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A jövő focistái 
„Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen 
minden arra járó nyomot hagy” – tartja egy ókori kínai 
közmondás. És valóban mindannyian tudjuk és nap, 
mint nap tapasztaljuk, hogy mennyire fontos egy gyer-
mek számára, hogy korai éveiben milyen környezetben 
él, milyen követendő példákat ismer meg, kik veszik 
körül, kik azok, akik egészséges, értelmes, boldog, 
a világra nyitott embereket faragnak belőlük. 
Az OTP-MOL Bozsik-program létrejöttét is ezek a célok 
motiválták, hiszen így az ország minden szegletében 
esélyt kaphatnak a tehetséges  gyermekek, közössé-
gekbe kerülhetnek. Idővel pedig bízhatunk abban, 
hogy segítségükkel végre felemelkedhet a magyar 
labdarúgás. 

Tehetségekben ugyanis mindig gazdag volt ez az ország, 
ezt bizonyítja a 16 évesen ifjúsági világbajnok és világ-
rekorder Pásztor Bence kalapácsvető példája, a százha-
lombattai Art Balett társulat koncepciója, vagy éppen 
a háromszoros olimpiai bajnok, ma már szövetségi kapi-
tányként dolgozó Storcz Botond is.  
 
Mögöttünk van egy mozgalmas, vidám, sportos, igazi 
bringás nyár. Nagyon örülünk, hogy több ezer bicajos-
nak tudtunk segítséget nyújtani a MOL BringaPont-okon 
a Balaton körül!
De eljött szeptember, az iskola- és az újrakezdés
időszaka.
 
Tartalmas készülődést kívánunk!

Meg je le nik ha von ta  Ki ad ja a Hamu és Gyémánt Média Kft., 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca  9., te le fon: +36 1 487-5200, fax: +36 1 487-5203. A kiadó vezetői: Csetényi Csaba és Krskó Tibor. Kulturális kiadó vezető: 

Tarpai Zoltán. Lap ala pí tó: MOL Nyrt. A lap ala pí tó kép vi se lő je: MOL Nyrt. Tár sa sá gi Kom mu ni ká ció. Pos ta cím: 1517 MOL Nyrt. Pf. 15. Felelős kiadó: Somlyai Dóra. Lapigazgató: Dr. Pánczél Andrea. Lapmenedzser-

szerkesztő: Újhelyy Attila. Kreatív tanácsadó: Simon Virág. Felelős  szer kesz tő: Tarpai Zoltán. Szerkesztő: Richter Zita. Ol va só szer kesz tő: Fekete Zoltán. Kor rek tor: Dudás Márta. De sign: Ha mu és Gyé mánt Média – 

Gordos Gergő, Staller István. Szer zők: Hegyi Áron, Hekli Lás zlóné, Hor váth And rea, Kocsor István, Patakfalvi Dóra, Sinkó Edit, Szedlmayer József, Szőcs Lilla, Tomanicz Éva, Tóth Patrícia. Fo tók:     
www.fotogyar.com, info@fotogyar.com, telefon: +36 1 487-5201, Képszerkesztő: Krékits Péter. Fo tog rá fu sok: Acsai Miklós, Art Balett, Gács Tamás, Stemmer István. Ügynökségi képek: Dreamstime, Shutterstock. 

Hir de tés fel vé tel: Bá lint Ba lázs, te le fon: +36 1 487-5245; e-mail: balin t.bal azs@mediasc.hu. 

Fo tó ink, írá sa ink és gra fi ká ink, a szer kesz té si és tör de lé si meg ol dá sok önál ló szer zői jo gi vé de lem alatt áll nak. En ge dély nél kü l má so lá suk, fel hasz ná lá suk és után zá suk jog sza bály ba üt kö zik és bün te tő jo gi fel e lős ség gel jár. ISSN 1785–0061

Pánczél Andrea 
magyarországi 

kommunikációs igazgató

tArtAlOM

 2011. szeptember | STÍLUS&LENDÜLET | 3

STÍLUS&LENDÜLET MAGAZIN    2011. SZEPTEMBER IMPRESSZUM
 

Autós-motoros hírek  4

Biztonságos vezetés  6

LENDÜLETBEN
A teljesítményfokozók  8

NYILASI TIBOR ÉS AZ OTP-MOL 
BOZSIK-PROGRAM
Címlapsztori  10

MODERN AVIÁTOROK
Mesejárgány  14

STORCZ BOTOND
Sztárteszt  16

BRINGANYÁR 
FESZTIVÁLHANGULATBAN
Bicikliút  20

MERT TÉNYLEG A VÍZ AZ ÚR!
Natúra  22

SIETŐS FALATOK
Gasztronómia  24

Kishírek  26

Kultúra, programok  28

Fejtörő  30

MODERN KLASSZIKUSOK
Pillanatkép  32

A NAGY DOBÁS
Példakép  34

Autós-motoros hírek  4

6



Príma negyedévet zárt a Mercedes  
Történelme legjobb negyedéves eredménye-
it produkálta a Mercedes–Benz 2011 áprilisa 
és júniusa között. A stuttgarti autógyár mind az 
értékesített modellek, mind a nettó árbevétel és 
nyereség terén felülmúlta eddigi legjobb eredmé-
nyeit. A cég a három hónap során 357 ezer autót 
szállított ki, amely tizenötezerrel több, mint egy 
évvel korábban ugyanebben az időszakban.

Utcai sportkocsit építhet a Red Bull
A Formula–1-ben 2010-ben egyéni és konstruktő-
ri világbajnoki címet szerző Red Bull Racing istál-
ló főnöke, Christian Horner szerint a korábban 
csak energiaitaláról ismert cég számára immár 
eljött az idő, hogy az utcai autók gyártásába is 
bekapcsolódjon. Iparági hírek szerint először egy, 
a Nissan luxusmárkájaként szolgáló Infiniti 
modellhez adhatják hozzá részüket az osztrákok.

Egyterű Zastavákat gyárthat a Fiat
A Fiat tulajdonában lévő szerbiai autógyárban a 
Zastava emblémájával készülhet egy egyterű, 
amely egyszerre váltaná ki a kevésbé sikeres Fiat 
Ideát és a Lancia Musát. Az autó a Dodge-tól vett 
és a Fiat Freemontnál már használt alapra épülne, 
és miután kicsivel nagyobb lenne, mint az említett 
két olasz modell, akár Észak-Amerikában is piacra 
kerülhet. A gyártás 2012-ben el is indulhat.

Metrót tervez San Franciscónak a BMW
A bajor autógyártó óriás segítségével készül 
lecserélni elöregedett tömegközlekedési flottáját 
San Francisco városa. A BMW feladata lesz az új 
vasúti (metró, gyorsvasút) kocsik külső és belső 
tervezése, az állomások műszaki felszereltségé-
nek és a hálózat üzemeltetője alkalmasságának 
vizsgálata – pont úgy, mint Varsóban legutóbb.

500 km/h két keréken
Új motoros sebességi világrekordot állított fel 
az amerikai Bill Warner, aki egy átépített 
Suzuki Hayabusával száguldott 502,1 km/h-s 
(311,9 mérföld/óra) sebességgel egy katonai 
repülőtér aszfaltján. A jócskán átalakított 
Suzuki GSX 1300R-el nem ez volt Warner első 
rekordkísérlete: 2010-ben már sikerült 
444 km/h-t elérnie, most azonban ő lett az első 
motoros, aki egy burkolatlan géppel (azaz, amikor 
a pilóta tulajdonképpen szabadon van) átlépte 
a 300 mérföldes (480 km/h) sebességet.
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Piccolo Genio
Az új, harmadik generációs Toyota Yaris első példánya a Toyota franciaországi gyárában, Valenciennes-ben gör-
dült le a gyártósorról. Az első Yaris 1999-es európai bemutatását követően a modell valamennyi, sikeres gene-

rációja a „kívül kompakt, belül tágas” fejlesztési koncepció szerint készült, s az autó hamar megkapta a Piccolo 
Genio (kis zseni) becenevet. A Yaris harmadik generációja örökölte elődei remek térkihasználását, miközben for-

materve dinamikusabb és elegánsabb lett, és minden eddiginél több praktikumot és innovációt kínál.

Kéthengeres 
dízel a Sparkban

A Chevrolet egyelőre csak Indiában kezdte meg 
a szupertakarékos kisautó forgalmazását, de egyálta-

lán nem kizárt, hogy Európában is feltűnik a modell. 
A Chevrolet eddig csak a Fiattól beszerzett 1,3 literes 

háromhengeres dízeleket építette be autóiba, 
a Sparkba azonban ennél kisebb motor kell, így egy 

hengert levágtak a gépről, amely így már befér a pici 
autóba. A 62 lóerős és 162 Nm nyomatékra képes 

motorral senki sem indul majd gyorsulási verse-
nyeken, de a száguldás elmaradásáért kárpótol 

a 4,2 literes átlagos fogyasztás 100 kilométeren.

Lassan autóvá változik 
a Honda Gold Wing
Bemutatta legújabb óriás-túramotorját a 
Honda: a világszerte méltán népszerű 
Gold Wing 1800-as friss verziójával vála-
szolt a BMW 1600-as kihívására. Az új 
motor tovább „hízott”: immár hatvan kiló-
val nehezebb, mint tíz évvel ezelőtt volt. 
A súly mellett azonban a kényelmi funkciók 
is gyarapodtak. Új kardánt és egykarú lengő-
villát kapott a motor a jobb vezethetőségért, 
a szélcsatornában tesztelt forma áramvonala-
sabb, az ülések mellett a lábtartó és a kormány 
is fűthető. A szórakozásról hat hangszórós hifi, 
a csomagok elhelyezéséről 150 liternyi hűtött 
rakodótér (plusz a nyeregtáskák), a tájékozódás-
ról pedig a beépített navigációs rendszer gondos-
kodik. A motor továbbra is 1832 köbcentis, most 
már 118 lóerőt és 164 Nm-t ad le az ötsebessé-
ges váltó (amelyhez még hátramenet és emelke-
dőre tervezett fokozat is van) segítségével.

AutÓs-MOtOrOs HíreK
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Újra a régi receptből főz a Honda 
A japán autógyártó az elmúlt években többször is vakvágányra futott átgondo-
latlan formatervezési trükkjeivel. Ahogy a Legend és az FR-V nem nagyon jött be 
az európai ízlésnek, úgy hódíthatja meg a piacot a 2012-re szánt új CR-V hobbi-
terepjáró (SUV). A koncepcióautón láthatóak a keskeny, ívelt oldalsó ablakok, az 
ötletes, egyszerre erőteljes és elegáns orr-rész, de úgy tűnik, hogy a hátsó trak-
tust is sikerült igen formásra tervezni. Az új CR-V kicsivel nagyobb lesz, mint az 
előző generáció, ráadásul moder-
nebb, 2,2 literes dízel, 
valamint 2,4 literes 
benzines 
motort 
kap.

Rendőrségi Lotus 
a nemzet ünnepére
Idén ünnepli születésének 150. évfordulóját az 

egységes Olaszország. A születésnaposnak illik ajándékot adni, ki 
mit tud, ugye. Nos, egy autógyártó nyilván autót ad, és ha ez a gyár-
tó történetesen gyors autókat készít, akkor a rendvédelmet segíthe-
ti a bűn üldözésében. A brit Lotus autógyár két darab 350 lóerős Evora 
S-sel lepte meg a talján csendőrséget. Az egyik autó Milánóban, a másik Rómá-
ban dolgozik a köz javáért. És nem csak az autópályán száguldókat veheti üldözőbe: 
beépített hűtőrekeszével sürgősségi szervszállítóként működve életeket is menthet.

Már célegyenesben 
az Audi A6 Hybrid

Benzin-elektromos hibrid hajtással is rendelhető az új Audi 
A6-os. A modellben a 155 kW (211 LE) teljesítményű 

2.0 TFSI motor mellett egy 33 kW (45 LE) teljesítményű 
elektromotor is helyet kapott. Az erőátvitelről a nyolcfo-
kozatú tiptronic váltó gondoskodik. 100 km/h sebessé-
gig az elektromos hajtás egyedül is képes felgyorsítani 
az autót, majd szerepét átveszi a TFSI-motor. Az A6-os 

képes tisztán belső égésű motorjával, illetve hibrid 
üzemmódban is közlekedni. Ez utóbbi esetben a féke-
zések során energiát táplál vissza az elektromos rend-

szerbe. Az A6 Hybrid 7,3 másodperc alatt gyorsul álló hely-
zetből 100 km/h-ra, csúcssebessége 238 km/h. Vegyes ciklusban 

100 kilométeren mindössze 6,2 litert fogyaszt, károsanyag-kibocsátása 
pedig csupán 142 g/km. 

Pillekönnyű triálmotor Ausztráliából
Az 1940-ben alapított Ossa motorgyár már hosszú ideje a világ egyik legelismer-
tebb triálmotor-kerékpár gyártója. Most saját, 280 TR jelzésű motorjukat alakítot-
ták át, hogy esélyük legyen világbajnokságot nyerni. A szuperkönnyű, mindössze 
65 kilós gépnek javították a kormányozhatóságát, a modern helyett hagyományos 
első villát kapott, amellyel könnyebben manőverezhetnek a versenyzők, például 
sziklák között. Az új airboxnak köszönhetően a motor jobban bírja majd a versenye-
ken gyakran előforduló port és vizet.
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Ö 
BIZtOnsÁGOs VeZetÉs

JELEN SZÁMUNKBAN FOLYTATJUK A JÁRMŰVEZETŐKNEK 
SZÁNT SOROZATUNKAT, MELYBEN ÚJABB 5 OLYAN TANÁCCSAL 
ISMERKEDHETNEK MEG, AMELYEK SEGÍTSÉGÉVEL ELKERÜLHETIK 
A VESZÉLYES HELYZETEKET AZ UTAKON.

1. Tanuljunk meg defenzív módon megállni!
Az ütközések veszélyét jelentősen csökkenthet-
jük azáltal, ha  megtanulunk defenzív módon meg-
állni járművünkkel. Először győződjünk meg arról, 
hogy a megállás előtti lassítással nem lepjük meg 
a mögöttünk haladó gépkocsi vezetőjét. Ezt köve-
tően figyeljünk arra, hogy HOL állunk meg, és 
hagyjunk elegendő helyet az autónk előtt.

2. Lassítsunk a kereszteződések 
megközelítésekor!
A statisztikák adatai szerint két gépkocsi 
derékszögben történő ütközésénél – amely álta-
lában kereszteződésekben történik – a legnagyobb 
a valószínűsége a komoly vagy halálos balesetek-
nek. Ne hagyatkozzunk senkire sem! A gépkocsive-
zetők időnként a piros jelzés ellenére is áthajtanak 
a kereszteződésen. Ne feledje, hogy a piros lámpa 
fénye vagy a stopjelzés a járművet nem állítja meg, 
ezt csak a volán mögött ülő vezető teheti meg a fék-
pedál lenyomásával. Amennyiben tehát keresztező-
déshez közeledünk, lassítsunk, és először nézzünk 
balra, utána jobbra, majd ezután ismét balra, annak 
érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról: a keresz-
teződésen biztonságosan át tudunk haladni.

3. A forgalomban ügyeljen a követési távolság 
betartására!
A parkolóból kihajtva, a forgalomba való besorolás-
kor vagy sűrű forgalomban, balra történő elfordulás-
nál az autóvezetők gyakran minden lehetőséget 
megragadnak arra, hogy hirtelen elindulva minden, 

Semmit se tartsunk magától értetődőnek. Mindig 
tekintsünk mindkét irányba, hogy az úttesten tör-
ténő eseményeket folyamatosan az ellenőrzésünk 
alatt tarthassuk.

5. Kereszteződésben ne váltsunk sávot!
Szokjuk meg azt a „vasszabályt”, hogy a keresztező-
désben elvből NEM VÁLTUNK forgalmi sávot. Vegyük 
figyelembe, hogy mi minden történhet egy keresz-
teződésben: piros jelzésen áthajtó járművezetők, 
figyelmetlen gyalogosok... Az egyébként is veszélyes 
útkereszteződésekben ne hajtsunk végre egy újabb 
veszélyes manővert – a sávváltást.

a forgalomban adódó kis rést kihasználjanak. 
Az ilyen magatartás konfliktushelyzeteket teremt és 
növeli az ütközés valószínűségét. Ilyen esetekben 
a lehető legnagyobb mértékben legyünk figyelme-
sek, és minden manővert kétszer is gondoljunk 
meg.

4. Jobbra fordulásnál NÉZZÜNK jobbra!
A gépkocsivezetők a jobbra fordulásnál hajlamosak 
csak bal felé tekinteni, ugyanis ebből az irányból 
közeledhet jármű (elképzelésük szerint). Emiatt 
a jobbra forduló járművek a legnagyobb veszélyt 
jelentik a kerékpárosok és a gyalogosok részére. 





HA KÜLFÖLDÖN TANKOLUNK ÉS VEZETÜNK, AKKOR 
GYORSABB AZ AUTÓNK, ÉS KEVESEBBET FOGYASZT – 

TARTJA A VÁROSI LEGENDA. VAJON TÉNYLEG ÍGY VAN, 
VAGY A HAZAI ÜZEMANYAG LEGALÁBB OLYAN JÓ, 

MINT A NEMZETKÖZI „TÁRSAI”? 

Az előző számunkban már elemeztük, hogy egy 
autó fogyasztása nemcsak a benne lévő üzemanyag 
minőségétől függ, hanem a vezetési stílusunktól, 
a domborzati és útviszonyoktól, az időjárási körül-
ményektől, vagy éppen a forgalomtól is. Az EU-s 
szabványoknak valamennyi európai üzemanyagnak 
meg kell felelnie, ám ettől még lehet eltérés a külön-
böző típusú benzinek és gázolajok között. A különb-
ségek okai a komponensekben és az adalékokban 
keresendőek. 

A jó recept 
A legfontosabb cél a vevői és vezetői igények kielé-
gítése, de fontos az EU-s követelmények (lépcsőze-
tes emissziócsökkentés, az üvegházhatásért felelős 
gázok – pl. CO

2
-kibocsátásának csökkentése, motor-

konstrukciók fejlesztése) és az autógyártók által 
megfogalmazott ajánlások szigorú betartása is. 
Az üzemanyagokat a kőolajfinomítók gyártják: az üze-
mek különböző anyagáramaiból a keverőüzemekben 
készül a motorbenzin, illetve a gázolaj, vagyis „házi 
barkácsolásban” nem gyárthatóak. A motorbenzin és 
a gázolaj keverőkomponenseihez adalékok is kerül-
nek: egyrészt a kötelező EU-szabványoknak való 
megfelelésért a finomítói adalékok, másrészt a for-
galmazóknál más-más teljesítményfokozó adalékok 

Miniszótár
Oktánszám: Azt az értéket fejezi ki, hogy a motorban a benzin mek-
kora összenyomást bír el öngyulladás nélkül. Nemzetközileg egysé-
ges érték, Európában a benzinkutakon legtöbbször 95-ös (szuper), 
vagy 98-as oktánszámú benzinnel találkozhatunk, de a repülők 
(100) és a Formula–1-es autók (102) speciális üzemanyagának 
oktánszáma ennél is magasabb.
Cetánszám: A gázolajok öngyulladásának jellemzésére szolgá-
ló mértékegység. A gázolajnál – a benzinhez képest fordítottan 
– éppen az a cél, hogy minél könnyebben meggyulladjon, azaz a 
magasabb cetánszám jobb minőséget jelent.

is ezeket használják. Ilyen teszt például az élet-
tartamot vagy a gyorsulást és a csúcssebességet 
mérő vizsgálat. A MOL teljesítményfokozó adaléka-
ival számos eredmény érhető el: nagyobb teljesít-
mény, kiváló menetviselkedés és vezetői élmény, 
emissziócsökkentés, hosszabb motorélettartam. 
A MOL motorbenzin sűrűsége (energiatartalom), illet-
ve kísérleti oktánszáma kiemelkedik a mezőnyből, 
megfelelő téli gőznyomásának köszönhetően kicsi 
a párolgási vesztesége. A téli tulajdonságok alapján 
a MOL gázolaja is az élmezőnybe tartozik, a sűrűség-
alapú (energiatartalom) összehasonlításban pedig 
vezeti a mezőnyt.
Ám térjünk vissza a kiinduló kérdésre: valóban jobb 
a külföldi üzemanyag, mint a magyar? A finomítók 
üzemeinek számát és technológiájuk bonyolultságát 
a Nelson-index összegzi. Ebben az összevetésben 
a MOL-csoport finomítói az elsők Közép-Európában, a 
százhalombattai Duna Finomító pedig 
az EU 4. legjobb olajfinomítója!
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a vezetési élmény biztosítására. Fon-
tos tudni, hogy az úgynevezett fehér 
kutak (azon kis töltőállomások, ame-
lyek nem nagy márkákat képvisel-
nek) és a hipermarketek kútjai álta-
lában nem tartalmazzák ezeket a 
teljesítményfokozó adalékokat – így 
az olcsóbb ár sokszor épp a teljesít-
mény rovására megy.
A kőolajfinomítói fejlesztések ered-
ményeként a MOL üzemanyagai 

válogatott keverőkomponensekből állnak. Mindezt 
a világ vezető adalékgyártói által kifejlesztett, leg-
korszerűbb, többfunkciós adalékokkal formulázzák. 
A detergens-diszpergens adalékok tisztán tartják 
és feltisztítják az üzemanyag-ellátó rendszert és az 
égésteret. Korróziógátló komponense védi a motort 
és az üzemanyag-ellátó rend-
szert a korróziótól. Kopás- és 
súrlódáscsökkentő összetevő-
je megnöveli a motor élettarta-
mát és ezáltal fogyasztáscsök-
kenést okozhat. Az antioxidáns 
adalékoknak köszönhetően az 
üzemanyagok hosszabb ideig meg-
őrzik kiváló minőségüket. Gázolajok 
esetében pedig a habzásgátló ada-
lékrész csökkenti a feltöltés/tanko-
lás idejét.

Tesztelt teljesítmény
A MOL szakemberei az adalékokat 
jól kidolgozott, szigorú laboratóri-
umi, motorfékpadi, járműfékpadi, 
végül országúti vizsgálatok, tesz-
tek eredményeként választják ki, 
és az üzemanyag-fejlesztés során 

HA KÜLFÖLDÖN TANKOLUNK ÉS VEZETÜNK, AKKOR 
GYORSABB AZ AUTÓNK, ÉS KEVESEBBET FOGYASZT – 

TARTJA A VÁROSI LEGENDA. VAJON TÉNYLEG ÍGY VAN, 

konstrukciók fejlesztése) és az autógyártók által 
megfogalmazott ajánlások szigorú betartása is. 
Az üzemanyagokat a kőolajfinomítók gyártják: az üze-
mek különböző anyagáramaiból a keverőüzemekben 
készül a motorbenzin, illetve a gázolaj, vagyis „házi 
barkácsolásban” nem gyárthatóak. A motorbenzin és 
a gázolaj keverőkomponenseihez adalékok is kerül-
nek: egyrészt a kötelező EU-szabványoknak való 
megfelelésért a finomítói adalékok, másrészt a for-
galmazóknál más-más teljesítményfokozó adalékok 
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lékrész csökkenti a feltöltés/tanko-
lás idejét.

Tesztelt teljesítmény
A MOL szakemberei az adalékokat 
jól kidolgozott, szigorú laboratóri-
umi, motorfékpadi, járműfékpadi, 
végül országúti vizsgálatok, tesz-
tek eredményeként választják ki, 
és az üzemanyag-fejlesztés során 

A 
lendületBen

„A finomítókat összevető Nelson-index alapján 
a MOL-csoport finomítói a vezetők Közép-Európában, 

a százhalombattai Duna Finomító pedig 
az EU 4. legjobb olajfinomítója!”
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„H 
    ”

CíMlAPsZtOrI

A LABDÁK MÉG A ZSÁKOKBAN PIHENNEK, A BÓJÁK ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETŐ MEZEK EGYMÁSRA 
PAKOLVA VÁRAKOZNAK AZ ELŐTÉRBEN. MESSZE VAN MÉG ÖT ÓRA, ÁM AZ ÖLTÖZŐKBEN MÁR NAGY 

A MOZGOLÓDÁS, TUCATNYI GYERKŐC SZERELÉSBE ÖLTÖZVE SZALADGÁL A FOLYOSÓN. 
NEM MINDENNAP LEHET EDZENI OLYAN LEGENDÁS FUTBALLISTÁK ELŐTT, MINT NYILASI TIBOR.

NYILASI TIBOR ÉS AZ OTP-MOL BOZSIK-PROGRAM



„Sanyi bácsi, mikor kezdődik már az edzés?” – kérde-
zi egy hat év körüli kisfiú, miközben sóvárgó pillantást 
vet a labdákra. Sanyi bácsi, vagyis Kiss Baranyi Sán-
dor, a Budakeszi Futball Akadémia alapítója mosolyog-
va türelemre int. Különleges nap ez az Akadémia éle-
tében. A 70-szeres válogatott, igazi legenda, Nyilasi 
Tibor érkezik vendégségbe. 2002-től öt évig már fog-
lalkozott a szövetségnél az utánpótlással, majd kis 
kihagyás után, 2010 augusztusa óta sportágfejleszté-
si igazgatóként vezeti az OTP-MOL Bozsik-programot, 
míg Kiss Baranyi Sándor mellette, programszerve-
zőként az operatív ügyintézésben végez emberfelet-
ti munkát. 2005-ben alapította a Budakeszi Labdarú-
gó Akadémiát, ahol 6-tól 19 éves korig foglalkoznak a 
gyerekekkel, jelenleg több mint kétszázzal.

Mire körbepillantunk, eltűnnek a labdák a folyosó-
ról, s a legkisebbek már nagyban küzdenek a műfü-
ves pályán. Egy vékony, hosszú copfos, szőke gyer-
kőc két fülbevalóval harmadik társát cselezi ki egymás 
után, de a ziccer kimarad – így sem rossz egy kislány-
tól. Mert bizony, lányok is fociznak Budakeszin, Dorka 
az egyik legügyesebb az egész csapatban, persze csa-
tár. „Az átlépős csel a kedvencem” – mondja huncut 
mosollyal, s megígéri, később megmutatja. „Anyukád 
mit szól, hogy babázás helyett focizol?”  – szegezem 
neki a kérdést, mire válasz helyett ártatlan, kislányos 
nézéssel felhúzza a vállát és széttárja a kezét. Értem, 
a mamának nem volt választása. 
A kilencéves Martin inkább a védelemben szeret ját-
szani, és már többször volt válogatott meccsen. Befut-
nak a Tóth fivérek is, a kisebbik, a hatéves Bálint 
kapus, kicsit meg van még illetődve, nem is akar két 
lépésnél távolabb lenni bátyjától, a kilencéves Leven-
tétől, aki láthatóan jól kijön csatártársával. Nem 
csoda, Ádám mini sportlexikon, be nem áll a szája, 
mindent tud a német fociról, sorolja a hétvégi eredmé-
nyeket, ismeri a magyar sztárokat, s persze felkészült 
Nyilasi Tiborból is: „Hetvenszeres válogatott, csatár 
volt, magyar bajnok, gólkirály, van Ezüstcipője is, és a 
Ferencvárosban focizott” – mondja egy szuszra, ám 
Levente közbevág: „Nem a Fradiban játszott...?”.

Közben megérkezik Nyilasi Tibor,  s azt javasolja: kezd-
jük a fotózást a gyerekekkel, nehogy megfázzanak az 
erős szélben. Igazi profiként mindenre gondolt: kétfé-
le ing, zakó, utcai és sportcipő is van nála, sőt, elárul-
ja, noha a térde nem nagyon engedi már a játékot, 
focicsukát is hozott. „Ami nincs a kocsimban, az nem 
is kell az élethez” – mondja mosolyogva, s máris indul 
a gyerekekhez. Másodpercek alatt kialakul a bizalmi 
kapcsolat Tibor és a gyerekek között: „Gyere Martin, 
megigazítom a séród”; „Levi, figyeld Dorcit, amikor ő 
mosolyog, te is, csak nem sírunk ma, ugye?”; 
„Az én fiamat is Bálintnak hívják, s tudod, hogyan 
becézik? Batyi!”; „Ádám, te vagy a király rosszalkodás-
ban, igaz? Kaptál már ötöst szépen ülésből?”. Villog a 
vaku, készülnek a képek, folyamatos a kacagás, majd 
előkerül a labda. Mennek a passzok, a cselek, a feje-
lések, Nyilasi Tibor egyszerre edző, felnőtt, példakép, 
barát és csapattárs, de hiába a csodás játékosmúlt, 
jól jön egy kis pihenő két beállítás között... 

CíMlAPsZtOrI
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OTP-MOL  BOZSIK-PROGRAM
Az OTP Bank  és a MOL 2011 júniusa óta ismét támogatója a Bozsik-programnak. A program megha-

tározó eleme a „Magyar Tehetség Útja Európa Élvonalába” utánpótlás-fejlesztési koncepciónak. A két vál-
lalat célzottan támogatja a gyereklabdarúgást, valamint az utánpótlás korosztályos válogatottat. Az OTP-MOL 
Bozsik-program 20 megyei igazgatóságával, 65 alközpontjával és 185 körzetével az ország valamennyi részét 
behálózza, fő célja a tömegesítés, a tehetségek felkutatása és fejlesztése.



Fotó: Magyar Kajak-kenu Szövetség
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CíMlAPsZtOrI

„Fantasztikusak a gyerekek, nem?” – mondja, miköz-
ben Dorkáék a szünetet kihasználva gyorsan visz-
szaállnak az edzésbe. „Ezért is csodálatos, hogy újra 
van OTP-MOL Bozsik-program. Óriási jelentősége van, 
hogy az ország minden szegletében, minden gyerek-
nek lehetősége van arra, hogy focizzon, hogy újra 
legyenek tehetségeink. A legszegényebb gyerekek is 
játszhatnak, tartozhatnak valahová, esélyt kaphat-
nak. Sok helyen megfordulok, sok focitáborba elme-
gyek, és boldogsággal tölt el, amit látok. Vannak olyan 
kicsik, akik először sírnak, és az édesapjuk kezét fog-
va futnak körbe a pályán, de másnap már egyedül és 
mosolyogva jönnek edzésre. Láttam olyan ötévest, 
aki először edzés helyett leült a fűbe virágokat szedni, 
de a többség öt perc után már rohangál, s órák múl-
va sem akar lejönni a pályáról. Ez a futball. Megtanít 
győzni, veszíteni, elfogadni és megismerni a másikat. 
Közösségbe kerülnek a gyerekek, tanulnak egymás-
tól. Az OTP-MOL Bozsik-program nem ígéri azt, hogy 
minden gyerek jó futballista lesz, de azt igen, hogy jó 
embereket nevelünk belőlük.”
Nyilasi Tibor tudja, mennyit jelent egy ilyen program, 
hiszen őt is a grundról fedezték fel. Legendás törté-
net vele kapcsolatban, hogy Sebes Gusztáv, az Arany-
csapat edzője figyelt fel rá. Tibor sem dúskált a javak-
ban gyerekként, az Úttörőstadionban játszott, sokszor 
lyukas, a hasa közepéig érő mezben, de a futballpá-
lyán tekintélyt vívott ki magának. „Guszti bácsi min-
den vasárnap lejárt a kelenföldi grundra, dobálta a 
gumilabdát Szundi kutyájának, s figyelte a gyerekeket. 
Aztán párunkat felhívott a lakásába, a felesége csi-
nált rengeteg zsíros kenyeret, az öreg pedig levetítette 
nekünk a londoni 6:3-as meccset. Egy gyerek számá-
ra ennél felemelőbb érzés akkoriban nem lehetett.”

Sebes Gusztáv egészen az FTC ifiig egyengette Nyilasi 
Tibor útját, aki ebben a klubban futott be. Később a 
bécsi Austria csapatában légióskodott, ahol minden 
nyerhetőt megnyert, kevesen tudják róla, de 1986-ban 
Bécs díszpolgári címét is megkapta. Hetvenszer szere-
pelt a válogatottban, amelynek csapatkapitánya volt, s 
három világbajnokságra is kivezette a csapatot. 
Az OTP-MOL Bozsik-programtól sokan várják, hogy 
olyan tehetségeink legyenek, mint Nyilasi Tibor volt, és 
még sikeresebb válogatottunk, mint a 

‚
80-as években.

„Amikor járom az országot, figyelem a gyerekeket, a 
tornákat, táborokat, akkor újra átélem azt, amit gye-
rekként, fiatal focistaként” – meséli Tibor. – „Ennél 
szebb feladatot nem is kaphattam volna. Egész éle-
tem a futballról szólt, s most úgy érzem, visszaadha-
tok valamit én is a sportágnak abból a sok jóból, amit 
több mint ötven év alatt kaptam. Hogy mikor lesz újra 
sikeres a futballunk? Nem vagyok jós, de hiszek a gye-
rekekben, mert bennük mindig érdemes hinni. A fut-
ball ereje óriási, ezt naponta tapasztalom. Szeretnénk 
elérni, hogy a foci legyen a gyerekek drogja, olyan füg-
gősség, amelyről sose akarjanak leszokni.” 
Martinék visszajönnek, így folytatódik a fotózás, ismét 
előkerül a labda, megy a játék, Nyilasi Tibor pedig 
tovább tanít: „Ádám, milyen hangja van ennek a lab-
dának? Szorítsd le a lábfejedet, szépen, nem spiccel... 
Ez az! Látod, megy ez”. A fotózásnak vége, de Tibort 
még nem engedik el. A gyerekek a pályán törökülés-
ben, a szülők a klubház mellett ülnek-állnak, Nyilasi 
Tibor pedig mesél, tanácsot ad, kérdésekre válaszol. 
Ott ül Dorka is, s áhítattal figyeli. Ránézek: mi lesz a 
beígért átlépős csellel? Válaszként mosoly érkezik és 
a már ismert vállrándítás. Értem, majd legközelebb.

Tarpai Zoltán

Nyilasi Tibor 
1955-ben született Várpalotán. Az Úttö-
rőstadion csapatában kezdett el futbal-

lozni, innen került 1970-ben az FTC-hez, ahol 1983-ig 
játszott. Kétszeres magyar bajnok, háromszoros kupa-

győztes, gólkirály, európai ezüstcipős lett a Fradival, 
majd 1983-ban az Austria Wien csapatához igazolt. 
Háromszoros osztrák bajnok és egyszeres gólkirály 

lett. A magyar utánpótlás-válogatottal 1976-ban Euró-
pa-bajnoki második lett, a felnőttek között 70 mérkő-
zésen játszott, amelyeken 32 gólt szerzett, volt Euró-
pa-válogatott, az év magyar labdarúgója is, és három 

világbajnokságra kivezette a válogatottat. 1990 és 
1998 között kétszer is volt az FTC vezetőedzője, nevé-

hez egy bajnoki cím és három Magyar Kupa-győze-
lem fűződik. 2002 és 2007 között az MLSZ-utánpótlás 
szakmai igazgatója volt, 2010 augusztusától sportigaz-
gatóként dolgozik a szövetségben, az OTP-MOL Bozsik-

program irányítása is hozzá tartozik. „AZ OTP-MOL BOZSIK-PROGRAM NEM 
ÍGÉRI AZT, HOGY MINDEN GYEREK JÓ 

FUTBALLISTA LESZ, DE AZT IGEN, HOGY JÓ 
EMBEREKET NEVELÜNK BELŐLÜK.”





MesejÁrGÁnY

TÖBB MINT SZÁZ ÉVE, HOGY AZ EMBER ELSŐ ÍZBEN 
A LEVEGŐBE EMELKEDETT, ÁM AZ ÉRZÉSSEL EGYÜTT JÁRÓ 

EUFÓRIA AZÓTA IS VÁLTOZATLAN. A POLGÁRI REPÜLÉS UTASKÉNT 
MOST MÁR BÁRKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ, A SZERENCSÉSEBBEK AZONBAN 

MAGUK VEZETHETIK REPÜLŐGÉPÜKET, NETÁN SAJÁT FLOTTÁJUK VAN, 
SŐT, AZ IGAZI ÁLMODOZÓK EGYENESEN AZ ŰRUTAZÁST CÉLOZZÁK MEG.

ÍME, NAPJAINK NÉHÁNY HŐSE: KI CSAK EGY SORT VAGY BEKEZDÉST 
ÍR A REPÜLÉS TÖRTÉNETÉBE, KI PEDIG EGY ÚJ FEJEZETET.

MMMMMM
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Megan McArthur – Atlantis űriskló
Bár Sandy Magnus személyében az amerikai űrsiklóprogram utolsó repülése során az Atlantis űrsikló 

fedélzetén is volt egy hölgy, ezúttal mégis a földi személyzetből emelünk ki valakit. Az oceanográfusként 
végzett Megan McArthur 2000-ben került a NASA-hoz, és 2009-ben az STS–125 küldetés során 
mehetett fel a világűrbe. Ő volt az 51. hölgy, akinek ez megadatott, és neki, meg persze társai-

nak köszönhetjük, hogy a javítási munkálataik után a mai napig is hibátlanul működik 
a Hubble-űrteleszkóp. Az Atlantis utolsó küldetésén (STS–135) pedig ő volt a földi 

kommunikációs központ parancsnoka, azaz ő tartotta a kapcsolatot a legénységgel 
– így két legendás küldetésben is kulcsszerepet vállalt.

Niki Lauda 
– Lauda Air
A háromszoros Formula–1-
es világbajnok nem csupán 
fantasztikus versenyző-
ként, legendás győzelmei 
révén írta be magát az 
autósport történetébe, de 
egy rémisztő baleset utáni csodálatos gyógyu-
lással és visszatéréssel is: második és harmadik világ-
bajnoki címét azt követően szerezte, hogy kis híján halá-
los balesetet szenvedett a Nürburgringen. Lauda 1985-
ös visszavonulása után az üzleti életben is sikeres lett 
(amellett persze, hogy hol csapatvezetőként, hol tanács-
adóként állandó szereplője az F1-nek): magán-légitár-
saságot alapított, gépeivel kezdetben nagy távolságok-
ra lévő, egzotikus (Thaiföld, Ausztrália, Maldív-szigetek, 
Karib-térség) helyekre repült, ma már népszerű európai 
üdülőhelyekre juthatunk el a társaság gépeivel. Lauda 
persze maga is profi pilóta.



MeseAutÓMesejÁrGÁnY

John Travolta – Boeing 707–138
Az 57 éves hollywoodi legenda kezdetben olyan zenés-táncos musicalekkel alapozta meg hírnevét, 

mint a Pomádé vagy a Szombat esti láz. Később jöttek a családi mozik (Nicsak, ki beszél sorozat), 
majd hosszú szünet után az akciófilmek (Ál/Arc, Kardhal), de egyre gyakrabban vállalt szerepet komo-

lyabb, nem ritkán társadalmi üzenetet is közvetítő filmekben (Bobby Long, vagy a tűzoltókról szóló 
A tűzből nincs kiút). Miután ismét egyenesbe jött a karrierje, élete legsúlyosabb tragédiája érte: a család nya-

ralása alatt váratlanul elhunyt fiuk, Jett. Az ő nevét viseli a színész öt repülőgépe közül a Qantas zászlója 
alatt repülő Boeing. Travolta profi pilóta, akinek öt repülőgépe van, az egyik floridai reptéren pedig saját 

kifutópályát is bérel.
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Richard Branson – Virgin Galactic
A világ egyik leggazdagabb embere, aki egyben a legnagyobb kalandor az összes milliárdos között. 

A brit lovag (természetesen, már jó ideje ott a neve előtt a Sir megszólítás) földön, vízen és levegőben 
is többtucatnyi rekordkísérletet tudhat maga mögött. Földkerülés különféle vitor-

lás hajókkal, hőlégballonnal, vitorlázórepülővel, hegymászórekordok. Ám van 
lemezkiadó cége (Virgin Music) és bolthálózata is (Virgin Megastores), talán első-

ként csinált a világon munkatárskereső valóságshow-t, legújabban pedig 
a polgári, „mindenki” számára elérhető űrutazás megvalósításán dolgozik. 

Olyan sikeresen, hogy 
a Space-Ship Two 

nevű hajó már túl 
van a pilótával tör-

ténő első sikeres 
teszteken, és akár két 

éven belül bárki az űrbe jut-
hat, akinek van erre 

200 ezer dollárja.

Bruce Dickinson – Boeing–757
A heavy metal legsokoldalúbb harcosa, aki nemcsak a színpadon állja 
meg a helyét, hanem szinte mindenhol. A zenélés mellett képzett vívó, 

elismert rádiós műsorvezető, forgatókönyvíró és színész. Ám ami a leg-
fontosabb: ő a rockzene legprímább repülőgép-pilótája, aki szinte min-

dent elvezet, aminek szárnya van. Dickinson hivatásos pilóta, a brit 
Astraeus charter légitársaság munkatár-

sa. Szállította már saját zenekarát, az Iron 
Maident, a Glasgow Rangers és a Liverpool 
futballcsapatát is, és segített hazajutni brit 
turistáknak a libanoni háborús helyzetben.
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„A versenyzés 
az életem része, 
igaz, most már 
a versenyzőim 

miatt izgulok, nem 
magamért.” 

Stílus&Lendület: Mi az, amit Storcz Botond lassan 
csinál? Vagy tevékenységtől és életszakasztól függet-
lenül állandó a gyors tempó?
Storcz Botond: Ha kutatni kezdenék, biztosan talál-
nék valamit, amit beilleszthetnénk ebbe a kategó-
riába, de nem akarok a nyakánál fogva előrángatni 
néhány példát. Viszont az sem célom, hogy kőkemény, 
„frankó gyereknek” lássanak. 
S&L: Hogy viszonyul az autójához? Az előbbi típushoz 
az „ami a csövön kifér” életérzés társul. 
S. B.: Dinamikusan vezetek, de nem száguldozok. 
Vigyázok a saját testi épségemre, a családoméra és 

másokéra is. Füllentenék, ha azt állítanám, hogy fiata-
labb koromban időnként nem léptem kicsit vehemen-
sebben a gázra.
S&L: Csúcssebességnél mennyit mutatott az óra?
Kétszázat. Azt hiszem, ezekért a „ballépésekért” már 
nem keres fel a BRFK... A gyermekeid, az életkorod és 
a büntetési tétel miatt átértékeled, megéri-e a vagány-
kodás. Felesleges kockáztatni. Nem akarom árván 
hagyni a két lányomat.
S&L: Örökölték a vízi lét szeretetét? Kajakoznak?
S. B.: A kisebbik most tanul úszni, a nagyobbik már 
biztonságosan tempózik – ő speciel nem is olyan 

régen kerek perec kijelentette: nem szeretne 
kajakozni. A közös indiánkenuzást viszont élvezte. És 
imád vezetni. Nyugodt környéken lakunk, az autófor-
galom majdhogynem a nullával egyenlő. Olykor rávesz 
némi akcióra, az ölembe ül – és az övé a kormány. 
S&L: Lassan kirajzolódik, hogy életrajzi könyvének 
ajánlójában miért lett önnel kapcsolatban visszatérő 
kép egy vulkán – aktív és nyugalmi időszakban. 
S. B.: A hasonlat a sportpályafutásomra vonatkozott, 
bár én utólag sem gondolom hullámzónak a kajakos 
karrieremet. Húszévesen versenyezhettem a világbaj-
nokságon, ami nem rekord, mindenesetre a mezőnyben 
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A VEZETŐI KARAKTER EGYIK 
SAJÁTOSSÁGA, HOGY MEG 

VAN GYŐZŐDVE ÖNNÖN 
IGAZÁRÓL – ÉS AZT A VILÁG 

LEGTERMÉSZETESEBB MÓDJÁN 
HOZZA A TUDOMÁSUNKRA. 
OLYAN MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ 
SZELÍD HATÁROZOT TSÁGGAL, 
HOGY AZ EMBERNEK ESZÉBE 

SEM JUT VITÁT NYITNI. 
„MAGYARORSZÁG ELSŐ SZÁMÚ 
SPORTÁGA A MIÉNK” – MONDJA 
STORCZ BOTOND, A FELNŐT T 

KAJAK-KENU VÁLOGATOT T 
SZÖVETSÉGI KAPITÁNYA. 

A SZÁJSZEGLETÉBEN VILLANÓ 
MOSOLY TALÁN MEGGYŐZÉSI 

TECHNIKA – VEGYÜK KOMOLYAN 
MAGUNKAT. DE NE VÉRESEN. 
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STORCZ BOTOND

S&L: Így lett háromszoros olimpiai bajnok kajakos – 
amit ebben az országban konkrétan hárman mondhat-
nak el magukról: Douchev Janics Natasa, Kammerer 

Zoltán és ön. 
S. B.: Örülnék, ha jövőre, London 
után lenne négyszeres bajnoka a 
sportágnak.
S&L: Milyen érzés a „másik” olda-
lon állni? A felnőttválogatott élén 
is maradt kedve és ereje 
viccelni?
S. B.: Maradt – viszont más látás-
módot kíván a pozíció. Sporto-
lóként az embert csak önma-
ga érdekli, a saját számával van 
elfoglalva, arra koncentrál. Persze 
nem hátrány, ha figyel a másikra 
is, de dőreség lenne ezt számon 

kérni egy versenyzőn. A szövetségi kapitány tekintete 
ugyanakkor nem állapodhat meg egyetlen sportolón.

felettébb fiatalnak számítottam. 1996-ban eljutottam 
volna az olimpiára, csakhogy ételmérgezést kaptam. 
Hangzatos sztori kerekedett belőle, amelyet akkor 
mindenki ismert és sokan ma is emlegetik. A követ-
kező évben három világbajnoki címet nyertem, 1998-
ban két ezüst volt a vb-termés. Az utóbbit minősíthet-
jük visszalépésnek is, attól függ, kinek mi a mérce. 
1999 szerintem jól sikerült, aranyat, ezüstöt és bron-
zot is hoztam a világbajnokságról, egy évvel később az 
olimpiáról kétszeres bajnokként jöttem haza – és így 
tovább. A férfi kajakos mezőnyben egy világversenyen 
harmadik helyen végezni szerintem nem meríti ki 

a tragédia fogalmát. 
S&L: Összenőtt a 
kajakkal vagy más 
sportágakba is bele-
kóstolt?
S. B.: A szüleim a 
Dunához közel élnek, 
gyerekként köz-
vetlenül a Dózsa 
vízitelepe mellett ját-
szottunk. Aztán hétévesen egyszer csak a bázis keríté-
sén belül találtam magam – végérvényesen.
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    SEAT Leon FR
 a következő kenőanyagot ajánljuk: 

    MOL Dynamic 
                Gold Longlife 5W–30

LEGTISZTÁBB TELJESÍTMÉNY

SEAT Leon FR
Motor:  2.0 CR TDI
Lökettérfogat:  1968 cm3

Max. teljesítmény:  170 LE, 4200 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték: 
 350 Nm, 1700-2500 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:
 4315 mm/1768 mm/1455 mm
Max. sebesség:  214 km/h
Gyorsulás (0–100 km/ó):  8 s 
Fogyasztás város/városon kívül/vegyes:
 7,1/4,8/5,6 liter
Ár:  7 691 750 Ft
Fontosabb felszereltség/extrák:
ESP, 6-fokozatú DSG-váltó, XDS elektronikus sza-
bályzású differenciálzár, 17-colos „Albea” köny-
nyűfém keréktárcsák, FR-logóval díszített bőr-
bevonatú kormánykerék és sebességváltó kar, 
FR-logóval kiegészített, exkluzív kárpittal bevont 
ergonomikus sportülések, fehér számlapokkal 
szerelt műszeregység, CD-/MP3-lejátszóval kom-
binált, nyolc hangszóróval működő, s a kormány-
kerékről vezérelhető rádió, kombinált USB- és 
AUC-bemenet (CUP).

S. B.: Kétségtelen, hogy terebélyesedik a tábor, hatal-
mas a konkurencia. Már nem európai, nem kizárólag 
exszocialista országok versengenek. Nincs beszűkü-
lés – és ez jó.  
S&L: A magyar gyerekeket megmozgatják az ered-
mények? 
S. B.: Ha siker van – ami alatt olimpiai aranyat értek –, 
jelentős a „gyerekszaporulat” a vízitelepeken, ahogy 
a világbajnokságok után is érzékelhető némi létszám-
növekedés. Jöjjenek csak, örömmel látjuk őket, elfér-
nek. A saját tapasztalat ugyanakkor keserédes: a srá-
cokban egyre kevesebb a motiváció, igaz, a mi akkori 
életviszonyainkat lehetetlen összehasonlítani a mos-
taniakkal.
S&L: Vízre száll még?
S. B.: Nagyon ritkán. Ha reggel futok, tokkal-vonó-
val ötven perc a program. Slussz. A kajakozás picit 
macerásabb ügy: lemész a telepre, kinyitod a garázst, 
leviszed a hajót a vízhez, beszállsz, húzol, kiszállsz, 
visszaviszed a hajót a depóba, bezársz. Gyakran egy 
hónap is eltelik két evezés között. A válogatott edzőtá-
borában viszont próbálok minden lehetőséget kihasz-
nálni, ha van rá idő. 
S&L: Azt hittem, átlényegült hobbikajakossá.
S. B.: Nem igazán, és annyira azért nem is hiányzik. 
Örülök, ha otthon lehetek a családommal, plusz 
amennyire berzenkedtem kölyökként a kertészkedés-
től, úgy megkedveltem felnőttként. A kerti munka meg-
nyugtat és kikapcsol. 
S&L: A politikai pálya felé mi terelte? 
S. B.: Ürömön, ahol élünk, az önkormányzat környe-
zetvédelmi és településfejlesztési bizottságának elnö-
ke és a sportbizottság tagja vagyok – de ezek poli-
tikamentes pozíciók. Ha tehetek valamit a szűkebb 
környezetemért, lépek. Saját elhatározás szülte a kép-
viselőséget, nem érdekek mentén döntöttem, senki 
sem kapacitált. 
S&L: Mire a legbüszkébb?
S. B.: A lányaimra – a sportolói eredményeim hozzájuk 
képest üresek. 

Kocsor István

S&L: Mi a helyzet azokkal, akikkel együtt edzett-
húzott? Azonnal elfogadták, hogy Storcz Botond már 
nem „csupán” egy közülük, hanem ő a főnök? 
S. B.: Eleinte nyilván szokatlan volt a képlet – nekik 
is, nekem is. 
S&L: Komolyan vették?
S. B.: Nem is tudom, talán. Mindenesetre a helyzete-
met megkönnyítette a hozzáállásuk, a karakterük. Cél-
tudatos versenyzőkről van szó, akikkel hosszú ideje 
ismerjük egymást. Nem köntörfalazunk, nyílt, őszinte 
a kapcsolat. Határozottan előny, hogy Vereckei Ákost 
illetően például tudom, mi miért történik vele, mire van 
szüksége, végtére is másfél évtizedig egymás mögött 
vagy mellett lapátoltunk.
S&L: Akadt olyan riválisa, akit mindenképpen le akart 
gyűrni?
S. B.: Anno Ákost és engem emelt ki a sajtó, mi nyer-
tünk egyesben világbajnokságot, négyesben pedig két 
olimpiát. Ákos hatalmas ellenfelem volt. Meggyőződé-
sem, hogy annak az időszaknak kajak egyesben ő volt 
a legmeghatározóbb alakja. 
S&L: A jövő nyári londoni olimpia előtti szegedi világ-
bajnokság kapcsán mi fészkelte be magát mélyebben 
a szövetségi kapitány agyába: érmekben vagy kvóták-
ban számol?
S. B.: Az utóbbiban.
S&L: Mi a legvonzóbb a válogatott vezetésében?
S. B.: Véleményem szerint Magyarország első szá-
mú sportága a miénk, következésképp szövetségi 
kapitánynak lenni hatalmas megtiszteltetés. Képte-
len vagyok választani, szeretem a „munkámat”, ben-
ne élek a sportágban, ennél legfeljebb versenyzőként 
lehetnék beljebb.
S&L: Esetleg hajóépítőként…
S. B.: Ugyan… Nem mellékesen ügyetlen is vagyok 
hozzá. A versenyzés az életem része, igaz, most már a 
versenyzőim miatt izgulok, nem magamért. 
S&L: Mi a véleménye a sportág feltörekvő országairól, 
a vetélytársak számának növekedéséről? Másfél évti-
zede talán ön sem tudott volna kínai kajakost említeni.

Sprinterek 
cimborája

 „Keresem a jelzőket, de csak azért, mert nem akarom a szuper 
szót ismételgetni. Stabil autó, az ülés megtart, fog, elférek ben-

ne – nálam ez fontos szempont, akad olyan jármű a placcon, 
amelynek az ülését kényelmetlennek érzem. A fehér szín nekem 

a visszafogottságot jelenti ebben az esetben, a sportfelszerelt-
ség, a spoilerek ugyanakkor erőt sugallnak. Hogy kinek ajánla-

nám ezt az autót? Elsősorban magamnak. Mindenképpen…” 
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ÓRIÁSI SIKERREL DEBÜTÁLT NYÁRON A MOL BRINGAPONT AKCIÓ, 
MELYNEK KERETÉBEN AZ ORSZÁG TÖBB MINT 100 PONTJÁN 

VÁRTÁK SPECIÁLIS AJÁNLATOKKAL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL 
A KERÉKPÁROSOKAT A MOL-KUTAKON.

BICIKlIÚtBICIKlIÚt
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Ha nyár, akkor Balaton és fesztiválok! Ma már a sop-
roni VOLT Fesztivál és a Heineken Balaton Sound 
neve nem csupán a magyarországi, hanem az euró-
pai fesztiváltérképen is csupa nagybetűvel szere-
pel. Ezen a két fesztiválon idén nyáron a MOL is jelen 
volt, hogy különleges akciókkal tegye még emléke-
zetesebbé a soproni és zamárdi napokat. Hatalmas 
siker volt a MOL-kút, ahol töltőpisztolyból csapolták 
a sört, a mellette található MOL-fúrótoronyban pedig 
a fesztiválozók a tömegből kiemelkedve élvezhették 
a kedvenc zenekaruk koncertjét. A MOL hoszteszei 
a fesztiválok ideje alatt matricákat osztottak, ame-
lyeken a MOL új szlogenjére – „ÉS TÉGED MI HAJT?” 
– a MOL Facebook-oldalán legtöbb szavazatot kapó 
válaszok szerepelnek, mint például a jó zene, a buli-
zás, a csajozás vagy a tatár...
A fesztiválokra kerékpárokkal érkezőkre is gondolt 
a MOL, hiszen ahogy a szlogen is mondja: jó ide-
je „egy úton járunk”. Éppen ezért MOL bringaPONT 
kerékpármegőrzőt alakítottak ki a fesztiválok bejára-
tánál, ahol a bringások szívesen hagyták ott járműve-
iket, amíg buliztak.

20 | STÍLUS&LENDÜLET | 2011. szeptember20 | STÍLUS&LENDÜLET | 2011. szeptember



BICIKlIÚt

 2011. szeptember | STÍLUS&LENDÜLET | 21

A rendszeresen kerékpározók nyaranta azt is meg-
szokhatták már, hogy szinte bármerre járnak, bele-
futnak a 125 MOL-kúton lévő bringaPONT valame-
lyikébe. A kerékpárosok igényeire szabott, mosóval, 
szerzámkészlettel és minden szükséges holmival 
(étellel, sportitallal, kiegészítőkkel, pótalkatrészekkel) 
felszerelt bringaPONT-ok hatalmas sikerrel debütál-
tak, és sok ezer kerékpárosnak tettek jó szolgálatot. 
Ezenkívül a Balaton partján két helyszínen, nyolc hét-
végén át speciális mobil bringaPONT üzemelt, amely 
hétvégénte reggel 8-tól este 8-ig várta a vendégeket, 
akik a pihenés mellett élvezhették a különböző szol-

gáltatásokat: ingyenes szerviz-
zel, átvizsgálással, pihenő-

hellyel, további öt helyen 
pedig ingyenes frissí-
tőkkel, valamint ajándé-
kokkal (kerékpáros-tér-

kép, esőkabát) várták a 
biciklizőket. A nyári hétvégék 

„A MOL 
BRINGAPONT-OK 
HATALMAS 
SIKERREL 

DEBÜTÁLTAK”

alatt mintegy 20 000 liter vizet osztottak ki a balato-
ni kerékpár út mellett a megfáradt bringások számá-
ra. A MOL Facebook-oldala, a MÓLÓ már több mint 
10 000 követővel büszkélkedhet. Itt további hasznos 

híreket és információkat olvashatnak akcióinkról, és 
nemcsak a bringaPONT-okkal kapcsolatban, hanem 
például a MOL sportolói csapatáról és egyéb közös-
ségi eseményekről is.



22 | stílus&lendület | 2011. szeptember

Tudta, hogy...
 ha csöpög a csap, havonta akár 

   170 liter víz végzi a lefolyóban feleslegesen?
 víztakarékos mosógéppel 115 liter vizet 

    is megspórolhatunk mosásonként?

 egy átlagosan gépesített háztartásban 
   naponta 140 liter vizet használunk el, ennek
   közel a felét tisztálkodásra és vécéöblítésre?
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egy átlagosan gépesített háztartásban 
   naponta 140 liter vizet használunk el, ennek
   közel a felét tisztálkodásra és vécéöblítésre?

nAtÚrA

A jelenlegi pazarló felhasználás mellett a XXI. század második felére a Föld túlnyomó részén állandó-
sul az ivóvízhiány, mivel az édesvíz az egyik leggyorsabban fogyó természeti kincsünk – állítják mér-
tékadó vízgazdálkodási szakemberek. Pedig számos kiváló módja van annak, hogy miként takarítha-
tunk meg akár tetemes vízmennyiséget csupán egy kicsivel több odafigyeléssel. 
Az idős emberek még gyakran hordóban gyűjtik az esővizet, ami kiváló a kerti növények, illetve virá-
gok locsolására. De ha modernebb megoldásra vágyunk, szerezzünk be tetővel zárható esővízgyűjtő-
ket, amelyek alján egy csapot helyeztek el. Az így nyert vizet kocsimosásra, öntözésre, vécéöb-
lítésre és nagymosásra is használhatjuk. És a vízórát hogyan lassíthatjuk le? Fürdés helyett 
inkább zuhanyozzunk, ez egy kétgyermekes családnál akár 300 liter víz megtakarítását is 
elérheti naponta. Ne felejtsük elzárni a csapot fogmosáskor és borotválkozáskor! A gyerekek 
könnyen rávehetők az öblögetésre egy mesefigurás pohárkából, így nem kerül sok liter víz feles-
legesen a csatornába. Ha éppen felújítjuk a fürdőszobánkat, válasszunk egykaros keverőcsapokat, 
azok közül is a kerámiabetéteseket, mert hosszabb élettartamúak. Már idehaza is beszerezhető a 
tusolófej elé szerelhető zuhanyváltó, melynek segítségével nem kell újra beállítani a hőfokot. Immár 
léteznek víztakarékos zuhanyfejek, amelyek levegőt kevernek a vízsugárba, és akár 50 százalékkal is 
csökkentik a vízfogyasztást! 
Ám nem csak a háztartásban fontos a takarékosság. A legmodernebb ökologikus és egyúttal pénz-
tárcakímélő autómosó megoldás a vízvisszaforgató/víztisztító berendezés. A ház előtti vízpocsékoló 
és környezetszennyező csutakolás helyett guruljunk el a legközelebbi MOL-kútra, ahol a kocsimosók 
már el vannak látva ilyen berendezéssel. Ez azért nagyon hasznos, mert csapvíz helyett visszafor-
gatott vízzel tisztítják a járműveket, másrészt az utómosás során keletkező olajos iszapot leülepítik. 
Elképesztő, de ezzel a berendezéssel a szokásos 180-200 liter helyett csak 20-40 liter víz folyik le a lefolyón! 
A mosóvízhez egy speciális flotáló anyagot kevernek, ami kicsapja a szennyeződést, amit azután lefölöznek. Ezek-
kel a módszerekkel sok ezer forintot megspórolhatunk, de kötelességünk is gondoskodni arról, hogy az utókornak 
is legyen esélye tiszta vizet önteni a pohárba! 

   M 
GYERMEKKÉNT MÉG A GAZDÁLKODJ OKOSAN! TÁRSASJÁTÉK IS AZT TANÍTOT TA, HOGY MINDIG 
JÓL EL KELL ZÁRNI A CSAPOT, DE FELNŐT TKÉNT MÉGSEM JELLEMEZ BENNÜNKET FELTÉTLENÜL 

AZ ÖKONOMIKUS ÉS ÖKOLOGIKUS GONDOLKODÁS. PEDIG SOKAT TEHETÜNK 
MI IS A GAZDASÁGOS VÍZFOGYASZTÁSÉRT!
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Clubszendvics
Hozzávalók: 10 dkg jégsaláta, 3 nagyobb paradicsom, 4 szelet baconszalonna, 

4 szelet félkemény sajt, 1 ek. mustár, 4 szelet toast kenyér, 4 vékony szelet főtt 
sonka, 4 vékony szelet pulykamellsonka, 4 fanyárs, majonéz.

Elkészítés: A megmosott salátaleveleket megszárítjuk, a paradicsomot karikára 
vágjuk és a szalonnát zsiradék nélkül megsütjük. Ezután a toast kenyereket meg-

pirítjuk, mindegyiket megkenjük az előre összekevert mustárral és majonézzel. 
A salátát a kenyérre rakjuk, majd a sajtot, a paradicsomot, a sonkát és a szalon-

nát belepakoljuk. A kenyérszeleteket kettesével egymásra helyezzük. A szend-
vicseket két fanyárs segítségével stabilizáljuk, majd átlósan elvágjuk őket, 

és kettesével a tányérra tesszük.


A SŰRŰ HÉTKÖZNAPOKON SAJNOS NINCS MINDIG KELLŐ IDŐNK MELEG 

ÉTELEK FŐZÉSÉRE. ÁM AZ ÁLLANDÓ ROHANÁS MELLETT IS VAN 
LEHETŐSÉG OLYAN SZENDVICSEK ELKÉSZÍTÉSÉRE, AMELYEK NEMCSAK 
EGÉSZSÉGESEBBEK, MINT A GYORSÉTTERMEK MEGOLDÁSAI, HANEM 

MEGFELELŐ TÁPANYAGOKAT IS TARTALMAZNAK. A HOZZÁVALÓK EGY 
NAGYBEVÁSÁRLÁS SORÁN KÖNNYEN BESZEREZHETŐEK, AZ ALÁBBI 
RECEPTJEINK PEDIG GARANTÁLTAN FINOM FALATOKAT KÍNÁLNAK!

Sonkás-sajtos-
paradicsomos panini

 Hozzávalók: 8 szelet kenyér, 3 ek. szoba-hőmérsékletű, sót-
lan vaj, 24 kicsi, vékony szeletekre vágott Gruy-re vagy 
fehér cheddar sajt, 8 vékony szelet érett bélszín, 4 kari-
ka nagy paradicsom, 4-8 vékony szelet vidéki stílusú son-

ka, só, bors.

Elkészítés: Melegítsük elő a paninit egy serpenyő-
ben közepes lángon. Ha a szeletek már enyhén 

pirulnak, megkenjük őket vajjal. Minden szendvi-
cset a vajas felével lefelé megsütjük, majd megfordít-

juk, és két szelet sajtot, két szelet sonkát és két szelet paradi-
csomot teszünk a tetejére. Enyhén megsózzuk-megborsozzuk, 

ezután tálaljuk. Hűtőszekrényben egy napig tárolható.



GAsZtrOnÓMIAGAsZtrOnÓMIA

Tonhalas
bagett 

Hozzávalók: 1 db bagett, 1 db tonhal-
konzerv olajban, 1 dl joghurt, 

2 db paradicsom, 4 levél jégsaláta, 
fél kígyóuborka, fél pritamin (piros) 

paprika, fél vöröshagyma.

Elkészítés: A paradicsomot, a 
kígyóuborkát, a vöröshagymát 

és a pritamint ízlés szerint vágjuk 
fel, majd a tonhallal és a joghurt-

tal keverjük el. A hosszában félbevá-
gott bagettbe tegyük bele a jégsalátát, 

majd legvégül a tonhalkeveréket.

Tojásos-baconos 
bagel
Hozzávalók: 1 bagel, 2 baconcsík, 1 tojás, 
2 szelet sajt.

Elkészítés: Vágjuk ketté a bagelt, tegyünk bele 
egy szelet sajtot. Egy serpenyőben a bacont 
közepes lángon ropogósra sütjük. Az elkészült 
szalonnát kivesszük a serpenyőből, kis lángra 
állítjuk a tűzhelyet, majd a serpenyőbe beletesz-
szük a már feltört tojást, amit addig sütünk, amíg 
a fehérje kifehéredik, de a sárgája nem lesz sűrű. 
Vigyázzunk, hogy a tojás ne legyen kemény! Ezek 
után helyezzük a tojást a bagel aljára, tegyük rá 
a bacont és a sajtot, végül pedig a bagel tetejét.

Lazacos- 
krémsajtos wrap

Hozzávalók: 1 tortilla, 10 dkg krémsajt, 1 ek. apróra vágott petrezselyem, 
1/3 kígyóuborka vékonyra szeletelve, csésze apróra kockázott lilahagy-

ma, 3 szelet füstölt lazacfilé, só, bors.
 

Elkészítés: Az előre kikészített tortillára késsel vagy spatulával 
vigyük fel a 10 dkg krémsajtot szépen elegyengetve, majd egy evő-

kanál petrezselyemmel, sóval és borssal hintsük meg. Aztán a füstölt 
lazacfilés-szeleteket szépen elegyengetve tegyük rá a tortillára. A már 
előre felkockázott és elkevert hagymát és uborkát a spatulával a lazac 

tetejére helyezzük. Ha a töltéssel készen vagyunk, tegyünk műanyag fóliát 
a tortilla aljára, és az elejét és végét próbáljuk olyan szorosan összegörgetni, 

amennyire csak lehetséges. 2–5 órán keresztül tartsuk a tortillát a hűtőszek-
rényben, ezt követően könnyedén tudjuk nyolc egyenlő részre vágni. 
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Jó az öreg a háznál
Újabb mozzanat vált világossá az emberré válás folyamatából, történetesen arról, 
miért a Homo sapiens lett a befutó a korai emberfélék közül. A fosszíliák tanúsága 
szerint az emberelődök csak ritkán érték meg a harmincadik életévüket, és a nősté-
nyeknél igen gyakori volt a gyermekágyi halál. A Homo sapiens esetében harmincezer 
éve ugrásszerűen megnőtt az élettartam, szemben például a neandervölgyi ember-
rel. Ezután az életminőség robbanásszerűen emelkedni kezdett, feltehetően az idő-
sebb generáció jóvoltából, megszaporodott az élelmiszer, és megjelentek a bonyolult 
eszközök, fegyverek – állítja egy amerikai kutató. Úgy látszik, hogy a három generáció 
együttélése – a nagyszülők jelenléte a családban – hozzájárult fajunk fejlődéséhez.

Nem félünk a robotoktól!?
Az androidok, a robotok új generációja iránt nem töretlen a lelkesedés, 

ugyanis sokan viszolyognak ezektől az élethű emberutánzatoktól. Egy 
kaliforniai kutatócsoport MRI-vizsgálatok segítségével próbált fényt 

deríteni a jelenség okára. Önkéntes alanyaiknak először androidot 
mutattak tevékenység közben, majd a mintát képező embert, 
végül ugyanazon mozgássort a lecsupaszított robot vázával. 
Az agy normális figyelem jeleit mutatta az utolsó két esetben, 

de mindkét féltekét igénybe vevő fokozott működést az 
elsőben. Különösen a vizuális elemzésért felelős 

lebeny mutatott aktivitást. Ez arra enged követ-
keztetni, hogy az emberi agy külön végzi 

a biológiai megjelenés, és a biológiai moz-
gás azonosítását, és ha nincs összhang 
a két adat közt „alarm reakciót” küld. 
Talán ez okozza az ellenérzést sokakban 

az új technikai csodák láttán. 

A MOL-csoport tagja, az INA több platformon folytat tengeri gázki-
termelést az Adrián az olasz ENI-vel közösen, vegyesvállalati for-
mában. Ezek közül is a Pulától mintegy 67 kilométerre, Olaszor-
szágtól és Horvátországból közel egyenlő távolságra található 
Annamaria A nevű platform  a legmagasabb hozamú napi 
1,2 millió m3 kitermeléssel.
A hétszintes platform 3 éve épült, összsúlya 4360 tonna és 
15 fős nemzetközi legénység működteti. A 40 méter mélyen talál-
ható tengerfenekétől számítva további 60 méter mélyre lefúrt 
lábai garantálják, hogy az Annamaria A viharokban se boruljon 
fel, dacolva a háborgó tenger olykor több emelet magas hullámai-
val is. A tengeri gázprojekt legjelentősebb szereplőjeként 
a legénység szigorú biztonsági előírások között dolgozik, hiszen 
az Annamaria A nemcsak a hasonló nevű mezőt termeli ki, 
hanem még öt másik adriai platformot felügyel és irányít. A kiter-
melés zárt rendszerben történik, így az nincs káros hatással a 
környezetére. A használt és rétegvizet a tengerbe bocsátás előtt 
alaposan megtisztítják, a maradványokat feldolgozzák, és hajó-
val kiszállítják a szárazföldre, ahol az előírásoknak megfelelően 
tovább kezelik. Az Annamaria A önmagát látja el energiával, 
konyhájában például az általa kitermelt gázzal főznek.

Annamaria A platform az Adrián
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És mi van a barnákkal?
Számos sztereotípia övezi a fekete hajú vagy a szőke nőket, a barnákról azonban alig esik szó, pedig az ezotéria részle-
tesen osztályozza őket is a korona árnyalata és minősége szerint. A vastag, egyenes, sötétbarna haj viselője nyertes 
típus, önmagáért kiállni képes emberre utal, nehezen tántorítható el attól, amit a fejébe vesz. A göndör, vastag haj-
szálú barnák érzelmileg áradó, befogadó típusúak. Egész nap pörögnek és oroszlánként védelmezik szeretteiket. 

A vékony szálú, hullámos, világosbarna hajúakat könnyebben hatásuk alá vonják a külvilág ingerei. Érzelmileg 
labilisabbak, kevésbé jellemzi őket az önfegyelem és jobban rászorulnak a környezet támogatására, stabil sze-
retetére. Persze, ha bármely hajszínű gyermekünk következetes és szeretetteljes nevelésben részesül, képes 

megszilárdítani jellemvonásait – nyugtat meg mindenkit a szakértő.

MOL-csoport családi fi tnesz parkok 
A MOL-csoport több helyen, a hosszabb tranzitvonalakon családi fitneszparkot telepített benzinkútjai mel-
lé. A kezdeményezés célja, hogy a hosszú, fárasztó vezetés közben egy-egy benzinkúton megállva a sofőrök 
és az autó utasai kis testmozgással frissítsék fel magukat, hogy utána biztonságosan folytathassák útjukat. 
A régióban újnak számító fitneszparkok egyelőre hat, MOL-csoporthoz tartozó benzinkútnál találhatók meg. 
Magyarországon a velencei és a balatonlellei (lemenő oldali) MOL-töltőállomásn, Szlovákiában egy Slovnaft-, 
Horvátországban pedig három Tifon-kúton. A parkban található szabadtéri eszközökön át lehet mozgatni a 

derekat, a csípőt, kar- és vállizmokat, sőt 
még párban végezhető gyakorlatokra is van 
lehetőség. Az eszközök használatához, a gya-
korlatok helyes végrehajtásához nem szükséges 
gyakorlott sportembernek lenni – a  telepített  táb-
lák mindent elmondanak szövegesen és ábrákkal is. 
Sőt javaslatot is adnak arra, milyen gyakorlatokkal lehet 
a legjobban felfrissíteni az ülés közben elzsibbadt végtagjain-
kat. A felnőtteknek szóló fitneszeszközökön kívül gyerekjáték-
ok is várják a legifjabbakat, és a MOL a kutyatulajdonosokra is 
gondolt, hiszen kutyafuttató is van a fitneszparkok mellett, így a 
kedvenceknek sem kell az autóban raboskodniuk, míg a gazdá-
ik mozognak.

Az a szép,…
…akinek a szeme kék – mondja a nóta. Valóban, az európai rasszban általá-
nosan elterjedt a kékszeműség, de nem mindig volt ez így. Egy dán kutatás-

ból kiderül, hogy körülbelül hat–tízezer éve élt az az ember, akiben 
a génmutáció létrejött. Ma háromszázmillió kékszemű él a világon, de mind-
egyikük vérvonala visszavezethető a rejtélyes kőkorszaki szülőhöz, aki Euró-

pában élt. A kékszeműség egy pigmenthiánytól keletkezett, amely miatt 
a szem kevésbé ellenálló a káros sugarakkal szemben, viszont van egy elő-

nye is: sokkal több D-vitamin jut be, mint a sötét szemen keresztül. Ez az oka 
annak, hogy evolúciós előnyt jelent a tartósan fényhiányos vidékeken, mint 

például Skandinávia. A kék szem – főleg szőke hajjal párosítva – a filmvász-
non sok férfiszívet tiport már össze. 

Titkos fókarandik
Az elefántfóka hölgyek párkapcsolati titkaira derült fény egy dél-afrikai kuta-
tásból. A tudósok ez idáig meg voltak győződve arról, hogy fókabébik csak az 
alfahímek népes háreméből kerülhetnek ki. Eddig a vízi emlősöket leginkább 
a parton vizsgálták, ahol minden a darwini menetrend szerint zajlott: a csapa-
ton belüli nőstények egy kapitális hímmel párzanak. Ám most néhány szakem-
ber felfigyelt rá, hogy a „hölgyek” jelentős része egyes években nem tért visz-
sza a parti párzóhelyre, hanem csak a következő évben, és már vemhesen. 

Ez pedig azt jelenti, hogy a tengeren történt a pásztoróra, feltehe-
tőleg azokkal a kisebb méretű hímekkel, amelyeknek esé-

lyük sincs beleavatkozni a szárazföldi háremekért folyta-
tott csatározásba. 



az 

Programok – Fesztiválok

CD
Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület, 

1012 Budapest, Pálya utca 9.) szeptember 15-ig ezt 
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 

a Pitbull: Planet Pit című CD-jét.
Előző számunk nyertese: 
Tóth Mihály, Budapest. 
Nyereménye: a Rádió 1

TOP 20 című CD-je.

JÁTÉK!

National Geographic ÖKONAP 
a MOL támogatásával
2011. SZEPTEMBER 10., 
MILLENÁRIS PARK, BUDAPEST

Mekkora hatással van életvitelünk a természetre? 
Hogyan élhetünk környezettudatosan? Mekkora 
a saját és családunk ökológiai lábnyoma? 
A National Geographic Ökonap eseményén 
mindenki megmérheti a saját ökolábnyomát, és 
megtudhatja, hogyan élhet környezettudatosan. 
A MOL-sátorban minden érdeklődő megtudhatja, 
hogyan lesz a használt sütőolajból biodízel. A ren-
dezvényt a Heaven Street Seven és Rúzsa Magdi 
koncertje zárja.

Magyar Dal Napja
2011. SZEPTEMBER 11., NYÍREGYHÁZA

A Magyar Dal Napja az elmúlt években az egyik legnépszerűbb hazai zenei eseménnyé nőtte ki magát. Pres-
ser Gábor kezdeményezésére először a 2008-as Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján rendezték meg az ese-
ményt, s tavaly már az ország 33 színpadán mintegy ötvenezer néző előtt zajlottak a programok. Az idei ese-
mény „fővárosa” Nyíregyháza lesz, ahol fellép Presser Gábor, Karácsony János és a Kormorán, rajtuk kívül pedig 
még számtalan együttes és énekes mutatkozik be. 

Varidance Vári Bertalan Társulata: Variációk
2011. SZEPTEMBER 3., KAPOSVÁR; SZEPTEMBER 24. 
NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ; SZEPTEMBER 25. BALATONFÜRED

A hagyománytisztelő, ám különleges, egyedi stílusáról ismert Harango-
zó-díjas táncos, koreográfus, Vári Bertalan Variációk című produkciójá-
ban eddigi legsikeresebb koreográfiáinak színe-javát gyűjti egy csokor-
ba. A tradicionális néptáncelemeket különböző táncstílusokkal (többek 
közt a sztepp, hip-hop, kortárs) és más műfajokkal (mint a cirkusz, szín-
ház, film) ötvöző Vári-koreográfiák a tánc új színeit mutatják meg, nem 
skatulyázhatók be az ismert kategóriák egyikébe sem. A Varidance tár-
sulat látványos, temperamentumos táncesttel várja a műfaj rajongóit. 

KultÚrA
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Lady Gaga: 
Born this way
UNIVERSAL
Lada Gaga a becslések szerint 
eddig 15 millió albumot és 51 mil-
lió kislemezt adott el világszerte. 
Új albuma várhatóan emelni fogja 
az eladási statisztikáit. Born this 
way című lemezén olyan társadal-
mi témák kerülnek terítékre, mint 
a szabadság, öntudatosság, szexu-
alitás, feminizmus, vagy a vallás, 
míg zeneileg az 1980-as és 1990-
es évek popzenéjéből merít.

Beyoncé: 
4
SONY
Beyoncé negyedik stúdióalbu-
mát elsősorban  azoknak ajánl-
juk, akik csodálatos hangja miatt 
szeretik az amerikai énekesnőt. 
Hogy miért? Nos, a 4 a korábbi 
albumokhoz képest sokkal keve-
sebb „pörgést” és sokkal több 
zenei elmélyülést nyújt. Egy őszin-
te lemez, mély dalszövegekkel, és 
Beyoncé már megszokott „beszé-
lő” hangjával.

Rise Against: 
Endgame
Universal
Az illinos-i banda zenéjével a 
hardcore, punk, rock műfajok egyve-
legének köntösébe bújtatva hívja fel 
a figyelmet a világ problémáira. Az 
előző album melankolikusabb rock- 
dalai helyett most a pörgősebbre 
helyezték a hangsúlyt, s Tim 
McIlrath érces hangja remekül érvé-
nyesül minden egyes számban. 

Pitbull: 
Planet Pit
SONY
A kubai–amerikai 
slágergyáros, a különleges 
nevű Pitbull Planet Pit című, sorban a hatodik 
albuma egyesíti Pit tőle megszokott gyors és 
ütős ritmusait és „milliárddolláros” ütemeit 
a világ minden tájáról érkező zenei hatásokkal 
– hogy aztán egy egyedülálló zenei világot 
hozzon létre belőle.

MOL Liga
2011. SZEPTEMBER 6-TŐL

2008 óta rendezik meg nagy sikerrel a közép-európai csapatok részvételével zajló nemzetközi jégkorongbaj-
nokságot, a MOL Ligát. A MOL-csoport, valamint a  magyar és a romániai jégkorongszövetségek között létrejött 

szponzori együttműködés eredményeképpen a két ország első osztályú csapatai közös bajnokságban szerepel-
nek, melynek keretén belül bonyolítják le a nemzeti bajnokságok alapszakaszát is. A MOL Liga 2011/2012-es 

évada várhatóan a Dab.Docler, az FTC, az UTE, a Miskolci JJSE és a Sapa Fehérvár AV 19 farmcsapata, valamint 
a HSC Csíkszereda , a Corona Fenestela 68 Brassó és a Bukaresti Steaua részvételével zajlik majd.



az 

Mozi Könyv

DVD

Végső állomás 5.
INTERCOM

A halált nem lehet megvesztegetni, sosem téved és 
mindig könyörtelenül behajtja, ami neki jár… A Vég-
ső állomás sorozat ötödik részében Sam előérzete 
egy összeomlás előtt álló hídon dolgozó munkáscsa-
pat életét menti meg. A gyanútlan túlélők azonban 
még nem sejtik: csak idő kérdése, hogy amit eredeti-
leg nekik szánt a sors, újból utolérje őket. Hátborzon-
gató horror 3D-ben.
Mozibemutató: 2011. szeptember 8.

S.J. Watson: Mielőtt elalszom
ATHENEUM
Christine minden reggel idegen ágy-
ban ébred fel, egy idegen férfi mel-
lett. Belenéz a tükörbe, és döbbenete tovább 
fokozódik: egy középkorú nő arca néz vissza rá. 
A férfi minden reggel elmagyarázza neki, hogy 
ő Ben, a férje, hogy Christine negyvenkét éves, 
és két évtizeddel ezelőtt elszenvedett balese-
te miatt képtelen megjegyezni az új emléke-
ket. A történet azonban hamar vérbeli thrilleré 
változik.

JÁTÉK!

  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

KultÚrA
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Vágja ki, és küldje vissza címűnkre 
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) 

szeptember 15-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse a S. J. Watson: 

Mielőtt elalszom című könyvét.
Előző számunk nyertese: Elek Gabriella. 

Nyereménye: Kiss Ádám Szütyiő című könyve.

Őrült dilis szerelem
INTERCOM

Cal Weaver (Steve Carell) már mindent megkapott 
az élettől, amit akarhat. Jó munka, szép ház, ara-
nyos gyerekek – méghozzá egykori gimis szerel-
me (Julianne Moore) oldalán. Amikor azonban kide-
rül, hogy a felesége megcsalja és válni akar, hirtelen 
minden átalakul. A szabad estéit egy kocsmában 
tölti, ahol találkozik a nagydumájú Jacobbal (Ryan 
Gosling), aki bevezeti az új élet rejtelmeibe: a csajo-
zás, a férfias ivászatok és a menő öltözködés biro-
dalmába… 
Mozibemutató: 2011. szeptember 1.

Gordon Ramsay: 
Csak könnyedén
ALEXANDRA
A szókimondó stílusáról, valamint 
Michelin-csillagos éttermeiről híres séf legújabb 
könyvében azt osztja meg velünk, hogyan készít-
hetjük el a konyhánkban minden idők legjobb éte-
leit – mégpedig jelentősebb anyagi és fizkai meg-
terhelések nélkül. Gordon Ramsay több mint 100 
receptet állított össze, melyek között találunk 
elegánsat, kifinomultat – de egyszerűt is.
 
Pascal Mercer: 
Éjféli gyors Lisszabonba
ULPIUS HÁZ
Raimund Gregorius berni latintanár 
elhatározza, hogy kilép addigi életéből. Felül az 
első Lisszabonba induló vonatra, poggyászában 
egy könyvvel, amelyre véletlenül akadt rá. A könyv 
Amadeu de Prado portugál orvos és költő-filozó-
fus feljegyzéseit tartalmazza magányról, halálról, 
szerelemről. Gregorius teljesen a könyv és szerző-
je hatása alá kerül, és Lisszabonba érve, akár egy 
detektív, felkutatja Prado családját, szerelmeit, 
barátait és ellenségeit…

MarcoPolo: Costa Del Sol
CORVINA KIADÓ
Andalúzia a tolerancia, az életöröm és 
az érzékiség bölcsője. Az útikönyv szám-
talan hasznos információval és jó ötlettel, fejeze-
tenként részletes térképekkel, kipróbált szállás- és 
étteremajánlatokkal, telefonszámokkal, a megszó-
laláshoz szükséges miniszótárral, kétnyelvű étlap-
pal és sok színes fotóval segíti a Costa Del Solra 
látogatót. 

Csúcshatás
PRO VIDEO 
Eddie Morra sikertelen író élete 
ott tart, ahol a part szakad, 
s még barátnője is elhagyja.  
A teljes reménytelenségből egy 
olyan gyógyszer kísérleti alanya-
ként talál kiutat, mely hatására 
a teljes agykapacitását ki tudja 
használni. E képességek birtoká-
ban sikeres írói karrierje lesz, és 
a tőzsdét is uralja. Ám hamarosan 
kétes szándékú emberekkel és a 
gyógyszer mellékhatásaival is meg 
kell küzdenie.

Rio 
INTERCOM

Azúr, az elkényeztetett házi 
papagáj mindentől ódzkodik, 
ami eltér attól a világtól, amelyben 
él. Furcsa véletlenekkel övezett 
pechszériája során úgy hozza a 
sors, hogy Brazíliában, pontosab-
ban Rio de Janeiróban köt ki, és 
ez a város szöges ellentéte 
a már megszokott kényelmes 
világának. Új barátokkal gyara-
podva küzdi le saját félelmeit, és 
ismer meg egy színes, kalandos 
karneválokkal teli világot. 

A Föld inváziója – 
csata: Los Angeles
INTERCOM

Fejlettebb idegen faj támadja meg 
a Földet, amellyel elsőként Los 
Angeles kerül tűzharcba. Az űrlé-
nyek válogatás nélkül mindenkit 
megölnek, aki útjukba akad. 
A kilátástalannak tűnő csatában 
a tengerészgyalogos egység veze-
tője, Nantz őrmester mégis küzd 
az életben maradásért. Küldeté-
sének tartja a túlélők biztonságba 
helyezését annak ellenére, hogy 
a Földnek valószínűleg vége… 



fejtörő
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A rejtvény megfejtését szeptember 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). 
Augusztusi rejtvényünk helyes megfejtése: GYÖNYÖRŰ KILÁTÁS A MOHERI SZIKLÁKRA. Augusztusi rejtvényünk megfejtői között könyveket és CD-ket sorsoltunk ki. Az augusztusi nyertesek: Papp Györgyné, 
Szeged; Németh Gáborné, Sopron; Piszker Istvánné, Jászberény; Kovács Éva, Szolnok; Gyáfrás Edit, Szeged. Gratulálunk!

Megfejtés: REJTETT SZÁMOK: teknős = 3, fóka = 7, sárkány = 10; FONTOS A SORREND: 1-B, 2-F, 3-I, 4-C, 5-A, 6-H, 7-K, 8-D, 9-G, 10-J, 11-E

REJTETT SZÁMOK
Az állatok mindegyike egy-egy 

számot takar. Az azonos képek 
alatt azonos számok vannak.  
A sorok és oszlopok melletti 

összegek az adott sor, vagy osz-
lop három képe alatt rejtőző szá-
mok összegei. Vajon milyen szám bújik meg a sár-

kány, a teknős és a fóka alatt külön-külön?

MADÁRKIRAKÓ
A képdarabkákból összeállítható a kép jobb oldalán látható madár, sőt, még két 
felesleges mozaikdarabka is akad köztük. Melyek a felesleges képdarabok?

Megfejtés: MADÁRKIRAKÓ:

FONTOS A SORREND!
Néhány papírlapocska került az asztalra. Vajon milyen sor-
rendben tették őket egymásra?



HOrOsZKÓP
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BIKA IV. 21. - V. 20.
Ha nyáron volt szabadságon, akkor még jobban érzi magát a 
bőrében, ám ha ez kimaradt, akkor utazásra még ez a hónap 
is remek lehetőségeket sejtet. Most nyitottabb lesz az új dol-
gokra. Örömét leli benne, ha olyan helyre megy, ahol még nem 
volt, vagy olyan dolgokat fedez fel, amelyek szélesítik látókö-
rét. A Bika hölgyek az étkezésben is kedvet kapnak az újításra.

IKREK V. 21. - VI. 21.
Mintha kicsit megtorpant volna a korábbi hetek nagy lendüle-
te. Nincs ebben semmi rendkívüli, hallgasson inkább a szerve-
zete jelzéseire. Ha teheti, vegyen ki néhány nap szabadságot. 
Alaptermészetétől eltérő módon utazni most nem lesz kedve, de 
olykor még az ön mozgékony lényének is jót tesz a passzív pihe-
nés, netán egy kis lustálkodás.

RÁK VI. 22. - VII. 22.
Szeptember első hetében még mindig elevennek, magabiztos-
nak érzi magát, de a második héten már kisebb feszültségek 
üthetik fel a fejüket. Önnek különösen fontosak az emberi kap-
csolatok, ha tehát ezekben nincs rend, a szervezete akár szo-
rongással, nyugtalansággal is reagálhat. Különösen a hónap 
utolsó hete sejtet jó lehetőséget, hogy szoros emberi kapcsola-
tain belül rendet tegyen.

OROSZLÁN VII. 23. - VIII. 23.
Nehezen viseli el, ha felhánytorgatják a múltban elkövetett 
hibáját, de sikerül fékezni felindultságát és nem lesz vita ebből. 
Szeptember első hetében néha úgy érzi, hogy szerettei bosz-
szantják. Számoljon el magában háromig! Anyagi helyzete jól 
alakul, de ez nem jelenti azt, hogy minden korábbi tervét meg-
valósítja.  A hónap mottója: türelem.

MÉRLEG IX. 24. - X. 22.
Szeptember első hetében valami túl szépnek tűnő ajánla-
tot kínál fel a sors, de legyen elővigyázatos. A jegy szülöt-
tére különösen igaz, hogy döntéseit többször és alaposan 
átgondolja, jól teszi, ha most is így cselekszik. Munkájában 
egy kis megtorpanás lehetséges, nem mennek igazán úgy 
a dolgok, mint ahogyan szeretné. Ha hétvégeken sikerül 
egy kicsit lazítania, rögtön mindent más színben fog látni.

SKORPIÓ X. 24. - XI. 22.
Az ősz első napjaiban a régi, jól ismert maximalizmusával 
veti bele magát a munkába, de hamar szembesülnie kell 
vele, hogy vagy a munkatársai, vagy a körülmények gátol-
ják lendületét. Van néhány nagyszerű ötlete, de ez most 
süket fülekre talál. Ráadásul pénzügyei sem alakulnak úgy, 
ahogyan azt szeretné. Most inkább a lazításnak jött el az 
ideje, nem pedig új ügyek elindításának.

NYILAS XI. 23. - XII. 22.
Egy baráti vita több gondot ró önre, mint amire felkészült. 
Ne vegyen részt túl mélyen olyan dolgokban, amelyek nem 
önre tartoznak, most nem tud békebíró lenni. Szeptember 
első két hetében lesznek napok, amikor több egyedüllétet 
igényel. A hónap második felében többé-kevésbé úgy élhet, 
ahogyan azt a szabadságvágyó énje kívánja.

BAK XII. 23. - I. 20.
Kommunikációs készsége nincs csúcsformában, sőt, egyes 
napokon a szavak inkább csak a félreértések forrásai. Ha 
lehet, kerüljön el minden vitát. A legjobb, amit tehet, ha 
készít egy képzeletbeli leltárt az elmúlt időszak sikereiről 
és kudarcairól. Több dolgot végzett el sikerrel, mint amely-
ben megtorpant. 

VÍZÖNTŐ I. 21. - II. 19.
A szeptember sikerélménnyel toppan be az életébe, amely 
egy régebbi probléma vagy vitás ügy megoldása. Ez derűvel 
és magabiztossággal tölti el. Embertársai most még a szo-
kottnál is jobban fogják keresni a társaságát, mert jó kisu-
gárzásából észrevétlen és akaratlan módon másoknak is 
adni tud.

HALAK II. 20. - III. 20.
Nézzen szembe minden megoldatlan problémával, még 
akkor is, ha ez kezdetben kellemetlen! Hallgasson az ösz-
töneire, mert azok a legjobbat sugallják! Lehet, hogy ehhez 
egy kicsit több egyedüllétre van szüksége. Szeptember 
közepétől már sokkal jobban fogja magát érezni.

KOS III. 21. - IV. 20.
Gondolatban szívesen időzik múltjának egy-egy kedves állo-
másán, amelyet akár szebbnek is láthat, mint valaha, ami-
kor benne élt. Egy dallam, egy fénykép vagy egy illat idéz fel 
szép emlékeket. A hónap második felétől a Vénusz kedve-
ző fényszöge a jegyéhez sokat segít abban, hogy érzelme-
it most úgy mutassa ki környezete felé, ahogyan valóban 
megéli azokat, s ez nagy segítség lesz abban, hogy fontos 
emberi kapcsolatai jól alakuljanak.

SZŰZ VIII. 24. - IX. 22.
Ez a hónap csendes, nyugodt időszakot kínál. Most épp erre van 
szüksége. Kicsit több munkája, vagy hivatalos elintéznivalója lesz, 
mint ahogyan azt tervezte, de könnyedén megküzd vele. Hétvégeken 
több olyan helyre hívják, ahova a lelke mélyén semmi kedve sincs 
elmenni. Kicsit tétovázik, de végül sikerül úgy megoldania a kérdést, 
hogy a „kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon.”

Jennifer Lopez
1969. 07. 24.

Madonna
1958. 08. 16

Egerszegi Krisztina
1974. 08. 16.

Sean Penn
1960. 08. 17. 



ISSOVITS ISTVÁN KÖRÜL 2011-BEN FELGYORSULTAK AZ ESEMÉNYEK: 

AZ ÉV ELSŐ FELÉBEN BALETTISKOLÁT NYITOTT GYERMEKEKNEK, MAJD 

ART BALETT SZÁZHALOMBATTA NÉVEN ÖNÁLLÓ TÁRSULATOT 

SZERVEZETT ABBAN A VÁROSBAN, AHOVA HÁROM ÉVE KÖLTÖZÖTT. 

A SZÁZHALOMBATTAI KULTURÁLIS ÉLET FELPEZSDÍTÉSÉÉRT 

VÉGZETT MUNKÁJA NEM MARADT VISSZHANG NÉLKÜL, 

TÁMOGATÓRA TALÁLT A MOL-BAN.

MODERN KLASSZIKUSOKMODERN KLASSZIKUSOK
ART BALETT

PIllAnAtKÉP
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„AZ TUD IGAZÁN 
JÓL FOGLALKOZNI 

A GYEREKEKKEL, AKI 
TELJESEN ÁTADJA MAGÁT 

A MŰVÉSZETNEK.”

Az EuroPAS-díjas táncművész kötődése a tánchoz 
már az óvodában kezdődött, de mindez akkor telje-
sedett ki, amikor általános iskolás korában a legne-
vesebb mesterektől tanult – akkor még néptáncot. 
Kiemelkedő mozgástechnikájával számos szólóver-
senyt nyert, így egyértelművé vált, hogy – az akkori-
ban még csak kísérleti jelleggel indított – néptánc-
színházi tánc tagozat első évfolyamára felvételizzen 
az Állami Balettintézetbe, ahol aztán professzionális 
táncossá érett. A Madách Színház musicaljeiben állt 
színpadra először, ám akkor még nem is sejthette, 
hogy neves művész balett-táncos lesz.

A kiugrási lehetőség az egyik próbán jött el, amikor 
feltűnt tehetsége a világhírű balett-táncos-koreográ-
fusnak, Markó Ivánnak, aki az akkor alakuló Magyar 
Fesztivál Balett együtteséhez keresett táncosokat. 
A felkérést elfogadta és ennek a társulatnak végül 
15 éven át volt szólótáncosa. A táncművészet mellett 
lehetősége nyílt belekóstolni a táncpedagógusi mun-
kába is, négy éven át tanított a „Mester” által alapí-
tott balettiskolában. Akkori tanítványaival nagy sike-
reket ért el, így az idő múlásával egyre jobban érett 
benne egy balettiskola alapításának a gondolata. 
Issovits István a tanításról alkotott céljai egyértelmű-
ek: „Az tud igazán jól foglalkozni a gyerekekkel, aki 

teljesen átadja magát a művészetnek. Meg kell pró-
bálni átruházni a kis növendékekre mindazt a tudást, 
amit a tanító összegyűjtött az évek során.”
15 év után tehát megpróbálta a saját útját járni: „Egy 
táncművésznek egy idő után két előrelépési lehe-
tősége van: vagy pedagógus lesz belőle vagy saját 
együttest alakít.” E kettőt ötvözte Issovits István az 
idei évben Százhalombattán. Mindez a mai gazdasá-
gi körülmények között egyáltalán nem könnyű, hiszen 
komoly nehézségekkel küzd a kultúra is. „Nagyon 
nagy segítséget jelent, hogy a MOL a táncművészetet 
és a kultúrát még ilyen nehéz helyzetben is támogat-
ja.” Először a balettiskola jött létre, amely a hatalmas 
érdeklődésnek köszönhetően mára már két helyszí-
nen is működik, Százhalombatta mellett Tárnokon is 
várják a táncolni vágyó gyerekeket.  
A következő lépés az Art Balett Százhalombatta meg-
alapítása volt. Ez egy neoklasszikus balettet gyakor-
ló együttes, amely a klasszikus balett elemeit ötvözi 
modern vonásokkal. A társulat tagjai közt megtalál-
hatók István régi kollégái, barátai, valamint a Tánc-
művészeti Főiskolán frissen végzett táncosok is. 
Debütálásuk októberben lesz Százhalombattán, 
melyet novemberben a budapesti bemutató követ 
Nemzeti Táncszínházban. A kétfelvonásos modern 

balettest négy különböző koreográfust takar: 
Lukács András (koreográfus, Harangozó-díjas, 
magántáncos, Bécsi Staatsoper), Vincze Balázs 
(koreográfus, Harangozó-díjas, Pécsi Balett 
igazgatója), Andrea Paolini Merlo (koreográfus, 
magántáncos, Magyar Nemzeti Balett) és Bajári 
Levente (koreográfus, Magyar Nemzeti Balett 
első magántáncosa). „Olyan élményt igyek-
szünk nyújtani táncosaimmal, amely kikapcsol-
ja és feltölti a nézőt. Azt szeretnénk elérni, hogy 
Százhalombatta közönsége egymásra találjon 
a művészettel, a balettal, hogy valóban otthon-
ra leljünk városunkban. Az első és legfontosabb 
szempont a társulat irányításánál a minőség. 
Hiszen csak minőséget szabad bemutatni, csak 
ez az, ami maradandó, amivel továbbvihetjük 
Százhalombatta hírnevét először az országban, 
majd a világban is.” A nem is olyan távoli ter-
vek közt szerepelnek különböző vendégfellé-
pések is, többek közt Győr és Pécs városában, 
de készülnek Mexikóba, Izraelbe és az Egyesült 
Államokba, ám mindez nem jöhetne létre segít-
ség nélkül: „Remélem, megszolgáljuk a belénk 
fektetett bizalmat.”

Tomanicz Éva





PÉldAKÉP

Pásztor Bence családjában komoly hagyománya van 
a kalapácsvetésnek. A nővére is kalapácsvető, így Ben-
ce is egészen fiatal kora óta kijárt a dobópályára, már 
kilenc-tíz évesen elkezdte vetni a kalapácsot – habár 
akkor még senki sem gondolta, hogy valaha 80 méter 
fölé is elhajítja az ötkilós súlyt. Ám szorgalmáról és ren-
díthetetlen akaraterejéről már akkor tanúbizonyságot 
adott, sőt, a siker érdekében kedvenc sportjáról, a fut-
ballról is hajlandó volt lemondani. 

Példaképekben és motivációban sem volt hiány. Egy-
éves volt, amikor 1996-ban, a szintén veszprémi szár-
mazású Kiss Balázs az atlantai olimpián aranyérmet 
nyert kalapácsvetésben. Később, miután nővére, Lévai 
Dóra 2005-ben az ifjúsági világbajnokságon harmadik 
lett, nem volt kérdéses, hogyan tovább. Bence 2007–
2008-ban kezdte el igazán komolyan venni a kalapács-
vetést, ebben nővére mellett édesanyja is mindig támo-
gatta. Többszörös korosztályos magyar bajnok, és 

A NAGY 
   DOBÁS

2009-ben, csupán 14 évesen 
a 16–17 évesek korosztályában vezet-
te a magyar ranglistát. A rengeteg 
edzés és fáradhatatlan munka pedig 
idén érett be igazán: ifjúsági világbajno-
ki címet szerzett, s kétszer megdöntöt-
te a világcsúcsot is. Mindez nem csoda 
azoknak, akik ismerik őt, hiszen Bence 
mottója világos: „Nem azért dolgozom, 
hogy a második helyre álljak fel a dobogón”.
A rendkívüli sportoló júniusban a veszprémi atlétikai 
hármasviadalon dobott 83,92 méterével minden papír-
formát felrúgott, addig ugyanis 80 méter feletti telje-
sítményre a mezőnyben senki sem volt képes. Alig egy 
hónappal később, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivá-
lon (EYOF) 84,41-es dobásával azonban újabb világcsú-
csot állított fel, több mint öt méterrel maga mögé 

„NEM AZÉRT DOLGOZOM, 
HOGY A MÁSODIK HELYRE 
ÁLLJAK FEL A DOBOGÓN”
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A KALAPÁCSVETÉS A VÉRÜNKBEN 
VAN, HISZEN MINDIG JÓK 

VOLTUNK EBBEN A SPORTÁGBAN. 
OLIMPIAI, VILÁG- ÉS EURÓPA-

BAJNOKAINK, MINT NÉMETH IMRE, 
CSERNÁK JÓZSEF, KISS BALÁZS, 
GÉCSEK TIBOR VAGY ÉPP PARS 
KRISZTIÁN MELLETT MOST EGY 
IFJÚ TITÁN NEVÉT IS ÉRDEMES 

MEGJEGYEZNÜNK. 
A MINDÖSSZE 16 ÉVES PÁSZTOR 
BENCÉT MA A LEGJOBB IFJÚSÁGI 

KORÚ KALAPÁCSVETŐNEK TARTJÁK, 
NEMCSAK ITTHON, HANEM 

VILÁGSZERTE IS.

utasítva a második helyezet-
tet. „Valami hajt” – mond-
ja Bence, „de megéri, mert 
nincs annál jobb érzés, 
mint amikor felhangzik 
a Himnusz.” 
Edzője, Zentai Tibor és a 
VEDAC klub nagyon figyelnek 
az ifjú sportolóra, akinek fel-

készülését 2010 óta támogatja a MOL Tehetségtámo-
gató Program. Két világverseny és két világcsúcs után 
Bence végre újra itthon van, s a kicsit lazább edzé-
sek között mesélt a további terveiről. Nagy álma, hogy 
Rióban – huszonegy évesen – részt vegyen az olimpi-
án. Ha töretlen a fejlődése, akkor szép sikerre számít-
hatunk! 

Tóth Patrícia

PÁSZTOR BENCE KALAPÁCSVETŐ

Eredményei
2008: Serdülő Válogatott Viadal 1. hely, Memorijal Asly Kozar 1. hely.
2009: Nemzetközi Balaton Bajnokság 1. hely, Serdülő Válogatott Viadal 1. hely, Serdülő OB 1. hely.
2010: Szombathelyi Dobóverseny 1. hely, Serdülő OB: 3x1. hely. 
2011: Ijúsági és Junior Téli Dobó OB: 1. hely, U18-as nemzetközi válogatott atlétikai verseny, 
Ifjúsági Atlétikai VB: 1. hely, ifjúsági világcsúcs; Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 1. hely világcsúccsal.

Fotó: Stemmer István, Hajráveszprém.hu






