt állnánk.

KULTÚRA

Programok – Fesztiválok
Magyar kézművesség – 2011

2011. 07. 18. – 08. 07., BUDAPEST,
VAJDAHUNYAD VÁRA

A Magyar kézművesség – 2011 és A négy évszak
– kézműves szemmel című kiállítás különlegességét az adja, hogy a természetes alapanyagokat használó kézművesség két önálló szakága,
a tárgyalkotó népművészet és a kézműves iparművészet egy kiállításon belül jelenik meg. Sőt,
a kettős tematikának köszönhetően napjaink
kézművesproduktumai mellett az évszakokhoz
kapcsolódó események, tevékenységek kézműves „megfogalmazásai” is helyet kapnak benne.
A kiállítás a magyar kézműves tárgykultúra teljes
keresztmetszetét reprezentálja, s hagyományainak megőrzését és továbbéltetését, értékeinek
bemutatását szolgálja.

Csoki koncertek 2011

2011. AUGUSZTUS 14., MILLENÁRIS, BUDAPEST
A gyermekeknek szóló klasszikus zenei sorozat célja,
hogy játékos formában ismertesse és kedveltesse meg a
legkisebbekkel a zenetörténet legnagyobb komponistáinak műveit. A Csoki koncertek mindig az aktuális évben
kerek születésnapjukat ünneplő zeneszerző „óriásokhoz”
kapcsolódnak. Idén Liszt Ferenc válhat a programokon
részt vevő kicsik, illetve nagyobbak ismerősévé – természetesen a már megszokott, vidám hangulatban. A nyári szünet utolsó hetében Hegedűs Endre zongoramatinéja
nyújt felüdülést a Csoki koncertre érkezőknek. A program ingyenesen látogatható!

Debreceni Borkarnevál

2011. AUGUSZTUS 4–7., DEBRECEN
A borkarnevál a nagyerdei Békás-tónál, a legszebb magyar borok
„résztvételével” zajlik. A hajdúsági megyeszékhely borfesztiválján 29 pavilonban Magyarország neves borászai állítják ki boraikat. Az érdeklődők mindemellett kóstolhatnak gyümölcsbort és -pálinkát, házi rétest és kenyérlángost, sőt, megismerhetik a híres helyi specialitást, a slambucot is!

Zsidó Nyári Fesztivál

2011. AUGUSZTUS 28. – SZEPTEMBER 5.
A Dohány utcai zsinagógai, rendhagyó éjszakai koncerttel kezdődik az idei Zsidó Nyári Fesztivál, melyen a Budapest Bár előadásában hangzanak fel legendás slágerek. Az egy hétig tartó kulturális programsorozat során fellép többek között a New York-i
Metropolitan fúvósegyüttese, Miklósa Erika és Palya Bea, Lajkó
Félix pedig a Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Banddal és Marko
Markoviccsal ad közös koncertet.

CD
Budapest Bár:
Hoppá Volume 4.

Sony
Máris itt van a Budapest Bár
következő, sorrendben negyedik
lemeze. Az öt kitűnő zenész és tíz
nagyszerű énekes előadó – többek között Behumi Dóri, Ferenczi
György, Kiss Tibor és Lovasi András – ismét népszerű slágerek feldolgozásához nyúlt. A közel 70 perces lemezen így megtaláljuk a
Ha én gazdag lennék, az Akácos
út című nótákat, sőt, még Surda
legendás dalát is.

JÁTÉK!

Ocho Macho:
Online a világ

CLS
A szombathelyi együttes dalaiból
olyan szeretet és öröm árad, hogy
zenéjüknek egyszerűen nem lehet
ellenállni! A dalszövegek segítenek elszabadítani a tudatot, a
zenére elindul a láb, és egyhamar
azt vesszük észre, hogy az egész
lényünk táncol. Bizosak lehetünk benne, hogy az Ocho Macho
Online a világ című, második nagylemeze ismét néhány felhőtlen pillanatot ajándékoz hallgatóinak.
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Compact Disco: //

CLS
Két évvel a debütáló Stereoid
album sikere után magyar elektronikus formáció második lemezén a fiúktól már megszokott slágeres dallamokat hallhatjuk korszerű és előremutató hangszerelésben. A szintipop szerethető és
könnyen emészthető dallamai gondosan kidolgozott, összeszedett
hangzással párosulnak az új albumon, melynek tízdalos anyagával
a zenekar végérvényesen felírta
magát a hazai zenei térképre.

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület,
1012 Budapest, Pálya utca 9.) augusztus 15-ig ezt
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
a Rádió 1: TOP 20 című CD-jét.
Előző számunk nyertese:
Bertalan Ildikó, Gyöngyöshalász.
Nyereménye: Bródy János:
Az utca másik oldalán című CD-je.

Rádió 1: Top 20

MAGNEOTON
Az elmúlt év az igazi mai
slágerek éve volt. Ezt ünnepli a Rádió 1 Top 20 nemrég
megjelent válogatásalbuma is.
A Rádió 1 ugyanis úgy döntött, összeállítja az
elmúlt hónapok 20 legjobb dalának listáját,
hogy Leona Lewis, Bruno Mars, Flo Rida, Sean
Paul, Jason Derülo, Alesha Dixon, Iyaz vagy éppen
Seal sokat játszott dallamai ne csak a rádióban,
hanem a CD-lejátszóban is velünk legyenek,
akárhová is megyünk.

KULTÚRA

Mozi

Könyv
Anthony Bozza: Slash
CARTAPHILUS KIADÓ

A Guns n’ Roses és a Velvet Revolver
gitárosa valódi rockikon: zenei életművével és botrányaival örökre beírta magát a rock n’ roll nagykönyvébe. De ki is valójában ez az ember? Hogyan
indult a karrierje? Milyen hatások érték? „Rendes
fazon” vagy „kibírhatatlan állat”? Slash fordulatosan és szemléletesen mutatja be, hogyan válhat
egy Los Angeles-i bringaőrült tinédzserből gitáros,
később szupersztár.

Alain Ducasse konyhaművészete
– Desszertek és cukrászat

Verdák 2

ALEXANDRA KIADÓ

Rossz tanár
INTERCOM

Elizabeth (Cameron Diaz) utálja a munkáját, lusta,
lógós, és a nagy lehetőségre vár, hogy elhagyhassa a tanári pályáját. Hirtelen azonban feltámad az
életkedve, amikor a suliba érkezik az új helyettesítő tanár (Justin Timberlake), aki nemcsak sármosabb
az összes férfi tanárnál, de állítólag hamarosan jelentős vagyont is örököl. A baj csak az, hogy az új tanerő egy másik tanárnővel (Lucy Punch) kezd randizni.
Elizabeth azonban nem adja fel. Nemcsak kiszemeltjét akarja meghódítani, hanem az iskolaversenyen is
bizonyítani akar…
Mozibemutató: 2011. augusztus 18.

DVD
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Domenico Laurenza: Leonardo
Da Vinci – Anatómia
Domenico Laurenza a reneszánsz korban keletkezett képek történetének kutatója, ő e kor
tudományos ábrázolásainak egyik leghitelesebb
tanulmányozója. Legfőképpen Leonardo
tudományos igényű ábrázolásaival foglalkozik.
A Firenzei Egyetemen végez kutatásokat,
továbbá a firenzei Istituto e Museo di Storia delle
Scienza, a New York-i Metropolitan Museum of
Art, valamint a montreali McGill University
külső munkatársaként is tevékenykedik. Publikált művei közt megemlítjük a legfontosabbakat
(közülük több megjelent idegen nyelven is):
Leonardo. La scienza trasfigurata in arte.
Milánó 1999;
De figura umana. Fisiognomica, anatomia
e arte in Leonardo. Firenze 2001;
La ricerca dell’armonia. Rappresentazioni
anatomiche nel Rinascimento. Firenze 2003;
Leonardo. Il volo. Firenze 2004;
Leonardo nella Roma di Leone X. XLIII Lettura
Vinciana. Firenze 2004.
2006 és 2009 közt közreműködött a La mente
di Leonardo (The Mind of Leonardo) című
nemzetközi vándorkiállítás megszervezésében,
mely szerte a világon számos helyre eljutott.

Leonardo da Vincinek talán az egyik legkedvesebb vizsgálódási
témája volt az anatómia.
A művészóriás és tudós rendkívül hosszú és gazdag életpályája
során nemcsak hébe-hóba boncolt, hanem legalább ötven éven
keresztül szinte naponta foglalkozott anatómiai tanulmányokkal,
készített feljegyzéseket.
Könyvünk eredeti kutatásokat mutat be, legfrissebb eredményeket és újdonságokat közöl, Leonardo teljes anatómiai munkásságát rendszerezetten tárja az olvasó elé. Mindenekelőtt a művész
anatómiai rajzaival ismerkedünk meg a gazdagon illusztrált
lapokon. A könyv szerzője először adja közre rendszerezetten
kutatásai eredményét: a középkor és a reneszánsz korában az
egyetemek „orvosi iskoláiban” népszerű, ám még meglehetősen
sematikus anatómiai ábrázolásokkal összehasonlítva tekinti át
Leonardo anatómiai rajzait. És éppen ebben az összevetésben
válik egyértelművé a leonardói forradalom nagyszerűsége, derül
fény Leonardo és a korabeli anatómusok kapcsolatára is. Laurenza tovább megy és az egyes rajzok datálására vonatkozóan is új
elképzeléssel áll elő. Feltárul előttünk az anatómus Leonardo
mind a mai napig ismeretlen korai korszaka, melyet a gyönyörűséges Erek elágazása rajz szimbolizál. Az új kutatások horderejét
tovább növeli Laurenza elmélyült elemzése: nemcsak puszta
tényeket tár az olvasó elé, hanem a történeti és kulturális közegbe ágyazva érzékelteti Leonardo anatómiai tanulmányai
jelentőségét. A szerző jóvoltából megismerhetünk egy eddig
még nem látott, egyedülálló, koponyát ábrázoló rajzot is, melyet
Leonardo híres Szent Anna képének hátoldalán, a Louvre-ban
fedezett fel a közelmúltban.
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Domenico Laurenza

LEONARDO
DA VINCI

Anatómia

A reneszánsz polihisztor zseniális rajzai ma is bámulatot keltenek, amint pontosan feltárják az emberi érrendszert, az izmok működését vagy a magzat
elhelyezkedését és fejlődését az anyaméhben. Ez a
gyönyörűen kivitelezett, bőségesen illusztrált, óriási
méretű album kizárólag a művész anatómiai vizsgálódásaira koncentrál, s állítja szembe rajzait a korabeli egyetemek orvosi iskoláiban használt kezdetleges, sematikus illusztrációkkal.

JÁTÉK!

A rítus

Elhajlási engedély

A félszemű

Egy hitéből kiábrándult ifjú pap,
Michael Kovak (az első filmjét játszó Colin O’ Donoghue alakításában) a Vatikánban képezi tovább
magát, és a legjobb szándéka ellenére is kénytelen megtanulni az
ördögűzés szabályait. Római
tartózkodása során találkozik
Lucas atyával (akit parádésan alakít Sir Anthony Hopkins), és onnantól másképp tekint nemcsak az
egyházra, hanem Rómára, a hitre
és az ördögre is…

Az évek óta házasságban élő két
jóbarát (Owen Wilson és Jason
Sudeikis) feleségei, amikor azt
veszik észre, hogy férjeik állandóan a nőket bámulják és valószínűleg nőkkel álmodnak, megpróbálják ravaszul megoldani a
helyzetet: adnak egy hét kimenőt,
így Rick és Fred egy hét elhajlási
engedélyt kap. Azalatt azt csinálnak, amit akarnak, de egy hét
múlva vissza kell térniük hűséges
párjaikhoz…

A 14 éves Mattie Ross elhatározza, hogy előkeríti apja gyilkosát,
Tom Chaney-t és az igazságszolgáltatás kezére adja. Felbéreli a hírhedt békebírót, Rooster
Cogburnt (Jeff Bridges), aki előbb
lő, és aztán gondolkodik. Időközben vetélytársuk akad LeBouf
(Matt Damon) texas ranger személyében, aki szintén Chaney fejére és a vérdíjra pályázik. Charles
Portis klasszikus regénye alapján
a Coen fívérek filmje.

PRO VIDEO

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

INTERCOM

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Cukrászsütemények, cukorkák, csokoládédesszertek,
fagylaltok, szorbetek, gyümölcsök és aromák – egyetlen desszert sem hiányzik ebből a hiánypótló kötetből. A világhírű séf, Alain Ducasse kötete egyszerre
receptkönyv, konyhatechnikai ismertetés és enciklopédia. A receptek olvasása közben betekintést nyerhetünk a régi és mai technikákba, megismerhetjük az
arányok tudományát, s vele az eredeti aromákat.
LEONARDO DA VINCI • Anatómia

A legmenőbb versenyverda, Villám McQueen és
utánozhatatlan barátja, az autómentő Matuka igazán nagy kalandba keverednek, amikor a tengerentúlra indulnak, minden idők legelső Földgolyó Futamára. A kupa elnyerője csakis a világ leggyorsabb
autója lehet, azonban a győzelem felé vezető út
telis-tele van kátyúkkal, elterelésekkel és vidám
meglepetésekkel is. Matuka már a verseny első
fordulóján azonnal különös kalandba keveredik, és
kénytelen egyszerre lavírozni a szupertitkos kémküldetés és csapatfőnöki feladatai között. Hamarosan
megkezdődik a legpörgősebb autósüldözés Japán és
Európa utcáin, a legmenőbb verdákkal, régi és
új kedvencekkel egyaránt.
Mozibemutató: 2011. július 28.

Domenico Laurenza

FÓRUM HUNGARY

UIP DUNA

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
augusztus 15-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse a Kiss Ádám: Szütyiő című könyvét.
Előző számunk nyertese: Nagy Mátka, Szentgotthárd.
Nyereménye: Christopher Andersen
Vilmos és Kate – Királyi románc című könyve.

Kiss Ádám: Szütyiő
ULPIUS HÁZ

Kiss Ádámot ma már keveseknek kell bemutatni: jelenleg talán ő a hazai humorszcéna legnépszerűbb
stand-uposa. Az ifjú előadó most azt is bebizonyította, nemcsak az élőszó fegyvere, de az írás
is a kezére áll. Kötete számos novellát, humoros elmélkedést, egysorost tartalmaz, melyeket
rajongói nem átallanak olykor az örkényi groteszkekhez hasonlítani…
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FEJTÖRŐ

ÉLESÍTSD A SZEMED!
Az iskolatáskák mind eltérnek egymástól valamilyen
kisebb vagy nagyobb részletükben, kivéve kettőt. Ez a
kettő azonban teljesen egyforma. Keresd meg őket!

SZÁMOLD KI!
Minden ábrában négy számjegy látható. Az a feladatod, hogy
tegyél műveleti jeleket a számok
közé úgy, hogy azokat elvégezve
minden esetben 25 legyen a végeredmény a körön belül. A műveleti jelek sorrendjét nem kell figyelembe venned.

KIK ŐK?
Három rajzfilmhős képét kissé megváltoztattuk. Ha figyelmesen megnézed, gyerekjáték lesz megállapítanod, melyik kicsoda. Ha nem jössz rá, ne felejtsd el megnézni a megfejtéseknél!

Megfejtés: SZÁMOLD KI: 8 + 2 x 3 – 5 = 25; 9 : 3 x 8 + 1 = 25; 7 – 3 + 1 x 5 = 25; 6 x 6 : 2 + 7 = 25; ÉLESÍTSD A SZEMED: 7, 10; KIK ŐK: 1. Marsupilami, 2. SpongyaBob
Kockanadrág (SpongeBob Squarepants), 3. Miki egér (Mickey Mouse)
A rejtvény megfejtését augusztus 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.).
Júliusi rejtvényünk helyes megfejtése: MIT TEHETNÉK ÉRTED. Júliusi rejtvényünk megfejtői között könyveket és CD-ket sorsolunk ki. A júliusi nyertesek: Zuckermann Albert, Salgótarján; Farkas József, Kalocsa;
Bogos Lázárné, Mohács; Németh Gábor, Sopron; Tátrai Dénesné, Pécs. Gratulálunk!
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HOROSZKÓP
SZŰZ

08. 24. – 09. 22.
Az elmúlt időszakban gyakran túlvállalta magát, sokat dolgozott, és több apró-cseprő bosszúság is nehezedett a vállára. Épp itt az ideje, hogy energiáit inkább önmagára és tervei megvalósítására fordítsa. Még javában tart a nyár, így nem
késett le semmiről. Bár a Szűz alapvetően nagyon takarékos
természet, de most nem baj, ha több pénzt költ olyan dolgokra, amelyek örömöt szereznek önnek.

MÉRLEG

Kate Beckinsale
1973. 07. 26.

Julian McMahon
1968. 07. 27.

Roger Federer
1981. 08. 08.

Lola
1988. 08. 14.

09. 23. – 10. 22.
Változékony lesz a hangulata, különösen akkor, ha sok váratlan munka szakad a nyakába. Nem kell megijednie, de jól teszi,
ha minél előbb előveszi a naptárat és megpróbálja összeegyeztetni az idejét az elvégzendő feladatokkal. Készüljön fel néhány
váratlan elintéznivalóra is. Ha semmiképp sem boldogul a munkával, akkor kérjen segítséget – vagy új határidőt.

SKORPIÓ

10. 23. – 11. 22.

Ha ingerült hangulatban indul a hónap, csak önmagát okolhatja: csak azért, mert valami nem úgy alakul, ahogy szeretné,
az emberek és a körülmények még nem esküdtek össze ön
ellen. Vegye elő legendás humorérzékét és emelkedjen felül a
bosszúságokon. Íme egy régi bölcs tanács: „ha a körülményeken nem tudsz változtatni, hát változtass a hozzáállásodon”.
Augusztus közepén egy kellemes meglepetés éri, ami egy csapásra megváltoztatja a hangulatát.

NYILAS

VÍZÖNTŐ

02. 20. – 03. 20.
Hajlamos lesz némi fegyelmezetlenségre, különösen akkor, ha túl
erős a kísértés. Kedves Halak, ebben az időszakban vezérelje önt
a következő mottó: a jellem igazi értékét az adja, hogy mennyire
tudunk ellenállni a kísértésnek. Ha nehezen szokik le egy rossz
szokásáról, akkor keressen helyette valami új hobbit. A hónap
vége remek lehetőséget teremt új életmód kialakításához.

03. 21. – 04. 20.
Az előző, lendületes hónapok után úgy érzi, hogy megcsappantak
az energiatartalékai, aminek az a legfőbb oka, hogy uralkodó bolygója, a Mars egy kedvezőtlen, erőtlen fényszöget vetít a Kos jegyéhez. Fogyasszon minél több vitamindús gyümölcsöt, töltsön minél
több időt a szabad levegőn, és ha teheti, vegyen ki szabadságot,
főként akkor, ha a nyár folyamán nem volt módja pihenni.

BIKA

04. 21. – 05. 20.
A nyár utolsó hónapja derűvel, bizakodással és életörömmel szövi
át a mindennapokat. Ha az elmúlt időszakban munkahelyén vitába keveredett, akkor végre eláshatja a csatabárdot – meglátja,
mennyire megkönnyebbül majd tőle. További jó hír, hogy augusztus közepén kiemelkedő munkasikerekre is számíthat, ami előbbutóbb anyagi szempontból is meghozza a gyümölcsét.

01. 21. – 02. 19.
Ha valamiféle megmagyarázhatatlan belső szorongással küzd,
ne féljen megkeresni ennek vélt vagy valós okát. Felesleges
olyasmitől tartani, ami esetleg soha nem következik be. Könynyen lehet az is, hogy egyszerűen csak elfáradt, vagy valakivel
nem sikerült megfelelően rendezni a kapcsolatát. Ez a hónap
rendkívül alkalmas az önismereti elmélyülésre. Szerencsére a
társa már ismeri az ön függetlenségi igényeit, ezért gond nélkül lehet annyit egyedül, amennyit csak akar.

HALAK

KOS

12. 23. – 01. 20.
Ha az elmúlt időszak eseményeihez derűsen próbált hozzáállni, akkor most teljes joggal érezheti úgy, hogy minden korábbi gubanc megoldódik az életében. A sors úgy rendezi a dolgok
menetét, hogy most ön irányíthatja az eseményeket, és másoknak sokkal nagyobb szüksége lesz önre, mint fordítva. Élvezze nyugodtan a nyári nap sugarait, aggodalomra semmi oka,
ráadásul még anyagi helyzete is a stabilitás irányába mutat.

07. 23. – 08. 23.

Ne élje bele magát egy olyan dologba, ami még nem biztos. Ez
a szép nyárvégi időszak ugyanis hozhat némi hamis illúziót, ami
később csalódást okozhat. Egy enyhén pesszimista beállítottságú
barátja erre figyelmeztetni is fogja, de azt azért ne engedje, hogy az
ő borúlátása uralkodjon el önön is. Ha megtalálja a mértéket a valóság és az álmodozás között, akkor elégedetten zárja ezt a hónapot.

11. 23. – 12. 22.
Sok dolog nem pont úgy sikerül, mint ahogy azt eltervezte.
Kisebb bosszúságok, apró akadályok keresztezik a napjait, de
emiatt ne veszítse el a jókedvét. A siker kulcsa egy olyan tulajdonság, ami önben jócskán megvan, ez pedig a humor! Tekintsen derűvel az életre, ettől a hangulata is megváltozik, és inkább
a jó dolgokat fogja bevonzani. Ha partnerével vitába keveredik,
ne ragaszkodjon ahhoz, hogy az öné legyen az utolsó szó.

BAK

OROSZLÁN

IKREK

05. 21. – 06. 21.
Az előző mozgalmas időszak után egy békés, nyugodt periódus
következik. Akár úgy is érezheti, hogy a barátai elkerülik önt, holott
erről szó sincs. Ha színesebb programra vágyik, emelje fel a telefont, hívja meg ismerőseit és szervezzen egy fergeteges bulit!
A hónap második felében kedve támad egy nagyobb utazáshoz,
de családtagjai ennek nem igazán örülnek. A kulcsszó:
kompromisszum!

RÁK

06. 22. – 07. 22.
Az elkövetkező napokban megfogalmazódhat önben egy döntés, amit ugyan már régóta halogatott, ám a közeljövőre igencsak
hatással lesz. Szerencsére most tisztán lát előre, és olyan körülményeket is figyelembe vehet, amiket korábban nem tudott, vagy
nem akart. Terveit semmiképpen se feledje el egyeztetni a társával, gondoljon arra, hogy a családi béke mindennél fontosabb!
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„A KÖZPONT RENDKÍVÜL
NAGY SEGÍTSÉG , HISZEN
A SZÁLLÁS MELLETT
ISKOLÁT ÉS ÉLELMET
IS NYÚJT A MENEDÉKET
KERESŐ KICSIKNEK .”

MEGHATÓ ÜNNEPSÉG

AFRIKÁBAN
KÖZÉP-AFRIKA NYUGATI RÉSZÉN, AZ ATLANTI- ÓCEÁN PARTJÁN FEKVŐ
K AMERUN MÉG ISMERETLEN A TURISTÁK TÖMEGEI ELŐTT, PEDIG
A CSODÁLATOS ÓCEÁNPART, AZ ŐSERDŐKKEL BORÍTOTT HEGYEK NAGYON
VONZÓAK A KÍVÁNCSI SZEMEK SZÁMÁRA. UGYANAKKOR VISZONT
K AMERUNNAK VAN EGY MÁSIK OLDALA IS…
Az ország komoly társadalmi és gazdasági gondokkal küzd, melynek legnagyobb áldozatai a gyermekek. 2009-es UNICEF-adatok szerint Kamerun felnőtt lakosságának több mint 5 százaléka AIDS-es,
és több mint 300 ezerre tehető az AIDS következtében elárvult gyermekek száma. A valódi adatok azonban még ennél is drámaibbak lehetnek. A rendkívüli
szegénység miatt nagyon sok az olyan gyermek, akinek ugyan van családja, mégis az utcára kényszerül,
mert nem tudják őt otthon eltartani.
Uhrinyiné Gergely Eszter, a MOL projektvezetője
munkájából adódóan többször járt már Kamerunban
és lenyűgözte az ország szépsége, lakóinak kedvessége. Kollégájával együtt legutóbb egy ünnepségre
érkezett Ndian járás központjába, Ekondo Titibe, az
ország egyik legszegényebb részébe. Június elején
itt adták át a hátrányos helyzetű gyermekek számára
létrehozott központot, amelynek felépítését és működését a MOL is támogatja. A központ rendkívül nagy
segítség, hiszen a szállás mellett iskolát és élelmet
is nyújt a menedéket kereső kicsiknek.
A környék lakosai odaadó hálával fogadták a támogatókat, és nagy ünnepséget szerveztek a megnyitóra, a környékbeli iskolákban mindenhol tanítási szünetet rendeltek el. „A város polgármestere és
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A MOL K AMERUNBAN
A MOL 2007 végén vásárolt 40%-os részesedést a
kameruni Ngosso Permit tengeri blokkban, ahol az
Addax (a Sinopec kínai cég leányvállalata) olajvállalattal közösen végez kutatásokat. A nyugat-afrikai
országban működő multinacionális olajvállalatokra
nem jellemző, hogy kutatási időszakban komolyabb
társadalmi szerepvállalással segítenének Kamerun igen nehéz helyzetén. Ezért is üdvözölték rendkívül pozitívan a hírt a helybeliek, hogy a MOL és az
Addax részt vállal egy, a hátrányos helyzetű gyermekek részére épített intézmény létrehozásában.

mindenki nagyon örült. Látszott, hogy fontos
nekik ez a nap. Gyönyörű táncokat adtak elő,
és közben mindig énekeltek, angolul. A szöveg szinte minden egyes alkalommal ugyanaz
volt: hozzánk énekeltek; megköszönték a támogatást, üdvözöltek minket és az esemény legrangosabb vendégét, a nagytekintélyű miniszter asszonyt.” – emlékszik vissza Eszter az
átadásra, amelyet az ország szociális minisztere, Cathérine Bakang Mbock is megtisztelt.

Megindító volt az is, amikor az egyik gyermek, a diákönkormányzat helyi képviselője, csodálatos angolsággal elmondott beszédben fejezte ki háláját a
támogatóknak és a kormány képviselőinek. „Mindannyian nagyon meghatódtunk a kisfiú beszédén,
annyira szépen és szívből szólt.” – mondja Eszter,
aki azt is észrevette, hogy milyen szigorúan bánnak
a helyi tanárok a gyermekekkel. „Annak ellenére,
hogy a diákoknak közel hat órát kellett végigállniuk
a tűző afrikai napon, végig nagyon fegyelmezettek voltak.”
Az ünnepség lezárása után a város polgármestere,
egy gazdag helyi vállalkozó, aki rengeteget tett
a közösségért, vacsorára hívta a támogató vállalatok
képviselőit és a miniszter asszonyt kísérőivel együtt
a saját házába. Afrikában óriási megtiszteltetés, ha
valaki egy miniszteri rangú politikust láthat vendégül
a saját házában, így minden bizonnyal a polgármester és az egész környék büszke lesz a napra, amikor átadták a MOL által is támogatott gyermeksegítő intézményt.

PILLANATKÉP

KÜLÖNLEGES
SUTTOGÓK
„ŐK A LOVAK LELKÉBE LÁTTAK, ÉS GYÓGYÍRRAL SZOLGÁLTAK SEBEIKRE.
HALKAN TITKOKAT SÚGTAK A LOVAK ZÚGÓ FÜLÉBE. ŐKET NEVEZTÉK
ÚGY, HOGY A SUTTOGÓK ”. A SUTTOGÓ CÍMŰ NAGY SIKERŰ FILMBŐL
MEGTUDHATTUK , HOGY VANNAK EMBEREK , AKIK KÉPESEK LOVAKAT
GYÓGYÍTANI. ÁM SOKSZOR ÉPPEN A LOVAK GYÓGYÍTJÁK AZ EMBEREKET.

A Z ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNYRÓL
Az Új Európa Alapítványt a MOL hozta létre 2006ban, ezzel a lépéssel is megerősítve, hogy társadalmi felelősségvállalását komolyan veszi.
Az alapítvány kiemelt figyelmet fordít a fiatal
tehetségek és a gyermekegészségügy támogatására. A MOL Gyermekgyógyító Program minden évben legalább harminc nonprofit szervezet
élmény- és művészetterápiás programját támogatja, amelyek krónikusan beteg, fogyatékkal élő
vagy veszélyeztetett gyermekekkel foglalkoznak.

Mint például a Magyar Lovasterápiai Szövetség fóti
központjában (a volt gyermekváros területén), ahol
látássérült gyerekeknek szerveztek terápiás tábort
a MOL Gyermekgyógyító Program támogatásával.
Az egyhetes nyári program során a látássérült gyerekek játékos formában lovagolhattak – és gyógyulhattak. A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna
ugyanis fejleszti a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzéket és javítja a gyerekek tartását is.
A gyerekek olyan lovastorna-feladatokat végeztek
el, mint térdelés, törökülés, hasonfekvés – mindezt
a körbevezetett ló hátán. A látás hiánya miatt azonban ezek a feladatok tőlük több bátorságot és koncentrációt igényelnek, mint látó társaik esetében.
A lovasterápiás központ külön érdekessége az ún.
szenzoros park, amelyben a gyerekek megtapasztalhatják a vizesárkon való átkelést, illetve kis házakba

rejtett eszközöket kell lóhátról megkeresniük, kitapintaniuk, és ezekkel egyszerű, játékos feladatokat elvégezniük. Ezek a feladatok rengeteg információt tartalmaznak számukra, amelyeket később a mindennapi
életben jól tudnak majd hasznosítani. Emellett a
lovarda és környezete új ingereket nyújt a gyerekek
számára, s javítja alkalmazkodó- és kommunikatív
képességüket is.
A fóti tábor megnyitóján részt vett az Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete, Csányi Sándor színművész is, aki néhány programot együtt hajtott végre a látássérült gyerekekkel. „Óriási élmény, hogy a
MOL – Új Európa Alapítvány szerepvállalása révén
segíthetek ezeknek a gyerekeknek, akiknek egy új
világ nyílik meg ezzel a táborral” – mondta a közös
lovas program után a színész. – „Szakértő kezekben
vannak a gyerekek ebben a lovastáborban, sokat fejlődnek, és rettenetesen élvezik a foglalkozásokat.
Egyáltalán nem tűnnek elesettnek ezek a srácok,
inkább ők tanítanak nekünk nagyon-nagyon sok mindent az életről, arról, hogy miként lehet szeretni
egyszerű dolgokat és szeretni a társunkat.”

„INKÁBB ŐK

TANÍTANAK NEKÜNK
NAGYON -NAGYON
SOK MINDENT
AZ ÉLETRŐL.”
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A LÁNY, AKI
OLAJRA LÉPETT
VIRÁG
MELINDA
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Melinda 2007-ben a MOL Growww gyakornoki programIDÁM NŐI NEVETÉS HALLATSZIK A
jával került a vállalatcsoporthoz, és a rendkívüli karrierKURDISZTÁNI KRI IJEEL BLOKKJÁBAN AHOL
lehetőség miatt jelentkezett a kurdisztáni állásra. Döntését nem bánta meg, sőt, büszke rá, hiszen rengeteg
A EKHME KUTATÓFÚRÁS SZEMÉLYZETÉNEK
komoly szakmai tapasztalatra tett szert 2010 júliusa
EGYETLEN NŐI TAGJA IRÁG ELINDA TÖLTI
óta, mióta az Akri-Bijeel blokkban dolgozik, amelynek
a MOL 80%-ban a tulajdonosa és operátora. CsaládMUNKANAPJAIT
ÉVES KÖZGAZDÁSZ
ja is támogatta döntésében, zongoratanár édesanyA TÁVOLI ORSZÁGBAN IS OTTHON ÉRZI MAGÁT
ja és mérnök édesapja nagyon meglepődött, hogy a
végzettsége szerint nemzetközi tanulmányokra szakosodott közgazdász lányuk milyen komoly tudásra
ráció északi részén található, és bár napjainkban már
VIRÁG MELINDA
tett szert Kurdisztánban az olajfúrással kapcsolatban.
nincsenek harcok a környéken, mégis szigorúan tilos
A 27 éves Virág Melinda a Corvinus Egyetem nem„Olajszakember eddig nem volt a családban” – mondegyedül, engedély nélkül elhagyni a telepet. A kutatózetközi tanulmányok szakán diplomázott, 2010 júlija mosolyogva Melinda. A Corvinuson diplomázott,
fúrás erdőkkel, mezőkkel borított dombos környéke
usától dolgozik Irakban. Kiválóan beszél angolul,
jelenleg a logisztikáért, a kútépítő anyagellátásért felel
a laikus látogatók számára meglepő, hiszen errefelé
olaszul és oroszul – utóbbi nem meglepő, hiszen
a Bekhme-1 fúrásnál, és az ott dolgozó munkatársak
inkább sivatagra számítana az ember. „Az éghajlat itt
édesanyja orosz. Orosznyelv-ismerete és zenei előszámára kialakított blokkban tölti napjait.
jóval kedvezőbb, mint a néhány száz kilométerre fekképzettsége miatt időnként tolmácsi felkéréseEz egy faluhoz hasonló lakóvő sivatagos tájakon, és ez a terméket kap a MÜPA-tól, így olyan világhírű művészek
egység, barakkokkal, étteszeten is látszik. Érdemes azonban
tolmácsa lehetett, mint Gyenisz Macujev, Mihail
GY KURDTÓL
remmel, tv-szobával – pár
figyelni a skorpiókra és a kígyókra,
Pletnyov, Gidon Kremer vagy Joshua Bell.
órányi autóútra Erbiltől, az
amelyek valós veszélyt jelentenek.
MÁR HÁZASSÁGI
Iraki Kurdisztáni Régió főváTanácsos végig bakkancsban maradrosától. A blokk az Iraki Födeni, amely egyébként is kötelező
AJÁNLATOT IS
viselet. A következő fúráspontunkKAPTAM
nál pedig táblák figyelmeztetnek
az aknaveszélyre” – avat be bennünket a veszélyes mindennapokba Melinda. Az embert próbáló körülmények és a biztonság miatt folyamatos a komoly katonai jelenlét,
amely Melinda számára eleinte furcsa volt, de hamar
hozzászokott. „Nagyon szeretek itt lenni, mert amellett, hogy rengeteget tanulok, közvetlen kollégáimmal
is nagyon szeretek együtt dolgozni.” Munkabeosztása szigorú, hiszen férfi munkatársaihoz hasonlóan ő is
barakkban él és napi 12 órát dolgozik,
de minden negyedik hét után hazamehet egy hónapra. Melinda a kurdisztáni
hétköznapokból sajnos nem lát sokat.
Magánéletre pedig minimális ideje jut a
szigorú időbeosztás miatt, de nevetve
meséli, hogy „Egy kurdtól már házassági ajánlatot is kaptam...” Ám gyorsan hozzáteszi, hogy természetesen
rögtön visszautasította a lánykérést,
hiszen párja otthon várja, akihez minden hónap végén hazatér.
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