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Tankcsapda
„ NEM AZ A MOTIVÁCIÓNK, HOGY MINÉL GYORSABBAN MINÉL TÖBBET MARKOLJUNK.
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Irány Horvátország! A magyarok kedvenc tengerpartját
Sári Évi ajánlja Önöknek. Kristálytiszta tenger, napfény,
finom ételek, mi más kell még egy tökéletes nyaraláshoz. Ráadásul a horvát tengerpart néhány óra autózás
után elérhető.
Végre mi is kaptunk egy Michelin-csillagot. A budapesti
Costes étterem argentin séfje elárulja nekünk szakmája
három legfontosabb titkát, de azért az is kiderül, hogy
a zöldpaprikáról ő sem tud mindent.
A Főnix Mentőrobogó csapatának mentő szakápolói igazi száguldó angyalok. A mentőrobogó gyors és biztos,
mert dugóban is célba ér. A MoL üzemanyaggal támogatja őket, a nyolcfős csapat pedig a bajba jutott sérülteket segíti.
A borítón – először a lap történetében – egy rockzenekar, a debreceni Tankcsapda látható. Hazánk egyik
legnépszerűbb együttese tavaly töltötte be huszadik életévét, idén a MoL támogatásával töltik „Tele a tankot”.
Vegyenek velünk Önök is új lendületet, persze stílusosan!
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Peugeot Japánból Újabb fejezetéhez érkezett a Mitsubishi és a Peugeot együttműködése. A francia autógyár a közeljövőben elkezdi forgalmazni a saját 3008-as modelljéhez
hasonló Mitsubishi ASX egyterűt. A Peugeot
azokban a szegmensekben veti be a japán gyár
modelljeit, ahol saját kínálata hiányos a versenytársakkal szemben. Az együttműködés a
teljes Peugeot–Citroën-csoportra érvényes.

Nyereséges a Ford A nehéz hónapok után
2010 első negyedévét kétmilliárd dolláros nyereséggel zárta a Ford, ezzel elülni látszanak a
detroiti autógyár körüli viharok. A jelek szerint
az átszervezések, a modellkínálat átalakítása
és a pénzügyi szigor meghozta az eredményt.
A Ford nemcsak Amerikában, hanem Európában is remek eredményeket ért el.

Orosz milliárdos angol autója amerikai motorral

A gazdasági válság elcsendesedésével párhuzamosan az orosz tulajdonos, Nyikolaj Szmolenszkij megkezdte a nagy múltú brit sportkocsigyár, a TVR feltámasztását. A különleges, kis szériában gyártott aszfaltszaggatóiról híres üzemben azonban lesznek változások. Például a saját fejlesztésű motorok helyét
a Corvette-től vásárolt erőforrások veszik
át, melyek megfelelve a környezetvédelmi
szabványoknak, könnyen
beépíthetőek a TVRvázakba, és 436, 512,
valamint 647 lóerős változatban is rendelhetőek
lesznek. Szintén az amerikai V8-asok mellett szól,
hogy igen megbízhatóak.
A konstrukció további előnye, hogy a TVR az árát illetően is versenyképes lesz a konkurenciával. Az orosz tulajdonos azt is elmondta, hogy
az amerikai piacra egy hibrid változattal próbálnak
majd betörni.

BMW–Husqvarna MX450
Német–svéd vegyes házasság várva várt eredménye a Husqvarna MX450-es modell, amit Kanadában kapott le egy éber fotós. Ez a motor ugyanis
majd csak jövőre fog hivatalosan versenybe állni. A motor lelke a BMW által fejlesztett négyszelepes, egyhengeres, 450 köbcentis motorblokk,
amit a bajorok a tajvani Kymcóval gyártatnak.
A motor 52 lóerős, legnagyobb nyomatéka 44 Nm.
Az MX450-es legleleményesebb megoldása a hátsó lengővillánál található, melynek a kihajtással
közös a tengelye, így a lánc feszessége a berugózás mértékétől függetlenül állandó.

A Polo lesz az új Vento Visszatér a Volkswagen Vento, de a wolfsburgi gyár új szedánja
nem a golfra, hanem az eggyel kisebb Polóra fog
épülni. A szedánok iránt újabban Észak-Amerikában és az ázsiai piacon is hatalmas a kereslet,
és egy olcsó, környezetbarát, alacsony fogyasztású autóval szinte bárhol sikeres lehet a Volkswagen. Az új Vento kicsivel tágasabb lesz, mint a
Polo, így kiváló családi autónak ígérkezik.

Autóváros épül Oroszországban
A Moszkvától 180 kilométerre lévő Kalugában
egymás után telepednek meg a nagy autógyárak. Előbb a Volkswagen épített üzemet, most
pedig megkezdte a termelést a Peugeot–Citroëncsoport, mégpedig a Mitsubishivel karöltve. A gyár
indulását ugyan csak 2011-re tervezték, azonban
az oroszországi roncsprogram olyan keresletet
generált, hogy máris el kellett indítani a gyártást.
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Városi kisautóval tér vissza az MG

A kínai kézben megújuló Mg bemutatta a következő modellcsalád legújabb tagját. A ma még Mg Zero
névre hallgató autó egy négyméteres városi kiskocsi, ami a gyártósorról már Mg3 néven fog legördülni. A formaterv az Mg angliai bázisán készült, és egészen jól sikerült, mert egy markáns, saját karakterrel bíró autót mutat, még ha tudjuk is, hogy a sorozatgyártású modell azért picivel egyszerűbb lesz.

Legendával tiszteleg saját maga előtt a BMW

Hetven éve annak, hogy a BMW öt autóból álló csapata megnyerte a híres Mille Miglia túraautó-versenyt.
A flotta tagjait a háború után az Egyesült államokba, oroszországba és Angliába vitték, csak a Kamm
Coupé maradt a versenyrészleg egykori igazgatójánál, akinek viszont sikerült az autót összetörnie, így az
egy roncstelepen végezte. A BMW már a kilencvenes években elkezdte újjáépíteni, de az eredeti dokumentumok híján ez nagyon lassan ment. Most végül elkészült a tökéletes másolat, amivel a legendás győzelem 70. évfordulóját ünnepli a gyár. A Kamm Coupé a BMW múzeumába fog kerülni.

autÓs-motoros HírEK

Bentley Continental: fekete fúria

Még Darth Vader is gyorsabban szedné a levegőt, ha meglátná a német
Wheelsandmore tuningcég által megdolgozott Bentley Continental
Supersports modelljét. A németek nem teketóriáztak, lecserélték a
kipufogót, átprogramozták a motort vezérlő elektronikát, és 702
lóerővel engedik ki a fekete szörnyet az utcára, aminek végsebessége most már 336 km/h. Az autó 21 hüvelykes felniken, illetve azokra simuló ultravékony gumikon gurul, a lassulásban pedig
kerámia féktárcsák segítik. Akinek futja az alapmodellre, az nyilván boldogan fizeti ki a további hétmillió forintot a tuningcsomagért.
Az eredménytől biztosan eláll majd a szava.

Kétkerekű álom
Oroszországból

Az Izsevszkben található motorgyár 1928-ban írta be
magát az orosz gépgyártás történetébe, a kontinensnyi
országban ugyanis ők voltak az elsők, akik belső égésű
blokkal felszerelt motorral jelentkeztek a piacon.
A gyárnak ma már jelentősebb a hadiipari tevékenysége, de ennek ellenére egy Igor Csak nevű fiatal mérnök úgy gondolta, egy jó terv biztosan nem fog ártani
az Izs presztízsének. A képen látható koncepció modell
olyan apró figyelmességekkel bír, mint a hibrid hajtás, az
újrafelhasznált hőálló műanyag elemek, dupla légzsák, éjjellátó berendezés, Bluetooth és Wi-Fi panel, ami a fék-gáz-kuplung hármast is működteti a vezérlő központi számítógépről. Tervezője szerint
a motor nem csak oroszországban, hanem nemzetközileg is sikeres
lehet, feltéve, ha legyártja valaki.

Audi R8 GT: így könnyű gyorsnak lenni

és
nél könnyebb, erősebb és gyorsabb R8-as,
etni. Azt mondták, hogy lesz az alapmodell
ínialum
Az
ból.
súlyá
Az Audi nem szokott csak úgy a levegőbe ígérg
R8
az
le
tak
100 kilót farag
ggal bíró R8 gT. Az ingolstadti szakemberek
ban
ritkáb
már
édő
szélv
lám, már itt is van a valamennyi új tulajdonsá
hátsó
át
a polikarbon
bevett fogás, azonban a vékonyított első, vagy
s
um helyett használt szénszálas műanyag már
gT így 1525 kilót nyom. Eközben az 5,2 litere
a
is,
r
ndsze
ogóre
kipuf
a
lett
telés és könnyebb
.
km/h
320
pedig
ége
alkalmazott megoldás. Kevesebb a motorszige
bess
végse
100 km/h-ig,
amivel az autó 3,6 másodperc alatt gyorsulhat
V10-es teljesítményét 560 lóerőre növelték,
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Tompos Kátya

választásai
FELDÜHÍTI

A ROSSZINDULAT ÉS A BUTASÁG .

A FAGYIVAL KÍNÁLT CSOKIS

Stílus&Lendület: Az utóbbi években a sajtó ízekre
szedte, és bár a pályaválasztás mikéntje sem kerülte
el az újságírók figyelmét, egy dolog nagyon érdekelne:
hogy torkollott a nemzeti identitáskeresés alkotásba?
Tompos Kátya: Egy olyan sorsú ember, amilyen én is
vagyok, picit mindig idegennek érzi magát ott, ahol
éppen van. Mert olyankor mindig a másik feledhez
vágyódsz, és ez fura kettősséget szül. Mikor Moszkvában járok, gyakran jut eszembe, hogy ott senki sem
mondaná meg rólam: magyar vagyok. Amiért nagyon
hálás vagyok orosz édesanyámnak.
S&L: Itt született, így Oroszországban inkább csak gyakori vendég. Sosem akart ott élni?
T. K.: Ó, dehogynem. De a legideálisabb a kétlakiság
lenne.
S&L: Ha választhatna egyetlen dolgot, mit hozna át
abból a kultúrából?
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N EM TUD ELLENÁLLNI
BROWNIE - NAK , HISZ A SORSBAN .

T. K.: Az oroszok érzelemgazdagságát, a szentimentalizmus nem szégyellését. Az érzelmi rendszerüket és azt a
fajta őszinteséget, ahogy ki merik fejezni magukat.
S&L: Ez a típusú érzelmi „túlfűtöttség” az orosz színészek játékában is tetten érhető. Ön érzi magában ezt
a pluszt?
T. K.: A magyar játékstílus azért visszafogottabb…
S&L: Az lehet, Ön viszont még így beszélgetés közben,
„magánemberként” is jóval szenvedélyesebbnek tűnik
sok kollégájánál.
T. K.: Az érzelmek értékes dolgok, a színpadon pedig
különösen azzá válnak. ott akkor leszel igazán jó, ha
minél erősebben kimutatod, mit érzel. Míg az életben,
talán közhelyes, de le vagyunk fedve álarcokkal.
S&L: Ezt magán is érzi?
T. K.: Persze. Közel sem merek olyan őszinte lenni, mint
színpadon. Mert megbántanak, becsapnak… Az a legviccesebb ebben az egészben, hogy minden fordítva
működik. A színpadon élni kell, az életben pedig szerepelni.
S&L: Ezt a szerepcserét talán már az édesanyja is látta.
Ezért féltette a színészettől?
T. K.: Azért féltett, mert ez egy nehéz pálya. Épp attól
nehéz, hogy az érzelmeinkkel játszunk.
S&L: Ha visszaemlékszik gyerekkori színházi élményei-

Színpadon a Chevrolet Spark!
Nem vagyok nagy autóguru, viszont a
Sparkot ismerem, és eszembe is jut róla
egy régi, őrült ötletünk. Anno, néhány színművészetis évfolyamtársammal kitaláltuk,
hogy autószínházat kellene csinálni. Rendelésre beülni civil autókba, és musicalrészleteket énekelni az utasoknak. Ehhez
egy olyan tágas autót, mint a Spark, el is
tudnék képzelni. Majdnem, mint egy stúdiószínház. És nemcsak tágas, de megjelenésében is nagyon stílusos, vagány,
kimondottan fiatalos, dekoratív autó. árában pedig kifejezetten kedvező – ráadásul a legalacsonyabb biztosítási kategóriába esik –, így az aktívan bulizós korosztály
is megengedheti magának! Ezenfelül ideális az olyan sofőröknek, amilyen én is
vagyok. Pontosabban csak lennék. Vezetni ugyanis nem igazán merek, ahhoz túlságosan szétszórtnak érzem magam. De
a menetstabilizátorral, amit opcionálisan
kérhetek a Sparkhoz, tökéletes biztonságban érezném magam (és a környezetemet
is). És, bár autót eddig még nem vettem,
kezdek gondolkodóba esni. A Spark, épp a
hatalmas belső tér miatt már most is ideális, ha a haverokkal megyünk valahova, de
ha majd oda jutok, egy családot is tökéletesen kiszolgál. Ahogy láttam, a tervezéskor
gondoltak a gyerekekre, külön előkészítés
van a gyerekülésnek, amit majd anyaként is
biztosan nagyon szimpatikusnak találok.

sztártEszt

re, fel tudja idézni, anno mi tetszett annyira ebben
a világban, hogy egész kislány korától ide
vágyódott?
T. K.: Arra emlékszem, hogy a szüleim
eleinte mindig zenés előadásokra vittek. Mert azt nem unja a gyerek.
Hotel Mentol, My Fair Lady…
S&L: Utóbbit ráadásul hamarosan láthatjuk is Öntől a Szegedi Szabadtéri Színpadon.
T. K.: Igen, ez így különösen
szép találkozás lesz a gyerekkorral. Szóval ezek a zenés
darabok nagyon tetszettek.
Aztán elkezdtem prózai előadásokra járni, amiket már magamnak
választottam. Épp a minap idéztünk fel egy ilyen színházi élményt egy gimis barátnőmmel. Egyszer elmentünk
egy darabra, ahol végig csobogott a víz a színpadon,
ettől persze mindenkinek pisilnie kellett. Mi pedig végig
kő-papír-ollóztuk az egész előadást, annyira untuk.
Ahogy ezen nevettünk, az jutott eszembe: ez marha ciki!
És belőlem lett színész?!
S&L: Jó is, hogy a gyerekkorról beszélünk... Valahol azt
mondta, egyke lévén elég nagyok voltak az Önnel szemben támasztott elvárások, amitől görcsössé vált.
T. K.: Sokan mondják, hogy azok mennek színésznek,
akik valami görcsöt szeretnének feloldani, így lehet ez
velem is. Színművészként szerepek mögé bújhatok, és
olyan dolgokat tehetek meg, amiket az életben nem
mernék. A szerep azonban feljogosít, hiszen nem is én
csinálom… közben meg mégis. Vagy valami ilyesmi.
S&L: Annak ellenére, hogy személyekhez és helyekhez
erősen ragaszkodó embernek mondja magát, a színházait igen szaporán váltogatta.
T. K.: Ez mind tudatos volt részemről. Nagyon szerettem
a József Attila Színházat, hiszen ott kezdtem a pályámat, szinte még gyerekként. Mégis, mikor két év után
Alföldi Robi áthívott a Bárkába, igent mondtam, mert
éreztem, hogy lépni kell.
S&L: Újdonságra vágyott?
T. K.: Inkább azért, mert tudtam magamról, hogy hajlamos vagyok beleragadni helyzetekbe, és ezt meg akar-

„A színpadon
élni kell,
az életben pedig
szerepelni.”

Forintalapú, casco-köteles
finanszírozási ajánlat
Chevrolet Spark 1.0
A tesztelt autó ára:
2 049 000 Ft
Két példa az autó megvásárlására:
Önrész:
I. 72 havi részlet:

512 250 Ft
28 633 Ft
(THM: 10,70%)

II. 84 havi részlet:

25 679 Ft
(THM: 10,70%)

Merkantil Lízingvonal: (06 1) 2-68-68-68

A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A hirdetés nem minősül a Merkantil Bank részéről ajánlattételnek,
célja a figyelem felkeltése.
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Kimondottan fiatalos

tam előzni. Meg aztán, nem is volt még tapasztalatom,
milyen lehet a színházváltás.
S&L: De ezt gyorsan pótolta, hiszen egy év sem telt el,
máris továbbszerződött a Nemzetihez.
T. K.: Nem szabad beleragadni a dolgokba. ugyan megértem azokat, akik elkötelezik magukat egy társulat
mellett, mert tudják, hogy ott jó lesz nekik. Velük ellentétben én még nagyon keresem, hogy mi vagyok valójában. Igyekszem tisztázni a kérdőjeleket, ez azonban
csak úgy sikerülhet, ha megnézem ezt is, azt is. És az
egészben épp ez az izgalmas.

S&L: A sok keresgélés közben azért marad idő a pihenésre? Az Önnel készített interjúk zöme a Nemzeti színészbüféjében született. Most is itt vagyunk. Ebből azt
gondolnám, keveset van házon kívül…
T. K.: Az attól függ. Ma például, mint az imént megtudtam, elmarad az esti próba, így átugrom a MÜPá-ba
koncertezni egy kicsit. Az ilyen programok nagyon fel
tudnak tölteni.
S&L: És, ha azt kérdezném, mi az, amire egyáltalán
nem jut ideje, bár nagyon szeretné?
T. K.: Fú, pont most lett! És erre nagyon büszke vagyok.
Évekig csak nyavalyogtam, hogy fel kéne frissíteni a
franciatudásomat, és most végre rendeltem egy hanganyagot. Mindennap legalább egy órát rászánok. Ha
pedig ezzel kész vagyok, jöhet az olasz, spanyol, szerb…
– ezek a nyelvek még nagyon érdekelnek.
S&L: Könyvek?
T. K.: Kettő is! Most éppen a Fekete fülű fehér bim oroszul és az Anna Karenina magyarul. Bár ezeket is úgy
lenne jó olvasni, ha kicsit több időm lenne, és nagyobb
blokkokban haladhatnék.
S&L: Talán majd nyáron…
T. K.: Na igen. Egyet már kitapasztaltam: muszáj
jó előre leszervezni a programot, mert akkor
mondhatom, hogy bocsi, hagyjatok, én utazom.
Terveim szerint idén a nagyihoz Moszkvába és
egy francia barátnőmhöz Franciaországba. Persze, ha közbejön egy jó szerep…

Chevrolet Spark
Motor:
1,2 literes
Lökettérfogat:
1206 cm3
Max. teljesítmény:
81 LE /6400 ford./perc
Max. forgatónyomaték:
111 Nm/4800 ford./perc
Hosszúság/szélesség/magasság:
3640/1597/1522 mm
Fogyasztás (vegyes):
5,1 liter
gyorsulás (0–100 km/h-ra)
12,1 s
Maximális sebesség:
164 km/h
Chevrolet Spark 1.0 ára:
2 049 000 Ft
Tesztelt autó ára:
3 045 000 Ft
Fontosabb felszereltség:
Blokkolásgátló, vészfékrásegítés és automatikusan
bekapcsolódó vészvillogó, ESP, isofix rögzítés, ködfényszóró, kétzónás automata klimaberendezés, tempomat
és sebességhatároló.

Chevrolet Spark-hoz
a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic Synt 5W–30
Termékeinket kedvező áron
megvásárolhatja webshopunkban.

www.olajexpressz.mol.hu
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labdazsonglőrök,
A

négy keréken

LABDARÓGÓ - VILÁGBAJNOKSÁG EGY HÓNAPOS VIADALA SORÁN A

SPORTBIZNISZ MILLIOMOSAI NÉZNEK EGYMÁSSAL FARKASSZEMET A GYEPEN .

PAZAR

JÁTÉKOSOK PAZAR AUTÓI A KÖZÉPPONTBAN .

Cristiano Ronaldo – Koenigsegg CCX

Madeirán született, a Sporting Lisszabonban lett focista, a Manchester unitedben lett sztár, most pedig
a Real Madriddal tör a csillagok felé. Ő az a játékos, aki rossznyelvek szerint annyi időt tölt a tükör előtt,
mint egy nő, és, aki több szépséget hódított meg, mint ahány biciklicselt bemutat egy meccsen. Pedig
az nem kevés... Zselézett haj, piercingek, a tökéletesnél egy fokkal jobban kidolgozott izomzat, követhetetlen cselek és olyan szabadrúgások, amilyeneket rajta kívül senki sem tud. Ő ma Portugália reménysége. Mérhetetlen mennyiségű pénzét szép nőkre és gyors autókra költi. Az utóbbiak közül a legkülönlegesebb a Koenigsegg CCX, amelyből csak néhány tucat
készül, s 395 km/h-s végsebességével alig lassúbb, mint egy repülőgép.

Lionel Messi
Audi Q5

Az új Maradona. Sokadik a sorban,
de az első olyan, akire az isteni Diego is
azt mondja, hogy jogosan illetik a névvel.
A világbajnokságon együtt bizonyíthatnak, ugyanis
a Maradona által irányított argentin válogatottban mindenki Messitől
várja majd a csodát – és a világbajnoki címet. Az apró zsenit majdnem elveszítette a futball világa, egy növekedési rendellenesség folytán nem indult meg a növése; még szerencse, hogy Barcelonában
értő kezekbe került, és szinte csodát tettek vele. Tavaly ő kapta a
világ legjobbjának járó Aranylabdát, és idén is jó eséllyel indul érte.
Az egyszerű kis rosariói srác ma sem nagyon keresi a feltűnést (legfeljebb a pályán), átlagosnak mondható Audi Q5-ösével bárhol megállhat Barcelonában. Na, de ha egyszer kiszáll belőle...
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Frank Lampard
Ferrari 612 Scaglietti

Az angol csapat esze. A futballista, akinek annak idején egy jó nevű egyetem és a
sportkarrier között kellett döntenie. Ő az utóbbit választotta, és ezzel örök hálára kötelezte
a futballbarátokat. Ha Lampardnak megy a játék, akkor megy klubcsapatának, a Chelsea-nek és
megy az angol válogatottnak is. Lézerrel irányított passzai, tökéletes szabadrúgásai és vezéri kvalitása teszi meghatározó játékossá. Kedvence az 540 lóerős Ferrari, de a 315 km/h-s végsebességet nem
feszegeti a közutakon.

Didier Drogba
Mercedes SLR
McLaren Roadster

Afrika csillaga, a játékos, aki naggyá teheti Elefántcsontpartot, a
csatár, akinek góljai hozzásegíthetik az afrikai kontinenst, hogy ne
csak mint a világbajnokság házigazdája legyen sikeres, hanem a földrész valamelyik csapata révén igazán nagy eredményt is elérjen. Drogba francia csapatokban csiszolta párját ritkító tehetségét. Hazát viszont soha nem cserélt,
büszke afrikai gyökereire, és dollármilliókkal segíti szülővárosát, Abidjant. Persze azért
magára is gondol, például egy Mercedes SLR McLaren formájában, ami 334 km/h-s
végsebességével az egyik leggyorsabb utcai sportautó a világon.

Wayne Rooney
Lamborgini Gallardo Spyder

Manchester büszkesége, Anglia reménysége. A 24 éves csatár az idei szezonban élete legjobb formáját mutatja. Nem véletlen, hogy müncheni sérülése után egy emberként imádkozott érte egész Anglia, és úgy tűnik, nem
hiába. A liverpooli munkásnegyedből induló csodacsatár ma több mint
százezer fontot keres hetente, abból pedig kisebb-nagyobb
autókra is futja. Az elmúlt hat évben Rooney 19 különböző autót vezetett a Ford Kától a Mercedesen át a fantasztikus Lamborghini
gallardo Spiderig.
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„Mi is tudjuk, hogy létezik
a sztereotípia arról, hogy a
rockerek reggeltől estig isznak...”
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TAVALY

rock
TÖLTÖT TE BE HUSZADIK ÉLETÉVÉT A HAZAI ROCKBANDÁK EGYIK

LEGNÉPSZERŰBBIKE , A

TANKCSAPDA ,

MOL TÁMOGATÁSÁVAL TÖLTI
L ÁSZLÓ, FEJES TAMÁS ÉS M OLNÁR

AMELY IDÉN MÁR A

„TELE A TANKOT ”. E BBŐL AZ APROPÓBÓL , LUKÁCS
L EVENTE „C SERESZNYE ”, MAJD’ EGY ÉVEN KERESZTÜL
„M INDEN JÓT !”

Stílus&Lendület: Láttam az aulában gyerekméretű
Tankcsapda-pólókat. Gondoltok az új generációra is?
Molnár Levente: Nagyjából nyolctól ötvenig minden évjárat megtalálható a közönségünk soraiban.
De nem mi akartunk ilyen pólókat, egyszerűen igény
volt rá.
Lukács László: Bizony, ha a helyszín engedi, jön a
gyerekekkel az apuka, anyuka, adott esetben még a
nagyszülő is. Régen mindig az volt, hogy belenőttek
a kissrácok a nagy trikókba, de aztán annyian mondták, hogy legyen kisebb is, de persze nyilván nem
halálfejes mintával, meg patakokban folyó vérrel.
S&L: Tavaly volt 20 éves a zenekar, könnyen elképzelhető, hogy aki „rajtatok nőtt fel”, az visszajár a
koncertjeitekre – talán épp a családjával…
Lukács László: Néhány hete játszottunk Budapesten, és az első sorokban szüleim, vagy kis túlzással
nagyszüleim korú embereket láttam, akik szemmel
láthatólag nem azért voltak ott, mert eltévedtek, sőt
végigénekelték velünk a dalokat, az új és régi számokat is. Igaz ez életkorban lefele is. Nemrég Pécsen
jártunk, jött egy apuka buli után egy angyali szőke
kislánnyal, és bármelyik számba fogtam bele, azt a
kislány folytatta. És ez nem bemagolt dolog volt, valóban élvezte a zenénket.
S&L: Legutóbbi lemezetek a kerek évforduló alkalmából jelent meg, hosszan turnéztatok vele. Sikerült
kipihenni magatokat?
Fejes Tamás: Nem szívesen tüntetném fel ezt az egészet ennyire megterhelő dolognak, amit folyamatosan ki kell pihenni. olyan is előfordul, hogy egész
héten annyi háttérmunkát végzünk, hogy ha hétvégén végre elmegyünk turnézni, az kifejezetten pihenésnek számít. Ki merem jelenteni: turnézni jó! Ha
nem lenne az, a zenekar nem is működne.
S&L: Nem mentek egymás agyára, ha sokáig össze
vagytok zárva?

KÍVÁNTAK RAJONGÓIKNAK

Lukács László: Hál’ Istennek elég rég együtt vagyunk
ahhoz, hogy ismerjük egymás dolgait. Pontosan tudjuk, hogy mikor mi az a határ, meddig lehet elmenni, mondjuk jópofaságban, vagy mikor van szüksége valakinek elvonulásra, ilyenkor békén is hagyjuk
a másikat.
Molnár Levente: általában azok a zenekarok bomlanak fel, amelyek azt mondják, hogy nem mennek
egymás agyára. Ez egy dolog, amit tudni kell kezelni,
akár egy házasságban.
S&L: Ha nem zenéltek, teljesen hétköznapi, polgári életet éltek?
Lukács László: Mi is tudjuk, hogy létezik a sztereotípia arról, hogy a rockerek reggeltől estig isznak,
esténként meg összebalhéznak mindenkivel.
Fejes Tamás: Ami egyébként így van… (nevet) Nem,
komolyan nagyon normális életet élünk.
S&L: Nemcsak Magyarországon, hanem időnként
külföldön is koncerteztek.
Molnár Levente: Igen, szoktunk menni, ha összejönnek a dolgok. Legutóbb Londonban játszottunk egy
klubban, és jól működött.
S&L: Korábban angol nyelvű dalokat is vettetek fel.
Fel sem merült a 20 év alatt a külföldi közönség meghódítása?
Lukács László: Nyilván felmerült. álmodozik ilyesmiről az ember. De a Tankcsapda esetében nagyon fontosak a magyar nyelvű szövegek… Ahhoz angol anyanyelvűnek kellene lenni, hogy angolul is megéljenek a
soraink. Éppen ezért, bár voltak ugyan tétova kísérleteink, hamar rájöttünk, hogy nekünk megvan a saját
pályánk, a saját közegünk, és ha abban ki tudunk teljesedni – márpedig úgy tűnik, hogy igen, akkor az legalább olyan jó és sikeres életpályát jelenthet, mintha
világszerte ismert zenekar lennénk.
S&L: Valóban kuriózumnak számít a műfajban, hogy
nálatok ekkora szerepe van a szövegnek…
Lukács László: Ez kétségtelenül így van, de például, amikor Hollandiában turnéztunk, a helyiek közül

Tankcsapda
„…Lehet, hogy nem vagy gyenge
De ha a szívedbe száll a penge
Attól nem érzed magad jobban
Ha a kocsidban bomba robban
Tudom én, erős vagy persze
De ha a fejedben ott van a fejsze
Vagy a fegyver csövébe nézel
Ott már semmire nem mégy
pénzzel és
Hiába vagy gazdag
Ha az égiek leszavaznak
A kocka, ha el van vetve
Te meg a föld alá temetve
Ott már hiába van ügyvéd
Aki a törvényektől megvéd
Itt senki se golyóálló és
Ha szakad a védőháló…”
Mennyország Tourist
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„Szerintem nagy részben
odajöttek hozzánk páran az egyik koncert után
azzal, hogy az egyik kedvenc számuk az ’Ez az a
ház’, amit aznap este angolul énekeltünk. Megkértek bennünket, hogy a másnapi bulin magyarul is
énekeljük el a kedvükért, mert ők ugyan nem értenek magyarul egy kukkot sem, de a számot megtanulták eredetiben, és akkor tudnák velünk fonetikusan énekelni.
Fejes Tamás: Bizony vannak furcsa rajongóink,
ott van például Lutz, aki csak annyit tud magyarul,
hogy „aki nem vak”, és mégis Tankcsapda tetoválásai vannak, a kocsija kifestve, szóval elég megszállott ő is.
S&L: Ti hogy látjátok, mi lehet az elképesztő népszerűségetek titka? Hogy maradt meg a zenekar,
miközben mellőletek sorban dőltek ki a csapatok?
Fejes Tamás: Szerintem nagy részben köszönhető ez a „szép kor” annak, hogy otthon maradtunk
Debrecenben. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy
úgy hiszik, fel kell költözni Budapestre ahhoz, hogy
működjön a dolog, aztán szépen lassan kicsúszik a
lábuk alól a talaj, felőrlődnek, lemorzsolódnak.
Lukács László: A másik dolog, hogy egyáltalán
nem üzleti célok vezetnek bennünket. Nem az a
motivációnk, hogy minél gyorsabban minél többet markoljunk. Igyekeztünk megfontolt, intelligens
módon, apró lépésekben haladni előre egy általunk
jónak gondolt úton. A zenei hűségünket, a közönséggel és a színpaddal szembeni alázatunkat az
emberek valahogy észrevették.
S&L: Mi a következő nagy falat, ami rátok vár?
Mire készültök?
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köszönhető ez a ’szép kor’
annak, hogy otthon
maradtunk Debrecenben.”

Tankcsapda
Lukács László: A Minden jót! című, tavaly ősszel
megjelent lemezünkkel turnézunk most egészen
szeptember közepéig. Nemrég lezártuk a tavaszi
részét, de gyakorlatilag már el is kezdődött a nyári fesztiválturné, ami szeptember közepéig tart.
Valamikor az ősz derekán pedig megjelenik a tavalyi jubileumi, szigetes koncertünk kép- és hanghordozókon.
Molnár Levente: Az újdonságok mellett, a régi
anyagainkat is szeretnénk új formába önteni.
Fejes Tamás: Könyvet is fogunk megjelentetni a
zenekarról, bár még nem tudjuk pontosan mikor…
S&L: Hogy tudjátok tartani ezt az őrült tempót?
Lukács László: Sokan kérdezik, hogyan lehet ezt
ennyi időn át bírni, de mi nem is értjük ezt a hozzáállást, mert nekünk inkább az nem fér a fejünkbe, hogy a rengeteg tervet, ötletet, mikor és hogyan
fogjuk megvalósítani.
Pribék Nóra

1989 – Megalakult a Tankcsapda. Az
alapítók közül már csak Lukács
László játszik a csapatban.
–
1990 Megjelent az első
stúdióalbumuk, a Punk and roll
–
1993 Molnár Levente „Cseresznye”
a csapat gitárosa.
–
1996 Az „Ember tervez” című albumuk
aranylemez lett.
–
1998 Lemezszerződést kötöttek
a Sonyval.
–
2000 Fejes Tamás a csapat dobosa.
2003 – Élni vagy égni című albumukkal
több díjat nyertek.
–
2009 Megjelent legújabb albumuk,
a Minden jót!

lENDÜlEtBEN

alapoktól az életmentésig
A

BIZTONSÁGOS MOTOROZÁS
NEM FÁBÓL VASKARIKA

A jogosítványtulajdonosokat az első hónapokban bekövetkezett bukás indítja el az
útvesztő keresésében, hogy hogyan is kellene megtanulni motorozni, lehetőleg minél
hamarabb és minél jobban. A közlekedésbiztonság kérdésének az Európai unió egyre
nagyobb figyelmet szentel.
A közösség azt a célt tűzte maga elé, hogy 2001 és 2010 között 50%-kal csökkenti a
halálos közúti balesetek számát. Ennek egyik hatásos módszere a jogosítvánnyal rendelkezők továbbképzése. A MoL által támogatott MotorShow1 Street képzés 3 nehézségi szinten végzi a motorosok tréningjét. Fiedor Ferenc, a képzés főinstruktorának
elmondása szerint az elmúlt években számtalan motorosnak – olyanoknak is, akik
több éve húzzák a gázkart – tudott apró trükköket mutatni, és ezzel még jobbá fejleszteni az eddig már megszerzett tudást.
A motoroskurzusok hasznosságához nem fér kétség, legyen akár kezdő vagy haladó
az utca motorosa. Sok bosszúságtól, felesleges pénzkidobástól, és ami a leglényegesebb, személyi sérüléstől óvhatjuk meg magunkat mások tapasztalatait felhasználva.

A leggyakoribb baleseti okok, avagy mire figyeljünk motorozás közben?

1.

3.

4.

5.

6.

Ha túlárad bennünk az adrenalin, hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat. Amikor ezt érezzük, álljunk meg egy rövid pihenőre.

2.

Ha csapatban motorozunk, mindig a leggyengébb képességű pilótához és a leggyengébb képességű motorhoz alkalmazkodjunk.

Minden másodpercben legyünk felkészülve egy váratlan eseményre. Autók, kerékpárosok, gyalogosok, erdősávban az állatok mindig okozhatnak meglepetést.
Ne kapaszkodjunk a fékbe mindenáron. Előfordulhat, hogy a vészfékezés nem vezet
eredményre, helyette egy gyors vészfékezés-elkerülés megmentheti az életünket.
Ne adjuk kölcsön a motorunkat senkinek! Mindenki a saját motorját ismeri a legjobban.
A „csak 1 körre” kifejezés sok élet végére tett már pontot.

Adjuk meg az esélyt magunknak azzal, hogy az alapvető technikai feltételek rendben legyenek.
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A képzés
szintjei

1-es szint: Az alapok újbóli lefektetésével kezdődik.
Alapvető motorkezelési technikák és a rossz beidegződések kiiktatása a cél.
2-es szint: Közepes sebességgel, maximum 60 km/hval elvégzett gyakorlatok már a balesetmegelőzés
jegyében zajlanak. A kanyarodási, fékezési és vészfékezési trükköké a főszerep.
3-as szint: Ide csak az 1-es és 2-es szintet kitűnően
teljesítők jöhetnek. A sebességhatárok a KRESZ-ben
előírt határokig tolódnak. A cél az életmentés vészhelyzetben, valós szituációk szimulálása, vészhelyzetek elhárítása.

A biztonságunk néha a részletekben
rejlik! Nem árt, ha használunk MOLshopokban is kapható maszkot, cipővédőt, multifunkcionális kendőt, nyakvédő
csősálat, vízlepergető sprayt.

sport

Afrikára
figyel a világ
A 19.

LABDARÚGÓ - VILÁGBAJNOKSÁGNAK , ELŐSZÖR A SPORTÁG

TÖRTÉNETÉBEN

A FRIKA

AD OT THONT.

A D ÉL-AFRIKAI K ÖZTÁRSASÁG

KILENC VÁROSÁNAK TÍZ GYÖNYÖRŰ STADIONJA VÁRJA A VILÁG

32

LEGJOBB VÁLOGATOT TJÁT.

Bár sokan aggódnak, hogy Dél-Afrika vajon
jó házigazda lesz-e, az aggódókat szeretnénk megnyugtatni. Az országban imádják
a focit, hihetetlenül tisztelik a legjobb európai és dél-amerikai csapatokat és játékosokat. Nagyvárosai olyanok, mint az európai
vagy észak-amerikai metropoliszok, fejlett
a közlekedés és a szolgáltatószektor. Az
ország méltán híres fantasztikus természeti
adottságairól is. Magas hegyek, fennsíkok,
csodálatos tengerpartok, hatalmas nemzeti parkok, és tucatnyi, az uNESCo Világörökségek listáján szereplő látnivaló várja a látogatókat.

DURBAN
Moses Mabhida Stadion
Kapacitás: 70 000 fő

Dél-Afrika 2004-ben nyerte el a rendezés jogát, a
selejtező sorozat 2007 augusztusában kezdődött el
204 ország részvételével. A legjobb 32 csapat kiléte
2009 októberére derült ki, decemberben pedig megtartották a nyári döntő sorsolását is. A szakértők több
esélyest is megneveznek a világbajnoki címre. Így
nem lenne meglepő Argentína, Anglia, az Európa-bajnok Spanyolország, a címvédő olaszország, vagy a mindig esélyes Brazília és Németország végső sikere sem. Az afrikai drukkerek
pedig ghána és Elefántcsontpart jó szereplésében bíznak.
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A labda

A vb hivatalos labdáját most is az Adidas gyártja.
A neve Jabulani, ami zulu nyelven annyit tesz:
együtt ünnepelni. A Jabulani Dél-Afrika tizenegy
nemzeti színében pompázik, de ugyanennyi hivatalos nyelve is van az országnak, és persze ennyi
főből áll egy focicsapat is.

sport

A világbajnokság sztárjai

A csoport
Gy

D

V

GK

A focit a kiszámíthatatlansága és a gólok ritkaságában rejlő érték mellett
mindig is a fantasztikus játékosok tették igazán népszerűvé. Sztárokban
ezúttal sem lesz hiány. A következő négy játékosra mindenképpen érdemes odafigyelni.

P

Dél-Afrika
Mexikó

B csoport

Uruguay

Gy

Franciaország

D

V

GK

P

Argentína

gy = győzelem; D = döntetlen; V = vereség; gK = gólkülönbség; P = pontok

Nigéria
Dél-Korea
Görögország
gy = győzelem; D = döntetlen; V = vereség; gK = gólkülönbség; P = pontok

JOHANNESBURG
Soccer City Stadion
Kapacitás: 94 700 fő

Lionel
Messi
(Argentína)
Ő a sokadik, akit az új Maradonának tartanak, és az első, aki rá is
szolgált a bizalomra. A világbajnokság ideje alatt tölti be a 23. életévét, de tavaly már átvehette a földkerekség legjobbjának járó
Aranylabdát. A Barcelona 169 centis zsenije gyors, mint a villám,
elképesztően cselez, szabályosan szerelni szinte lehetetlen, remekül passzol, jobbal és ballal is félelmetesen lő. Amennyiben a szövetségi kapitány Diego
Maradona rábízza az irányítást, és nem fél attól, hogy Messi túlnövi őt Dél-Afrikában, nagyon
nehéz lesz az argentinokat megállítani.

A VB hivatalos programja
Csoportmérkőzések:
Nyolcaddöntők:
Negyeddöntők:
Elődöntők:
Bronzmérkőzés:
Döntő:

június 11. – június 25.
június 26. – június 29.
július 2–3.
július 6–7.
július 10.
július 11.

C csoport
Gy

D

V

GK

P

Anglia
USA
Algéria
Szlovénia
gy = győzelem; D = döntetlen; V = vereség; gK = gólkülönbség; P = pontok

Wayne Rooney (Anglia)

Csodagyerekként indult, már 16 évesen élvonalbeli felnőtt bajnokit játszott Angliában, sőt győztes gólokat
rúgott. 2004-ben mesterhármassal debütált új klubjában, a Manchester unitedban, ahol emblematikus
figurává vált. Azóta kinőtte kamaszos agresszivitását, már nem az a forrófejű srác, aki kiállíttatja magát
egy fontos meccsen. Helyette itt van ez a hidegvérű, könyörtelen csatár, aki, ha helyzetbe kerül, akkor
csak nagyon ritkán hibázik. Az idei szezonban eddig fantasztikus volt, 34 gólt rúgott, igaz, áprilisban megsérült. Egy ország imádkozott a jobb lábáért, ami jelzi, milyen sokat vár tőle Anglia.
FOKVÁROS, Cape Town Stadion, Kapacitás: 69 000 fő

D csoport
Gy

D

V

GK

P

Németország
Ausztrália
Szerbia
Ghána
gy = győzelem; D = döntetlen; V = vereség; gK = gólkülönbség; P = pontok
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sport

E csoport
Gy

D

V

GK

P

Hollandia
Dánia
Japán
Kamerun
gy = győzelem; D = döntetlen; V = vereség; gK = gólkülönbség; P = pontok

F csoport
Gy

D

V

GK

P

Olaszország
Paraguay

JOHANNESBURG, Ellis Park Stadion
Kapacitás: 62 000 fő

Új-Zéland
Szlovákia
gy = győzelem; D = döntetlen; V = vereség; gK = gólkülönbség; P = pontok

PRETORIA, Loftus Versfeld Stadion
Kapacitás: 51 760 fő
PORT ELIZABETH, Nelson Mandela Bay Stadion
Kapacitás: 48 000 fő
BLOEMFONTEIN, Free State Stadion
Kapacitás: 48 000 fő
POLOKWANE, Peter Mokaba Stadion
Kapacitás: 46 000 fő
RUSTENBURG, Royal Bafokeng Stadion
Kapacitás: 44 500 fő
NELSPRUIT, Mbombela Stadion
Kapacitás: 43 500 fő

Didier
Drogba
(Elefántcsontpart)
A 32 éves csatár ma kétségkívül Afrika legjobb és leghíresebb futballistája. 2004-ben szinte ismeretlen játékosként került Marseille-ből a
londoni Chelsea-hez, és vált a klub talán legjobb igazolásává. Elsőre
ugyan önfejűnek tűnik, de igazi harcos, aki a szívét is kiteszi a csapatáért a pályán. Félelmetes góllövő, egy ragadozó ösztöneivel csap le a
lehetőségekre, és használja ki azokat. Idén az amerikai Time magazin
beválasztotta a világ 100 legbefolyásosabb embere közé a hazájában
elképesztően népszerű, milliókat adakozó futballistát. „Széles vállát
nyomja az afrikai foci minden terhe” – írták róla. Ne legyenek kétségeink: elbírja a terhet.

G csoport
Gy

D

V

GK

P

Brazília
Észak-Korea
Elefántcsontpart
Portugália
gy = győzelem; D = döntetlen; V = vereség; gK = gólkülönbség; P = pontok

A szervezők ígérik: Dél-Afrika nagyszerű,
jókedvű házigazda lesz.

H csoport
Gy

D

V

GK

P

Spanyolország
Svájc
Honduras
Chile
gy = győzelem; D = döntetlen; V = vereség; gK = gólkülönbség; P = pontok
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További városok és stadionok

Cristiano
Ronaldo
(Portugália)
A 25 éves jobbszélső igazi megosztó személyiség a pályán és
azon kívül is. Amilyen sokakat vonz a világfi külső, annyian utálják is ugyanezért. Egyet azonban nem lehet letagadni: Ronaldo
zseniális futballista. A lisszaboni Sportingban kezdte pályafutását, majd a Manchester unitedban lett világsztár, amit bizonyít,
hogy 2008-ban az összes létező egyéni díjat elnyerte, közte az
Aranylabdát is. Mindent tud a labdával, utolérhetetlenül gyors,
követhetetlenül cselez, lövései ágyúgolyó-erősségűek és lézerpontosságúak.

utazás

Dobro došli
u Hrvatskoj!

5835

KM HOSSZÚ PARTSZAKASZ ,

1185 SZIGET ÉS
SZIKLAZÁTONY HÁROM NAGY TÁJEGYSÉGEN : AZ I SZTRIAI FÉLSZIGET, A KVARNERI - ÖBÖL ÉS DALMÁCIA TERÜLETÉN . E Z
MIND H ORVÁTORSZÁG , MELYBŐL S ÁRI É VI SEGÍTSÉGÉVEL ADUNK
EGY KIS ÍZELÍTŐT.

Sári Évi, énekesnő
„Volt, aki imádta, másnak viszont nem jött be annyira,
mivel a jellemzően köves, sziklás tengerpart miatt kisgyerekkel vagy gyengébb úszástudással nehéz jó fürdőhelyet találni. Nekem szinte mindegy, csak tenger
legyen és napsütés” – osztja meg velünk vágyait
Sári Évi énekesnő. „Rabra mindenképp szeretnék eljutni, azt mondják, gyönyörű!
Az idei nyár ugyan elég zsúfoltnak ígérkezik, hiszen júniustól a Vámpírok Báljában Magda szerepét játszom, majd
augusztus 6-án a Sakk című musicallel debütálunk a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A horvát tengerpart viszont
csak néhány óra autóval, így könnyen lehet,
hogy tudunk rá időt szakítani.”

Minden egy helyen

Horvátország csodája – vallják a fanatikusok – természeti sokszínűségében rejlik. „Nagyon szeretek
csak úgy napozgatni, bár a henyélős nyaralás nem jellemző rám, gyakran utazom nagy társasággal, amely

mellett nincs megállás.” Ha valaki szintén színes vízi
világra vágyik, annak nem kell a fekete kontinensig repülnie, hiszen a horvát partok is bővelkednek
merülőhelyekben mint Rovinj környéke, Brac, Pag és
Cres szigetei körül, Dubrovnik.

Bújj, bújj!

A kiálló szirtfokra épült, már a III–IV. században is
ismert Rovinj városkájának fel-le kanyargó, sikátorszerű szűk utcácskáin egymást érik a csevaptól,
pljeskavicától és a tenger gyümölcseitől illatozó, klaszszikusan mediterrán hangulatú éttermek. Hiszen az
egyre nagyobb és nagyobb tömeg ellenére máig lelkiismeretes vendéglátósok szinte valamennyi esetben egy-egy ajándék kupica lozovacával (szőlőpálinka), travaricával (gyógyfüves gyomorkeserű), esetleg
egyéb helyi tömény különlegességgel engednek csak
utunkra.

Hűsítő Plitvice

„Ezt a helyet is biztosan nagyon élvezném, hiszen épp tavaly nyáron próbáltam ki először
a raftingot, és borzasztóan élveztem a hegyek között töltött napokat, de még a 8 fokos vízbe való csobbanást is!” – emlékszik vissza Évi. Az ország legjelentősebb nemzeti parkja, a
Plitvicei-tavak területén efféle sportolásra ugyan nincs lehetőség, a látvány azonban önmagában megér egy utat, a vizek szerelmeseinek egyenesen kötelező. A horvát karsztvidéken
található nemzeti parkban 16 különböző magasságban elhelyezkedő tó kb. 200 vízeséssel
összekötött rendszerének pazar látványa fogad. A parkot megcélozva igazi kirándulóprogramra készülhetünk, hiszen a különböző színekkel jelzett túraútvonalakat gyalog, busszal és
– a legnagyobb tavat, a Kozjakot átszelőt – hajóval tehetjük meg.
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utazás

Csábító Isztria

Mikor érünk már oda? Ha viszonylag rövid időn belül számíthatunk erre a
kérdésre, nem érdemes a kilométerekben az 1000-es tartományt nyaldosó, ám hamisítatlan keleti hangulattal kecsegtető Dubrovnikig utaznunk.
Irány az Isztria! A horvát Riviéra legnagyobb félszigete, mindez 5–600 kilométeren belül, mely távolság – a Rijekáig tartó autópályának hála – igazán
bagatell, a szigetet átszelő, lassabb autóút pedig kifejezetten nyaralós hangulatba hozza az embert. Alig száz kilométert kell így megtennünk, melyek
észrevétlenül kopnak el mögöttünk, miközben élvezhetjük a fenyvesek
hűvösét, a keménylombúak mindig zöld és a téglavörös föld látványának
életteli színkavalkádját, és az út menti konobák (éttermek) előtt nyárson forgó jagnje-k (bárány, helyi specialitás – a szerk.) csábító illatát.

Helyi kincsek

„Szívesen mennék egy eldugott kis horvát faluba is. Barátaim mesélték,
hogy egyszer teljesen véletlenül eljutottak egy olyan községbe, amelyet
egy utazási iroda vagy honlap sem ajánlott, csak a helyiek ismerték. Ők
pedig kipróbálták, és teljesen le voltak nyűgözve a háziak vendégszeretetétől, a vidék nyugalmától. Pár kilométerrel odébb viszont egy nagyobb
város és rengeteg buli várta őket, ha éppen ahhoz támadt kedvük.”

Pag: buli reggeltől estig
„Azt mondják, óriási bulikat rendeznek arrafelé, és mivel
Ibizán többször volt részem ilyesmiben, kipróbálnám
más környezetben is. Sokat emlegetnek például valami
Papaya nevű helyet…” – érvel Évi a csupaszsága okán
„fehér szigetként” is emlegetett nyaralóhely mellett. Értesülései nem csalnak. Ha átküzdjük magunkat a sivatagi
kopárságú sziget teljes 60 kilométerén, Novalja városka
reményteljesen viruló flórája hozza vissza az életkedvünket. Innen pedig csak pár lépés a város peremterületén található, szinte kizárólag fiataloktól hemzsegő Zrće
nevű strand, és az Aquarius, a Papaya és a Kalypso nevű
szórakozóhelyek, ahol végkimerülésig bulizhatunk.

MOL-kutak Horvátország felé*

MOL –Letenye
Tifon – Zadar
INA – Zalakomár
INA – Zalakomár
Tifon – Draganići
Tifon – Ravna Gora
Tifon – Ogulin
Tifon –Ogulin

N46.436117*
N44 06.841
N46.51139
N46 51092
N45 18.568
N45 18.502
N44 14.400
N44 14.449

E16.737050
E15 14.138
E17.19 017
E17.19 081
E15 16.753
E15 16.825
E15 34.130
E15 34.085

*GPS koordináták

2010. június | stílus&lendület | 23

GasztroNÓmia

SAJTOK

MÁMORÁBAN
A

SAJT TÖRTÉNETE AZ ÓKORIG NYÚLIK VISSZA .

SAJTUNK

M ÁRA MÁR A VILÁGON TÖBB SZÁZ FAJTA
VAN , A R OMADURTÓL A C AMEMBERTIG . M INDEGYIKNEK MÁS AZ ÍZVILÁGA , MÁS
AZ AROMÁJA , DE MI ÉPPEN EZÉRT IS SZERETJÜK ŐKET !

Négysajtos tagliatelle

Hozzávalók: 400 g tagliatelle tészta, 5 dkg trapista sajt, 5 dkg ementáli sajt vagy 5 dkg parmeggianno
reggano, 5 dkg kék sajt, 2 dl főzőtejszín, 1 gerezd apróra vágott fokhagyma, parmezán, fehér bors,
szerecsendió, kevés fehérbor, fenyőfamag.
Elkészítés: Vizet forralunk és a tésztát feltesszük főni. Egy serpenyőben némi olívaolajat hevítünk,
amiben egy-két percig megforgatjuk az apróra vágott fokhagymát. Ezt követően hozzáadjuk a tejszínt
és óvatosan elkezdjük felfőzni, majd a már előre lereszelt kemény sajtokat és a kék sajtot hozzáadjuk.
Borssal, szerecsendióval és kevéske fehérborral ízesítjük. Folyamatos kevergetés mellett kb. 10 percig főzzük. Ha szószunk túlságosan is besűrűsödne, némi fehérborral vagy tejjel higíthatjuk. Ezt követően a tésztát az öntetbe forgatjuk, friss parmezánnal és pirított fenyőmaggal tálaljuk.
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GasztroNÓmia

Sajttorta

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 6 dkg cukor, 12 dkg vaj, 1 tojássárgája.
A töltelékhez: 10 dkg tejszínes krémsajt, 40 dkg sovány tehéntúró, 5 tojás,
17 dkg cukor, 4 dkg vaj, 4 dkg búzadara, 1 csomag vaníliás cukor, 1 citrom
reszelt héja, 1 evőkanál porcukor.
A sütéshez: 75 dkg szárazbab, sütőpapír.
Elkészítés: A lisztet, a cukrot, a tojássárgáját és a zsiradékot gyors mozdulatokkal morzsalékos tésztává gyúrjuk. Folpackba csomagoljuk, és 1 órára
a hűtőszekrénybe tesszük. Az omlós tésztát liszttel megszórt gyúródeszkán
3–4 mm vastag és kb. 32 cm átmérőjű körré nyújtjuk, majd kibélelünk vele
egy 24 cm át mérőjű tortaformát. A tésztára kiterítjük az előzőleg több helyen
átszúrt sütőpapírt, majd az elősütéshez rászórjuk a szárazbabot. Előmelegített sütőben, 200 fokon kb. 15–20 percig elősütjük. Ezt követően a babokat
és a sütőpapírt eltávolítjuk a tésztáról és hagyjuk kihűlni. Közben az előzőleg
megmosott tojásokat szétválasztjuk. A sárgáját összekeverjük a krémsajttal
és a túróval, 15 dkg cukorral, a vaníliás cukorral, a búzadarával és a reszelt citromhéjjal. A tojásfehérjét a maradék cukorral kemény habbá verjük, a vajat felolvasztjuk. Először a vajat, majd a tojáshabot vegyítjük óvatosan a túrós maszszához, hogy a hab össze ne törjön. A piskótára rásimítjuk a tölteléket, és
csökkentett hőmérsékleten (175 fokon) további 45–50 percig sütjük.

Sajtkrémleves

Hozzávalók: 10 dkg vaj, 1/2 l tej, 1 fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál liszt,
só, bors, szerecsendió, 10-15 dkg sajt, 1 csomag pattogatott kukorica.
Elkészítés: A vajat egy lábasban felforrósítjuk,
majd az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát aranysárgára pirítjuk. Ezután 2 evőkanál liszt segítségével nagyon világos rántást készítünk, hozzáadjuk a tejet. Először csak
keveset öntünk a lisztre, és alaposan elkeverjük, törekedjünk arra, hogy csomómentes
legyen a folyadék. Közben fűszerezzük, sóval,
borssal, szerecsendióval. Néhány perc elteltével, folyamatos kevergetés közepette sűrű
mártást kapunk. Mikor elég sűrűnek találjuk
a levest, akkor mehet bele a sajt, természetesen reszelve.
A lényeg, hogy a sajt felolvadjon a levesben –
ezzel is sűrítve az állagát. A pattogatott kukoricát a mikrohullámú sütőben elkészítjük, majd,
ha kész, tálaláskor a levesre szórjuk.

Fügesaláta kecskesajttal
Hozzávalók: 4 érett füge, 5 dkg kecskesajt (Valencay típusú), 4 kávéskanál olívaolaj, 8 szelet Fekete-erdői vagy
Pármai sonka, bors.

Elkészítés: A fügéket negyedbe vágjuk úgy, hogy azért egyben maradjanak. A negyedek közepébe sonkafátylakat
illesztünk, tetejére pedig kecskesajtot teszünk. Némi olívaolajjal meglocsoljuk, majd frissen őrölt borssal ízesítjük.
Legalább fél órára hűtőbe tesszük.
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pillaNatKÉpEK

a „séf”
Aki itt tanulta meg, hogy
a zöldpaprikát nyersen is
lehet enni

Nicolas Delgado januárban szegődött el a Ráday utcai Costes étterembe. Egy kanyonokkal és hegyekStílus&Lendület: Már öt hónapja dolgozik itt.
Hogy érzi magát?
Nicolas Delgado: Most épp nagyon jó kedvem
van, tegnap hívott a húgom, hogy gyermeket vár.
Ami a munkát illeti, kemény, mert reggel héttől
éjfélig dolgozom, de szeretem, ezért csinálom.
S&L: Hogyan vetette a sors Argentínából Magyarországra?
N. D.: Párizsban éltem négy évig, elvégeztem
yves Thuries mesterszakács iskoláját és mikor
befejeztem, mindenfelé szétküldtem az önéletrajzomat. Ide is.
S&L: Mi volt a legnagyobb szakmai elismerés,
amiben eddig részesült?
N. D.: Még csak két hónapja voltam Franciaországban, és yves Thuries éttermében annyira elégedettek voltak velem, hogy megkértek, maradjak és elintézték a munkavállalói papírjaimat. Ez
nagyon sokat jelentett nekem, fontos visszajelzés volt.
S&L: Mi az a három legfontosabb dolog, amit
megtanult a szakmából?
N. D.: Elsősorban a munka iránti tiszteletet.
Másodsorban a munkatársak iránti tiszteletet.
Fontos, hogy tiszteljük egymást, hogy senki ne
érezze magát többnek, vagy kevesebbnek. Aztán
itt mindenki fiatalabb nálam, és természetes,
hogy behozzák magukkal a magánéletüket, ilyenkor kicsit pszichológusnak kell lennem. A harmadik dolog pedig a higiénia.
S&L: Mi volt a legnagyobb baki, amit elkövetett?
N. D.: Nem hiszek a hibákban. Az ember mindenből tanul, és minden helyzetből a legjobbat kell
kihoznia.

kel övezett északnyugat-argentínai
kisvárosból származik, Saltából,
ami borpincéiről és koloniális építészetéről híres. Az étterem világába szinte beleszületett: apja, aki
valamikor rendőrként dolgozott,
éttermet is vezetett. Nicolas eleinte építésznek majd közgazdásznak
tanult, csak utána nyergelt át a szakácsmesterségre. Bár még csak 32
éves, már dolgozott séfként Argentínában, Bolíviában és Franciaországban, ahol a francia gasztronómia és cukrászat nagymesterétől,
Yves Thuries-től tanulta meg a szakma csínját-bínját. Thuries nem
kisebb méltóságokat látott vendégül, mint Erzsébet angol királynőt, a japán Akihito császárt,
Michiko császárnét vagy François
Mitterrand francia köztársasági
elnököt.

Nicolas Rafael Delgado
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S&L: Mi van most otthon a hűtőjében?
N. D.: Hű! otthon? Igen. Hát, nézzük csak. Nem sok
minden. Egy üveg ásványvíz, joghurt, meg egy kis
zöldség, zöldpaprika, mert azt nagyon megszerettem.
Korábban sehol sem láttam, hogy így nyersen egyék
kenyéren. Imádom.
S&L: Hogyan látja magát 10 év múlva? Hol lesz? Mi
lesz a háta mögött?
N. D.: Nem szeretek előre tervezni. Szeretem megélni
a jelent, a pillanatot. A napi feladataimra koncentrálok, és igyekszem azokban a maximumot teljesíteni.
Kicsit elegem van az állandó helyváltoztatásból, úgyhogy lassan szeretnék megállapodni. Hogy hol? Az
élet sokszor tartogat meglepetéseket. Mostanában
sokat gondolkodom ezen.
Barta Judit

promÓciÓ

Olyan mint a nagy,
csak kicsiben

Wilkinson Quattro
Titanium Body Shaver

Forradalmian új arc és testborotva. Egyik oldalon egy 4+1 pengés hagyományos borotva, a másik oldalon egy trimmelő fej, mely speciálisan a test szőrtelenítésére lett kifejlesztve.
Fogyasztói ár: 3490 Ft
www.wilkinson-sword.com

Energizer 4 LED
fejlámpa

A Red Bull Energy Shot olyan élethelyzetekben,
pillanatokban nyújt energiát, amelyekben a klasszikus termék nem a legoptimálisabb segítség.
A szénsavmentes, hűtést nem igénylő, kisméretű kiszerelésben kapható energiaital ideális frissítő, ezenfelül tökéletesen retikülbarát, illetve a kézipoggyászban vagy a kesztyűtartóban is elfér.
www.redbull.hu

Ha természetjárás, biciklizés, futás teszi ki
szabadideje nagy részét, vagy ha csak egyszerűen
egy megbízható elemlámpára van szüksége,
válasszon fejlámpát. Az Energizer fejlámpái extrém
fényerővel és élettartammal rendelkeznek. Keresse
az Energizer-termékeket a MoL-töltőállomások vitrinjeiben, vagy tudjon meg többet
a termékekről a www.energizer.eu/hu weboldalon.
Ajánlott fogyasztói ár: 4999 Ft

www.energizer.com

Energiatakarékosság és hosszú élettartam.
Kompakt megoldások a GE-től.
A gE energiatakarékos kompakt fénycső termékcsaládja új megvilágításba
helyezi otthonát. A kompakt fénycsövek használatával – a hagyományos lámpákkal szemben –, nemcsak 80%-os energiamegtakarítást érhet el, hanem a
kiemelkedően hosszú, 10 és 15 000 óra élettartam is biztosított. Válassza a gE
kompakt fénycsöveit, amelyek már elérhetőek a MoL-kutakon is!
www.gelighting.com

Virágládák

Díszítse erkélyét, teraszát, udvarát évelő és egynyári
virágokkal. Bármikor varázsolhat nyári hangulatot formatervezett virágládáinkba.
www.kvalitas.hu

PREVENT klímatisztító aeroszol

A termék különleges összetevői révén eltávolítja a klímaberendezés járataiban lerakódó, kellemetlen szagot okozó szennyeződéseket, üde és friss
levegőt biztosít az utastérben. Használata egyszerű, nem igényel szaktudást és a tisztítás bárhol, bármikor elvégezhető.
www.medikemia.hu

PREVENT autóillatosító zselé

Egyedi összetételű és megjelenésű illatosító, amely a speciális zselének köszönhetően mintegy 75 napig friss, kellemes és tiszta illatot bocsát ki. Használható autóban, lakásban és üzlethelyiségben
egyaránt. Jelenleg a hűsítően friss ocean fresh, a férfiasan markáns
black jack, a kellemesen tiszta citrom és a gyümölcsös forest fruits
illatokban kapható.
www.medikemia.hu
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Japán új teherhordó űrhajót fejleszt
Új, fejlettebb teherhordó űrhajó kifejlesztésén dolgoznak Japánban,
amely alkalmas lehet a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) tartó oda- és
visszaútra is. A Nemzeti Űrkutatási Hivatal 2015–2016-ra tervezi kiépíteni a HTV (H–2 Transfer Vehicle) nevű, legénység nélküli űrhajó továbbfejlesztett változatát, amely így már a világűrből is képes lesz rakományt szállítani a Földre. A jelenlegi
ugyanis egyelőre csak egy odaútra alkalmas, a Földre visszatérve a bolygó légkörébe belépve elég. Ez a HTV tavaly szeptemberben 4,5 tonna rakományt – mélyhűtött élelmiszert,
ruhát, sampont és technikai felszerelést – szállított az űrállomásra a Kibo japán kutatómodul személyzetének.

Kutatás a mobiltelefonok
hatásairól

Öt európai ország több mint negyedmillió lakosa vesz részt előreláthatóan abban az évtizedekre tervezett kutatásban, amellyel brit szakemberek próbálnak pontot tenni korunk egyik fontos
kérdésére, miszerint mennyire biztonságosak a mobiltelefonok. A korábbi kutatásoktól eltérően
a mostani vizsgálat a mobiltelefon-használatot veszi alapul, és nem a betegségeket. A kutatók
egyszerre követik majd nyomon a résztvevők egészségi állapotát és mobilhasználatát. A kutatás három
részből áll. Öt év elteltével a szakemberek remélik, hogy információt kapnak a mobiltelefonok fiziológiai
hatásairól, mint például a fejfájás, a depresszió, az általános életminőség. Tíz év múltán remélik, hogy
betekintést nyerhetnek a rák gyakoribb típusainak kialakulásában játszott szerepükre. Végül, tizenöt év
elteltével a ritkább rákfajták és az agy megbetegedéseit, mint a szklerózis multiplex és az Alzheimer-kór felbukkanását figyelik majd.

Internetfüggők az amerikai diákok

Az amerikai diákok annyira ragaszkodnak mobiljaikhoz, a közösségi oldalakhoz és az internethez, hogy a drog- és alkoholfüggőséghez hasonló tüneteket mutatnak – állapították meg a Marylandi Egyetem kutatói. A felmérés
során kétszáz diákot kértek meg, hogy egy teljes napra hagyjanak fel mindenféle médiahasználattal. A 24 óra elteltével sok önkéntesnél megvonási
tüneteket tapasztaltak: ellenállhatatlan vágyat és szorongást éreztek, valamint képtelenek voltak arra, hogy jól funkcionáljanak
médiaeszközeik és közösségi hálójuk nélkül.

Tervek a vulkáni hő kiaknázására

A geotermikus erőművek megépítése drágább és lassabb, mint a szénerőműveké, de ha már működnek, olcsóbban és kevesebb szén-dioxid-kibocsátással
képesek az elektromos áram előállítására. Ez a fő oka annak, hogy a világ teljes geotermikus energiaforrásának mintegy 40 százalékát „birtokló” Indonézia
négy év alatt csaknem megötszörözné geotermikus forrásból származó energiatermelését. A 17 ezer szigetből álló délkelet-ázsiai ország területén több
száz vulkán található, ennek ellenére Indonézia eddig csupán töredékét
használta ki ennek a potenciálnak: a több mint 250, elvileg kialakítható mezőből jelenleg mindössze hetet aknáznak ki. A 234 milliós ország
kormányának most az a célja, hogy 12 milliárd dolláros beruházással az
ország jelenleg 1189 megawattos geotermikus kapacitását 2014-ig 4000
megawattal növelje.
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Rekordsebességű mélytengeri áramlat
Az eddig ismert legnagyobb sebességű mélytengeri áramlatra találtak rá ausztrál és japán kutatók a Déli-sarkvidék közelében. Az új felfedezés segíti a szakembereket abban, hogy figyelemmel kísérjék a klímaváltozás óceánokra gyakorolt hatását. A most felfedezett déli-sarkvidéki áramlat a maga 20 centiméter/
másodperc átlagsebességével kulcsfontosságú szerepet játszik a globális óceáni cirkulációban, amely segíti bolygónk megfelelő éghajlati viszonyainak fenntartását. Az áramlat több mint 12 millió köbméter jéghideg, oxigénben gazdag
sós vizet szállít másodpercenként a Déli-sarkvidék térségében, majd lesüllyedve az óceánmederbe tovább folytatja útját északi irányba az Indiai-óceán déli
részén elterülő Kerguelen-plató környékére, ahonnan aztán további óceánmedencék felé veszi az irányt.

A

Segít a tanulás utáni alvás

Amerikai kutatók bebizonyították, hogy tényleg jót tesz, ha „alszunk rá egyet”. Egy
összetett feladat vagy tudásanyag elsajátítását követően ugyanis az alvás – és
az álmodás – segíti az agyat az értelmezésben és a rendszerezésben. A Harvard
Medical School kutatói 99 önkéntest kértek meg arra, hogy a számítógép előtt ülve
véssék be agyukba egy háromdimenziós útvesztő képét, majd öt óra elteltével el kellett találniuk a célponthoz. Azok a résztvevők, akik a feladat elsajátítását követően szundíthattak egyet, és eközben álmodtak a feladatról, tízszer jobb teljesítményt
nyújtottak, mint azok, akik ébren maradtak vagy nem álmodtak. A kutatók szerint az
alvó agy tudat alatti részei keményen dolgoznak a feladat megoldásán, és az álmok
voltaképpen e folyamat mellékhatásai. Emiatt például jobb, ha este, közvetlenül
alvás előtt keményen tanulunk, mintha délután tesszük, illetve ha szundítunk egyet
egy intenzív délutáni tanulást követően.

ebb mikroszkópja
s
i
k
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Egy amerikai mérnök kifejlesztette a világ legkisebb,
legkönnyebb, lencse nélküli mikroszkópját, amely a
távgyógyászatban használható – az új képalkotó technológia
(angol elnevezése alapján: LuCAS) gyökeresen átalakíthatja az orvoslást. Aydogan ozcan, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (uCLA) munkatársának találmánya mindössze 46 gramm tömegű, mérete körülbelül akkora, mint
egy tyúktojás. A LuCAS-rendszer nem lencséket alkalmaz a nagyításhoz, hanem
holografikus felvételeket készít a testben található mikrorészecskékről és sejtekről:
fénykibocsátó diódával világítja meg az „objektumot”, és digitális szenzorral rögzíti a felvételt. A kompakt eszközhöz csupán uSB-csatlakozás szükséges, amelylyel okostelefonhoz, PDA-hoz vagy számítógéphez kapcsolódik, majd az áttöltés
után a rendszer a kórházba, a szakemberekhez továbbítja a felvételeket.

Vadászvonalak a sivatagban

Brit pilóták észlelték elsőként a második világháborút megelőzően a közel-keleti sivatagokat átszelő vonalakat, amelyekről a legutóbbi vizsgálatok bebizonyították, hogy ókori vadászcsapdák voltak. A vonalak alacsony falaknak bizonyultak, amelyek általában párban
futnak, egymáshoz közelítve, s egy veremben végződnek. Jordánia némely vidékén ezek a falak közel 60 kilométeres hálózatot alkotnak. Izraeli kutatók most 16 ilyen sivatagi építményt vettek górcső alá a Sínai-félsziget keleti részén. A vizsgálat bebizonyította, amit
már a tudósok régóta gyanítottak: az alacsony falak az állatok terelésére szolgáltak, amelyek egyre jobban összezsúfolódtak, ahogy
szűkült a „tölcsérszerű” struktúra, hogy a végén a szabadulás helyett a gyilkos verembe essenek. A tudósok becslése szerint az építmények 2300–2400 évesek lehetnek, viszont 2200 évvel ezelőtt már nem használták őket.
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Programok – Fesztiválok
Tankcsapda-turné

ESZTERGOM, JÚNIUS. 11., ALSÓÖRS, 19.,
ÉRD, 20., SOPRON, 30.
Áprilistól indult a Tankcsapda országos
lemezbemutató koncert sorozata. A koncertek
különlegessége, hogy az időközben platinalemez
státuszt elért „Minden jót” című albumról jó pár
dal bekerült a repertoárba, így a legtöbb helyen
biztos, hogy felcsendül majd a Mindentől távol,
a Minden jót, vagy például az Új nap vár című
szerzemény is.

MotoGP Olasz Nagydíj

MOL Dynamic Motoros Fesztivál

A május 23-i Francia Nagydíjat követően
Olaszországban folytatódik a gyorsaságimotorosvilágbajnokság idei szezonja. A Mugellóban rendezett
verseny a 2010-es MotoGP negyedik állomása,
ahol világbajnok motorosunk, Talmácsi Gábor ismét
rajthoz áll, majd június
20-án a Brit nagydíjon
méri össze erejét a
versenytársakkal.
Mit is tehetnénk még
ehhez hozzá? Hajrá
Talma!

Az I.MOL Dynamic amatőr kupasorozat szezonnyitó
versenye kerül megrendezésre egy kétnapos motoros
fesztivál keretében. Ezen a hétvégén birtokukba
vehetik a Hungaroringet a motorozás szerelmesei, ahol
egyedi programok várják a „régi” motorosokat, az új
és a leendő motortulajdonosokat, számos helyszínen,
különböző tesztlehetőségekkel és versenyekkel.
További versenyek időpontjai:
Június 18., Pannónia-ring
Augusztus 13., Hungaroring
Szeptember 9., Hungaroring
Október 16., Hungaroring
További információ: www.roadandride.eu

MUGELLO, JÚNIUS 6.

HUNGARORING, 2010. JÚNIUS 5–6.

Grand Aero Challenge
BALATONFÜRED, JÚLIUS 1–2.

Mi lehet izgalmasabb, mint amikor két műrepülőgép a Balaton felett szinkronban repül egymással? Ez a
Grand Aero Challenge légitriatlon nyitó versenyszáma, a szinkron műrepülés. A Ballonvadászat során kettes
kötelékekben érkeznek a repülőgépek a feladat helyszínére, s amikor egy héliummal telt ballon közel kétszáz
méter magasságra ér, a pilóta megpróbálja azt levadászni. A Freestyle műrepülés során pedig a versenyzők
három–öt perces szabad stílusú gyakorlatot mutatnak majd be. A Veres Zoltán magyar műrepülő Európa-bajnok
által szervezett esemény a Kékszalag Fesztivállal karöltve kerül megrendezésre.

VOLT Fesztivál

SOPRON, JÚNIUS 30. – JÚLIUS 3.
A közel két évtizedes múltra visszatekintő fesztivál 2010-ben is elhozza hazánkba a könnyűzene rangos képviselőit. A nemzetközi kínálatban ezúttal a finom muzsikával
lehengerlő Air-t, Billy Idol-t, az elektrosokkot okozó The Prodigy-t, és a trip-hop mozgalom úttörőit, a Massive Attack-ot találjuk, míg a hazai pálya előnyeit a Zagar, a Quimby
és a Péterfy Bori & Love Band élvezheti. Az elmúlt évhez hasonlóan idén sem marad a VOLT Fesztivál MR2–MOL színpad nélkül.

CD

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Christina Aguilera

Jason Derülo

AC/DC

Sony
Az ötszörös Grammy-díjas
énekesnő egy éven át készítette
legújabb stúdióalbumát.
A Bionic cím – nem mellesleg –
az énekesnő azon képességére
utal, hogy hangját olyan módokon
is képes használni, ahogyan csak
kevesen, s amivel zenei skáláját
még tovább tágítja.

Warner
Az énekes, dalszerző, táncos és
színész Jason Derülo a polihisztor
művészeknek ahhoz az alfajához
tartozik, akik a kreativitásban nem
ismernek határokat. Bemutatkozó
albuma hűen tükrözi az újonc
sokoldalúságát és tehetségét.
Nem véletlen, hogy Jason Derülo
nemcsak a nemzetközi piacot,
de a hazai zenecsatornákat és
rádiókat is meghódította.

Sony
A Vasember sci-fi filmtrilógia zenei
aláfestéséhez nem kisebb legendát
választottak, mint a kultikus
rockbandát, az AC/DC-t. Vannak itt
persze kötelező darabok (Highway
to Hell), de akad néhány mára
elfeledett szám is (Have a Drink on
Me). Fegyverek, nők és lazaság –
minden mennyiségben, ahogy az
Tony Stark karakteréhez leginkább
közel áll…

BIONIC

IN MY HEAD
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IRON MAN 2

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
Nyereményjáték
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest,
Pálya utca 9.) június 16-ig
a MOL-kutakon!
ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Intim Torna Illegál
Hipnotizőr király című CD-jét. Előző
számunk nyertese: Morvai Imre, gyöngyöshalász.
Nyereménye: oVIZSÚR PARTy című CD.

Intim Torna Illegál
HIPNOTIZŐR KIRÁLY

CLS
A Kistehén Tánczenekar hamvain
alakult új formáció máris elkészítette első
kislemezét. A tagok (Kiss Sándor, Nádasdi János,
Gálos Ádám, Dorogi Péter) szerint a kívül-belül
megmozgató zene hangzásvilága eltér az előző
zenekarukétól, de azért a vájtfülűek érezhetik
rajta a kistehenes stílusjegyeket is. A lemezen
négy friss dal található, amely annyira fülbemászó,
hogy minden esélye megvan arra, hogy igazi nyári
slágerrré váljon.

KultÚra

Mozi

Könyv
Trenka Csaba Gábor:
Egyenlítői Magyar
Afrika
AGAVE

Marmaduke – A kutyakomédia
INTERCOM

Rémálom az Elm utcában
INTERCOM

Freddy Krueger csíkos pulóvere, négykarmú
kesztyűje és dermesztő mosolya a műfaj elsőszámú
klasszikusává tette az Elm utcát. Freddy most a
modern kor filmes technikájának köszönhetően
még ijesztőbben tér vissza egy békés kertváros
tinédzsereinek életébe. Amíg ébren maradnak, nem
eshet bántódásuk… de aki elalszik, nem menekülhet.
A Metallica- és az Iron Maiden-klippek rendezőjének
horrorfilmje – csak edzett idegzetűeknek!

DVD

Marmaduke (Owen Wilson hangján) a világ
legnagyobb és egyben legszeretnivalóbb dán
dogja. A Winslow család kedvence hatalmasra
nőtt, mindenkinél erősebb és makacsabb lett.
Amikor Winslow-ék úgy döntenek, hogy Kaliforniába
költöznek, Marmaduke elhatározza, hogy ő is új
életet kezd: az új szomszédságban eljátssza a
született falkavezért, csak hogy elnyerhesse a
gyönyörű afgán agár, Jezebel szívét. De hősünk
igazából nem az a harcra termett fajta, így beletelik
némi időbe és sok izgalmas kalandba, míg rájön:
nagykutya lehet bárki, a lényeg, hogy vállalja
önmagát…

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Bombák földjén

Sherlock Holmes

Tankcsapda Élő

2007-ben Bagdadban bombák
hullnak és robbannak. Az Irakban
dolgozó amerikai bombaosztag
tagjainak élete azon múlik, hogy
sikerül-e a megfelelő zsinórt
elvágniuk idejében. William James
őrmester nem vesz tudomást
a halál közelségéről társaitól
eltérően, akik egyszerűen csak
túl akarják élni a már alig néhány
napos küldetést. Kathryn Bigelow
hat Oscarral jutalmazott filmje.

Sherlock Holmes (Robert Downey
Jr.) a XIX. század derekán
már mindent tudott, amiről
rettenthetetlen, éleseszű és
modern kollégái csak álmodnak.
A legendás mesterdetektív,
aki közelharcban legalább
olyan verhetetlen, mint logikus
gondolkodásban, élete két
legnagyobb problémájával kerül
szembe. Guy Ritchie ismét London
vagány alvilágába vezet – de
ezúttal Viktória királynő korába.

A debreceni rockerek 2006os Kisstadion-beli koncertjét
kétféle rajongónak ajánljuk: akik
ott voltak, és akik nem lehettek
jelen. A legendás koncerten olyan
számok hangzanak el, mint a Be
vagyok rúgva, az Adjon az ég vagy
az elmaradhatatlan Mennyország
tourist.

ADS SERVICE

INTERCOM

Kisstadion Koncert

A regény Lajtai Gábor élettörténetét meséli el egy
alternatív történelmi valóságban, ahol Hitler és a
fasizmus győzelmet aratott Sztálin felett, a szövetségesek maradékával pedig békét kötöttek.
Ebben a világban a csatlósállamok hatalmas
darabokat kaptak a náciktól szerte a meghódított
világban, így jöhetett létre az Egyenlítői Magyar
Afrika is, melynek központjában, Hungarovillben
látja meg hősünk a napvilágot.

David Gilmour:
Filmklub
ATHENAEUM

David Gilmour azt adta fiának, amit íróként, filmkritikusként és tévés személyiségként a legjobban tudott
nyújtani: megismertette vele
azokat az általa fontosnak tartott filmeket, amelyek mérföldkövek a mozgókép történetében.
Gilmour ugyanis úgy képzeli, hogy fiát a filmek
segítségével taníthatja az életre. Majd telnek a
napok, peregnek a filmek, miközben apának és
fiúnak is komoly nehézségekkel kell megbirkóznia a mindennapi életben. Egy újabb nagyszerű
könyv az aparegények világából.

Nyereményjáték
Vágja ki, és küldje vissza címünkre
a MOL-kutakon!
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) június 16-ig
ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse guillaume Musso:
ott leszel című könyvét. Előző számunk nyertese: Lévay
Szabolcs, Nagycenk. Nyereménye: Ranschburg Jenő: Szülők
könyve – A fogantatástól az iskolakezdésig című könyve.

Guillaume Musso: Ott leszel
ULPIUS-HÁZ

Elliott Cooper, a neves San Franciscó-i sebész
harminc éve nem tudja elfelejteni élete szerelmét, a balesetben elhunyt bájos Ilenát,
s azóta is önmagát vádolja a haláláért. Egy
napon, amikor a Vöröskereszt önkénteseként
éppen Kambodzsában dolgozik, különös ajándékot kap egy öregembertől:
egy fiolát, és egy mágikus ígéretet, hogy újra láthatja egykori szerelmét. Elliott élete új
értelmet nyer: egy-egy napra
visszatérhet a múltba.
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HoroszKÓp

RÁK

Mike Myers
1963. 05. 25

Anette Benning
1958. 05. 29

Rupert Everett
1959. 05. 29

Heidi Klum
1973. 06. 01

VI. 22. – VII. 22.
Ha a hónap első két hetében szeretne szabadságra menni, lehet, hogy valami nem egészen alakul úgy, ahogyan azt
eltervezte. Ha teheti, változtassa meg utazási terveit, mert
arra a nyár további két hónapja sokkal jobb lehetőséget tartogat. Emberi kapcsolatai azonban remekül alakulnak. Valaki még egy kellemes meglepetést is fog okozni önnek.

OROSZLÁN

VII. 23. – VIII. 23.
Ez a hónap jó lehetőséget teremt az ön számára, hogy valami olyan új dologba fogjon, amit már régen tervezett. Barátai között lesznek néhányan, akik szeretnének önnel több
időt tölteni. Önnek azonban sikerül diplomatikusan megértetni velük, hogy erre most nincs lehetőség, és a barátság
mértéke nem függ össze az együtt töltött idővel.

SZŰZ

IKREK

VIII. 24. – IX. 23.
Ha ezen a nyáron még nem volt szabadságon, akkor most
jött el erre a legalkalmasabb időszak. Ha hegyek közé
megy, akkor az most különösen nagy többleterővel fogja feltölteni. A férfi Szűz szülöttek aktív hódító kedvükben lesznek, a hölgyek inkább a munka területén élik ki
megnövekedett belső erejüket.

MÉRLEG

VÍZÖNTŐ

IX. 24. – X. 23.

X. 24. – XI. 22.

HALAK

Több dolog, ami eddig valami külső akadály miatt nem valósulhatott meg, valósággal beindul az életében. Vidám, energikus napokkal köszönt be a június, amikor úgy érzi, hogy
nincs lehetetlen! Kedves Skorpió, higgyen is bátran abban,
hogy az ön számára most valóban nincs lehetetlen! Ne
lepődjön meg, ha a környezetében páran irigykednek önre.

NYILAS

XI. 23. – XII. 21.

XII. 22. – I. 20.
Tevékeny, szorgalmas lénye nem esik kétségbe, ha több
munka és elintéznivaló szakad a vállára. Ez így is lesz június
első két hetében, de ez most inkább kihívást hoz, mintsem
legyűrné. Valami kisebb, munkán belüli konfliktus azonban
pár napra a kedvét szegi. Szerencsére családja és legközelebbi barátai épp elég vigaszt és bátorítást nyújtanak.
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II. 20. – III. 20.
Ebben a hónapban azt fogja érezni, hogy nehezen tud kitörni a
mindennapok taposómalmából, és azt is, hogy nem tudja átlépni saját korlátjait. Legyen őszinte saját magához, nézzen a lelke legmélyére. Ha valamiben hibázott, vallja be saját magának,
hisz változtatni csak ezt követően tud. Problémáját csak azzal
beszélje meg, akiben teljesen megbízik.

KOS

Többször leírtam már, hogy a Nyilas jegyének egyik legfőbb
jellemzője, hogy leginkább ott szeretne lenni, ahol éppen
nincs, azaz igazán útközben érzi jól magát. Nos, ez a két hét
pont ehhez fog jó lehetőséget nyújtani. Érdekes, új ismeretségekben is része lesz, amelyek tágítják horizontját, s új
világok felfedezésére adnak lehetőséget.

BAK

I. 21. – II. 19.
Ha jelenleg társtalan, akkor ezekben a napokban igencsak
hódító kedvében lesz, és ámor meg is jutalmazza törekvését. Ha társkapcsolatban él, akkor már az elmúlt időszakban
tapasztalhatta, hogy párjával sokkal közelebb kerültek egymáshoz. A jegyéhez kedvező fényszöget vetítő bolygók egyébként is
jó kommunikációs képességet biztosítanak. Könnyebben ki fogja tudni mondani, amit érez, és most épp erre van szüksége.

Az előző, kicsit fáradtabb időszak után ismét képes lesz azt
a bizonyos csúcsformáját hozni. Az igaz, hogy erre szüksége is lesz, mert sokkal több munka fog önre szakadni. Családja, társa szívesebben venné, ha ezekben a napokban
mehetnének szabadságra, de arra majd inkább a június
második fele nyújt több lehetőséget.

SKORPIÓ

V. 21. – VI. 21.
Máskor eleven és vidám lénye most egy kicsit nehezebben tud az
emberek között feloldódni, ugyanis valami múltból felbukkanó,
tudat alatti emlék rossz érzést válthat ki önből. Június első hete
tehát különösen kedvező lesz az önismeretre, lelkük mélyére való
leszállásra. Figyeljen oda nagyon az álmaira, mert lehet, hogy
fontos üzenetet küldenek. Június utolsó hétvégéjén egy érdekes
találkozás vagy beszélgetés is sokat lendíthet a hangulatán.

III. 21. – IV. 20.
Ha korábban anyagi helyzete némileg megtorpant, akkor most
úgy érzi, már látja az alagút végét. Az igaz, hogy az ön jelszava az: a pénz nem boldogít, most mégis nagy örömmel veszi ezt
tudomásul. Az elmúlt hetekben azonban egy kicsit sok munka
szakadt önre, ezért nem ártana, ha június első két hetében legalább pár napot a pihenésnek szentelne.

BIKA

IV. 21. – V. 20.
Ebben a verőfényes, nagyszerű hónapban a bolygók az ön számára vidámságot, magabiztosságot és alapvetően jó közérzetet biztosítanak. A mindennapos gondok most nem okoznak
bosszúságot, jó gyakorlati érzékükkel sikerül is majd megoldani
azokat. Június második hetében még egy érdekes új kihívás is
betoppan az életébe, ami felvillanyozza cselekvő akaratát.

rEJtVÉNY

KRA
E
M
R
E
GY

JZ

t
a
z
á
y
-pál

Kedves Gyerekek!
Nagyon örültünk, hogy sokan vettetek részt a
pályázatunkon. Rajzaitok arról mesélnek, hogy a
játékaitok között a kutyák és macik, babák, legó, foci,
számítógépes játékok, sellők, autók a legnagyobb
kedvencek. A nyerteseknek gratulálunk!

László Lénárd, 6

éves

Papp Barnabás, 6 éves

Kovács Dani, 7 éves
Tóth Fanni, 8 éves

Szerémy Vivien, 6 éves
Cser Lili, 5 éves

Köszönet a Stabilonak!

Francia stílus

A rejt vény meg fej té sét június 16-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesz tő ségünk címére beküldeni (Stí lus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). A májusi megfejtők között 5 CD-t sorsolunk ki. A májusi
rejtvény megfejtése: KÉRLEK, Így SZERESS. Nyertesek: Kalmár gábor, Pécs; Tóth györgyi, Szombathely; Sike József, Budapest; Pünkösti Ferenc Budapest. gratulálunk a nyerteseknek!
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pÉlDaKÉp

MENTŐROBOGÓK

BUDAPESTEN

A KÉT ROBOGÓVAL FELSZERELT

NYOLCFŐS CSAPATOT

MÁJUSTÓL OKTÓBERIG ÉVENTE TÖBB MINT HÁROMSZÁZ
ESETHEZ RIASZTJÁK .

A „minden kezdet nehéz” univerzális közhelye nemcsak
a legegyszerűbb hétköznapi helyzetekre igaz, hanem a
Főnix Mentőrobogó csapat történetére is. Az alapító Siklósi gábort semmi sem tudta eltántorítani elhatározásában.
„Angliában 18 éve működik mentőrobogós szolgálat,
nekem pedig egy bizonyos 2007-es eset adta az ötletet,
amikor a társammal együtt a saját motorunkon mentünk ki, hogy segítsünk egy kislányon. A robogó nagyon
kis költséggel üzemeltethető, és nagyon gyors, márpedig itt minden perc számít, életek múlhatnak a gyors
beavatkozáson. De nem volt könnyű belefogni, egyedül
a Főnix Med Zrt.-nél álltak velünk szóba, így kerültünk a
Főnix Speciális Mentők Alapítványhoz. Most ők üzemeltetik a robogós mentési szolgálatunkat.”
Ez 2007-ben volt, 2008. május 2-án pedig elindult az
első robogó Budapesten a Nagyvárad téri István Kórházból. A mentőrobogó már ebben az évben a leghatékonyabb szárazföldi mentőeszköznek bizonyult. Hétköznap reggel 8-tól este 8-ig állnak készenlétben a
robogósok, és van dolguk bőven. Idei első bevetésükön, május 3-án tizenkét óra alatt tizenkét esetet kellett ellátniuk.
„2009-ben öt hónap alatt 360 esethez mentünk ki,
ezeknek 70%-át egyedül el tudta látni a mentőápoló,
nem kellett, úgymond fölöslegesen kiküldeni egy mentőautót, így az oda tudott menni abban az időszakban,
ahol valóban szükség volt rá.”
A FŐNIX Speciális Mentők Alapítvány mentőrobogói
MoL üzemanyaggal és MoL Dynamic MoTo kenőanyagokkal haladnak.
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Balesethez mennek, baleset nélkül

Siklósi Gábor
A mentőrobogósok vezetőjének
édesapja is mentőzött, ő maga
pedig már tizenkét éve van a szakmában. Egészségügyi szakközépiskolát végzett, majd mentőápolói,
aneszteziológus-intenzíves szakápolói, kiemelt szakápolói szakképesítést szerzett. Egy 2007.
december 7-i eset tette országosan
ismertté, amikor társával, Péter
Ferenccel, saját motorkerékpárjukkal mentek ki egy riasztás helyszínére, miután az állomáson éppen
nem volt bent egyetlen mentőkocsi sem.
A fürdetés közben elájult kislányt
sikeresen újraélesztették, megmentették az életét. Ez az eset adta az
ötletet Gábornak a mentőrobogós
szolgálat elindításához.

A robogókon csak profi mentő szakápolók dolgoznak, s
ezek a járgányok mindennel fel vannak szerelve, ami egy
gyors és adott esetben életet mentő beavatkozáshoz
szükséges lehet. Van defibrillátor, gyermekek ellátására
szolgáló felszerelés, égési sérülések kezeléséhez szükséges eszközök és még számos egyéb dolog. A mentőrobogó persze nem helyettesíthet egy teljes felszereltségű
rohamkocsit, abban azonban nincs párja, hogy a budapesti dugóban az ápoló percek alatt ki tud érni egy baleset helyszínére, s ha szükséges, akkor szállítható állapotba tudja hozni a sérültet, mire kiérkezik a mentő.

Jól jön a robogó segítség

Nem elhanyagolható, hogy a mentőrobogónál olcsóbb
segítség ma a mentési rendszerben nem létezik.
„A két robogóval felszerelt szolgálat éves fenntartási
költsége mindössze 2,5 millió forint, amiben már minden benne van. Állami támogatást nem kérünk, mert
azzal is csak a mentőkre jutó pénzösszeg lenne kevesebb. Minden évben magánszemélyek adják össze a
működési költséget.”

A csapat

„A csapatban nyolcan vagyunk, hét fiú és egy lány. Valamennyien kiemelt mentő szakápolók, főállásban az
Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) dolgoznak, amit
azért szabunk feltételül, mert így szeretnénk egy kicsit
segíteni a kollégáinknak. Egy biztos, aki itt van, az nem
a pénzért csinálja ezt.”

