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AutÓs-MOtOrOs HíreK

Jól megy a Fordnak A 2008-as válság autóipari hatásait igencsak megérző amerikai vállalatóriás az idei évre végérvényesen kilábalt
a recesszióból, és az első félévben már olyan
értékesítési adatokat produkált, mint a visszaesés előtti legjobb években. Tény, sokat is tettek érte a Fordnál: racionalizálták a termelési
struktúrát, lenyesegették a felesleges részeket,
és megújították a modellpalettát is.

Ősztől várható az új Impreza A Subaru is
bemutatta végre az átrajzolt Impreza két változatát, a szedánt és az ötajtóst. A formákon nem
sokat alakítottak, csak annyit, hogy mindkét
modellen érezhető legyen a legutóbbi változtatás óta eltelt néhány év. Az amerikai változatot
egyetlen, kétliteres, 150 lóerős motorral kínálják, de az őszi európai premierre nyilván kiszélesítik a választékot, amiben lesznek dízelek is.

Szeptemberben érkezik az Astra kupé

Az Opel szeptember 15-én mutatja be hivatalosan is az Astra háromajtós változatát GTC néven. A GM német vállalata 2009-ben Frankfurtban mutatta be az első koncepcióautót, majd egy évvel később Párizsban már biztossá
tették, hogy lesz az Astrának kupéváltozata. Az idei frankfurti szalonon pedig már a tényleges modellt fogják
bemutatni, amit egyébként június 7. óta lehet előjegyeztetni. A gyártó által közzétett képeken az látszik, hogy
próbáltak valóban önálló karaktert adni a kupénak, ami élesebben elkülöníti az ötajtós
verziótól. Az éles, sportos vonalvezetés várhatóan
népszerű lesz a vásárlók körében. A motorválasztékot kezdetben 3 benzines
és egy dízelegység alkotja,
120-180 lóerős közötti
teljesítményekkel.

A luxuskategóriába
vágyik a Cadillac
Újra feltámadhat az Indian
Sok hányattatás után végre úgy tűnik, megnyugtató végkifejlete lesz az Indian történetének. Amerika első motorkerékpár-gyártó üzemét
1901-ben alapították, az utolsó évtizedek azonban csak a sorozatos nehézségekről szóltak, így
ma már csak papíron működik a vállalat. Ezúttal viszont jó hír érkezett: a Victory modellel az
amerikai piacon igen sikeres Polaris vette meg az
Indiant, amely vélhetően az említett modell mellett a Harley-Davidson prémium vetélytársává fejlesztené a patinás márkát.

Az amerikai autógyár szeretne visszaszerezni valamit régi hírnevéből, amikor még ők gyártották a legdrágább és legmodernebb
autókat a tengerentúlon, amelyek még az európai luxusautókkal is
felvették a versenyt. A Cadillac most egy olyan kisszériás, mindöszsze évi néhány száz darabos sorozatgyártású modellt tervez, ami
egyedi padlólemezre épülne, és vetélytársa lehetne a Bentley és a
Rolls-Royce uralta legfelső kategóriának. Az új modell persze veszteséges lenne, amit egy, a Mercedes S osztály riválisának szánt
limuzin értékesítésével ellensúlyoznának.

Egyterűvel készül az Infiniti A Nissan
luxusmárkája az európai gyártók, közülük is a
Mercedes R osztályú modelljének babérjaira tör,
és egy felső kategóriás egyterűvel készül bevenni az amerikai piacot. A JX kódjelet viselő modell
szeptemberben mutatkozik be koncepcióautó
formájában Pebble Beachen, a sorozatgyártás
első darabja pedig novemberre várható.
Csak jövőre jön az új Tiida A Nissan kompakt modelljének megújított változata idén még
csak Ázsiában mutatkozik be, jövőre azonban
már Európában is kapható lesz. A Golf méretű
Tiida II padlólemeze 10 centivel lett hosszabb,
így érezhetően tágasabb az utastér. Merészebbek a külső formák, és belül is szebb és jobb
anyagok várják az utasokat. A motorválasztékról még nincs hír, de állítólag lesz egy kis térfogatú, de erős turbómotor és fokozatmentes
automata váltó is.
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Porsche 911 vegyes használatra

A legújabb GT3 RS 4.0 ugyanis elvileg utcai autónak készült, gyakorlatilag
azonban már olyan sokat ültettek bele a versenytechnikából, hogy szinte változtatás nélkül lehetne vele rajthoz állni bármilyen pályaversenyen. A motor ugyanaz a 4.0 literes hathengeres, ami valóban a pályára gyártott
GT3 RSR-ben dolgozik, de itt „csak” 500 lóerőt és 460 Nm nyomatékot ad le. A 100 km/h-s sebességet
3,8, míg a 200 km/h-t 12 másodperc alatt éri el. A végsebessége pedig 310 km/h. A mérnökök az aerodinamikai finomságokra is ügyeltek: az RS 4.0 is megkapta az emeletes hátsó szárnyat.

AutÓs-MOtOrOs HíreK

A pályán is bizonyított a BMW 1M Coupé

A bajor autógyár által közölt számokat sokan csak túlzásnak gondolták, amikor azt mondták a tavaly
év végén bemutatott legkisebb M-szériás autójukról, hogy jobb lesz, mint az eggyel nagyobb
M3. Nos, az egyik német autós szaklap munkatársai kivittek egy M1-est és egy M3-ast
a Hockenheim Ringre és összeeresztették őket. A kistestvér pedig bizonyított:
a 340 lóerős, 3 literes turbómotor a maga 500 Nm-es, nagy tartományban rendelkezésre álló nyomatékával, 4,9 másodperces gyorsulásával, ha csak egy tizedmásodperccel
is, de jobb köridőt futott, mint az M3-as. Sőt, a Porsche Cayman S-től is csak egy tizeddel maradt el.

Sportrobogót
épít a Honda

A szegmensben a japán vonalat eddig
a Yamaha T-Max képviselte – nem is
sikertelenül. Ezen felbuzdulva gondolták úgy a Hondánál, hogy van keresnivalójuk a piacon. A New Mid néven
futó koncepcióról már régóta beszéltek, most azonban már képet is mutatott róla a Honda. Ezen az látszik,
hogy a gyár eddigi nagyrobogójánál,
a Silverwingnél valóban jóval sportosabb, keskenyebb, kisebb légellenállású motor készül a gyártósoron.
Technikai adatokat viszont még nem
közölt a cég, azt csak elejtett megjegyzésekből lehet sejteni, hogy 600750 köbcenti közötti, soros kéthengeres motor kerül a burkolat alá, amit
egy duplakuplungos váltó egészít ki.

Tovább virágozhat
a patinás brit autógyár

Az 1945-ben alapított, és a székhelyéül szolgáló város
után elnevezett Bristol autógyártó a jövőben is várja a
megrendeléseket – igaz, kissé más modellekre, mint
eddig. A Bristol ugyanis arról volt híres, hogy mind,
mára ugyancsak idejét múlt technológiájához, mind
vevőköre megválogatásához mereven ragaszkodott.
Ez érdekes helyzetet teremtett: hiszen, akik megengedhették volna maguknak, hogy kifizessék egy Ferrari árát egy az 1970-es évek technológiájával készült
autóért, azok inkább az olasz sportkocsira szavaztak.
Így a Bristol egy rövid időre le is húzta a rolót, most azonban megvette az a Frazer–Nash csoport, amelyik elektromos
és hibrid hajtásláncok fejlesztésével foglalkozik. Azaz a következő
Bristol már biztos nem olyan lesz, mint a Blenheim.

Volkswagen–Suzuki elektromos moped

Miután tavaly a német autóipari óriás komoly részesedést szerzett a japán gyárban, csak idő kérdése volt, hogy mikor jelenik meg a piacon az első közös fejlesztés. Nem kellett sokat várni, Sanghajban
bemutatkozott az E-Scooter, egy apró, elektromos robogó.
A majdnem roller méretű moped, a tervező, Simon Loasby
elmondása szerint minden anyagból és minden technológiából a legjobbat kapta. Az akkumulátorok nélkül mindöszsze 20 kilós kis járgány, feltöltött akkukkal 65 kilométert képes megtenni, ami a városi közlekedésben
kimondottan jó teljesítmény.
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BIztOnsáGOs VezetÉs

Ö 
 




A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN INDÍTOTT
SOROZATUNKAT EBBEN A SZÁMUNKBAN IS ÚJABB ÖT TANÁCCSAL
FOLYTATJUK , MELYEK SEGÍTHETNEK ABBAN , HOGY ELKERÜLJÉK
A VESZÉLYES SZITUÁCIÓKAT.

1. Ossza meg az utat a kerékpárosokkal!
A kerékpárosokra leselkedő veszélyforrások egyikét
az arrogáns autósok jelentik. Számos gépkocsivezető meggyőződése, hogy a kerékpárosoknak nincs
helyük az úton, és a frekventált közlekedési útvonalakon csak kellemetlenséget okoznak. Legyen tekintettel a kerékpárosokra. Elsősorban: vegyen róluk
tudomást. Legyen óvatos jobbra forduláskor, és főleg
a kereszteződések közelében ügyeljen fokozottabban. A veszélyes helyzetek során biztosítson elegendő teret a kerékpárosoknak a manőverezéshez. Gondoljon arra az általános szabályra, hogy a közutak a
kerékpárosoké is, viszont a kerékpárutak csak nekik
szolgálnak. Az autósok ne közlekedjenek és ne parkoljanak a kerékpárutakon!
2. Legyen megfontoltan előzékeny!
A gépjárművezetők nagy része megegyezik abban,
hogy útjainkról hiányzik az előzékenység. De az is
bizonyos fokú megfontoltságot követel, hogy ez ne
legyen túl extrém, és paradox módon ne vezessen
veszélyes szituációkhoz. Semmiképpen se engedje
meg a fejében megbúvó, durvaságra ösztökélő „kisördögnek”, hogy átvegye a jármű irányítását!
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3. Sietni felesleges!
A legrosszabb módszer a késés során az idő behozására a veszélyes száguldás. Az elveszett idő pótlása
városi forgalomban gyakorlatilag lehetetlen. Inkább
mindig induljon el korábban, hogy legyen időtartaléka. Ha pedig ez lehetetlen, mert a késés például egy
közlekedési dugó miatt már biztosnak látszik, lazítson, és gondoljon arra, hogy a volán mögött a türelmetlenség hibákhoz, illetve ütközésekhez vezet, amelyek végképp időrabló kellemetlenségek. A főnökét
nem érdekli, hogy kilenc percet késik-e, vagy csak
hetet. A késés az késés, tehát nincs értelme azon
izgulni, hogy rövid vagy hosszú.
4. Számoljon a fizikai korlátaival!
Kisebb megbetegedések is hatással lehetnek a mentális teljesítőképességre és azokra a motorikus készségekre, amelyek az autóvezetéshez szükségesek.

Hasznos annak ismerete, hogy milyen gyógyszert
szed, mivel ez hatással lehet az ön gépjármű-vezetői képességeire is. Legyen különösen elővigyázatos,
ha a gyógyszert csak rövid ideje szedi, és még nincs
tapasztalata arról, hogy az összetevői milyen hatást
gyakorolnak önre.
5. Kipihenten üljön a volán
mögé, tartsa magát formában!
A statisztikák azt bizonyítják, hogy a közlekedési balesetek fő tényezője a fáradtság. Tegye magáévá a
„tízet a kettőből” szabályt – minden két órában álljon
meg, és tartson tízperces szünetet.

nAturA
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A HOSSZÚ VEZETÉS SORÁN A MONOTÓNIÁBÓL ADÓDÓ

FÁRADTSÁG ELLEN RÖVID FELFRISSÍTŐ TESTMOZGÁSSAL LEHET
KÜZDENI .

S OKSZOR ELÉG 10 PERC , HOGY ÚJRA FRISSEK LEGYÜNK
ÉS ÉBEREN FOLY TASSUK AZ UTAT.
Az autóvezetés fokozott figyelemkövetelménye miatt érdemes egy-két óránként 10 perc szünetet tartani a hoszszabb utak során. Ezek a szünetek legyenek testmozgásban is aktívak. A tornagyakorlatok a közérzetünket is
javítják és a közúti balesetek megelőzésében is fontos szerepet játszanak.
Milyen tornagyakorlatokat végezhetünk a többórás utazás során?
Alapállás: Álljunk terpeszállásba, a lábfejek legyenek párhuzamosan válltávolságban, enyhén hajlított térdek
mellett. A vállakat húzzuk hátra és kissé eresszük le.
gyakorlat: Nyakizom mozgatása alapállásban
Bal fülünket fektessük a bal vállunkra és ötig lassan számolva tartsuk ott. Érezhetően feszül, nyúlik a nyak jobb
oldala. Ne felejtsük a vállat hátrahúzni és leeresztve tartani a gyakorlat közben. Ugyanezt végezzük el a jobb vállunkra. Mindkét oldalra kétszer ismételjünk.
Megjegyzés:
A) + jel azt jelzi, hogy a gyakorlatot ellentétes oldalra is el kell végezni, illetve a jobb oldali végtagot jelenti,
a zárójelben lévő szám mozgásszünetet jelent.
B) Fejkörzés, de csak félkörben! Elől négyszer és hátul is félkörív négyszer.
gyakorlat: Vállkörzés alapállásban
Végezzünk vállkörzést hátrafelé nyolcszor. Majd előre szintén nyolcszor. A körzés legyen mindig nagy ívű. A karok lógnak a test mellett. Ügyeljünk arra, hogy a gyakorlat közben a csípőnket ne toljuk ki, a törzshajlítással ellentétes irányban,
maradjon a kiinduló helyzetben. Majd felváltva a két vállat külön-külön 8-8-szor húzzuk fel.
gyakorlat: Oldalizmok nyújtása alapállásban
Mindkét kar magastartásban és törzshajlítás jobbra, míg nyolcat számolunk, érezhető a bal oldali nyújtás.
Ugyanezt végezzük el nyolcat számolva bal oldalra is. A gyakorlatot mindkét oldalra kétszer végezzük el.
Ügyeljünk arra, hogy a gyakorlat közben a csípőnket ne toljuk ki, a törzshajlítással ellentétes irányban, maradjon
a kiinduló helyzetben. Az előző gyakorlatot ismételjük meg úgy, hogy az a kar, amelyik irányába hajlunk a másikkal, az lógjon a test mellett, leérhet a térdig is.
gyakorlat: Helybenjárás

Álljunk szemben továbbra is a fallal (stabil rúddal,
pad támlájával) két tenyérrel, és magunk előtt először az egyik, majd a másik lábat lendítsük 5-5-ször
jobbra, illetve balra, mint az óra ingája.
gyakorlat: Hintázzunk játékosan
Kis terpeszben laza térdekkel állva a karok lógnak a
test mellett szabadon. Csípőből indulva, lendülettel fordítsuk el a felsőtestünket balra, a karok könnyen lendülnek előre, illetve hátra. Majd jobbra. Ezt a hintázó, váltakozó elfordulást végezzük 15–20 másodpercig.
A különböző gyakorlatok között végezhetünk láb- és
karkirázást, ezenkívül a helyes légzést se felejtsük,
a levegő kifújása is fontos. A kilégzés és a belégzés
ideje legyen közel azonos.
Amikor visszaültünk az autóba, ülés közben mozgassuk meg kéz- és lábfejünket. Kicsit nyújtott lábbal
körözzünk a lábfejünkkel jobbra, balra és ellentétes
irányba hatszor-hatszor. Közben a kézfejünket szorítsuk ökölbe és engedjük ki hasonló ütemben.

Lépkedjünk helyben egyre gyorsabban fél percig úgy, hogy a lábfejek (a lábujjak a párnákkal) a talajon maradnak, azaz joggoljunk. A derékszögben behajlított karok ellentétes mozgásai segítsék a helyben haladást.
Lépkedjünk lábujjhegyen és a karok is felváltva nyúlnak felfelé, majd sarkon és a karok oldalsó középtartásban
billegő segítséget adnak. Mindkét gyakorlatot 8-8 lépéssel végezzük el.
gyakorlat: Vádli nyújtása

Családi fittneszpark
Tavaly a velencei kúton készültek el
a családi fittneszparkok, a nagy sikerre való tekintettel a MOL folytatja a kezdeményezést, s idén
az M7 lemenő szakaszán, a balatonlellei benzinkút
mellett épít családi fittneszparkot.

Támaszkodjunk teljes tenyérrel, szemben állva a falba/egy stabil rúdba/pad támlájára, lábunkat tegyük bal
támadóállásba. Testsúlyunkat helyezzük hátul lévő lábunkra. Lábfejeink mutassanak párhuzamosan előre. Ezt a
helyzetet tartsuk 10–15 másodpercig. Hátul lévő lábunk sarka maradjon a földön. Váltsuk a lábtartást és így is
végezzük el a gyakorlatot. Mindkét lábbal kétszer.
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A  
DEMCSÁK ZSUZSA

INKÁBB EMLÉKEZTET EGY FIATAL EGYETEMISTA LÁNYRA, AKI ÉG A VÁGYTÓL,
HOGY FELFEDEZZE A VILÁGOT, ÉS MOHÓN, CSILLAPÍTHATATLAN KÍVÁNCSISÁGGAL
FORDUL MINDEN ÚJDONSÁG ÉS KIHÍVÁS FELÉ, MINT EGY KÉTGYERMEKES
ÉDESANYÁRA, AKI A HÁTTÉRBŐL BÖLCS NYUGALOMMAL, TERVSZERŰEN
IRÁNYÍTJA CSALÁDJA ÉLETÉT. PEDIG EZ IS, AZ IS Ő.
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mon, rettenetesen idegesített, amikor el akartak kenni valamit, vagy kibújtak a válasz alól. Akkor valóban látszott rajtam, hogy iszonyú dühbe jövök. Ami
viszont nem jó!
S&L: Korábban adódtak abból problémái, hogy nem
tudta visszafogni az elsődleges reakcióit?
D. Zs.: A mai napig adódnak. Sőt, továbbmegyek: ez
a magánéletemben is gondot okoz néha. Pedig már
sokat finomodtam.
S&L: Óvja a magánéletét, de műsorvezetés közben,
azért csak elárul magáról ezt-azt. A család pedig viszszatérő motívum Önnél. Ilyenkor nyíltan hangot ad
annak, hogy semmi kifogása a hagyományos női feladatok ellen…
D. Zs.: Számomra is nagy meglepetés volt, hogy ilyen
lettem.
S&L: Ki volt a minta?
D. Zs.: Édesanyám. Én csak akkor fedeztem fel
magamban, hogy én is ilyen leszek, amikor a gyerekeim megszülettek. Onnantól kézbe vettem a dolgok
irányítását, az étkeztetésüktől kezdve a különórákig bezárólag, de emellett – a lehetőségekhez mérten – maximálisan igyekszem bevonni őket az én életembe.
S&L: A külső szemlélő számára az a tempó, amit diktál, észvesztő. Leigazolt sportoló, közéleti szerepet
vállal, például a MOL-nál biciklibarát töltőállomásokat
népszerűsít, klímanagykövet, kutyát fogad örökbe…
Tényleg Superwoman szeretne lenni?
D. Zs.: Jaj, dehogyis! Dolgoztam egy darabig Sváby
Andrással. Amikor elindult ez a teljesítési őrületem,

„I MÁDOK

AZ A NŐ IS
LENNI,
AKI A

CSALÁDJÁT

SZOLGÁLJA”

Külön köszönet az Olimpia Kerékpár Kft.-nek a bicikli biztosításáért”

Amikor valakit naponta látunk a képernyőn, egy idő
után szinte baráttá, családtaggá válik. Nézzük az
arcát, ahogy komolyan beszélget, elneveti magát,
ahogy műsorvezető társával évődik, vagy épp meghatódik egy-egy szívfacsaró beszélgetés után. Ismerjük
a legapróbb rezdüléseit is. Így aztán a TV2 Mokka
című adásának vezetője, ha akarná, akkor sem tudná letagadni, hogy mennyire szenvedélyes, színes
egyéniség.
Stílus&Lendület: Tudja, hogy minden érzelem meglátszik az arcán?
Demcsák Zsuzsa: Igen, sajnos.
S&L: Egy élő műsorban nem teszi kiszolgáltatottá, provokálhatóvá a kérdezőt, ha a gondolatai és az
érzelmei leolvashatóak az arcáról?
D. Zs.: Nézze, az adott téma, kérdésfelvetés, különösen, ha politikáról van szó, igényli az objektivitást.
Azt gondolom, ez teljesül. De ha bármilyen kétség felmerül bennem, ami egy átlagos nézőben is felmerülhet, akkor az valóban azonnal az arcomra van írva.
Szerintem ez nem baj, sőt! Tudomásul kell venni,
hogy mi megosztó személyiségek vagyunk.
S&L: Inkább arra céloztam, ha jön egy dörzsölt politikus, akkor hagyja-e magát felhúzni, hagyja-e, hogy
az érzelmei befolyásolják?
D. Zs.: Az adás előtt összeállítok egy kérdéssort, s
ismerve az adott interjúalanyt, próbálom felvázolni
magamnak, mit válaszolhat. Sőt, van úgy, hogy ezt
időnként le is modellezzük az adott szerkesztővel.
Azonban nem akarom megkerülni a kérdést,
régebben sokkal nehezebben uralkodtam maga-

CíMlAPsztOrI

CíMlAPsztOrI

Demcsák Zsuzsa
Prágában született, mivel édesapja
ott dolgozott tudósítóként.
A mai Corvinus Egyetem komparatív gazdaságpolitika
szakán szerezte diplomáját.
A Magyar Televízió Tonic című műsorában
kezdte tévés pályafutását.
Jelenleg a TV2 riportere és műsorvezetője,
több nyelven – angolul, németül és olaszul – beszél.
2007-ben kormányszóvivőnek jelölték, végül a családját ért támadások miatt visszalépett a megbízatástól.
Gyermekei: Benedek (6), Tamara (5).
Kollégája és barátja, Vujity Tvrtko közbenjárására – aki
a próbajátékot leszervezte számára – az idei évtől
az UTE női röplabdacsapatának igazolt játékosa.

ő azt mondta, hogy: „Zsuzsa, ha ezt csinálod, nem
leszel jó tévés. A tökéletes embereket, illetve azokat, akik megállás nélkül ezt a tökéletességet akarják sugallni, nem szeretik. Engedd, hogy esendőnek
lássanak, hiszen te is küzdesz problémákkal.” Ez a
mondat olyan sokszor eszembe jut azóta is… Vannak
szerelem-dolgok, például a környezetvédelem, a röplabda, a televízió, de ezek mellett még sok mindenre
nem tudok nemet mondani, mivel nekem még mindig
hihetetlen, hogy egy feladatra valakinek én kellek.
S&L: A biciklizés például miért fontos? Személy szerint érintett?
D. Zs.: Azt gondolom, ha ezekben az években a férjemmel nem vagyunk együtt a gyerekeinkkel, akkor
elveszítjük őket. Nagyon össze tudja fogni a családokat a sport, a biciklizés meg különösen. Már rögtön
az elején úgy indul, hogy apa összerakja a bicikliket –
a fiam persze segít neki –, én meg Tamarával elkészítem az útra a szendvicseket.
S&L: Tudja, hogy már itt tetten érhető a női és a férfiszerepek hangsúlyozása?
D. Zs.: Igen, tudom. Nagy csapda, amit csinálok,
a lányom már készül „rabszolgának”, a fiam meg
„macsó” férfinek.
S&L: Eddig úgy tűnt, az Ön számára ez nem jelent
áldozatot…
D. Zs.: Félre ne értse! Imádok az a nő is lenni, aki a
családját szolgálja, és mindent eléjük rak. Fontosnak
tartom például a közös vacsorákat. Egyébként is szeretek főzni, és azt gondolom, hogy azokat az ízeket,
illatokat fogják magukkal vinni a gyerekek egy életen
át, amelyeket tőlem most megkapnak.
S&L: Korábban a tervei között szerepelt egy főzőműsor is…
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D. Zs.: Alakul a dolog, de először egy könyvet szeretnék írni – ráadásul gyerekeknek szólót. Mindig bajban vagyok, ha például születésnapra készítek nekik
valamit. Ha főzök, ők ott ülnek a pultnál és segítenek. Szeretnék olyan ételeket összeszedni, amelyek
könnyen, gyorsan elkészíthetők és viccesek.
S&L: Akkor a nyarat a szakácskönyv megírására
szenteli? Vagy nyaralni mennek?
D. Zs.: Neki kellene állnom az írásnak, de nyaralni is
fogunk. Általában a barátainkkal kelünk útra, de tavaly
zseniális volt, amikor négyesben utaztunk el Olaszországba. Ritkaságszámba megy, ha csak négyen
vagyunk, ezért valami hasonlót idén is tervezünk.

S&L: El tudja képzelni, hogy végleg felpakolja a családját, és külföldön telepszenek le?
D. Zs.: Benne van a pakliban, két-három év múlva szerintem nagyon jó lenne! Addig a gyerekek
rendesen megtanulnak angolul. A férjemmel már
beszéltünk erről. Csak valahogy soha nincs merszem elölről kezdeni. Egyszer ugyanis nyertem egy
ösztöndíjat a BBC-hez, gondoltam rá, hogy ugyanilyet kellene megpályázni, és gyakornokként újrakezdeni az életet a férjemmel és a gyerekeimmel.
Szívesen megtanulnám a televíziózásnak azt a
kultúráját.
Pribék Nóra

E

 
EGYEDÜLÁLLÓ SZOLGÁLTATÁSOK
A PORSCHE HUNGARIÁTÓL
Átfogó garanciális és szervizprogramot dolgozott ki a
Porsche Hungaria a Volkswagen Haszonjárművek, valamint a Volkswagen, a Škoda, az Audi és a SEAT márkák szolgáltatási hátterének erősítésére. A Garancia
4 programban az új tulajdonos teljes körű garanciális szolgáltatást kap a jármű átvételétől számított első
4 évben, majd a Szerviz4+ programban újabb jelentős
előnyöket használhat ki. A Garancia 4 és a Szerviz 4+
az autó teljes élettartamára nyújt kedvező szolgáltatási
hátteret, s ugyanezen előnyöket adják a használt autót
vásárlóknak is. A Garancia 4 és az Audi CarLife Plus az
autó hazai üzembe helyezésétől számított
4 évig, vagy 200 000 kilométerig vehető igénybe.
Milyen előnyekkel jár összességében a márkaszervizekben végzett javítás?

1. A márkaszerviz a gyári eszközök és a mindenkor
legaktuálisabb információk birtokában mindig
garanciával dolgozik.
2. A munkatársak magas szintű ismeretekkel és a
legmodernebb eszközökkel rendelkeznek.
3. A karbantartások elvégzését mindig dokumentálják,
amely a garanciális viták eldöntését megkönnyítheti.
4. A pontosan vezetett szervizfüzet a gépkocsi eladásánál több százezer forint előnyt jelenthet.
5. A szervizválasztás szabadsága nagyobb felelősséget és kockázatot jelent az ügyfél számára.
6. Európa-szerte érvényes assistance szolgáltatás.
A Szerviz 4+ programmal a 4 évesnél idősebb gépkocsik a márkaszervizek által nyújtott magas minőség-

ben, gyári eredeti alkatrészekkel, s jelentős kedvezményekkel javíthatóak. A Volkswagen személyautók és
a Volkswagen Haszonjárművek, valamint a Škoda és a
SEAT márkák 5 évnél idősebb autóihoz Economy Alkatrészek néven speciális alkatrészkínálatot is kialakítottak. Felhasználásuk a járművek 5 éves korától ajánlott, átlagosan 25%-kal olcsóbban szerezhetők be, és
az Eredeti Alkatrészekkel megegyező tartamú,
azaz 2 év garanciát is vállalnak rá a márkaszervizek.
Az Audi Carlife Plus programban a javítás mindenkor
Audi Eredeti Alkatrészek®-kel és a gyártó által előírt
technológia szigorú betartásával történik, a magyarországi Audi márkaszervizekben elvégeztetett karbantartások során az Audi Mobilitásgarancia szolgáltatás érvényessége automatikusan hosszabbodik.

A MOL-csoport az Ökotárs Alapítvány közremûködésével
ismét meghirdeti környezetvédelmi pályázatát, hogy településeink
még több és szebb zöldfelülettel gazdagodhassanak.
A Zöldövezet Program keretében helyi civil szervezetek pályázhatnak
faültetésre, parkosításra, zöldfelületek kialakítására vagy megújítására,
amelyet közösségi akció keretében valósítanak meg.
A pályázatokat 2011. július 11-ig lehet benyújtani az online rendszerben.
Bôvebb információ:
http://zoldovezet.okotars.hu
www.mol.hu/zoldovezet
A Zöldövezet Program az elmúlt négy évben
320 településnek tudott segítséget nyújtani
a parkosításban!
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HIÁBA A TENGERPARTOK ÉS A FAPADOS
REPÜLŐJÁRATOK, A BALATON HANGULATA MÉG MINDIG
PÁRATLAN, MÉLTÁN VESZI FEL A VERSENYT A LEGMENŐBB NYARALÓHELYEKKEL IS.
MIUTÁN A MAGYAR TENGERT MA MÁR SZINTE TELJES EGÉSZÉBEN KÖRBEÉRI
EGY – TÖBBNYIRE REMEK ÁLLAPOTÚ – KERÉKPÁRÚT, FELEJTHETETLEN
ÉLMÉNYT ÍGÉR EGY TÖBBNAPOS TÚRA A TÓ KÖRÜL.
A Balatoni kerékpárút mintegy 200 kilométer, de egyegy tihanyi, szigligeti vagy egyéb kitérővel akár 220–
230 kilométer hosszú is lehet. Érdemes több napra
tervezni, és 4-5 napot rászánni, hogy kényelmes
tempóban, a látnivalókra és a pihenésre is elég időt
szentelve karikázzuk körbe a Balatont. A kerékpárút
szinte végig a tó közvetlen közelében halad, olykor
csak néhány méterre a víztől, átszeli az összes
tóparti települést. Miután tavasztól őszig a legtöbb
étterem, kávézó és panzió nyitva tart, így bárhol,
bármikor megállhatunk egy rövid pihenőre.

A start
A kerékpárút – Budapest felől érkezve –
Balatonvilágosnál kezdődik. Itt van az egyik igen
meredek, de rövid kaptató, ami az Árpád utcába visz
fel, és a kevésbé edzett bringásoknak feladhatja
a leckét. Innen azonban az akarattyai magasparton
végigtekerve már igazi balatoni panorámában
gyönyörködhetünk.

Füred és Tihany
Balatonalmádit elhagyva kezdődnek az igazi
izgalmak. A Balaton fővárosának tartott Füreden
egész nyáron egymást váltják a programok (pl.
Kékpántlika és Kékszalag Vitorlásverseny július
13–17., Balatonfüredi Borhetek augusztus 6–28.),
de kár lenne kihagynunk a Jókai Emlékházat, vagy

Szigliget
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Keszthely
A Festetics család egykori birtokainak központja
a mai napig a Balaton nyugati medencéjének
legfontosabb városa. A gyönyörűen felújított
Festetics-kastély, a kocsimúzeum és
a keszthelyi belváros sétálóutcája is alkalmat
kínál a pihenésre.

sétálni egyet a Tagore sétányon. Innen csak négy
kilométer a valóban festői szépségű Tihany.
A hegytetőről, az apátsági templom elől csodálatos
kilátás nyílik, szinte az egész tó belátható. Cserébe
itt vár ránk a másik komolyabb kaptató. Ha sok
időnk van, Révfülöpnél letérhetünk az útról, hogy
8-10 kilométerre a parttól elidőzzünk kicsit Kékkúton
vagy a szentbékkállai kőtenger különleges ingókövei
között.

Badacsony
A kalapformájú bazaltóriás a legismertebb tanúhegy
a tó körül. A lábánál fekvő kis falvak (Badacsonyörs,
Badacsonytomaj, Badacsony) mindegyikéhez
pompás strandok tartoznak. Ezen a vidéken
egymást érik a pincészetek, amelyek szombatonként
összefognak, és alkalmi bortúrával várják a tipikus
balatoni borfajtákra – olaszrizlingre, szürkebarátra
vagy muskotályra – szomjazó vendégeket.

Szigliget és környéke
Badacsony szomszédságában, Szigligeten van a
Balaton-felvidék legjobb állapotban megmaradt
várromja. A festői szépségű faluba érdemes
betérnünk, meg lehet nézni a várat, a nyárfákkal
szegélyezett parti úton pedig külön élvezet legurulni a
strandig. Szigliget szomszédja a térség legmagasabb
hegye, a Szent György-hegy, ahol ugyancsak számos
pincészet kínálja remek borait.

Keresse a kijelölt
MOL-kutakon az egyedi
megjelenésű bringás
Blue Kártyákat!

A Balaton északi partján felállított speciális MOL
bringaPONT-on is „összefuthatnak” a bicajosok.
A balatoni kerékpárút mentén Balatonszepezd és
Révfülöp közötti szakaszon található az a különleges
MOL bringaPONT, ahol speciális szolgáltatásokkal
várjuk a bringázókat. Itt profi szerelőstáb segít
ingyenes kerékpár átvizsgálással és gyorsszervizzel.
Kaphatóak lesznek biciklis termékek is, de a hely
kiválóan alkalmas egy kis pihenésre, és esőben is jó
szolgálatot tesz a száraz, fedett hely.
A pihenőhely július 2. és augusztus 21. között nyolc
hétvégén várja a tó körül kerékpározókat.
Ezenkívül a Balaton körül található 11 bringabarát
MOL-kút minden nap a kerékpárosok rendelkezésére áll.
További részletes információk, tippek és
útvonaltervek: www.mol.hu/bringapont
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Badacsony

SÖTÉTBEN IS BIZTONSÁGBAN
Egy hosszabb túra során könnyen előfordulhat, hogy ráesteledik a kerékpárosra, vagy akár egy hirtelen jött
vihar miatt jelentősen romlanak a látási és az időjárási viszonyok. Erre nem árt felkészülni, ami lényegesen olcsóbb megoldás, mint utólag helyrehozni a károkat. Ha hosszabb túrára indulunk, feltétlenül legyen
nálunk.
Bukósisak – Ma már mindenkire kapható megfelelő méretű, fazonú és minőségű sisak, amelyet felnőttnek
és gyereknek egyaránt ajánlatos viselni nemcsak éjjel, hanem nappal is.
Világítás – A KRESZ előírásai szerint elöl fehér, hátul piros lámpát kell használni, hogy jelezze jelenlétünket
a többi közlekedőnek. Míg elöl az állandó világítás a praktikusabb, addig hátul a villogó fény a jobban észrevehető. Ezen semmi esetre se spóroljunk.
Láthatósági mellény – Minden MOL-töltőállomáson kapható, filléres holmi, amilyen egyszerű, annyira praktikus, ráadásul életet menthet!
Fényvisszaverő prizma – Nem elengedhetetlen, de a lámpák mellett jó szolgálatot
tesz a kerékpár küllőire erősített borostyánszínű „macskaszem”.
Szerelőkészlet – Természetesen senki sem indul bringatúrára egy ládával
a hátán, de egy gumijavító készlet és két-három csavarkulcs könnyedén
elfér a nyereg alá erősíthető táskában. Amennyire észrevétlenül magunkkal vihetjük, annyira sokat jelenthet egy defekt esetén.

A déli part
A tó somogyi oldala talán nem olyan izgalmas, mint
a túlpart, de azért itt is sok szépséget találhatunk.
A túloldal kisebb-nagyobb emelkedőin elfáradt
lábak biztosan jó néven veszik, hogy a
Balatonlelle és Szántód közötti balatonszemesi
emelkedőt leszámítva szinte teljesen sík terepen
tekerhetünk. Balatonmáriafürdő–Fonyód–Boglár–
Szárszó érintésével jutunk el Balatonföldvárra,
ahol kezdődik a pezsgő, élettel teli déli parti
üdülőközpont.
A szántódi komp késő őszig jár Tihany és Szántód
között, Zamárdiban idén júliusban (7–10.
között) is megrendezik Európa egyik legnagyobb
elektronikus zenei fesztiválját, a Balaton Soundot.
Siófok a nyaralók, Szabadifürdő és Sóstó pedig
a nyári extrém sportok (wakeboard, kitesurf)
szerelmeseinek igazi paradicsoma.
Itt akár el is távolodhatunk a parttól: Buzsákon
egy műemléki jellegét szépen őrző tipikus somogyi
falut ismerhetünk meg, Viszen pedig a Chateau Visz
Magyarország egyik elismerten legjobb konyhájával
varázsolja el az ínyenceket.

Esőkabát – A legtisztább nyári égbolt is pillanatok alatt válhat sötétszürkévé,
és eredhet el az eső a kövér felhőkből. Kevés rosszabb dolog van annál, mint
bőrig ázva tekerni a szakadó esőben. Egy 20 dekát nyomó műanyag esőkabátot gond nélkül be lehet hajtogatni a hátizsákba, és ha elég nagy, nemcsak
a bringást, de még a csomagját is megvédi az égi áldástól.

Fejlámpa
Kerékpározzon biztonságosan, legyen jól látható! Íme az
Energizer legújabb kis, kompakt fejlámpája, amely elől
2 fehér, hátul pedig pirosan villogó LED-del világít, így
biztosítva számára a láthatóságot a sötétben. A fehér világítás
fényerejét a nyomógomb többszöri megnyomásával szabadon
változtathatja. A lámpa nagyon könnyű, hiszen elemekkel
együtt is mindössze 58 g. Állítható gumis fejpánttal láttuk el
és a lámpához tartós elemet is csomagoltunk, így akár 20 órán
keresztül folyamatosan üzemeltethető elemcsere nélkül.
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L –
   
L OLA

SZINTE KISLÁNY VOLT, DE MÁR L OLAKÉNT ISMERTE
AZ ORSZÁG . U RALTA A SZÍNPADOT, JÖT TEK A SIKEREK ,
A HÍRNÉV VEL EGYÜT T JÁRÓ CSILLOGÁS ÉS PERSZE
A PLETYKÁK .

M INDEZ MA MÁR HOZZÁTARTOZIK
AZ IFJÚ HÖLGY HÉTKÖZNAPJAIHOZ .
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sztárteszt

Stílus&Lendület: Évekkel ezelőtt találkoztunk, az
első nagy sikerű lemezed megjelenése után. Éppen
csak elkezdted ízlelgetni a népszerűséget és az
ismertséggel járó életformát.
Lola: Fogalmam sem volt akkoriban, hogy mi történik velem. A lemezem (Álomtánc, 2006 – a szerk.)
aranylemez lett, rangos szakmai és közönségdíjakat
kaptam. Pörgött velem a világ, és én csodálkoztam
a legjobban, hogy mindez rólam szól. Minden jobban
alakult, mint ahogy remélhettem. Ez általában jellemző az életemre.
S&L: Szinte berobbantál a hazai könnyűzenei életbe.
Sokat változtatott rajtad a siker?
Lola: Azt hiszem, nem lettem nagyképű. Sohasem
lehetünk teljesen biztosak abban, hogy amit csinálunk, az tökéletes. Egyébként is inkább visszafogott
vagyok, mint harsány.

„Tudom, hogy ez
egy jó időszak
az életemben.”
S&L: Ebben a műfajban ez talán nem is mindig előnyös tulajdonság.
Lola: Nem igazán, de fejlődőképes vagyok. (nevet)
A klipek, forgatások miatt változnom kellett. Emlékszem, hogy napokig izgultam az első csókjelenet
előtt. Rengetegszer lejátszottam magamban, hogy
miként viselkedem majd, de amikor eljött a pillanat,
akkor már csak egy feladat volt – a klip egyik jelenete, amelyet meg kellett oldani.
S&L: És most?
Lola: Most leszek 23 éves, és hatalmas öröm nekem,
amit csinálok. Nem tervezek semmit előre, azt
tudom, hogy ez egy jó időszak az életemben, és szeretném, ha még sokáig így maradna.
S&L: A tiniként sztárrá válók néha arról panaszkodnak, hogy a közönség nem akarja elfogadni azt, hogy
felnőnek…
Lola: A mai napig szeretek tornacipőbe bújni, de egészen jól érzem magam nőként is, elegáns ruhában,
tűsarkú cipőben. Az emberek nagy része tisztán látja,
hogy felnőttem, és nem követeli vissza a kis Lolát.

S&L: Jó neked, hogy Lolaként ismernek?
Lola: De még mennyire, hogy jó! De nekem is szükségem van arra, hogy ne legyen nyitott könyv a privát életem. Olykor nehezen viselem, hogy az életem
bizonyos történéseit csak három embernek kellene
ismernie, de mégis tizenöt tudja, vagy sokkal több.
S&L: A párkapcsolatodra gondolsz?
Lola: Igen, arra is. Amikor összejöttünk Gáborral
(Baronits Gábor, A barátok közt sztárja – a szerk.),
legalább egy hónapig erről szóltak a cikkek. Én nem
ezzel a hírrel akarok szerepelni. Nekem ez az első
komoly kapcsolatom, nem egy kirakatban akarom
megélni. Sokan ismernek bennünket, rengeteg rajongói levelet kapunk, és ezt kezelni kell. Éppen elég feladatot jelent ez számunkra.
S&L: De annyit azért árulj el, hogy minden rendben
van-e közöttetek?
Lola: Igen! (nevet) Túl vagyunk pár dolgon, veszekedéseken, szakításon, de nem hinném, hogy ebben
különböznénk másoktól. Az a szerencse, hogy még
nem volt olyan, amiről ne tudtunk volna beszélni.
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Imádok vezetni!

„A kocsikon először a lámpákat figyelem, és ennek a típusnak fantasztikusak
a lámpái. Nagyon jó vezetni, ebben az autóban minden a kezemre áll. Kicsit
olyan, mintha magától ment volna, és egy kezdő vezetőnek, mint amilyen én
vagyok, ez rendkívül fontos.”

A mi autónk

Suzuki Swift 1.2
Motor:
1.2 literes
Lökettérfogat:
1242 cm3
Max. teljesítmény:
94 LE
Max. forgatónyomaték:
118 Nm, 4800 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:
3850 /1695/1510 mm
Max. sebesség:
165 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h):
12,3 s
Fogyasztás (városi, városon kívül, vegyes):
6,1/4,4/5,0 liter
Ár:
3 890 000 Ft
Fontosabb felszereltség/extrák:
7 légzsák, automata légkondicionáló, elektromos ablakemelő (elől, hátul), CD/MP3,
lejátszó+Bluetooth, USB-csatlakozó, ülésfűtés,
tempomat, ESP, ködlámpa elöl-hátul, alufelni,
kulcs nélküli nyomógombos indítás.
Időnként gondot jelent, hogy mindenről van véleményem, és ezt ki kell mondanom. Néha talán nem mérlegelek eléggé.
S&L: Egy időben lehetett hallani arról, hogy egészségügyi problémáid voltak. Hogy vagy most?
Lola: Régebben a vesémmel voltak bajok, de szerencsére ez elmúlt. A nyilvánosság előtt nem titkoltam
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semmit, valóban volt olyan fellépésem, amelyre mentővel érkeztem, de megnyugtatok mindenkit, teljesen
egészséges vagyok!
S&L: Hogy telik az idei nyarad?
Lola: Új dalokat veszünk fel és klipeket készítünk. Ilyenkor szigorú napirend szerint élek, reggeltől délután háromig táncpróbáink vannak, keményen
dolgozunk. A nyár mindig rendkívül
mozgalmas, rengeteg fellépésem van.
S&L: És mit csinálsz szabadidődben?
Lola: Szeretem a pörgést, ha buliról van szó, akkor mindent bele! –
nem fogom vissza magam. Nekem ez
a pihenés, de talán az én koromban
ez teljesen elfogadható. Mint mindig,
most is kimegyek néhány hazai fesztiválra, nagyon élvezem, amikor csak
egy vagyok a táncoló, bulizó fiatalok
közül. Van néhány barátom, aki ismeri
azt az arcomat is, amikor lelassulok és

Suzuki Swift 1.2

a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic Gold 5W-30

csendben vagyok. A nyugalom sem áll tőlem távol.
S&L: Az éneklés teljesen kitölti az életed?
Lola: Mindig tisztában voltam azzal, hogy fel kell
készülnöm a színpad nélküli világra. Vendéglátást és
turizmust tanulok az egyik főiskolán, s ősszel ismét
beülök az iskolapadba. Nem szoktam évekre előre eltervezni a jövőt, de ma olyan világban élünk,
hogy semmiben sem lehetünk biztosak. Szerencsés
vagyok, mert eddig mindig minden sokkal jobban alakult, mint ahogy azt elképzeltem.
Kertész Éva

Párban jó ár

Vegyen két azonos márkájú MOL Dynamic kenőanyagot, hiszen a második most fél áron az Öné lehet!
Az akció 2011. 07. 01-től 2011. 08. 31-ig érvényes, 2 db egyforma termék
és kiszerelés vásárlása esetén, az alább felsorolt termékekből.

MOL Dynamic Essence
MOL Dynamic Moto
MOL Dynamic Garden

50%
AJÁNDÉK
MOL Dynamic Moto Chain • MOL Dynamic Moto Chain Clean • MOL Dynamic Moto 2T • MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40
• MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40 • MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 • MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50 • MOL Dynamic Forest
• MOL Dynamic Garden 2T • MOL Dynamic Garden 4T 30/40 • MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 • MOL Dynamic Essence 5W-30
• MOL Dynamic Essence 5W-40 • MOL Dynamic Essence 10W-40 • MOL Dynamic Essence 15W-40

ÉntÉrKÉP

S L
L  

EGY MOZGALOM, AZ ITT ÉS MOST JELENLÉTÉNEK MŰVÉSZETE, MELY KISZAKÍT A SAJÁT MAGUNK ÁLTAL
GENERÁLT, FELPÖRGETETT VILÁG SZABÁLYRENDSZERÉBŐL. AZ IRÁNYELV PEDIG ROPPANT EGYSZERŰ:
LAZÍTS, ÉS ÉLD MEG AZ ÉLETED!
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MeseAutÓ
ÉntÉrKÉP
Az egész kezdeményezés onnan indult, ahol dallamos a nyelv, színesek az árnyékok, hangosak az
érzelmek, és nem utolsósorban fontos az étel. Az olasz konyha szükségszerűségből született egyszerűségével pillanatok alatt levette lábáról a világot, de mindamellett, hogy ez vált az ország egyik legfontosabb exportcikkévé, a helyiek sem szűntek meg mély tisztelettel adózni iránta. Ebbe a paradicsomi
állapotba gyalogolt bele a nyolcvanas évek közepén Rómában egy gyorséttermi lánc, hogy üzletet nyisson a Piazza di Spagna közelében. Az olaszok gyorsan kimutatták véleményüket: demonstrációt szerveztek, ahol a tiltakozók penne hajigálásával fejezték ki nemtetszésüket. Valószínűleg nincs még egy
olyan szeglete a világnak, ahol képesek lennének tüntetni az emberek egy tál tészta miatt, de mégis
– az olaszoknak köszönhetően elindult valami, ami ellenpontozta a Fast Food gyors ütemű terjeszkedését. Innentől számítjuk a rövid idő alatt népszerűvé váló Slow Life mozgalom születését. Egyre több
követője akad, főként azok közül, akik úgy gondolják, nem rohanni kell, hanem megélni az életünket.
S lám, az emberi találékonyság még a mi felgyorsult életünkben is utat tör, csak ne szorítsuk időkorlátok mögé a kreativitást!

Az élet bármely területén
Bár a Slow Food mozgalom még kimondottan csak az ételek és az alapanyagok minőségére, a tudatosságra, a helyi termények vásárlására, az elkészítés és elfogyasztás módjára helyezte a hangsúlyt,
mégis megvolt benne minden olyan elem, ami pozitív kezdeményezések egész sorát hívta életre. Úgymint…
Slow Travel – Bizonyára sokan látták olvasóink közül a Holiday című filmet, amelyben a két főszereplő
házat cserél, elvegyül a helyiek közt. Bár eljár a közeli éttermekbe, de szívesebben főz, és csak annyit
próbál meg felfedezni a környékből, amennyit gyalog, esetleg biciklivel be tud járni.
Slow Parenting – Arra buzdítja a szülőket, hogy ne tervezzék meg gyermekeik minden percét, mert
azzal biztosítják leginkább csemetéik jövőjét, ha hagyják, hogy felhőtlen gyermekkoruk legyen. A gyereknek teret és lehetőséget kell adni, hogy önmaga találja meg, miben ügyes, mi szerez számára örömet és sikerélményt.
Slow Money – Lényege, hogy a befektető személyes kontaktusba kerül a termelővel, ezáltal lehetőség
nyílik a problémák egészen újszerű kezelésére.
Slow Design – Az új mozgalom követői inspirációt merítenek a helyi és regionális kultúrákból. Elsősorban a közvetlen környezetükben fellelhető anyagokat használják fel, valamint támogatják a helyi iparágakat, műhelyeket és mestereket.
Slow Gardening – Az egyéni tapasztalatokra, a kreativitásra, a test, a lélek és a szellem egyensúlyára
helyezi a hangsúlyt, melyet a természet közelében a legkönnyebb megélni.
Slow Media – Arra buzdítja az embereket, hogy kevesebb legyen a tévé-, DVD-, számítógép-, illetve a
telefonhasználat. Sokkal nagyobb élvezet, ha ehelyett gyermekeinkkel, családunkkal, barátainkkal
szerzünk közös élményeket.
Slow Software Development – A fejlesztők találták ki annak érdekében, hogy munkájukat és életüket
is kiszámíthatóbbá és nyugodtabbá tegyék.
Slow Art – Művésztől és helyzettől függően vonatkozhat mind az alkotások készítésének, mind azok
bemutatásának, illetve befogadásának a módjára. Vagyis, ne rohanjunk, adjuk át magunkat a pillanat
örömének. Egy kiállítás, film, vagy színházi élmény sokkal nagyobb élvezet, ha időt szánunk az élmények átélésére.

Slow City
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S OKAN EGÉSZ ÉVBEN VÁRJUK AZOKAT A SZABAD PERCEKET,
AMIKOR VÉGRE NYUGODTAN ELOLVASHATUNK EGY KÖNYVET,
ELMERÜLHETÜNK A DALLAMOKBAN . Ö SSZEÁLLÍTÁSUNKBAN
KEDVENC SZTÁRJAINK AJÁNLJÁK KEDVENCEIKET.

Szilágyi Áron:
„Lehettem talán 7-8 éves, amikor édesapám a
kezembe nyomott egy könyvet, Rejtő Jenő:
A három testőr Afrikában című művét. Ez volt
életem első regénye, azonnal Rejtő-függő lettem, azóta is szeretem, mindig felvidít. A fontosabb versenyek előtt sokat segít, ha van
valami, amivel felpörgethetem magam,
és megfelelő lelkiállapotba kerülök.
Nekem ez a zene, a Karib-tenger
kalózai főcímdala DJ Tiesto feldolgozásában szinte már a
kabalámmá vált.”

Babos Tímea:
„Imádom a krimiket! Nora Roberts amerikai írónő regényeit különösen szeretem, izgalmasak,
soha nem tudom kitalálni előre, ki a gyilkos, ráadásul szerelmi szál is található bennük. De szívesen olvasom Sophie Kinsella sorozatát is, kedvencem az Egy boltkóros naplója. Általában olyan
zenéket hallgatok, amelyek pörgősek, minden jöhet, ami elég tempós, legyen az Beyoncé, techno
vagy éppen a Rocky című film slágere. Ha véletlenül rosszkedvem van, mondjuk egy vereség
után, mindig egy szomorú magyar számot választok, például Demjén Ferenctől valamit.”
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Rudolf Péter:

Pataki Ági:

„Barry Loewer könyvét, a 30 másodperc filozófiát választottam nyári
olvasmánynak. Az író kifejezetten szellemesen beszél az emberiséget foglalkoztató kérdésekről, amelyeket jópofa illusztrációkkal színesít. Ha megyek
valahova, vagy várakoznom kell, csak
beleolvasok, és épp annyi marad meg
belőle, amennyi kell. Zenében
a Ghymes az egyik nagy kedvencem,
ha csak tehetem, minden koncertjükre elmegyek. Ott leszek a július
8–10-ig tartó Ghymes Fesztiválon is.”

„Megszállott rajongója vagyok Spiró Györgynek és Esterházy Péternek. Mind a Harmonia
Caelestis, mind a Fogság olyan művek, amelyek
végigolvasásához talán több időre és türelemre
van szükség, mint egy könnyű nyári regény esetében, de mindenképpen megéri az odafigyelést. Leonard Cohen zenéje nekem egyet jelent
azzal az idővel, amikor kezdett számomra kinyílni a világ. Annak idején az ő dalszövegeiből tanultam angolul. Amikor néhány éve Budapesten
koncertezett, természetesen ott volt a helyem.
Fantasztikus hangulatot teremtett, így már ott
eldöntöttem, hogy a turné következő állomására,
Firenzébe is elmegyek...”

stílus

Dobó Kata:
„Az utóbbi időben leginkább angol nyelvű könyveket olvasok, de ha a magyar
kedvenceim közül kellene kiemelni valakit, Márai Sándort elsők között említeném.
Mindig lenyűgözött az a szeretetteljes kritika,
amivel bennünket, nőket illetett, ahogy elnéző jóindulattal éreztette, hogy hibáink ellenére
is nagy rajongónk. Ha Magyarországon jár, mindig elmegyek Santana koncertjére, júliusban is
megnézem. A Rob Tomasszal közösen előadott
Smooth című szám a felhőtlen, boldog nyarak
emlékét idézi bennem.”

Földes László:
„Hašek Švejkjét már vagy ezerszer olvastam. Kamaszkoromban került
először a kezembe, és egészen ámulatba ejtett, ahogy groteszk humorával kicsúfolta a hatalmat. Ha rossz kedvem van, találomra felütöm valahol,
és néhány sor után máris a helyére kerülnek a dolgok. Mostanában szinte minden nap az Il Giardino Armonico nevű olasz kamarazenekar 12 CDből álló gyűjteményét hallgatom. Mindegy, hogy Bach, Vivaldi, Corelli vagy
Monteverdi alkotásait játsszák, egyszerűen zseniális az előadásmódjuk.”

Szöllősi Györgyi:

Csányi Sándor:
“Nyáron érdemes belevágni komolyabb könyv olvasásába,
amelyre a hétköznapok rohanásában nincs idő. Nekem a közelmúltban az egyik élményt a japán Murakami Haruki regénye jelentette, a Kafka a tengerparton. Gyönyörű, különleges
világot ábrázol, még csak hasonlóval sem találkoztam soha.
Zenében Palya Bea most az egyik kedvenc. Az Én leszek a
játékszered albumán a régi táncdalfesztiválok slágereiből
szemezget, amúgy “palyabeásan”. Megkockáztatom, az általa
feldolgozott nóta sokszor jobb, mint az eredeti.”

„Müller Péter Kígyó és kereszt című könyve akkoriban
került a kezembe, amikor jelentősen megváltozott a világhoz való viszonyom, így ez egybeesik Müller Péter iránti rajongásom kezdetével. Azóta is egyik írását olvasom
a másik után… Középiskolás koromban legtöbbet a rock
klasszikusait hallgattam. Led Zeppelint, Doorsot vagy
éppen Jimmy Hendrixet. Azóta is kedves a szívemnek ez
a zenei világ, olyannyira, hogy az esküvői bevonuló zeném
is a Led Zeppelin Stairway to Heaven című száma volt.”

Gryllus Dorka:

Gyurta Dániel:

„Gárdos Péter Hajnali láz című könyvét pusztán baráti érdeklődésből kezdtem olvasni.
Aztán egyszerre sírtam és nevettem ezen
a csodálatos, fájdalmasan abszurd, megrázó, kegyetlenül őszinte és mulatságos szerelmi történeten. Zene? Ajánlom magamat! Azaz
a berlini Rotfront zenekar frissen megjelent
lemezét, melynek címe: Visa Free.”

„A felkészülési idő alatt kevés időm van, de amikor nem edzésen vagy
versenyen vagyok, szinte mindig szól a zene a lejátszómból. A zenehallgatás egyébként nagyon hangulatfüggő nálam, a poptól, a rocktól, a
dance-től a trance-ig bármilyen stílusú zenére nyitott vagyok, nem tudnék igazi kedvencet kiemelni közülük. A szüleim és nagyszüleim révén
rengeteget olvasok, legszívesebben a II. világháborúról szóló könyveket, vagy irodalmi klasszikusokat. Napjaink írói közül pedig Paulo
Coelho könyvei azok, amelyek megragadtak.”
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Ha „zöldtudatos” turisták akarunk lenni, legjobb, ha
felidézzük gyerekkorunk legnagyszerűbb kirándulásait, amikor gyalog, biciklivel, kisvasúton fedeztük fel a
környéket. A zöldutas nyaralás izgalmas kikapcsolódást, valódi kalandot ígér.

MIÉRT NE TERVEZHETNÉNK A NYARALÁSUNKAT IS KÖRNYEZETTUDATOSAN?
A VENDÉGVÁRÓ INFORMÁCIÓS ÉS SZÁLLÁSPORTÁL, VALAMINT
AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY JÓ ÖTLETEKET AD A FELELŐSEN
GONDOLKODÓ CSALÁDOKNAK A NYARALÁSTERVEZÉSHEZ.

Ha egy út zöld…
A zöldút fontos jellemzője, hogy mindenki számára
nyitott, egyszerűen megközelíthető és biztonságos,
ahol elképzelhetetlen a motoros közlekedés. Fontos,
hogy a használók tiszteletben tartsák a természeti, kulturális, történelmi, emberi értékeket és a zöldút környezetét.
A kirándulók a már meglévő infrastrukturális lehetőségeket használják: az elhagyott vasutakat, illetve a folyó menti utakat, amelyeket a múltban hajók
és csónakok vontatására használtak. A zöldutak természeti, kulturális és turisztikai szempontból érdekes helyeket kötnek össze, akár egy tájegységen
belül, akár tájegységek között, de országhatárokon
is átívelnek. Leginkább gyalogosan lehet „utazni”, de
bringával, lóháton, görkorcsolyával, sőt, idetartoznak
egyes vízi útvonalak is. Egy zöldutas kirándulás általában komoly szemléletváltásra ösztönzi az utazót,
hiszen végre van idő befogadni a látottakat. Városokon, kis településeken keresztül barangolhat, tekerhet, lovagolhat, evezhet akár családdal, akár baráti
társasággal. Sokan vágyunk arra, hogy ne egy udvarias távolságból, hanem közvetlen közelről ismerkedjünk a helyi lakosokkal. A zöldút „emberek az emberekért” szemlélete arra is lehetőséget teremt, hogy
beszélgessünk az ott élőkkel, a hagyományőrző kisiparosokkal, falusi szállásadókkal, helyi kisvendéglősökkel.

Budai Krisztina, az Ökotárs Alapítvány programvezetője elmondta, hogy Magyarországon kilenc zöldút kialakítása van folyamatban. Néhány már járható,
közülük most négyet ajánlunk.
Duna–Ipoly Zöldút
A Duna–Ipoly Zöldút turistáinak ajánljuk figyelmébe
az őskori leletek szabadtéri bemutatóját és az ehhez
kapcsolódó Csodamozit Ipolytarnócon, ahol négy
dimenzióban tekinthetik meg az érdeklődők, hogy
milyen állatok élhettek ezen a területen az őskorban.
Örökségeink Útján Zöldút
A Börzsöny hegység északi lába és az Ipoly folyó völgye bővelkedik a kiváló kirándulóhelyekben. A régió
falvai: Borsosberény, Dejtár, Drégelypalánk, Hont,
Horpács, Ipolyvece, Nagyoroszi, Patak és Pusztaberki számos jelentős irodalmi, történelmi, építészeti és
néprajzi örökséggel rendelkezik.

Budavidék Zöldút
Budapest központjától alig 30 km-re található a Zsámbéki medence. A tájegységhez tartozó települések, köztük Telki, Biatorbágy, Budajenő
és Páty csodás földrajzi adottságait élvezhetik a
kirándulók.
Pilisi Zöldút
A zöldutas mozgalomtól nem „testidegen” a legmodernebb technika sem. Augusztustól öt pilisi erdei
túrán és egy szentendrei városi sétán.
GPS-vezérelt hangnavigációs eszköz – vagyis okostelefonokon futó térkép vezeti a kirándulókat.
További információ: www.zoldutak.hu
Vendégváró települések
A zöldutas mozgalomban részt vevő települések felkészülten várják a gyalogosokat és bicikliseket a
helyi nevezetességeket és eseményeket bemutató programokkal. A kiválasztott útvonal mentén a
vendegvaro.hu több száz szállást kínál – amelyek a
honlapon keresztül lefoglalhatóak –, és további ajánlatokat is talál az érdeklődő az adott régióra vonatkozóan.

GREENWAY MOZGALOM
A zöldutas nyaralás előzménye az USA-ban és
Angliában elterjedt Greenway mozgalom, amely a természetes útvonalakat népszerűsíti. Ezeket a nem motoros közlekedésre használt utakat használhatjuk sportra, turizmusra, kikapcsolódásra vagy akár települések
közötti mindennapi közlekedésre.
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Ingyenes példányainkat keresd Budapest óvodáiban, színházaiban,
művelődési házaiban, játszóházaiban, a Tropicariumban,
az Árkád Bevásárlóközpontban, a Millenárison...!
Ha a fenti helyszíneken már nem találsz, vedd meg a KINCS-et
bármely fővárosi Relay és Inmedio üzletben 295 Ft-ért, vagy ﬁzess elő
a www.kincsprogram.hu oldalon!
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NINCS EGÉSZSÉGESEBB, MINT A SOK FRISS IDÉNYGYÜMÖLCS,
AMIT A PIACON IS BESZEREZHETÜNK, DE A SZERENCSÉSEBBEK
AKÁR A SAJÁT KERTJÜKBEN IS LESZEDHETIK. NYÁR KÖZEPÉN
JÁRVA NINCS NEHÉZ DOLGUNK, HA MINDEN NAP MÁS
GYÜMÖLCSBŐL SZERETNÉNK VALAMI IGAZÁN FINOMAT ÉS ÚJAT
KÉSZÍTENI A CSALÁDNAK.

PRÓBÁLJA KI A HŰSÍTŐ LEVESEKET
ÉS AZ ÉDES SÜTEMÉNYEKET. EZÚTTAL TERMÉSZETESEN
A BEFŐZÉS SEM MARADHAT EL. HIGGYE EL, NEM IS
OLYAN BONYOLULT!

Hideg ribizlileves

Hozzávalók: 70 dkg ribizli, 15 dkg porcukor, 1 dl bor,
3 dkg liszt, 2 dl tejszín, fél citrom leve, egy csipet só.
Elkészítés: A ribizlit leszemezzük a száráról. Fél kilónyi szemet 5 dl vízben felteszünk főni borral, cukorral, sóval. A lisztet a tejszínnel elkeverjük, és a forrásban levő levest behabarjuk vele. Szitán áttörjük,
hozzáadjuk a maradék ribizli kisajtolt, áttört levét, és
citromlével ízesítjük. Jól lehűtve tálaljuk.

Joghurtos-sárgabarackos pite

Hozzávalók: 30 dkg liszt (fele sima-, fele rétesliszt) 2 dl natúr joghurt, 20 dkg cukor, 3 tojás,
1 csomag sütőpor, reszelt citromhéj, 10 dkg lágy margarin
Elkészítés: Szórjuk a lisztbe a sütőport, és jól keverjük el vele. A tésztáhozvalókat dolgozzuk
össze habverővel. Öntsük a masszát egy olajjal kikent és lisztezett, közepes méretű tepsibe.
A tetejére szorosan egymás mellé rakjunk elfelezett – a kimagozott résszel a tészta felé néző
– sárgabarackokat. Hintsük meg fahéjjal, de még jobb, ha a felezett barackokat még azelőtt,
mielőtt a tésztára tennénk, megszórjuk fahéjjal. A pitét előzőleg felforrósított sütőben, de
közepes hőmérsékleten sütjük. Ha szép pirosra sült, kivesszük, miután kihűlt, megszórjuk
porcukorral vagy szőlőcukorral, és kockára vágva tálaljuk.

Sült kacsamell
meggymártással

Hozzávalók: 80 dkg kacsamellfilé, 1 paprika,
1 paradicsom, 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, só, bors, olaj.
A mártáshoz: 15 dkg meggy, 1 ek. liszt, só,
3 dl tejszín, cukor és citromlé.

Elkészítés: A hagymát felkarikázzuk, a paradicsomot és
a paprikát elnegyedeljük, a húst besózzuk, borsozzuk.
Ezután a húst alufólia alatt sütni kezdjük, majd amikor már
félig megpuhult, hozzáadjuk a hagymákat, a paradicsomot és
a paprikát. 20 perc után az alufóliát eltávolítjuk, és így sütjük pirosra
a kacsát. Eközben a meggyet saját levében megfőzzük, felöntjük a tejszínnel és besűrűsítjük a liszttel, majd ízlés szerint cukrozzuk, citromlevet öntünk hozzá.
Végül a húst felszeleteljük és a mártással kínáljuk.
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Töltse fel
a kamráját is!

Vásároljon idénygyümölcsöt és zöldséget az őstermelőktől és ismerje meg egy-egy régió helyi kézműves termékeit,
lekvárjait, mézeit. A gyümölcsök és zöldségek előrendeléses
rendszerben vehetők át az őstermelőktől július 7-től szeptember végéig minden csütörtökön a kampányban részt vevő töltőállomásokon. Rendelését leadhatja a Szövetség az Élő
Tiszáért Egyesület honlapján (www.elotisza.hu/akciok) és
ugyanitt informálódhat az aktuális kínálatról. A helyszíneket
a www.mol.hu oldalon találja meg.
Mivel a gyümölcsök friss szedésűek, a kedvezőtlen
időjárás esetén előfordulhat, hogy
a termelő nem tud szállítani,
ezért érdemes tájékozódni
a www.elotisza.hu/akciok
honlapon az átvétel
napja előtt.

Meggyes
mufﬁn
csokival

Elkészítés: 1 tábla étcsokoládé, 10 dkg
margarin, 15 dkg liszt, 15 dkg kristálycukor,
fél teáskanál sütőpor, 2 db tojás, 720 ml-es
meggybefőtt fele.

Elkészítés: A csokoládét a margarinnal gőz felett összeolvasztjuk, majd hűlni hagyjuk. A cukrot a 2 tojással
robotgéppel habosra verjük, és a kissé lehűlt csokoládés margarint hozzáöntjük. A lisztet összeszitáljuk a sütőporral, és kevergetve hozzáadjuk a csokis-cukros masszához. A fél üveg kimagozott meggyet lecsöpögtetjük, majd beleborítjuk a masszába. Kb.
2 evőkanál meggylevet beleöntünk a befőttesüvegből a masszába, és határozott mozdulatokkal összekeverjük. A sütőt elő kell
melegíteni. A muffintálcában található mélyedésekbe belekanalazzuk a kissé ragadós masszát, és alacsony hőmérsékleten
(175 fok, 4. fokozat, vagy ha nincs jelzés, akkor a legalacsonyabb szinten) kb. 28–30 perc alatt készre sütjük.

Cseresznyedzsem
Hozzávalók: 5 kg cseresznye,
1,5 kg málna és ribizli vegyesen,
1,8 kg kristálycukor.

Elkészítés: A cseresznyét megmossuk,
kimagozzuk, kézzel kinyomkodjuk a levét,
és a fazékba tesszük. Hozzáadjuk a kiolvasztott málnát és ribizlit, ráöntjük
a cukrot, és lefedve egy éjszakán át állni hagyjuk. Másnap reggel két–
két és fél órán át főzzük közepes lángon. Merőkanállal steril üvegekbe töltjük, befőzőcelofánt teszünk a teteje alá, rátekerjük a tetőket,
végül befőttes gumival még jobban rászorítjuk a fóliát az üvegre.
Mielőtt száraz dunsztba tennénk, az összes üveget fejtetőre állítjuk egy pillanatra.
Addig kell a dunsztban hagyni a lekváros üvegeket, amíg teljesen kihűlnek: egy-két
napig. (13 db 375 ml-es üveg lett tele a javasolt mennyiséggel.)
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A nagy átváltozóművészek

Egy 15 országra kiterjedő, önkéntesek ezreit mozgató kutatás leplezte le, hogy
a közmondásosan lassú puhatestűek a genetika területén maguk mögé utasítják a fajok többségét. Európa egyik legelterjedtebb csigafaja, a ligeti vagy sávos csiga mindössze 50 év alatt –
ez tizenöt-húsz generációt tesz ki –, jelentős genetikai változáson ment keresztül. A szakemberek
elsősorban a házaik színét és mintázatát vizsgálták. Így jöttek rá, hogy a németországi csigák a jó
hőálló képességű sárga színt leváltották homokszínre, talán a jobb rejtőzködés céljából. A másik
érdekes felfedezés szerint a lassabb anyagcseréjű csigák sikeresebben állják a természetes szelekció próbáját. Ha Darwin elméletét nézzük, amely szerint egy faj sikerességének
a kulcsa gyors alkalmazkodóképességében rejlik, akkor vegyük ki a szabadságot, és kössük fel… a csigaházat!

Agyalhatunk rajta

A legfejlettebb technológiával is négy évbe került, mire az Allen Agytudományi Intézet létrehozta az emberi agyról készült géntérképét, melyet
rögtön nyilvánossá is tett a kutatás és az oktatás céljaira. Az első konklúzió, hogy ha két emberi agyat összehasonlítunk, legkevesebb 94%-ban azonos a génkifejeződés mintázata. Az atlasz mintegy 100 millió adatpontból kapott
információkat tesztelt, ezáltal ezer anatómiai helyet azonosított be az emberi agyban. Segítségével nyomon követhetők az agyi működéseken kívül a traumák alatt lezajló folyamatok, vagy a gyógyszerek hatásmechanizmusa. Elképesztő, de genetikai állományunk 82%-a kifejeződik az agyban, így közelebb kerülhetünk a
genetikai, és az idegrendszeri betegségek megértéséhez. 2006-ban az Allen Intézet közzétette az egér agytérképét, ami azóta ötszázon felüli számú tudományos publikációt inspirált. Azt remélik, hogy a mostani munkájuk jóval
nagyobb robbanást idéz majd elő az agykutatásban.

Mi kell a férﬁnak?

Micsoda szemek!

A nemrégiben elhunyt Elizabeth Taylor szépségét nők milliói irigyelték a világon, hiszen nem volt
olyan férfi, akit ha akart, le ne vett volna a lábáról.
Tudósok kiderítették, hogy a legendás színésznő
sugárzó szépségét valójában egy genetikai rendellenesség okozta. A „betegsége” lényegében annyi,
hogy az átlagosnál jóval több szempillával rendelkezett, amely ellenállhatatlan keretet adott tengerkék szemeinek. Míg általában a pillák a szemhéjon kívül, egy sorban nőnek, addig a distichiasis
esetén egy második sor szempilla is található, ami
túl közel van a szemhez, ezért gyakori könnyezést,
illetve látászavart is okozhat. Megoldásként az
orvosok kontaktlencse viselését, vagy a második
sor szempilla műtéti eltávolítását javasolják, ami
Liz esetében óriási hiba lett volna, hiszen tekintete
így volt hamisítatlanul hódító.
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Férfiak közt végzett közvélemény-kutatás alapvető kérdése volt, hogy melyek a legfontosabb női tulajdonságok, amik a szerelemhez kellenek. A boldog párkapcsolatok alapvető feltételeként fogalmazta meg sok férfi a
kedvességet. Bármilyen meglepő, a hűség a második helyre került. Azok, akik tartós párkapcsolatra vágynak, a
tökéletes testnél többre értékelik az intellektuális képességeket. Nem pusztán egy szép trófea birtoklása a cél,
több esélye van annak a nőnek, akinek az egyénisége is magával ragadó. És végül be kell látni, hogy érzelmek
nélkül nem megy! Azt a bizonyos szétkoptatott „szeretlek”-et bizony a pasik is szeretik hallani, még inkább, ha a
nő klasszikus gyöngédséggel mutatja ki az érzéseit.
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Ha tudná a bálna…

... hogy milyen jó a málna... – így folytatódik a gyermekdal. És valóban, ez
az édes-savanyú gyümölcs nemcsak finom, hanem sokoldalúan karban is
tartja a szervezetünket. Javítja a máj- és a vesefunkciót, tisztítja a vért a
toxinoktól, illetve szabályozza a vizeletkiválasztást. A málnalevél nőgyógyászati hatásai is régóta ismertek. Tonizálja a méhet, kiváltképpen terhesség idején, fenntartja az optimális hormonszintet, és kiváló a fogyókúrához is. A kínai gyógyászatban a megszárított éretlen gyümölcsöt melegítő
és összehúzó hatása miatt a vese és az emésztés jótevőjének tartják.
Az érett gyümölcsnél jóval több hatóanyaga miatt erőteljesebben fejti ki
kiválasztó hatását, sőt élesíti a látást is.

Kard ki kard, tesók!

A Cambridge-i Egyetem munkatársai arra akartak választ kapni, hogyan alakul ki a fejlődésbeli lemaradás egyes gyerekeknél. 140 hátrányos helyzetben lévő kisgyerek kognitív és
szociális fejlődését követték nyomon öt éven keresztül. Különféle vizsgálatokat végeztek,
többek között megfigyelték a gyermekek interakcióját szüleikkel, testvéreikkel, barátaikkal
és idegenekkel. Az egyik legmeglepőbb eredmény a testvérkapcsolatokról derült ki, ugyanis a kutatók szerint a tesók akkor is pozitív hatást gyakorolnak egymás korai fejlődésére, ha
a kapcsolat közöttük nem éppen felhőtlen. „Ennek az alapvető oka az, hogy a testvéreknek
rengeteget kell versenyezniük a szüleik szeretetéért és figyelméért” – állítja a kutatóorvos.

pörgőcsillag?
Mi is az ahiány
k Cristina Chiappini, a Leibnitz
zó láncszemre bukkantak rá olasz csillagászo
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Akkor most,
ki a legjobb barát?

Az ősi civilizációkra jellemző, hogy az emberek szívesen
„keltek át” a túlvilágra házi kedvenceikkel. A Cambridge-i és Torontói Egyetem munkatársai nemrégiben
egy több mint 16 ezer éves észak-jordániai temető feltárása közben az emberi csontok mellett gyakran bukkantak a vörös róka csontjaira. Találtak teljes csontvázakat, festett koponyákat, sőt egy ízben egy újratemetés
nyomait feltárva azt tapasztalták, hogy a kis kedvenc
maradványait is átemelték az új sírba. A leletek tanúsága szerint, nagy fontosságot tulajdonítottak a kis vörös
bundásoknak, ezért úgy tűnik, hogy még a kutyák előtt
megpróbálták háziasítani őket. Ám, mivel túl félénk és
óvatos állatok, az idők során a kutyák kiszorították őket
az „ember legjobb barátja” pozíciójából.
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Programok – Fesztiválok
Balaton Sound

Múmiák testközelben

2011. JÚLIUS 7–10., ZAMÁRDI

2011. JÚNIUS 9. - OKTÓBER 22.,
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST
A Szépművészeti Múzeum gyűjteményében őrzött
négy múmiát, valamint az azokon nemrég elvégzett
tudományos vizsgálatok eredményeit mutatja be
az a különleges kiállítás, mely által megismerhetjük az egykor élt egyiptomiak hitvilágát, a mumifikálás technikáját, vagy éppen a korszak művészetét. Az arcrekonstrukciónak köszönhetően a
látogatók azt is megtudhatják: hogyan nézhetett ki
a több ezer évvel ezelőtt elhunyt emberek egyike.
A tárlathoz kapcsolódó háromdimenziós film átfogó képet ad arról, hogyan és milyen módszerekkel
vizsgálták a négy múmiát és milyen eredményeket
értek el a kutatások során.

Jubilál Magyarország legnagyobb elektronikus zenei
fesztiválja: idén ötödik alkalommal rendezik meg a
Heineken Balaton Soundot a MOL támogatásával.
Az alkalmat méltón ünneplik a szervezők: régvárt világsztárok közreműködésével és zenei programok
széles kínálatával. Ha fokozná az
amúgy is fergeteges hangulatot, látogasson el az OTP-színpaddal szemben található MOL-kútra, és töltődjön
fel hideg frissítőkkel a koncertek előtt,
alatt és után is. Emelkedjen ki a tömegből és élvezze kedvenc előadója koncertjét a MOL-fúrótoronyból. További részletek a MOL Facebook oldalán
(MÓLÓ). A bringáját pedig hagyja
a bejáratnál található
MOL bringaPONT-nál…

Campus Fesztivál

2011. JÚLIUS 20–24., DEBRECEN
Idén több mint 200 fellépő műsorát
láthatja Debrecenben a Nagyerdőn.
A paletta felöleli az összes zenei
műfajt, ennek megfelelően a rock mellett többek között a népzene és az
elektronikus műfajok rajongói is megtalálhatják a kedvenceiket, összesen
hat színpadon. A fellépők között lesz
például a Subscribe, Csík zenekar és
Presser Gábor, Kiscsillag, Republic,
Quimby, Irie Maffia, Tankcsapda,
Edda, Alvin és a mókusok.
A fesztivált a TVK támogatja.
További információ:
www.facebook.com/campusfesztival

Shakespeare Fesztivál

2011. JÚLIUS 7–17., GYULAI VÁRSZÍNHÁZ
A világ színpadainak legtöbbet játszott szerzőjéről szól az a tíz nap, melyen színházi előadásokkal, vetítésekkel és szakmai beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A hagyományosan a Gyulai Várszínházban rendezett Shakespeare Fesztivál ráadásul nemcsak hazai, de több külföldi produkciót is felvonultat. Köztük a
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház A velencei kalmár című előadását, a világhírű grúz rendező, Robert
Sturua a Vízkereszt, vagy amit akartok című produkcióját, valamint az Örkény Színház János király című
darabját. Mindemellett gyermekműsorokkal, korabeli ételkínálattal és Midsummer Wine’s Dream címmel
egy mini borfesztivállal kedveskednek a Shakespeare-rajongóknak.

CD
Sade: Àe ultimate
collection

SONY
Sade legutóbbi, Soldier of Love
című albuma egy Grammy-díjat
hozott az énekesnőnek. A frissen
megjelent The Ultimate Collection
albumra a klasszikus Sadedalokon kívül három vadonatúj
szám is felkerült, köztük a Jay-Z
közreműködésével született Moon
& The Sky című szerzemény. Most
először találhatják meg a rajongók
egy kiadványon a legjelentősebb
Sade-slágereket.

JÁTÉK!

Britney Spears
Femme Fatale

SONY
Britney Spears régóta várt hetedik stúdióalbuma már címválasztásával is azt sugallja: egy erőteljes, határozott, magabiztos, dögös
korong. A popsztár két éven át
dolgozott rajta, és úgy tartja, ez
a valaha készült legjobb albuma.
Mindenesetre úgy tűnik, a rajongói
nem pártoltak el a közel harmincéves énekesnőtől, hiszen a lemezből az első héten közel háromszázezer albumot sikerült eladni.
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Emmylou Harris
Hard Bargain

MAGNEOTON
A 64 éves amerikai countryénekes, gitáros, dalszerző 1969 óta
hódít közvetlenségével és minden
mesterkéltségtől mentes hangjával. A Hard Bargain olyan emberi módon nyújtja át dalait, ahogyan csak kevesen. Nem csoda,
hogy világhírességek tucatjai
(pl. Neil Young, Bob Dylan, Bruce
Springsteen) kérték fel közreműködésre. Szerzeményeit az akusztikus gitár, a mandolin és a hárfa
teszi bensőségessé.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
július 15-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse Bródy János:
Az utca másik oldalán című CD-jét.
Előző számunk nyertese: Krüpl Norbert, Baj.
Nyereménye: Adam Lambert
Glam Nation Live című CD-je..

Bródy János: Az utca
másik oldalán

EMI
Az utca másik oldalán című
összeállítás előszőr 1994-ben jelent meg –
ennek újra maszterelt verzióját vehetik kézbe
most a Bródy-rajongók. A lemez jellemzően ironikus és kritikus hangvétele már az új korszak
ellentmondásait tükrözte, melynek máig ható
érvényére jó példák az olyan dalok, mint a Tangó LeMondó és a Haggyá’ má’ békibe’. De Bródy
művészi hitvallását jelzik a Mit tehetnék érted,
vagy az Őszinte bohóc című szerzemények.

KultÚrA

Mozi

Könyv
Domenico Laurenza
Da Vinci, a feltaláló

NAPRAFORGÓ KIADÓ
Leonardo da Vinci tervrajzai teljesen új megvilágításban elevenednek meg a 3D-s komputergrafika segítségével:
a hajók, repülők, fegyverek, munkagépek, színpadtechnikai eszközök rekonstruált rajzai úgy tárulnak
elénk, ahogy a mester megálmodta őket. Az olvasó
előtt kibontakozó lenyűgöző világ, a digitális nyelvre lefordított gyönyörű szerkezetek, az ismerős és
eddig teljesen ismeretlen találmányok belső logikája nyomán megismerhetjük a titkot, amely Leonardo rajzainak szövevényében rejtezett.

Micimackó

FÓRUM HUNGARY
A régi bájjal, szellemességgel és hóbortokkal fűszerezett teljesen új alkotás lehetőséget ad egy egészen
különleges találkozásra a bölcselkedő „csacsi, öreg
medvével” és barátaival, Tigrissel, Nyuszival, Malackával, Kangával, Zsebibabával és végül de nem utolsósorban, Fülessel, aki megint elhagyta a farkát. A Micimackó című animációs film rendezőpárosát Stephen
J. Anderson és Don Hall alkotja, nevükhöz olyan alkotások fűződnek többek között, mint A Robinson család
titka, Hercegnő és a béka és a Tarzan. A film – Az én
világom címűt – magyar nyelvű betétdalát Zséda énekli, ehhez egy videoklip is készült pár héttel ezelőtt.
Mozibemutató: 2011. július 7.

DVD

Förtelmes főnökök
INTERCOM

Kurt, Nick és Dale számára eljön a nap, amikor
összeszedik bátorságukat, és fellázadnak elviselhetetlen főnökeik ellen. Titkos szervezkedésbe kezdenek, amibe még egy gyanús elítéltet is bevonnak.
Céljuk, hogy véget vessenek a zsarnokoskodásnak,
eltüntessék gonosz feletteseiket – mégpedig örökre.
Van azonban egy komoly bökkenője a dolognak:
amit kitalálnak, valahogy sosem sikerül… A kíméletlen főnökök szerepében valódi sztártriót láthatunk:
Jennifer Aniston, Colin Farrell és Kevin Spacey közreműködésével.
Mozibemutató: 2011. július 7.

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Csak szexre kellesz

Rohanás

Boszorkányvadászat

Emma és Adam ősrégi barátok,
akik egy reggel majdnem mindent elrontanak azzal, hogy lefekszenek egymással. A barátságuk
megóvása érdekében egyezséget
kötnek, mely szerint a kapcsolatuk kötöttségek nélküli. A kötöttségnélküliség azt jelenti, hogy azt
tesznek, amit csak akarnak, amikor csak akarják, olyan nyilvános
helyen, ahol csak akarják, de egymásba szeretniük nem szabad. És
jönnek a kérdések...

A szabadulás nem egyenlő a szabadsággal. Egy férfi kiszabadul a
börtönből és tudja: legfontosabb feladata az, hogy megbosszulja a testvére halálát, akivel együtt vett részt
egy félresikerült betörésben. Nem
érdekli, hogy vannak-e tanúk. Nem
finomkodik. Akinek része lehetett az
árulásban, annak vége. A nyomában
egy zsaru és egy bérgyilkos.
Ő mégis mindenen keresztülverekszi magát, hogy megtudja, pontosan
mi történt azon a végzetes éjszakán.

Két keresztes lovag tér vissza
a hosszú háborúból a szülőföldjükre, azonban ott a pestis okozta pusztítás várja őket. Az egyházi
vezetők a járvány okozójának egy
boszorkánynak titulált lányt tartanak. A két lovag azt a feladatot
kapja, hogy vigyék el a lányt egy
messzi kolostorba, ahol egy
szerzetesi szertartással leveszik
róla az átkot.

UIP-DUNA FILM

INTERCOM

PRO VIDEO

Bereznay Tamás
Főzni gyerekjáték
BOOK KIADÓ

Mit főzzek, ami hamar elkészül,
nem drága, finom, és még a gyerekek is megeszik? – teszi fel magának naponta a kérdést sok százezer háziasszony a világon.
Bereznay Tamás legújabb könyve olyan finomságokat ajánl, melyek többsége este is gyorsan összedobható, és amelyek ízkombinációikkal, érdekességükkel a legkisebbeknél is sikert aratnak.
Különleges szendvicsek, tartalmas levesek, gyors
tészták, remek édességek és laktató, húsos ételek
egyaránt szerepelnek a kötetben, melyben minden
recepthez vidám, színes, az étvágygerjesztő tálaláshoz is ötletet adó fénykép, illetve tápanyagtáblázat is tartozik.

JÁTÉK!

Vágja ki, és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
július 15-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy
megnyerhesse Christopher Andersen
Vilmos és Kate – Királyi románc című könyvét.
Előző számunk nyertese: Soós Miklós Attila.
Nyereménye: Chris Cleave: Méhecske című könyve.

Christopher Andersen
Vilmos és Kate – Királyi
románc
GABO

A könyvből Vilmos és Kate életútját és hosszú
kapcsolatuk történetét ismerhetjük meg, amely
korántsem volt zökkenőmentes. Tanúi lehetünk, milyen körülmények között mutatta be
barátnőjét Vilmos a nagymamának,
II. Erzsébet királynőnek. Megismerhetjük Kate
kissé problematikus nagybácsiját, aki mindenkinek elmesélte, hogyan teremtette le a trónörököst. Christopher Andersen reálisan mutatja
be azokat a nehézségeket, amelyeket a közrendű menyasszonynak és a királyi vőlegénynek le
kell küzdenie, hogy saját életét élhesse.
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fejtörő

KERESS KÜLÖNBSÉGEKET!
A két kép csak első pillantásra tűnik egyformának, ha jobban
szemügyre veszed, láthatod, akad
köztük több kisebb-nagyobb eltérés. Keresd meg mindet!

LOGIKA
A 4-es, 6-os, 9-es számok
mindegyikének felhasználásával hat különféle háromjegyű számot képezhetünk.
Ebből ötöt elhelyeztünk a cirkuszi műlovarnő mellett, a
hatodikat Neked kell kitalálnod! Vajon mi lesz a hatodik
háromjegyű szám? Ha rájöttél, írd a kérdőjel helyére!

Megfejtés:
HÁROM EGYENEST
Megfejtés: KERESS KÜLÖNBSÉGEKET

HÁROM EGYENEST!
Húzz az ábrába három egyenest
úgy, hogy minden így kapott területre két-két szalamandra jusson! Nos,
hová is kerülnek a vonalak?

Megfejtés: LOGIKA: A hiányzó szám 946
A rejtvény megfejtését július 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Júniusi rejtvényük helyes megfejtése: EGY KISLÁNY
HAZÁT KERES. Júliusi rejtvényünk megfejtői között könyveket és CD-ket sorsolunk ki. A júniusi nyertesek: Szőke Mónika, Nyíregyháza; Friesz Károlyné, Zamárdi; Morvai Imre, Gyöngyöshalász; Balogh Mária,
Kazincbarcika; Öllős Gusztávné, Baja. Gratulálunk!
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WASAbi SuShi A MOL kutAkOn

Egy úton Az ízEkkEl

Ahány ember, annyi út. Létezik azonban egy szertartás,
ami mindenkit összehoz, ez pedig a közös étkezés.
A gyertyafényes, szerelmes vacsorák, a baráti falatozások és a nagy családi ebédek arra emlékeztetnek, hogy élni jó. Várjon otthon
szeretô család vagy életed szerelme, soha ne érkezz hozzájuk üres kézzel, mert onnantól kezdve már csak egy dolgod van: élvezd az
együtt töltött perceket, hogy van kivel megosztani a legjobb falatokat.
A Wasabi Running Sushi & Wok Restaurant az úton lévôkre és a megérkezôkre is egyaránt gondolt. Júniustól nyolc budapesti
MOL töltôállomáson kínál átlátszó boxban maki, nigiri és vegyes sushi válogatást, melyek nemcsak azoknak adnak ízelítôt a japán,
thai és koreai konyha ínycsiklandozó specialitásaiból, akik kedvelik a tenger gyümölcseit, vagy szívesen fogyasztanak zöldségekbôl
készült egészségesen elkészített ételeket, hanem azoknak is, akik egy hosszú nap után valami különlegességre vágynak, netán hazafelé
tartva finom falatokkal lepnék meg szeretteiket.
Manapság egyre inkább elvárjuk, hogy az étel, amit elfogyasztunk, biztonságos helyrôl származzon, és az elkészítése
során minden fontos elôírást betartsanak. A Wasabi gondosan, kézzel összeállított válogatásai a töltôállomások
szendvicshûtôjében megtalálhatók, ahol az átlátszó boxok egyrészt abban segítenek, hogy magad is meggyôzôdhess
az ételspecialitások frissességérôl, másrészt egyszerûbben kiválaszthatod a neked tetszô ízeket. Az unióból származó alapanyagokból szigorú élelmiszerbiztonsági elôírásokat betartva készült sushi válogatásokat csupán négy órán
át tárolják a kutak shopjában. Ezen idôkorlátot túllépve már nem vásárolhatók meg.
Ez a filozófia közel áll ahhoz a keleti szemlélethez, miszerint tiszteljük az ételt, mert az - legyünk
egymásnak ismerôsök vagy ismeretlenek - összehoz minket. Hiába is járunk külön utakon.

w w w. wa s a b i . h u

Tankoljon Victorinox termékekért!
Vágjon bele egy életre szóló kalandba a MOL-lal!
Tankoljon vagy vásároljon a MOL-töltôállomásokon, gyûjtse a
matricákat, és óriási kedvezménnyel az Öné lehet egy svájci
minôségû Victorinox termék!
A matricagyûjtés 2011. június 27-tôl 2011. október 9-ig tart.
A matricák 2011. július 4-tôl 2011. október 9-ig válthatók be.
További részletek: www.mol.hu/victorinox

* A MOL-hálózatban érvényes kiskereskedelmi árhoz képest.

HOrOszKÓP
OROSZLÁN

07. 23. – 08. 23.

Az a hatalmas lendület, aminek erejét már június óta megtapasztalhatta, most a lehető legjobb hatását fejti ki. Tele
lesz tervekkel, célokkal, amelyekhez napról napra közelebb
is kerülhet. Sok Oroszlán szülött fog valamilyen új tanulmányba vagy továbbképzésbe kezdeni, ami nagyot lendíthet a karrierjükön. Ne foglalkozzon a környezetében tapasztalható
irigységgel.

SZŰZ

Nicole Scherzinger
1978. 06. 29.

Ralf Schumacher
1975. 06. 30.

Missy Elliott
1971. 07. 01.

Giorgio Armani
1934. 07. 11.

08. 24. – 09. 22.
Még mindig nem igazán érzi magát csúcsformában, sőt, lesznek napok, amikor úgy fog tűnni, hogy a körülmények összeesküdtek ön ellen. Ha azonban sikerül humorral átlendülnie ezeken a dolgokon, nagy szívességet tesz önmagának.
Ha túl sok kötelezettség szakad a vállára, legyen egy kicsit
rugalmasabb, és párat tegyen le. Higgye el, nincs nélkülözhetetlen ember.

MÉRLEG

09. 23. – 10. 22.
Ön akkor érzi magát igazán elemében, ha a magánélete
rendben van, és annyi szeretetet kap, mint amennyit nyújt.
Nos, ez a hónap igazán alkalmas lesz erre, hiszen valósággal
sütkérezhet párja kedvességében és embertársai szeretetében. Július utolsó napjaiban még egy olyan kellemes meglepetésben is részesülhet, amit korábban remélni sem mert.

SKORPIÓ

HALAK

KOS

VÍZÖNTŐ

BIKA
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04. 21. – 05. 20.
Az a munkán belüli feszültség, ami korábban olykor kisebb boszszúságot okozott, szerencsésen tovaszáll, sőt, a munkahelyi légkör kifejezetten kedvező lesz. Uralkodó bolygója, a Vénusz kedvező fényszöget vetít a Bikához, ami kisebb anyagi fellendülést
és kellemes közérzetet okoz. Ha éppen társkeresésben van,
napról napra erősödik önben a hódító kedv, amiről korábban
már azt hitte, hogy elveszítette.

01. 21. – 02. 19.

Egy régi, kedves baráttal folytatott beszélgetés nagyon jól
fog hatni önre, valósággal többletenergiával tölti fel. A Merkúr bolygó kedvező fényszöge egyébként is jó hatást gyakorol kommunikációs képességére, észre fogja venni, hogy
olyanokkal is könnyebben ért szót, akikkel korábban nem
igazán értett egyet. Július első napjai lehetőséget teremtenek egy remek üzleti döntésre, ha elég mersze van hozzá.

03. 21. – 04. 20.
Ez a hónap nagyszerű sikereket ígér a munka területén, ami
ugyan egyelőre anyagilag még nem gyümölcsözik, de a hangulatára mégis remek hatást gyakorol, és valóságos szárnyakat ad
önnek. Július első napjai különösen vidám, eleven és energikus
hangulatban telnek majd, joggal fogja azt érezni, hogy nincs lehetetlen.

12. 23. – 01. 20.
Nyugodtabbnak érzi magát, mint az előző időszakban, de
még mindig nem az elképzelései szerint zajlik az élete. Ez
azonban csak akkor okoz gondot, ha a hibát a körülményekben keresi. Kedves Bak, higgye el, a körülményeink mindig
csak tükröt tartanak nekünk, és azt mutatják meg, hogy min
kellene önmagunkban változtatni. Ha ezt egyelőre nem érti,
akkor próbálja derűsebben venni az akadályokat, és azok
szép lassan el fognak múlni.

02. 20. – 03. 20.
Egy kicsit elfáradt az elmúlt időszakban, ami nem is csoda, hisz
többet vállalt a tervezettnél. Szerencsére ez a hónap már elég
lehetőséget nyújt a pihenésre – éljen vele, használja ki, hallgasson a szervezete jelzéseire. Nem kizárt az sem, hogy pár napot
szeretne egyedül tölteni. Jól teszi tehát, ha ehhez megteremti a
feltételeket és nem akar mások elvárásainak megfelelni.

11. 23. – 12. 22.
Végre visszatért a régi optimizmusa, amire már igencsak
szüksége volt. Nem is érti, hogy az elmúlt hetekben miért látta sötétebb színben a világot. Pozitív gondolkodásával jó eseményeket fog bevonzani az életébe. Ha már régóta várt egy
kedvező állásajánlatra, akkor az július első napjaiban meg is
érkezik. Talán még jobb is lesz, mint amit remélni mert.

BAK

06. 22. – 07. 22.
Egy bizonyos kérdésben nehezen hoz döntést, amiért kissé
neheztel is önmagára. Nem kell sietnie, adjon elegendő időt a
sorsnak, és várja meg, hogy a döntés mintegy magától szülessen meg. Megérzései remekül működnek, nyugodtan hallgasson rájuk. Július első hétvégéjén egy vidám társasági eseményben lehet része, ami akár új ismeretségeket is hozhat.

10. 23. – 11. 22.

Az előző hónap végén nagyszerű lehetősége nyílt néhány
korábbi félreértés tisztázásához, ami most felszabadítóan
fog hatni a közérzetére. A Skorpió hölgyek szembesülhetnek azzal a kihívással, hogy ismét össze kell egyeztetniük a
magánéletet a hivatással, ami ugyan nem lesz könnyű, de
mégis sikerülni fog. Július elején egy kevésbé fontos kérdésben határozottan védje meg álláspontját. Mivel vitakészsége
remek lesz, ez nem okoz gondot.

NYILAS

RÁK

IKREK

05. 21. – 06. 21.
Régóta érzi úgy, hogy változásra lenne szüksége? Szeretne valami
érdekes, színes, új dologba belefogni? Kedves Ikrek szülött, mire
vár? Ha nyitott szemmel jár a világban, annyi lehetőséggel találkozik, hogy szinte nehéz lesz kiválasztania a legjobbat. A napi rutint
most a szokottnál is nehezebben viseli, arra van szüksége, hogy
belevesse magát az élet sűrűjébe.

PÉldAKÉP

Új lendületben

az OTP-MOL Bozsik-program
Június második hete fontos időszak volt a magyar
gyermeklabdarúgás számára. Június 9-én, a Csik
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium aulájában
dr. Vági Márton, a Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) főtitkára, dr. Csányi Sándor, az OTP Bank
elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, a MOL elnökvezérigazgatója, valamint Nyilasi Tibor, az MLSZ
sportigazgatója közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a két vállalat a jövőben ismét támogatja a megújult Bozsik-programot. A szokatlanul nagy
érdeklődésre számot tartó sajtótájékoztatón jelen
volt Czene Attila, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
sportért felelős államtitkára is, aki külön köszönetet
mondott dr. Csányi Sándornak és Hernádi Zsoltnak,
amiért a MOL és az OTP évtizedek óta óriási támogatást biztosít a magyar sport számára, és kiemelte, az
újra lendületbe kerülő Bozsik-program példás bizonyíték a két vállalat labdarúgás iránti elkötelezettségére. A hivatalos bejelentés után tíz gyermeklabdarúgó egy rendhagyó dekázóversenyen szerzett örömteli
pillanatokat a résztvevők számára, majd a győztes
(Bocskay Bertalan) invitálására közösen fogyasztották el a focilabda alakú tortát.
Az esemény folytatásaként június 11–12-én rendezték az OTP-MOL Bozsik-program Tanévzáró Gyermek-

labdarúgó Fesztivált, jelképesen lezárva ezzel a gyermekek számára a 2010/2011-es tanévet. A remek
hangulatú kétnapos, hétvégi rendezvényen mintegy
kétezer gyermek futballozott önfeledten a Népligetben. Az első nap az óvodásoké és kisiskolásoké volt,
míg vasárnap a 10–12 éves korosztály legjobbjai,
lányok és fiúk mérték össze csapataik tudását.
A gyermekeket mindkét napon sok szülő és hozzátartozó is elkísérte, így nemcsak a legkisebbek,
hanem ők is találkozhattak a magyar futball prominens képviselőivel: jelen volt többek között
Nyilasi Tibor, Mészöly Géza, Dunai Antal,
Buzánszky Jenő, korábbi kiváló labdarúgók, Kassai Viktor, első számú játékvezetőnk, Hajnal Tamás, Szalai Ádám, a
felnőttválogatottból, de ott volt az U21-es
Futács Márkó, és feltűnt Balogh Gábor,
korábbi kétszeres világbajnok és olimpiai
ezüstérmes öttusázónk is,
a miniszterelnök sporttanácsadója.
A foci mellett természetesen más színes és érdekes programmal foglalhatták le magukat kicsik és
nagyok egyaránt: volt felfújható légvár, arcfestés,
csocsó és számtalan más szórakozási lehetőség is.
A korosztályok mérkőzésein a szakemberek örömmel állapították meg, hogy a remek cselek,
nagyszerű lövések és szép szerelések mellett a lendület és gyakran már a saját stílus sem hiányzik egy-egy labdarúgó-palán-

ta játékából, és ez minden futballszerető embert
bizakodással tölthet el a magyar labdarúgás jövőjét illetően.
A boldogság, amit az OTP-MOL Bozsik-program
Tanévzáró Gyermeklabdarúgó Fesztiválon a gyermekek arcán látni lehetett, látványosan igazolta, hogy a
futball nem pusztán egy nagyszerű játék, de a legtöbb
ember számára szenvedély és örömforrás is egyben.
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TOLLASLABDA
MESTERFOKON
DELLENBACH RUDOLF

EGYSZER-EGYSZER LÁTSZÓLAG MINDEN ELŐZMÉNY NÉLKÜL
ELŐKERÜL EGY ÓRIÁSI TEHETSÉG, AKI AZ EREDMÉNYEIVEL
MAGÁT A SPORTÁGAT IS A FIGYELMÜNK KÖZÉPPONTJÁBA
HOZZA.

DELLENBACH RUDOLF MÉG CSAK 16 ÉVES, DE
MÁRIS SOKAT KÖSZÖNHET NEKI A TOLLASLABDASPORT.

A családi emlékezetben biztos helye van kedvenc
nyári időtöltésünknek, amikor vérre menő házi
tollasbajnokságokat rendeztünk. Ázsiában a tollas az
egyik legnépszerűbb sport, a foci például közel sem
mozgat meg annyi nézőt, mint egy-egy ütős verseny.
Bár Magyarországon kevésbé híres a tollas, néhány
éve a korosztályos bajnokságok felejthetetlen alakja
a székesfehérvári születésű Dellenbach Rudolf.
Vajon miért dönt úgy egy fiatal srác, hogy tollaslabda-versenyző akar lenni? Édesanyja röplabdázott,
és mindig fontosnak tartotta, hogy a fia rendszeresen mozogjon. A röplabdapálya mellett tartották a
tollasedzésket. Rudolf egy ideig nézte, majd beállt
a játékosok közé. Ekkor 9 éves volt. „Az első perctől fogva beleszerettem ebbe a sportba, ez a mindenem. Egy-egy verseny után pihenni kell néhány napig,
nekem éppen ez a legnehezebb. Ha nincs a kezemben ütő egy hétig, akkor az olyan, mintha nem is én
lennék.” A még mindig csak 16 éves sportoló profin
készül a versenyekre, tudatosan, évekre előre tervez.
Szinte a kezdettől sorra jöttek a sikerek, s ekkor megke-

resték Hamza Csabát, a nemzetközi tekintélyű edzőt, aki
jelenleg Milánóban edzi az olasz felnőtt tollaslabda-válogatottat. Arra kérték, nézze meg, valóban van-e értelme
a fiúnak komolyan foglalkozni a versenysporttal. Az egy
hétre tervezett utazásból évek lettek, miután az erdélyi
származású edző meglátta a 11 éves srácban a tehet-

séget. Szárnyai alá vette, és nagy segítséget jelentett,
hogy a családja is befogadta, kinti klubja pedig a Diesse
Mediterranea lett. „Tudtam, hogy áldozatot kell hoznom,
ha valamit el akarok érni. Édesanyám pedig mindig bízott
bennem, és ma sem kételkedik egy percig sem, hogy
egyszer nagy játékos lesz belőlem. Ott, Olaszországban
eldőlt, hogy most már végleg komolyra fordult az egész,
és sportoló leszek.”
A napi 4 óra edzésprogramot úgy állították össze a
magyar és külföldi edzői, hogy abban fizikai, ügyességi és
mentális gyakorlatok egyaránt vannak. Az eredmények
pedig őt igazolják. Európában az első három között tartják számon a saját korosztályában. „Komolyan veszem
az edzéseket, sokszor túl komolyan is. Nincs semmi
lazsálás. Mindig hallgatok az edzőimre, nélkülük sehova sem jutottam volna. Idén ősztől az edzéseimet a szeptemberben megnyíló pécsi Tollaslabda Akadémia segíti, olasz felkészülésem pedig a milánói Palabadminton
Centrumban folytatódik.”
Az idei nyáron csak pár napra megy pecázni a barátokkal, mert készül a novemberi, portugáliai Európa-bajnokságra, de előtte még a kínai U19-es vb következik.
Addig pedig sok kvalifikációs versenyen indul, hogy jó
kiemelést kapjon. S a távolabbi tervek? „2016-ban, de
legkésőbb 2020-ban olimpiai bajnok szeretnék lenni.
Mindent megpróbálok, hogy eljussak odáig. És szívesen
lennék a most 4 éves kishúgom tollaslabda-edzője…”

A MOL évente mintegy 150 tehetséges ifjú sportolót támogat. Sokan
közülük komoly eredményeket érnek el kitartó munkával olyan sportágakban, amelyek ismertsége nem hasonlítható össze a fociéval vagy
a hazai pályán népszerű más sportokéval.

“NINCS SEMMI
LAZSÁLÁS .”

Rudolf kilencszeres magyar bajnok, hatszoros diákolimpiai bajnok, valamint számos nemzetközi juniorés felnőttverseny győztese, holott csak 16 éves. Jelenleg Európa egyik legjobb utánpótláskorú
játékosa. Már öt egymást követő évben lett itthon az évad játékosa.
Utazási költségeihez nyerte el a MOL Tehetségtámogató Program támogatását 2008 és 2009 után –
immár harmadik alkalommal.

MOL Gold Kártya
Flottájának útitársa mindenhol

Használja Horvátországban is
az INA és a Tifon hálózatában!
A havi 200 literes üzemanyag-fogyasztást meghaladó vállalkozások részére fejlesztette
ki a MOL Gold Kártya konstrukcióját, amely használatával Önök még biztonságosabban,
gazdaságosabban és kényelmesebben intézhetik cégük üzemanyag-vásárlásait.
• Legnagyobb magyarországi töltôállomás-hálózatban és további közel
900 külföldi töltôállomáson elfogadott
• Kedvezményes listaár és kedvezôbb ár garanciája
• Halasztott fizetés
• Ingyenes Virtuális Kártya Központ és Assistance call center
szolgáltatás, egyedi beállítási lehetôségek
Részletek a www.mol.hu oldalon és a töltôállomásokon kihelyezett szórólapokon.

