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Kedves Olvasó!
Talán 16 éves lehettem, amikor megvolt az első fesz-
tiválom: Budapest, Pálvölgyi-barlang, Nap-nap feszti-
vál. Az év leghosszabb napján tartották, és igazán old 
school volt. Nem kellett belépőt fizetni, nem voltak 
szponzorok, márkák, csak tiszta zene. De az is milyen! 
Emlékszem, a barlang katlanjához képest annyira közel 
voltak egymáshoz a színpadok, hogy a praktikusan egy-
másba olvadt zenék fülsiketítő, kásás élményt produkál-
tak. Akkor ez persze egyáltalán nem zavart, ahogy most 
sem zavar már, amikorra teljesen átalakult minden. Van 
már belépő, szponzorok, elképesztő profizmus és prog-
ramok, illetve a lehetőségek végtelen tárháza – és per-
sze fesztiválok sokasága. Kis túlzással fesztiválévszak-
nak is nevezhetnénk a nyári hónapokat. Ilyenkor külö-
nös hangulat telepszik a hétköznapokra is, sőt mintha a 
hétfő is olyan szombat estés lenne.
Húsz éve ritkaságszámba ment, ha valaki bringával 
ment bulizni, ma azonban a kerékpár már szinte kötele-
ző kellék. Nem is csoda, hogy hazánk rekordsebesség-
gel tör előre a legnagyobb bringásnemzeteket felsora-
koztató listán. Ezt a MOL is tudja, így több nyári feszti-
válon is bringakölcsönzővel- és tárolóval várja a látoga-
tókat. Címlapszereplőink is a kerékpározás szerelmesei, 
ráadásul az ország ígéretes rockzenészei is. Aki teheti, 
nézze meg őket élőben, előtte azonban olvassák át júni-
usi lapszámunkat, amelyben a gyerekek táborfelkészíté-
sétől a legfontosabb nyári autós tudnivalókig megannyi 
érdekes tartalmat kínálunk.
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Mexikóban bővít a Honda  A mexikói 
Celaya városában két gyárat is épít a Honda. 
A 2014-ben átadásra kerülő üzemben a Fit 
modellek készülnek, míg az egy évvel később 
átadandó másik, 110 millió dolláros gyárban a 
CVT sebességváltók készülnek majd – kezdet-
ben évi 350 ezer darab, majd később ennek 
a duplája.

Dízel kerülhet az MX5-be   A Mazda 
2014-ben mutatja be a világszerte népszerű kis 
kabrió új generációját. Az Alfa Romeóval közö-
sen gyártott modellbe – először a története 
során – akár dízelmotor is kerülhet, ami logikus 
lépés lenne, hiszen nagyon sok pénzt és energi-
át öltek a SkyActiv motorok fejlesztésébe. Ha 
a hír igaz, akkor egy 1,6-os, kb. 130 lóerős erő-
forrás hajthatja majd az MX5-öt.

Közös platformon a Toyota   A világelső 
japán gyártó engedett az idők szavának: TNGA 
(Toyota New Global Architecture) néven 2015-
től bevezeti a modellek alapjául szolgáló egysé-
ges padlólemezt, ami lehetővé teszi, hogy kez-
detben 20-30, majd akár 70-80%-ban közös 
alkatrészek kerüljenek az autókba, ezzel akár 
harmadára csökkentve a gyártási költségeket. 
A megtakarításokat fejlesztésre fogják 
fordítani.

Esőben is láthatunk  Az Intel és a Carnegie 
Mellon egyetem közös fejlesztése megoldást 
jelenthet arra a problémára, hogy esőben és 
havazáskor drasztikusan csökken a látótávol-
ság, mivel a vízcseppek szétszórják és vissza-
verik a fényszórók fényét. Az új eljárásban egy 
számítógép vezérelte projektor bocsátja ki a 
fényt, méghozzá úgy, hogy nem világítja meg 
a zuhanó vízcseppeket.

Öten a világ körül – egy motorral
Több ezer jelentkező közül választotta ki a BMW 
azt az öt motorost, akik egymást váltva egy 
R1200GS nyergében motorozhatták körbe a föl-
det. A német Herbert Unger, a francia Stephane 
Gautronneau, az olasz Alessio Cigolini, a spanyol 
Salvador Echevarria és a brit Stephanie Rowe 
Laosz, Új-Zéland, Dél-Afrika és az Egyesült Álla-
mok érintésével tért vissza Münchenbe, ahol a 
gyár múzeumában már ki is állították az aláírásuk-
kal díszített kétkerekűt.
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Ünnepi Scirocco a milliomosok klubjában 
Közel 40 esztendeje, hogy a Volkswagen 1974-ben bemutatta sportos kupéja, a Scirocco első gene-
rációját, amivel leváltotta a legendás Karmann Ghiát. Az utód nem hozott szégyent elődjére: a Volks-
wagen-családból a formájával, stílusával kicsit mindig is kilógó Scirocco gyorsan népszerű lett. 1992-
ig az első két generációból összesen mintegy 800 ezer darab talált gazdára, majd a 2008-ban újrain-
dított gyártás folytatta a sikersorozatot: a harmadik generációs Scirocco szintén átlépte a 200 ezres 
eladást, így a típus már egymillió fölött jár – amit egy limitált ünne-
pi modellel tesz emlékezetessé a német cég. A feke-
te fényezést (a kilincsek, küszöbök és lökhá-
rítók is így csillognak) két szürke csík 
dobja fel a Scirocco Million 
különkiadásban, míg 
az utastérben a 
narancssárga var-
rások és díszíté-
sek nyújtanak 
kontrasztot.

65 éves lett az angol úr 
A Land Rover születésnapi partit tartott a pati-

nás Packington-birtokon, 
az angol gyártó ugyanis 
65 évvel ezelőtt mutatta be 
a Land Rover első modelljét. 

Az azóta népes család-
dá bővült, és világszerte 
rendkívül nagy népszerű-

ségre szert tett terepjáró tisz-
teletére felvonultatták a histori-

kus elődöket, helikopter hozta 
a tortát, és bemutatták a Land Rover 
LXV Defender SE modellt. A korát 
a nevében hordozó (LXV = 65) modell 
a külön a számára kikevert fekete 
vagy fehér fényezéssel, 16 colos 
könnyűfém keréktárcsákkal és feke-
te bőrbevonatú utastérrel rendelhető 
– amíg a készlet tart.

Ultrakönnyű Audi a nagy találkozóra
Az Audi idén a TT Ultra quattróval készült a szokásos Wörthi-tavi találkozóra. A TTS alapjaira épített gép 

310 lóerős (az alapmodell „csak” 272), 400 Nm a csúcsnyomatéka, 300 kilóval könnyebb, azaz 1111 kilós, így 
4,2 másodperc alatt gyorsul százra, és 280 km/h a végsebessége. Az Ultrába rengeteg szénszálas műanyagot 

(első és hátsó burkolóelemek, tető, B-oszlop, 
kardánalagút) építettek, több helyen magnézi-

ummerevítőket alkalmaztak, a felesleges elekt-
ronikát (ablakemelők, légkondi) 

pedig kidobták.
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BMW M3 
– viszik, mint a cukrot 
Az év végén kifutó M3 kupéra és a kabrióra is 
annyi igénylés érkezett, hogy már az összes, gyár-
tószalagról legördülő modellnek van gazdája. 
Az érdeklődés annak is szólhat, hogy sokan attól 
tartottak, a BMW is áttér a hátsókerék-hajtás-
ról az összkerékhajtásra – az M-részleg vezető-
je azonban mindenkit megnyugtatott: az X5 M 
és az X6 M kivételével ez szóba sem jöhet. Ellen-
ben a jövőben az M-modellekben is megjelenhet-
nek a 300 lóerős, 1,5 literes, háromhengeres tur-
bómotorok.

Több mint egy gyors Turbo
A Porsche némi hatásszünet után végre bemutatta a 911 Turbo válto-
zatát. A motor maradt az eddigi: dupla turbófeltöltéses, 3,8 literes egy-
ség, azonban már az alapkivitel is 20 lóerővel erősebb lett (520 LE), míg 
a Turbo S 560 lovasra erősödött. Maradt a duplakuplungos, hétfokozatú 
PDK automata váltó és az állandó összkerékhajtás is, az aerodinamikát 
azonban tovább javítja, hogy már nemcsak a hátsó légterelő állítja 
magát, hanem az első is, növelve a leszorítóerőt. A Turbo S-hez 
extraként jár még a LED-es fényszóró, a Sports 
Chrono csomag és a kerámia fékrendszer 
is. A Turbók végsebessége 318 km/óra.

Megérkezett 
a fi atalok Hondája!
A Honda bemutatja az új MSX125 modellt, amely 
a szabadidős motorozás terén elsősorban a fiatal 
generáció érdeklődésére számít. Az MSX125 (Mini 
Street X-treme 125) a kis kerekű, szabadidős 
motorkerékpárok tradícióját viszi tovább. 
A modell Thaiföldön készül, kis méretei miatt hihe-
tetlenül jól kezelhető, mégis nagymotoros érzetet 
ad, köszönhetően néhány „normálméretű” részle-
tének. Az MSX125-ös blokkja a már jól bevált és 
gazdaságos 125 cm3-es benzinbefecskendezé-
ses, négyütemű motor továbbfejlesztett változa-
ta, ami így most még gazdaságosabb és egyenle-
tesebb teljesítményleadással rendelkezik. A moto-
rozási élményt egy erős acélcső váz, fordított első 
villa, Monoshock hátsó felfüggesztés, hidrauli-
kus első és hátsó tárcsafékek, könnyű, 12 colos 
keréktárcsák és sportosan vastagított gumik 
teszik teljessé.
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Sportban utazik
Mazda6

A MAzdA Mindig is különleges hAngsúlyt fektetett 
Autói sportosságárA, nincs ez Másként A hArMAdik 

generációs MAzdA6 esetében seM. A középkAtegóriás liMuzin 
neMcsAk kívülről dinAMikus, de igAzi utAzóliMuzinként 

felsőfokú vezetési élMényt is kínál. 

Zoom-zoom és Skyactiv – két szó, amely nemcsak 
hangzásában, de tartalmában is igen távol áll egy-
mástól. Az első a sebesség mámorának önfeledt örö-
mét írja le, míg az utóbbi a rideg csúcstechnikát jelö-
li – a Mazda6 harmadik generációjában ez a kettő 
békésen megfér egymás mellett, hiszen a japán gyár-
tónál az újabb és újabb fejlesztések sohasem csak a 
fogyasztás csökkentését vagy a biztonság növelését 
szolgálták, de a vezetési élmény fokozását is. 

A sportosság tradíciója
A Mazda6 tavaly piacra dobott friss szériája hűen 
folytatja a márka innovációra és sportosságra alapo-

zó hagyományait – a japán gyártó például az elsők 
között karolta fel a Wankel-technológiát. Ennek meg-
felelően a középkategóriás Mazda6 külseje is a dina-
mizmust sugallja: markáns, már-már agresszív front-
rész, hosszú motorháztető, lendületes oldalív és 
kupészerűen lejtő tetővonal határozza meg a sporto-
san elegáns designt. 
Belül már visszafogottabb stílus várja az utazókat, és 
amíg az összeszerelési minőség mindig is a Mazda 
erőssége volt, az új generáció már az anyagválasztás 
terén is nagyot lépett előre. Az első üléseken fejedel-
mi a helykínálat, de a hosszú tengelytávnak köszön-
hetően hátul is kényelmes az utazás. A meredeken 

A Mazda6 harmadik generációjában 
a sebesség mámorának élvezete és 

a rideg csúcstechnológia tökéletesen 
megfér egymás mellett.

autósteszt



Minden szinten…
Magyarországon négy különböző felszereltségi szinten – Emotion, 
Challenge, Attraction és Revolution – kapható a típus. Az alapverzió 
többek között hat légzsákot, menetstabilizátort, visszagurulás-gátlót, 
keréknyomás-ellenőrző rendszert, manuális légkondicionálót, MP3-as, 
USB-s audiorendszert és multifunkciós volánt kínál. A második szint-
től kezdve a klíma már kétzónás automata, illetve a felszereltség bőr 
kormánykereket, 5,8 hüvelykes színes kijelzőt, Bluetooth-rendszert, 
esőszenzort és sebességtartó automatikát is tartalmaz. A legfelsőbb, 
Revolution csomag szinte luxusautót varázsol a Mazda6-ból: ehhez a 
szinthez már 19 hüvelykes könnyűfém keréktárcsa, bőrülés, kulcs nél-
küli nyitás, adaptív tempomat, tolatókamera, 11 hangszórós BOSE 
audio-rendszer és ultrahangos riasztó tartozik. 

MAZDA6
Hosszúság/szélesség/magasság:
  4865/1840/1450 mm
Tengelytáv: 2830 mm
Csomagtér: 489 liter
Motorválaszték:  3 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint: 145-192 LE
Átlagfogyasztás:  4,4–6,4 l/100 km
Alapár:  6 499 900 Ft

MAZDA6-hoz a következő 
kenőanyagot ajánljuk: 

MOL Dynamic 
Gold 5W–30

lejtő tetőív ugyan kicsit szűkös-
sé teszi a fejteret, a nagyvonalú 
lábtér azonban bőségesen kom-
penzálja mindezt. A jól pakolha-
tó csomagtér is hozza a kate-
gória átlagát, a sportos design 
így összességében nem megy a 
praktikum kárára. 

Környezettudatos Zoom-zoom
A Mazda6 egyik fontos tartozéka a Smart City Brake 
Support (SCBS): a biztonságtechnológiai rendszer 
lézerszenzor segítségével térképezi fel az autó előt-
ti teret, és 30 km/órás sebességig automatikusan 
beavatkozik, ha úgy érzékeli, hogy a sofőr reakcióhiá-
nya miatt elkerülhetetlenné válik a ráfutásos baleset.
Ennek ellenére a Mazda6 megmaradt sofőrközpontú 
élményautónak – éppen ezért például a kézifék sem 
elektronikus. A dinamikus haladásban a kitűnő futó-
mű is partner, ráadásul a japán limuzin nemcsak sta-
bil, de a feszes hangolás és a nagy kerekek ellené-
re is kényelmesen egyengeti ki az úthibákat. Az ötta-
gú motorcsalád mindegyik tagja meggyőző vezetési 
élményt kínál, miközben az átlagfogyasztás kategó-
riájában az egyik legalacsonyabb: a 150, illetve 175 
lóerős verzióban kapható 2.2 literes dízelmotor pél-
dául bármiféle adalékanyag használata nélkül telje-
síti az Euro 6-os szabványokat, de a 2.0 literes (145 

vagy 165 lóerős), illetve a 192 lovas, 2.5 literes ben-
zines erőforrás sem a nagy étvágyáról híres.
A titok nyitja a Skyactiv fejlesztési filozófia, amelynek 
lényege, hogy már az autó tervezésének kezdetekor 
mindent annak vetnek alá, hogy növeljék a belső égé-
sű motorok hatékonyságát. Ennek megfelelően az 
új Mazda6 alapváltozata mindössze 1300 kilogram-
mot nyom. Egy másik technikai újítás az i-Eloop ener-
gia-visszatápláló fékrendszer, amely a fékezési ener-
gia felhasználása révén mintegy 10 százalékkal csök-
kenti az üzemanyag-fogyasztást. A fékrendszer kon-
denzátora ugyanis nagy mennyiségben képes tárolni 
a mozgási energiából nyert áramot, amit aztán a klí-
maberendezés, az audioberendezés és számos más 
elektromos részegység működtetésére használ fel. 
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Mozgalmas tavasz a MOL-csapatnál
Remek eredményekkel zárták a tavaszt a MOL támogatását élvező sportkiválóságok. 

A MOL támogatottjai közül Kovács Katalin, Kozák Danuta, 
Vajda Attila és a fiatal tehetség Kárász Anna, valamint 

Takács Kincső is dobogóra állhatott a szegedi Kajak-Kenu 
Világkupán, az év első „bemelegítő” világversenyén. Mellet-

tük a  többi magyar sportoló is igen jól szerepelt: a májusi 
összecsapáson Magyarország 18 érmet – hat arany-, nyolc 

ezüst- és négy bronzérem – szerzett.

A Videoton FC a labdarúgó OTP Bank Liga április 27-i 
rangadóján visszavágott a Fradinak a Ligakupa-dön-
tőért, majd az MTK csapatát is megverte. A május 
18-i Kaposvár elleni győzelem után a csapat meg-
erősítette második 
helyét az NB 1-es 
tabellán, aminek 
megőrzése esetén 
a csapat indulhat az 
Európa Liga selejte-
zőjében.

Michelisz Norbert május 5-i WTCC-s magyar futamát hatalmas 
érdeklődés kísérte, miután tavaly itt, a Hungaroringen elsőnek ért 
célba. Idén a Hungaroringen a Zengő Motorsport pilótája második 
helyezettként léphetett a dobogóra, míg a május 18–19-i Osztrák 

Nagydíj állórajtos futamán a harmadik helyet sikerült megszereznie.

Babos Tímea április végén 
Mandy Minellával páros-
ban nyert a marokkói WTA-
tornán, majd a május 
11–12-i hétvégén a johan-
nesburgi ITF-versenyen 
egyéniben is győzedelmes-
kedett, pályafutása 10. 
ITF-tornagyőzelmét arat-
va ezzel.

Szilágyi Áron a kardozók athéni egyéni 
világkupaversenyén szerzett aranyérmet ápri-

lis 27-én, majd egy hét-
tel később Chichagóban 

ismét dobogóra állhatott, 
ezüstérmesként. A jelenle-

gi legjobb magyar kardví-
vó eddig három bronz- egy 

ezüst- és egy aranyérmet 
szerzett az idei világkupák 

egyéni versenyében.
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Indul a szezon a vízimentőknél
A nyári szünet első napjától, június 15-től teljes készültséggel 
várja a fürdőzőket a Vízimentők Magyarországi Szakszolgála-
ta Egyesület. A jelenleg nyolc megyében, összesen közel hatvan 
helyen jelen lévő szolgálat vízimentői a megalakulás óta közel 
3000 embert mentettek már ki hazánk vizeiből. A csapat idén 
is hét mentőhajóval, éjjel-nappal működő diszpécserszolgálattal 
és készenléti búvárszolgálattal igyekszik megelőzni a bajt. Nem-
csak a strandokon találkozhatunk velük, hiszen biztosítják majd 
a legnagyobb vízközeli rendezvényeket is, mint a Sziget Fesztivál, 
a Kékszalag vitorlásverseny vagy az Nyíltvízi Úszó Európa Kupa.

A kémia olimpikonjai
A természettudományokban jeleskedő fiataloknak évről évre rendeznek „ötkarikás” játé-

kokat, ahol mi, magyarok is az éremtábla előkelő helyén állunk. Legutóbb április végén, 
az üzbegisztáni Nemzetközi Mengyelejev Diákolimpián a MOL Tehetségtámogató Prog-
ramnak köszönhetően négy fiatal is képviselhette hazánkat. A 118 résztvevő közül leg-
magasabb pontszámával Sályi Gergő (a képen bal oldalon) nyerte meg az aranyérmet, 

míg társai ezüst- és bronzérmet szereztek. A kémiaversenyen nemcsak elméleti és labo-
ratóriumi feladatokkal kellett megküzdeniük a diákoknak, hanem az angol nyelvvel is. 

A komoly munka mellett azonban kiváló volt a hangulat is, a különböző nemzetiségű fia-
talok baráti, szakmai kapcsolatokat építettek, és a fogadó ország is igyekezett a vendé-

gek kedvében járni. „A több mint egyhetes verseny alatt gazdag programot szerveztek 
nekünk, főként Üzbegisztán fővárosában, Taskentben voltunk. Meglepett, hogy milyen 
szép zöld, parkos város. De eljutottunk Szamarkandba is, nagy élmény volt látni a régi 

emlékeket” – számolt be az aranyérmes Sályi Gergő.



„MI ÚGY VÁRJUK 
A SÜLT GALAMBOT, 

HOGY MÁR MEG 
VAN NEKI TERÍTVE.”
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a bicikli
Kedvenc Kedvenc 

 INTIM TORNA ILLEGÁL

CÍmlaPsztORI

AZ INTIM TORNA ILLEGÁL EGYÜTTES VILLÁMKARRIERT FUTOTT BE 
A MAGYAR POPZENÉBEN. EGYIK LEGISMERTEBB SZÁMUK 

A BICIKLIJÜKRŐL SZÓL, ÍGY KÉZENFEKVŐ VOLT, HOGY ŐK LEGYENEK 
A MOL BRINGAPROGRAM REKLÁMARCAI. A ZENEKAR ÉNEKES-GITÁROSÁVAL, 

DOROGI PÉTERREL ÉS BASSZUSGITÁROSÁVAL, KISS SÁNDORRAL 
BESZÉLGETTÜNK – MÁR AMIKOR SZÓHOZ JUTOTTUNK A NEVETÉSTŐL.
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„MIND A NÉGYEN NAGY 
BRINGÁSOK VAGYUNK. 

TÉLEN, PERSZE, MARAD 
A TÖMEGKÖZLEKEDÉS, 
DE SZENVEDÉLYESEN 

SZERETÜNK BICIKLIZNI.”

S&L.: Két perce ülünk itt a bisztróban, de vagy 
nyolcan minimum ideköszöntek. A hétköznapokban 
milyen jeleit tapasztaljátok a sikernek?
Dorogi Péter: Ha bemegyek a kislányom, Panka isko-
lájába, a másodikosok-harmadikosok sorban éneke-
lik a dalainkat. Panka szerint egyébként apa foglalko-
zása: rocksztár. Jó belegondolni, hogy az ő korosztá-
lya mi zenénken nő fel, és később ránk fog nosztalgi-
ával visszagondolni. 
S&L.: A gyerekek nem tesznek fel zavarba ejtő kér-
déseket a zenekar nevével kapcsolatban?
D. P.: Érdekes, de nem. Nekik még annyira magától 
értetődő minden, hogy a legelvontabb dalszöveget, 
zenekarnevet is elfogadják úgy, ahogy van. 
S&L.: Mondjuk, fura képzettársításokért nem kell a 
szomszédba mennetek…
Kiss Sándor: Nemrég a Nyugatinál parkoltam, és épp 
a parkolócédulámmal mentem visszafelé az autóm-
hoz, amikor látom, hogy épp előtte áll a parkolóőr. 
Végigmért, elmosolyodott, és azt mondta: jól van, 
főnök, rendben vagyunk. Vágjál lyukat a kádba! 
S&L.: Ha már az idézeteknél tartunk: tényleg a bicik-
litek a kedvenc mindenetek?
K. S.: Mind a négyen nagy bringások vagyunk. Télen, 
persze, marad a tömegközlekedés, de szenvedélye-
sen szeretünk biciklizni. 
S&L.: A buszon viszont olyan szép dalszövegeket 
lehet írni, mint a Nézz rám a buszon.
D. P.: És „egymásra borulunk majd egy hajtűkanyar-
ban”. Ez tényleg egy buszozás alatt jutott eszembe!
S&L.: Sokat finomítgattok egy-egy dalszövegen, mie-
lőtt véglegessé válik?
D. P.: Alapvetően nem vagyunk túlagyalós zenekar. 
A dalainkat akár írhattad volna te is, ő is, más is – 

épp ez a szép bennük, ezért olyan könnyen megje-
gyezhetőek.
S&L.: Már-már szlogenszerű sorokkal, amiket lépten-
nyomon idéznek.
K. S.: Látod, amikor az első lemezünkre megírtuk a 
Kedvenc mindenem című számot, nem gondoltuk, 
hogy a refrén első sora egyszer majd szlogenné válik, 
de nagyon örülünk, hogy a MOL bringaprogram jel-
mondataként egy ilyen szimpatikus ügyet népszerű-
sít – és ez nem csak afféle hivatalos maszlag.

D. P.: A szövegeinkben, az életstílusunkkal is azt hir-
detjük: mindenki éljen úgy, ahogy jólesik neki. Sokan 
nem vágynak arra, hogy egy luxusautó álljon a gará-
zsukban, mert egyszerűen imádnak biciklizni. Nagyon 
dicséretesnek tartom, hogy a MOL segíti őket – ez 
összeegyeztethető a zenekar filozófiájával is. 
S&L.: Fotózások, plakátok, promóciók – hogyan fér 
ez össze a lazasággal?

K. S.: Mi egy tornacipős zenekar vagyunk, és az is 
maradunk. Nem azért fogadjuk el a szponzorok segít-
ségét, mert telket vagy autót akarunk vásárolni, 
hanem azért, hogy még többet adhassunk a közön-
ségünknek. Mindent visszaforgatunk a produkcióba, 
hogy egyre jobb és komplexebb legyen.
S&L.: Tényleg ennyire komolyan veszitek a rajongó-
itokat?
K. S.: Pont a minap beszélgettünk arról egy másik 
együttessel, hogy – bár közhelyesen hangzik, de – 
ez óriási felelősség. Minél többen kíváncsiak ránk, 
annál nagyobb. Emiatt nem tehetjük meg a közönsé-
günkkel, hogy hülyeségeket csinálunk, vagy félvállról 
vesszük a dolgokat.
S&L.: Az arculatra, a fellépőruhákra, a logóra is külö-
nösen odafigyeltek. Van olyan jelmez, amit nem vál-
lalnátok be a színpadon?
K. S.: Az elejétől ugyanazzal a stylisttal dolgozunk, ő 
pontosan tudja, mit vállalunk be, mi a ruhák üzene-
te és célja, maximálisan megbízunk benne. Én bármit 
bevállalok egyébként, ami a zenekar érdekeit szolgál-
ja, pedig elhiheted, egy este hat órai koncerten egy 
fesztiválon, a reflektorok alatt elég kényelmetlen tud 
lenni a porondmesterkabát.
D. P.: Jó kis napsütés, kánikula…
K. S.: Itt mutatkozik meg az, hogy a megjelenésünk 
is a produkció része: akkor se veszem le a hatodik 
számig a kabátot, ha elájulok. A közönség ugyan-
azt az élményt szeretné átélni egy augusztusi feszti-
válon, mint egy januári születésnapi koncerten vagy 
egy őszi bulin. Ugyanazt kell nyújtanunk, és ennek a 
fellépőruha, a molinó, a látvány is a részét képezi.
D. P.: Én, mondjuk, odafigyelek, hogy csak olyat 
vegyek fel, ami jól áll nekem. (nevet)



CÍmlaPsztORI

 2013. június | stílus&lendület | 13

Ha
j: 

Sá
nt

a 
Zo

ltá
n 

Kr
is

zt
iá

n,
 s

m
in

k:
 Ip

ac
s 

Sz
ilv

ia
. K

ös
zö

ne
t a

 h
el

ys
zín

ér
t a

z A
38

 h
aj

ón
ak

.

S&L.: Ezért lépsz fel meztelenül.
D. P.: Hát, ebből már nem tudok jól kijönni, ugye?
S&L.: Na jó, guruljunk kicsit vissza az eredeti 
témánkhoz: emlékeztek még az első bringátokra?
Egyszerre: Persze!
D. P.: Hogy is felejthetném el? Tudod, mi sosem vol-
tunk túl gazdagok, sokáig nem is volt biciklink egyál-
talán, de – mint minden gyerek akkoriban – én ret-
tenetesen vágytam egy BMX-re. Egyszer aztán, úgy 
nyolcéves koromban a bátyám bedobott egy húszast 
egy félkarú rablóba, és csodák csodájára, nyert egy 
csomó pénzt. A nyereményből vett magának egy 
koskormányos versenybiciklit, nekem meg egy úgy-
nevezett PMX-et, ami nagyon hasonlított a BMX-re. 
Tizenéves koromig jártam vele, aztán megörököltem 
a versenybiciklit – amit a mai napig használok! 
S&L.: Ez most komoly?
D. P.: Teljesen. Felújíttattam, nem hinnéd el, ha lát-
nád, hogy mennyi idős.
K. S.: Természetesen az én vágyam is egy BMX volt, 
de mivel elérhetetlennek tűnt, nagyon szerettem vol-
na egy kempingbiciklit, mivel azt köztudomásúlag át 
lehetett alakítani krosszbicajjá. Amikor aztán kap-
tam egyet, apám nem engedte, hogy nekiessek – ele-
inte csak a sárvédőket szedhettem le róla. Hamaro-
san kiderült, miért: apám ugyanis, aki autószerelő 
volt, elment az áruházba, ahol a szabadidőosztályon 
egyetlenegy BMX volt. Bekérezkedett a kirakatba, 
pontról pontra lemérte a biciklit, majd otthon átala-
kította az én kis kempingemet BMX-szé. A mai napig 
megvan a padláson, a világ minden kincséért sem 
adnám senkinek.
D. P.: Balatonföldváron nőttem fel, akkoriban egész 
más volt minden, például a forgalom: ahogy befeje-
ződött a suli, már pattantunk is a bringára, estig be 
sem lehetett vakarni bennünket az útról. De a szü-
leink tudták, hogy minden rendben van velünk, nem 
kellett félteniük bennünket.
K. S.: Nálunk ugyanez volt a helyzet. Annyit bicajoz-
tunk, hogy a végén egészen extrém mutatványokra 
voltam már képes. Egy keréken bárhová elmentem: 
fogadásokat kötöttünk, hogy, mondjuk, meg tudom-e 
kerülni a templomot. A tét egy literes kóla volt, hát 
azért kétszer is megkerültem volna! Apám később – 
mondván, hogy az egykerekezés nem a bicikli rendel-
tetésszerű használata – szerzett valahonnan egy iga-
zi egykerekűt. Na, azon már nem ment olyan könnyen 
a vagánykodás, bár fal mellett egész jó voltam…

D. P.: Én arra emlékszem, hogy egyszer megkérdez-
tem a nagyobb fiúktól, hogy kell azt megoldani, hogy 
a fék nagyon fogjon. De úgy istenigazából. Azt mond-
ták, csirizt kell csinálni, és azzal bekenni körbe a 
kereket – gondolkodás nélkül teljesítettem a felada-
tot. Eleinte nem is volt gond, ám a csiriz pont akkor-
ra száradt meg, amikor egy óriási emelkedő tetejére 
értem. Behúztam a féket, és konkrétan abban a pilla-
natban megálltam a tetőn, majd fejjel előre lezuhan-
tam az emelkedő aljára. Páff.
K. S.: Fejre? Ezt még nem is mesélted!
D. P.: Fejre. Biztos ekkor dőlt el, hogy zenész leszek. 
(nevet) Egyébként még két balesetem volt, tessék, 
meg is tudom mutatni a sebhelyeket a térdemen. 
Ebből is látszik, hogy soha semmi nem tántoríthatott 
el a biciklizéstől.
S&L.: Na jó, ne folytassuk, mert a végén valamelyik 
baleseti sebészet reklámarcainak kérnek fel benne-
teket.
K. S.: Szerintem az nagyon jól menne nekünk.
D. P.: „A mi gézünk a legjobb a világon! Kezeltesse 
magát nálunk!”
S&L.: Váltsunk egy kicsit komolyabb témára! Meg-
alakulása óta figyelem az Intim Torna Illegált: szinte 
fénysebességgel történik minden a zenekarral. Töre-
dékidő alatt, mint ahogy az megszokott a hazai pop-
szakmában. Miközben a színpadon és így, beszél-
getés közben sugárzik rólatok a lazaság, azt látom, 
hogy a zenekari ügyek precízen és tudatosan szerve-
zettek. Nem áll túl távol ez a kettő egymástól?
K. S.: A szervezettség teszi lehetővé, hogy ha az 
ember felmegy a színpadra, az történjen, amit akar. 
Szoktak ránk legyinteni, hogy nektek könnyű, ti csak 
kiálltok, és máris megvan a hangulat – de ez épp 
azért van így, mert a háttérben minden alaposan 
meg van szervezve. Át kell gondolni, hol akarunk tar-
tani egy, kettő, öt, tíz év múlva, és az alapján beosz-
tani a teendőinket.
D. P.: Nagyon sokat kell tenni azért, hogy a tíz másod-
perc alatt megálmodott ötletek meg is valósuljanak. 
K. S.: Peti például épp az előbb adott elő egy tízmillió 
dolláros videoklipötletet, míg ideértünk az interjúra. 
D. P.: A második mondatnál persze már én magam is 
röhögtem, de szerintem az álmodozásra és a szervezés-
re egyaránt szükség van. Fizikailag is karban kell tarta-
nunk magunkat, hogy bírjuk a tempót – itt jön be újra a 
képbe például a biciklizés. Emellett én igyekszem min-
den nap egy órát futni, hogy jó kondiban legyek.
K. S.: Khm…  
D. P.: Na jó, ha nem is minden nap, de amikor csak 
időt tudok rá szakítani. Ami pedig ugyanilyen fontos: 
próba, próba, próba. Ezt mi tényleg nagyon komolyan 
vesszük. A színpadon nem lehetünk azzal elfoglalva, 
hogy jaj, most akkor milyen akkordot is kell lefogni. 
K. S.: A biztos tudás és a jól szervezettség teszi lehe-
tővé, hogy a koncerteken már csak a közönségre 
koncentrálhassunk.
D. P.: Úgy is mondhatnám: mi úgy várjuk a sült galam-
bot, hogy már meg van neki terítve.
K. S.: Wow.
D. P.: Tudom. Ezt nagyon szépen mondtam.

Csepelyi Adrienn
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Kiss Sándor
Nádasdi János

NÉVJEGY
Az Intim Torna Illegált 2010-ben alapította a Kis-
tehén Tánczenekarból kilépő négy zenész: Doro-
gi Péter (ének, gitár), Kiss Sándor (basszusgitár, 
ének), Gálos Ádám (dob) és Nádasdi János (ütő-
hangszerek). Első lemezük, a 2010-es Cirkusz óri-
ási sikert aratott, népszerűségük azóta egyre csak 
nő. Második albumuk tavaly jelent meg Kísérlet 
címmel, s az idei fesztiválszezonban is egymást 
érik koncertjeik. Kedvenc mindenem című számuk 
arról tanúskodik, hogy a biciklizés náluk életforma, 
épp ezért lettek ők a MOL bringaprogram arcai.



hA Az Autót közvetlen nApsugárzás 
éri, A belső tér percenként 1 oc-ot 

eMelkedhet, így rövid idő AlAtt 
30 oc-ról Akár 70 oc-rA is nőhet 

A belső hőMérséklet. 

Hőségriadó
szezon vAn. Aki csAk teheti, nyArAlni Megy. sokAn AutóvAl, 

gyerekekkel, nAgyszülőkkel, házi kedvencekkel indulnAk útnAk. 
hogy Mindenki épségben és egészségben célhoz érjen, A hőségre, 

illetve A fedélzeten utAzók biztonságárA is odA kell figyelni.

A nyári túrák elengedhetetlen kellékei: napszem-
üveg, sok folyadék, némi ropogtatnivaló és nyugta-
tó, de nem altató zene. Továbbá, ha van, a légkondi-
cionáló berendezést állítsuk be úgy, hogy mindenkit 
a lehető legegyenletesebben és legkíméletesebben 
érje a hűvös – de nem túl hideg! – levegő. Kánikulá-
ban nem érdemes spórolni a légkondival, egyes szak-
értők szerint ugyanis egy túlhevült autó vezetésével 
hasonló kockázatot vállalunk, mintha ittasan ülnénk 
a volán mögé. Ha utazásunk során pihenőt tartunk – 
ami nagy melegben kifejezetten javallott –, igyekez-
zünk árnyékba állni, s a szélvédőt rövidebb megállás 
esetén is takarjuk el autófóliával, ami lassítja a belső 
tér átmelegedését.

Úton, útfélen
A gyermekeket és az időseket a közvetlen napsütés-
től árnyékolással, a hőségtől pedig résre engedett abla-
kokkal lehet leginkább védeni. Mindig legyen kéznél 
víz, a gyerek átizzadt ruhája helyett másik, a nagyinál a 
gyógyszerei, és legalább kétóránként közbe kell iktat-
ni pihenőt, lehetőleg naptól védett helyen. Előfordul-
hat azonban, hogy valamennyi elővigyázatossági lépés 
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ellenére is rosszul lesz valaki, esetleg úgynevezett 
hőkollapszus következik be, ami a magas külső hőmér-
sékletre adott ájulásos reakció. Ilyen esetben az ájultat 
hűs, levegőjárta helyre kell vinni, lábait enyhén felpol-
colni, lazítani a ruháján, és ha magához tért, vizet adni 
neki. Amennyiben ez sem segít, s az eszméletvesztés 
negyed óránál tovább tart, azonnal hívjunk orvost. 

Kutya a parkoló autóban
Előfordulhat, hogy kedvencünket egy-két órára kény-
telenek vagyunk az autóban hagyni. Ilyenkor sokat 
segíthetnek az ablaküvegre belülről feltehető árnyé-
kolók, az 1-2 centire leengedett ablakok, a hideg ivó-
víz, s ügyeljünk rá, hogy a parkolóhelyen az autó 
árnyékban legyen, és ez ne is változzék meg a gaz-
di visszatéréséig. Ha nyaralni megyünk, készüljünk 
rá, hogy egyes nagyvárosok rendőrei vagy a parkoló-
kat felügyelők – kimondottan állatvédelmi indíttatás-
ból – feltörik a parkoló autót, ha egy járókelő jelenti 
nekik, hogy magára hagyott kutya tartózkodik benne, 
melynek a viselkedése szemlátomást zavart. 
Az egész mentőakció költsége természetesen az állat 
egészségét veszélyeztető autótulajdonost érinti.

NatÚRa

Állatbarát autózás
Kedvenceink szállítására vonatkozóan legfeljebb 
néhány KRESZ-előírás adhat támpontot. Azok is 
inkább poggyászként veszik számításba őket, 
annyiban jogosan, hogy baleset esetén már egy 
10-15 kilós kisállat is komoly sérüléseket okozhat 
(és persze szenvedhet el), ha tehetetlenül repked 
az utastérben. 

Így szállítsuk:
•Kisebb testű kutyát, macskát hordkosárban a 
legpraktikusabb szállítani. 

•Ennek keressünk olyan helyet, ahonnan egy 
hirtelen és erős lassítás során sem tud elmoz-
dulni. 

•Nagyobb méretű ebek esetén a hátsó ülés, 
illetve lábtér a legkézenfekvőbb utazóhely. 

•A pórázt minimális hosszra engedve a hátsó 
biztonsági övre ajánlott kötni.

•A nyakörvet cseréljük hámra, amely ütközésnél 
egyenletesebben osztja el a testre ható erőket. 

•Válasszunk kifejezetten állatok számára ter-
vezett biztonsági hevedert, közülük a minimális 
mozgást engedő felszerelések a jók. 

•A letekert ablakon kilógó kutyafej csak látvány-
ra jópofa, szinte biztos ugyanis, hogy az érzékeny 
orr és szem megbetegedését hozza magával, 
ezért kerüljük az ilyesfajta utaztatást.



KÖzleKedés

Hozzánk hasonlóan az autónk is hűsítőre vágyik a leg-
nagyobb forróságban. A hűtőfolyadékot futásteljesít-
ménytől függetlenül két-három évente érdemes cse-
rélni. A csere dátumára pedig különösen oda kell 
figyelni, mert a motor működése során a hűtővízben 
lévő kémiai anyagok bomlásnak indulnak, melynek 
következtében járművünk hűtőrendszere is rozsdáso-
dásnak indulhat. 
Az autó felkészítésének további fontos mozzanata, 
hogy a téli havat, jeget és fagyot túlélt szélvédőmo-
só lapátokat újakra cseréljük, valamint a tartályt nyá-

ri szélvédőmosó folyadékkal töltjük fel. A nyári szél-
védőmosók speciális adalékanyaguk révén hatékony, 
zsíroldó és bogároldó hatással bírnak, így gyorsan fel-
oldják és eltávolítják a szélvédőre tapadt rovar-, olaj-, 
szilikon- és egyéb szennyeződéseket, ezáltal növelik 
a gépjárművezetés biztonságát. 
Nyáron a heves esőzések és a viharok sem elképzel-
hetetlenek. Ha az abroncsok bordázata nem megfe-
lelő, az könnyen veszélyes közlekedési helyzetekhez 
vezethet a csúszós utakon. A gumik ellenőrzésénél 
fontos arra is odafigyelni, hogy a kerekekben 
a nyomás az autó előírása szerinti legyen. Az ala-
csony nyomású gumik növelik az üzemanyag-fogyasz-
tást, míg a nagy nyomás nem megfelelő tapadást 
eredményezhet.
Amint egyre melegebb az időjárás, úgy nyúlnak egyre 
többen az autóban a klímagombhoz. Akinek van lég-
kondicionáló berendezés az autójában, biztosan talál-
kozott már azzal a szituációval, 
amikor hosszú idő után először 
kapcsolja be a klímáját, és az 

Hozzuk formába 
         az autónkat!

A NYÁRI FORRÓSÁG ÉS A HOSSZÚ UTAZÁSOK KOMOLYAN IGÉNYBE VESZIK 
A JÁRMŰVEKET, AMI JELENTŐSEN NÖVELHETI AZ AUTÓ ÜZEMANYAG-

FOGYASZTÁSÁT, SŐT KÉSŐBB AKÁR SÚLYOSABB PROBLÉMÁKHOZ IS VEZETHET. 
AZ ÉVSZAK ELEJÉN MÉG ÉPPEN IDŐBEN VAGYUNK, HOGY NÉHÁNY JÓ TANÁCSOT 

MEGFOGADVA AUTÓNKAT KÍVÜL-BELÜL FELKÉSZÍTSÜK A NYÁRRA. 

EVOX: 
nanotechnológia 

a MOL-tól
A kellemes illatokban kapható (alma, narancs) EVOX 

nyári szélvédőmosó folyadékok extra bogároldó hatás-
sal rendelkeznek. A nanotechnológiának köszönhető-

en ragyogó tisztává varázsolják a szélvédőt – biztonsá-
gos vezetési élményt garantálva. A nanotechnológiával 
készült szélvédőmosó gyors, csíkmentes tisztítást biz-

tosít, könnyedén távolítja el a szélvédőre rakódott szeny-
nyeződéseket, mint port, rovarokat, valamint az olaj- 
és a szilikonmaradványokat. A nanotechnológia által 

vékony filmréteg képződik a szélvédőn, így taszító 
hatással rendelkezik, vízlepergető, szennytaszító, nem 

ragad meg rajta a por, bogár és egyéb szennyeződés.

rossz szaggal árasztja el az utasteret. Éppen ezért 
a klímaberendezés pollenszűrőjét évente kétszer cél-
szerű cserélni, hiszen a koszos szűrő allergiát és lég-
zőszervi megbetegedéseket okozó gombák és bakté-
riumok elterjedését is okozhatja. A kellemetlen sza-
gok elkerülése érdekében pedig a rendszeres fertőt-
lenítés ajánlott.
Hosszabb utazás előtt ne feledkezzünk meg a 
motorolajszint-ellenőrzésről sem, hiszen a motorolaj 
rendkívül fontos szerepet játszik a járművek teljesít-
ményében és üzemanyag-fogyasztásában. A rendsze-
resen alacsony olajtöltettel járó motorok élettartama 
jelentősen csökkenhet, anélkül, hogy erről a vezető-
nek tudomása lenne. Azoknál a gépkocsiknál, ame-
lyek nem rendelkeznek elektronikus motorolajszint-
ellenőrző berendezéssel, javasolt az olajszint-ellenőr-
zést 2000 kilométerenként, vagy háromhavonta elvé-
gezni. A MOL töltőállomásain dolgozó munkatársak 
azonban mind a motorolajszint-ellenőrzésben, mind 
pedig a megfelelő motorolaj kiválasztásában szak-
szerű segítséget tudnak nyújtani.



hogyAn készüljünk A táborozásrA?

Az első igazi
életmód
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kaland
hurrá, itt A nyár! júniusbAn gondolkodás nélkül süllyesztik 
el szekrényük Mélyére Az iskolAtáskát és Az összes tAnkönyvet 
Még Az egyébként eMinens kisdiákok is. június 15-től kirobbAn 
A szünet, és A szülőknek Milliárdnyi ötletet kell betárAzniuk, 

Mi is legyen A srácokkAl, Miután Az A bizonyos 
v betű is felkerült A táblárA. 

Fotó: pixelmagic.hu

Nem kis feladat ez, hiszen a sulikezdésig – ami idén 
szeptember 2-án lesz esedékes – két és fél hónap-
nyi „értelmes” időtöltésről kell gondoskodni. Szeren-
csére rengeteg intézmény készül napközivel a nyári 
hónapokra is, így nem maradnak felügyelet nélkül a 
kis rosszcsontok akkor sem, ha a szülők dolgoznak, 
és a nagyiék sem tudnak bevállalni egy egész évszak-
nyi gyerekfelvigyázást. Azonban amikor az anyukájuk 
szoknyájától picit távolabb kerülnek a kicsik, már fel-
merülhet a táborozás lehetősége is. Mi alapján dönt-
sük el, elég nagy-e már hozzá gyermekünk, milyen 
típust válasszunk, vagy mit tegyünk honvágy esetén? 
Következzenek a legfontosabb szempontok, amelye-
ket figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy gyermeke-
ink felnőtt korukban is szívesen gondoljanak vissza 
az első igazi, önálló kalandjukra.

Táborérettség
A tábor- és az iskolaérettség olyannyira összefüggő 
fogalmak, hogy a szakértők iskoláskor alatt nem is 
ajánlják az ottalvós táborozást. Érdemes bevetnünk 
a fokozatosság elvét, próbálkozzunk először rövidebb 
pizsipartikkal! 3-4 éves kor körül már érdemes egy-
két éjszakára a nagyszülőkre, rokonokra bízni ovisun-
kat, nagycsoport környékén pedig jöhetnek a napkö-
zis, avagy hazamenős táborok. Ezek szuper felkészí-
tők, hiszen egész napos mókázást biztosítanak leg-
többször még ismeretlen gyerekekkel és felvigyá-
zókkal, a szülői jóéjtpuszi és a saját ágyikóban alvás 
megnyugtató tudatával kiegészítve. Első hosszabb, 
ottalvós táborba akkor indítsuk csak útnak őket, ha 
már többször is töltöttek egyszerre hosszabb időt, 
minimum néhány napot távol a szülőktől.

Honvágy
Az itthon maradt szülők legnagyobb félelme, hogy 
csemetéjük nap mint nap a telefonba zokogja, meny-
nyire hiányzik neki anya, apa és a Morzsi kutya, rosz-
szabb esetben pedig azt is, hogy mennyire nem érzi 
jól magát a táborban. Ilyenkor a megérzéseinkre kell 
hagyatkoznunk, és mérlegelni, vajon ez csak egy kis 
kezdeti duzzogás, „műbalhé”, vagy esetleg komo-
lyabb okok állnak a pityergés mögött: talán túl kicsi 
még a táborozáshoz, vagy épp nem találja a helyét 
a közösségben, amibe belekerült. Ha kétségeink 
támadnak, keressük telefonon a kicsikkel foglalko-
zó felnőttet, aki egyrészt bőséges tapasztalattal ren-
delkezik ilyen téren, másrészt pedig ő tudni fogja, ha 
valami különös oka van a lefelé görbülő szájnak. Fon-
tos azonban hangsúlyozni, hogy nem kudarc, ha gyer-
mekünk nem tud „végigcsinálni” egy tábort! Inkább 
szakítsuk meg a vakációt, hozzuk haza, mintsem egy 
életre elmenjen a kedve a táborozástól. Nem baj, ha 
nem megy elsőre!

Beszéljünk naponta!
Bár a honvágyon csak ronthat, ha naponta órák hosz-
szat csüngünk a telefonon, és azt ecseteljük, milyen 
üres a ház a gyermekünk nélkül, fontos, hogy csak 
egy kicsit, de mindennap beszéljünk. Még indulás 
előtt érdeklődjünk, miként tudunk kapcsolatba lépni 
gyermekünkkel – ha nincs mobilja, mindenhol akad 
egy telefon, amit használhatnak a táborlakók. Írjuk 
fel nekik a saját számunkat, és tegyük el biztos hely-
re, hiszen megnyugtató a tudat, hogy gond esetén 
anya és apa mindig ott lesznek a vonal másik végén. 
A legfőbb azonban, hogy ne izguljunk túlságosan!  

Az öt legfontosabb 
szempont választáskor
• Mennyire változatosak a napközbeni programok?
• Milyen az étkezés? (minőség, mennyiség)
• Hány gyerekre jut egy felnőtt?
• Megoldott-e a korosztályok szerinti külön 
    foglalkozás? (pl. kicsiknek délutáni alvás)
• Bármikor bizalommal fordulhatunk-e 
    a táborvezetőhöz?



életmód

Ezzel nemcsak a saját szabadságunkat tesszük tönk-
re, de idegességünket egy pillanat alatt megérzik a 
gyerkőcök is, akár a telefonban is, és a dolog raga-
dós!

Ahány tábor, annyi élmény
Miután az „elméleti” részeket alaposan megfontol-
tuk, és eldöntöttük, hogy elküldjük a srácokat életük 
első, szülőmentes vakációjára, jöhet a lényeg: megta-
lálni az igazit! Első körben érdemes az iskolában néze-
lődni, érdeklődni, hiszen a legtöbb suli maga is szervez 
tábort, és ez remek lehetőség arra, hogy a már meg-
ismert, megkedvelt padtárssal, barátnővel, baráttal 
közösen induljanak útra az egyhetes, végtelennek tűnő 
viháncolásra. Kicsit utánakeresve hatalmas válasz-
tékra bukkanhatunk. Ilyenkor mindenképp a gyer-
mek érdeklődési körének megfelelően válogassunk, 
ne akarjuk matektáborba küldeni, mondván, majd itt 
összeszedi magát, ha egyébként ki nem állhatja a tár-
gyat a suliban. A tábor szórakozás, nem büntetés!

A ruha mosható, az élmény örök!
Táborozni szuper és izgalmas, várjuk ezért mi is leg-
alább olyan lelkesedéssel az indulás napját, mint 
a gyerekek! Így már a nagy út előtt is megerősít-
jük bennük a pozitív érzéseket a táborral kapcsolat-
ban, és kevésbé rettegve, inkább örömteli várakozás-
sal indulnak neki a hétnek. Persze az előzetes szülői 
instrukciók is fontosak, az utolsó otthoni napon szá-
moljunk be a saját legjobb táboros élményeinkről, 
biztassuk, hogy érezze magát nagyon jól, szerezzen 
új barátokat és sok szép emléket!

Mit ne csináljunk, amíg 
a gyerekek a táborban vannak?
• Ne üljünk be a gyerekszobába hüppögve, 
    a kicsi kedvenc plüssállatát szorongatva!
• Ne keljünk fel korán hétvégén, ez a hét szóljon
    nekünk is a pihenésről!
• Ne nagytakarítással töltsük az időt, inkább 
    menjünk moziba, színházba!
• Ne főzzünk mindennap, egy-két éttermi 
    vacsorát megérdemlünk ilyenkor!



leNdÜletBeN

budApest A fejlődő 
bicikliskultúrák egyik 

vezető városA.

Két keréken 
Európa nagyvárosaiban
koppenhágA, AMszterdAM, bArcelonA. ezt A hároM várost Mindenki kApásból 

felsoroljA, hA A kerékpározás fellegvárAi kerülnek szóbA. szerencsére Már 
itthon seM száMít utópiánAk vAgy kuriózuMnAk A nApi szintű tekerés, hiszen 

budApest belépett A leggyorsAbbAn fejlődő biciklisvárosok sorábA.

A klasszikus nagy bringaparadicsomokat az teszi iga-
zán vonzóvá, hogy rendkívül jól kiépített bicikliút-háló-
zattal rendelkeznek, s a kerekezők a KRESZ szerint 
is szinte mindenhol elsőbbséget élveznek. Amszter-
damnak (a lakosság 40%-a bringázik) például vannak 
olyan részei, melyeket teljesen elzártak az autósok 
elől, így oda csak a tömegközlekedés járművei, a gya-
logosok és a biciklisek hajthatnak be. De olyan uta-
kat is találni, amik fűtöttek télen, így nem fagynak le 
a legnagyobb hidegben sem. 

Budapest is felzárkózik
Fővárosunkban az utóbbi három évben hódít igazán 
a bringaláz, köszönhetően egy új, tudatos városlakó 
szemléletnek, melynek képviselői nem szeretnék a fél 

MOL Bringakút az Erzsébet téren!
A „bringásbarátabb” környezetért folytatott küzdelemben a MOL is felvet-
te a kesztyűt: országszerte egyre több benzinkútján működnek a Bringapon-
tok, emellett idén május 17-én az Erzsébet téri Akváriumnál megnyílt a MOL 
Bringakút is. Itt ingyenes szervizzel és szaktanácsadással segítik a bicikli-
vel érkezőket, akinek pedig defektje vagy egyéb más problémája van, annak 
csak a cserélendő alkatrész árát kell kifizetnie, a többi a MOL ajándéka. Ha 
nagyon kitikkadtunk, egy kis ásványvízzel is felfrissíthetjük magunkat, amíg 
várjuk, hogy a szakértő kezek a biciklinket is újra a legjobb formába hozzák. 
A Bringakút minden nap 12–22 óráig tart nyitva, egészen októberig.
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életüket kocsiban ülve tölteni. Kezdődött mindez a brin-
gás futárokkal és a Critical Mass rendezvényekkel, ám 
míg például öt évvel ezelőtt a városban szinte csak a 
futárokat láttuk biciklin, egy-egy CM idején kiderült: ren-
geteg embernek van otthon egy porosodó drótszamara. 

A fővárosiak pedig egyre kevésbé érzik problémának, 
hogy Budapest nem éppen a biciklisekre lett tervez-
ve, és szép lassan az autósok is megtanulták, hogy a 
tükröt bizony sűrűn kell használni. Megjelentek a tren-

di kerékpárok, a rengeteg diva-
tos kiegészítő, ám a fiatalok mel-
lett ma már egyre több középko-
rú öltönyössel is találkozhatunk. 
Gombamód szaporodnak ugyan-
akkor a bringabarát szórakozóhe-
lyek, és sok helyen épültek fedett 
tárolók is, ahol akár egész nap-
ra otthagyhatjuk a kerékpárun-
kat. Sok munkahely is felismer-

te már: jó, ha kialakít a mélygarázsban egy biciklitáro-
lót, hiszen egyre több alkalmazottja választja ezt a köz-
lekedési módot. 

Közbringát mindenkinek!
Nálunk még csak tervben él, Európa sok országában 
azonban már csodásan működik a közbringahálózat. 
A rendszer lényege, hogy az állomásokról bármikor 
elhozhatunk egy biciklit, és miután eljutunk a célun-
kig, megkeressük a legközelebbi bringaállomást, és 
otthagyjuk a kölcsönvett példányt. Természetesen 
ezt nem adják ingyen, de ha azt nézzük, hogy meny-
nyibe kerül egy vonaljegy, ami csak egy meghatáro-
zott útvonalra szól, akkor máris bőven megéri. 
A rendszer neve már megvan, a játékos Bubira 
keresztelték, a közbeszerzést pedig most írták ki, így 
várhatóan jövőre már használhatjuk a hálózatot. 





bringa
programbringa

FesztIVÁlOK
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FESzTIVÁLIdÉnY
tervezés: egy évvel korábbAn. spórolás, jegyelővétel, 
időpont, fellépők. zsebpénz, diákhitelből. ki Melyikre 

Megy? közös sátor. utAzás, ráhAngolódás, nullAdik nAp. 
Megérkezés, hároM nApig neM szólnAk ránk. vAgy egy hétig. 

nyár, fesztivál, szAbAdság.

VOLT Fesztivál
Sopron, július 3–6.

VOLT egy darabig még biztosan lesz, jól bevált meg-
oldásokkal és új ötletekkel. Megint lehet példá-

ul faházat foglalni, idén akár négyszemélyeset is. 
Megjelenik a kínálatban a Diákhitel Kávézó és egy 

élménypark, a látványt pedig a mindenhol felbukka-
nó robotok uralják majd. A „robotkodásba” neves 

képzőművészeket és a fesztivál látogatóit is bevon-
ják. A fellépők névsora 2013-ban is impozáns. Jön 

a Hurts, a Bonobo, Martin Solveig, a Papa Roach, a 
Queens of the Stone Age, a Thirty Seconds To Mars 

és még jónéhányan.
www.volt.hu

EFOTT
Zánka, június 25–30.
„EFOTT, az ország legnagyobb hallgatói bulija” – ugye ismerős? Az idén 37. életévét betöltő rendezvény szlogenje 
változatlan, minden más azonban mozgásban van. Az idei év szenzációja például az egész héten ingyenes szállás, 
a kemping ugyanis díjmentesen használható! Így elég szinte csak a jegyrevalót összespórolni, s már kezdődhet is 
az egész hetes lazulás rengeteg hazai kedvenccel. A zenei „fáradalmakat” színházi előadásokon pihenhetjük ki, de 
egy kicsit sportosabb program reményében a MOL Bringa Túrák valamelyikén is érdemes részt venni.
www.efott.hu

Hegyalja Fesztivál
Rakamaz–Tokaj, június 25–30.
Egy all star csapat, azaz Subscribe, az Anna & The 
Barbies, az Irie Maffia, valamint a Hősök és a Brains 
néhány tagja verbuválódott össze egy szám, „Az Iga-
zi Arcod” erejéig, hogy még inkább kedvet csinálja-
nak az idei Hegy’-hez. Szabolcs és Borsod lakói „Mi 
Fesztiválunk” bérlettel, jelentős kedvezménnyel buliz-
hatnak, és a honlapon megjelenő kiírás szerint ver-
senybe lehet szállni egy saját fesztiválkocsmáért is. 
Két korsó sör között, után és alatt pedig lesz Koan 
Sound, Dieselboy, Stanton Warriors, FreshFabrik, 
Every Time I Die, Scooter… és a többiek.
www.hegyaljafesztival.hu

MOL Hol?
A MOL a korábbi évek-

ből már ismerős, ötletes és praktikus szolgálta-
tásokkal érkezik a nyári fesztiválokra. Ilyen lesz 
az EFOTT-on, a VOLT-on és a Balaton Sound-on a 
MOL bringakölcsönző és -tároló, ahonnan bármikor 
bicajhoz juthatunk, ha már lejártuk a lábunkat, s 
ahol saját szemünk fényét is biztonságban tudhat-
juk, míg minket magával ragad a fesztiválforgatag. 
Sőt, az EFOTT-on a MOL Bringa Túrákon is együtt 
tekerhetünk!
Az esti lazulás alatt kihagyhatatlan a MOL-kút 
névre keresztelt vendéglátóhely, amely „Happy 
Minutes” akcióival a VOLT-on, a Balaton Soundon 
és idén már a Campuson is 
várja a fesztiválozókat!

Fotó: Sziget/Vermes Kata



MasterCard Balaton Sound
Zamárdi, július 11–15.
A fesztivál, ami 2007 óta ütemesen dörömböl. Az elektronikus zene 
Mekkája, a lehető legközelebb a vízparthoz – a kezdetek óta tuti befu-
tó a legtöbb fesztiválturistánál. Évről évre a műfaj hazai zenei palettá-
jának legfontosabb képviselőivel és őrületes mennyiségű világsztárral 
jelentkezik be a Sound. Idén többek között velük: Armin van Buuren, 
Alesso, The Prodigy, Steve Aoki, The Bloody Beetrots, MiniCoolBoyz, 
Wu-Tang Clan, Calvin Harris.
www.balatonsound.hu

FesztIVÁlOK

És még…
Deja Vu Fesztivál: 

Szeged, június 13–15.
Rockmaraton Fesztivál: 

Pécs, június 24–30.
Megyer Camp Fesztivál: 

Megyer, július 4–7.
Alterába Fesztivál: 

Körmend, július 17–21.
Alfa Fesztivál: 

Várpalota, július 18–20.
FEZEN – Fehérvári Zenei Napok: 

Székesfehérvár, 
július 31. – augusztus 3.

Sziget
Óbudai-sziget, augusztus 5–12.

A 20 évvel ezelőtt megfogalmazott irányelvek („kell egy hét együttlét”, „mindent szabad, de semmit sem muszáj”) 
mostantól „hivatalos” formában élnek tovább, így a Szigetnek idén már Himnusza is van a Punnany Massif jóvol-

tából. De másban is újítottak a szervezők: lényegesen több és komfortosabb zuhanyzó lesz (sminkszobával, 
naná!), és akár egy órára is be lehet majd nézni potom 1000 Ft-os látogatójeggyel. A koncertek között tallózni is 

szinte lehetetlen, mégis, néhány példa a teljesség minden igénye nélkül: Mika, Bat for Lashes, Skunk Anansie, 
Zaz, Regina Spector, Empire of the Sun, Nina Kraviz, Biffy Clyro, Bad Religion, Ska-P, Blur, Woodkid.

www.sziget.hu

Campus Fesztivál
Debrecen–Nagyerdő, Július 17–21. 
A magyar könnyűzenei élvonal több együttese, 
köztük a Csík Zenekar, a Tankcsapda és a Quimby 
is fellép az idei debreceni Campus Fesztiválon, 
amelynek záró koncertjét Ákos adja. A külföldiek 
közül kiemelkedik a brit Subways és a szemtelenül 
fiatal dán énekesnő-dalszerző, Nabiha Bensouda 
fellépése. Míg a brit gitárpop fenomének félelme-
tes rockenergiákat felszabadító élő produkció-
val tartják lázban közönségét, addig Nabiha mél-
tó folytatója annak a hagyománynak, amelyet a 
Campus Fesztiválon a Parov Stelar Band illetve 
a N.O.H.A. meghívásával kezdtek el a szervezők: 

azaz egy sokszínű, friss produkcióval teszik emlé-
kezetessé a debreceni naplementét, és igazi tán-
cos koncerttel színezik majd meg Ákos nagyon 
várt nagyszínpados produkciója előtt a fesztiválos 
programot. A Nagyerdei Stadion építése miatt idén 

a megszokott helyszíntől néhány száz méterre, a 
Vidámparkban és az Oláh Gábor utcai sporttele-
pen tartják meg  július 17-től Kelet-Magyarország 
legnagyobb nyári buliját, a Campus Fesztivált. 
www.campusfesztival.hu

Fotó: Sziget/Vermes Kata
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GasztRONómIa

HALÉTELEK 
– MINDEN MENNYISÉGBEN…

A JÓ IDŐ ELHOZZA A KÖNNYED NYÁRI ÉTKEKET,
 MELYEK KÖZÉ A HALÉTELEK IS TARTOZNAK. 

NEM IS GONDOLNÁNK, MILYEN SOKFÉLEKÉPPEN 
ÉS EGYSZERŰEN ELKÉSZÍTHETŐEK, ÉS AZ SEM 

UTOLSÓ SZEMPONT, HOGY NAGYON 
EGÉSZSÉGESEK. A HAL RENDKÍVÜL GAZDAG 

OMEGA-3 ZSÍRSAVAKBAN, MELYEK JÓTÉKONY 
HATÁSSAL VANNAK SZEMÜNKRE 

ÉS AGYMŰKÖDÉSÜNKRE.

fogás!fogás!
Jó



GasztRONómIa

Grillezett pisztráng
2 pisztráng, 1 csokor kapor, 1 citrom, olívaolaj, tenge-
ri só, frissen őrölt fekete bors.

A halakat tisztítsuk meg, mossuk meg, majd töröl-
jük szárazra. Kenjük meg olívaolajjal, majd hintsük 
meg durva szemű tengeri sóval és frissen őrölt feke-
te borssal. Belsejükbe tegyünk kaprot és citromkari-
kákat, majd 6–8 perc alatt, faszénparázson, süssük 
meg mindkét oldalukat. Díszithetjük kaporral és cit-
romkarikával.

Kókusztejes halleves
40 dkg afrikai harcsafilé, egy csomag mungóbabcsíra, 1 piros csilipaprika, 2 szál 

szárzeller, 4 szál újhagyma, 2 paradicsom, 1 kókusztejkonzerv, 1 ek. halszósz, 
2 ek. világos szójaszósz, ujjnyi darab gyömbér, 1 lime, kb. fél liter zöldségalaplé 
(vagy halalaplé), 1 csokor petrezselyem vagy korianderlevél.

 
Hámozzuk meg a gyömbért, aprítsuk fel az újhagymával, a zellerrel és a csilivel 

együtt, és egy lábosban fonnyasszuk meg őket egy kis olajon. Közben daraboljuk 
fel és sózzuk be a halat. Pár perc után öntsük hozzá a kókusztejet a zöldségekhez. 

Kis forralás után tegyük hozzá a halszószt és a szójaszószt, majd öntsük rá az alaple-
vet. Adjuk hozzá a halat, és lassú tűzön főzzük tovább. A paradicsomot hámozzuk meg és 
magozzuk ki, majd felkockázva adjuk hozzá a leveshez egy nagy marék babcsírával együtt. 
Facsarjuk bele egy lime levét, és a végén adjunk hozzá egy csokor felaprított petrezsely-
met vagy a korianderlevelet. 
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Tonhalkrémes 
szendvics zöldségekkel 
12 szelet teljes kiőrlésű toast kenyér, 8 levél fejes saláta, 4 paradicsom, 
2 kígyóuborka, 2 tonhalkonzerv, 1 dl majonéz, friss citromlé, só, fekete bors.

A fejes salátákat mossuk meg és csepegtessük le, a paradicsomokat és 
az uborkát mossuk meg és szeleteljük fel apró darabokra. A tonhalról cse-
pegtessük le az olajat, villával törjük össze, és keverjük össze a majonéz-
zel, sózzuk, daráljunk rá borsot, majd forgassuk hozzá a paradicsomot és 
az uborkát. Tálaláskor 1-1 szelet toast kenyeret fektessünk tányérokra, 
majd helyezzük rá a salátaleveleket, a zöldséges tonhalkrémet és facsar-
junk rá citromlevet, majd tegyünk rá még egy szelet pirított toast kenyeret. 



Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!

Borajánló

Ikon 
Rosé 

2012
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Cabernet sauvignon, merlot 
és cabernet franc házasí-
tásából készült telt színű, 

zamatos, dél-balatoni rozé. 
Friss gyümölcsillat, a meleg 

évjáratnak és a szépen 
beérett szőlőnek köszönhe-
tő gazdag, összetett karak-

ter jellemzi.

Garnéla bacon 
szalonnába tekerve
9 db közepes méretű garnélarák, 4-5 szelet bacon, friss citromlé, 

1 db citrom, olaj, bors.
 

Az előfőzött garnélát tisztítsuk meg: vágjuk le a fejét, farkát, a 
kemény páncélját pedig kézzel fejtsük le. Locsoljuk meg citromlével, 

és szórjuk meg durvára őrölt borssal. A megtisztított és megfőzött 
garnélákat egyesével tekerjük bele 1-1 szelet baconbe (fogpiszkáló-

val átszúrva rögzíthetjük a bacont), majd mindkét oldalát pirítsuk meg 
kevés olajon pár perc alatt. Tálaljuk frissen, citromkarikákkal díszítve.

Mentás csicseriborsó-saláta szardíniával
1 konzerv csicseriborsó, 1 konzerv szardínia, 2 paradicsom, 1 lila hagyma, 1 csokor menta,
1-2 gerezd fokhagyma, 1 citrom, 2 dkg gyömbér, csipet cukor, frissen őrölt fekete bors, só, olívaolaj.
 
Vágjuk apróra a fokhagymát, tegyük egy nagy serpenyőbe. Adjuk hozzá a felmetélt friss gyömbért és a felkoc-
kázott lila hagymát. Csorgassuk meg olívaolajjal, és fonnyasszuk meg. Hagyjuk kissé kihűlni, majd tegyük hoz-
zá a levétől lecsepegtetett csicseriborsó-konzervet és a kimagozott és apró darabokra vágott paradicsomot. Íze-
sítsük citromlével, összevágott mentalevéllel, csipetnyi cukorral, sózzuk és daráljunk rá borsot. Óvatosan kever-
jük össze és tegyük hűtőszekrénybe. Tálaláskor kana-
lazzunk kis tálakba a fűszeres csicseriborsó-salátából, 
majd tetejére helyezzük a levétől lecse-
pegtetett szardíniakonzervet. 
Izgalmasabb, ha a salátába 
pár levél apró spenótot 
vagy sóskát keve-
rünk. Elkészít-
hetjük pácolt 
heringgel is. 



Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!
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Nyelvtanulás? Korán kezdjük.
Bár az agybiológusok szerint a csecsemők nem tudatosan sajátítják el a nyel-

vet, a feltételezést egy francia kutatócsoport a közelmúltban megcáfolta. 
Kísérletükben azt az aktivitást mérték, amely az agyi látásközpont és a tárgy 
képét tudatosító prefrontális kéreg között jön létre, ha a szem hosszabb ideig 
egy tárgyra fókuszál. Az elvégzett kísérletek kimutatták, hogy az egyéves cse-

csemők agya teljesen úgy működik, ahogy a felnőtteké, csak harmad olyan gyor-
san. Meglepő eredmény, hogy az öt hónapos babáknál szintén kimutatható volt az 
információtovábbítás – igaz, gyengébben. A kutatás vezetője szerint ez a fejlemény 

alaposan felborítja a nyelvtanulásról kialakított nézeteinket.

Tévedhetetlen női orrok
A női szaglás bizonyítottan sokkal intenzívebb, mint a férfiaké, 

nem véletlen, hogy a párválasztásban is komoly jelentősége van. 
Egy újkeletű kísérletben teljesen eltérő férfiak többnapos pólóját a 

menstruációs ciklus más és más szakaszában lévő nőkkel sza-
goltatták meg. A peteérés csúcsán lévő nők mindig a magas 
tesztoszteronszintű férfiak pólóját jelölték meg vonzónak. 

Az eredmény nem meglepő, mivel az úgynevezett férfi-
hormon magas koncentrációja erős immunrendszert fel-

tételez. Ugyanakkor a „nyugalmi állapotban” lévő nők-
re viszont a tesztoszteron egyáltalán nem 

hatott. 

Hikomat robot
Mozgássérültek közlekedését megkönnyítő egyszemélyes, 
GPS-irányítású kisautót fejlesztett ki a Hitachi. A robotautónak 
táblagépen lehet megadni a koordinátákat, amely másfél méte-
res pontossággal oda is talál a kívánt helyszínre. A ROPITS 
névre keresztelt járgány 160 centiméter magas, 70 centimé-
ter széles, lítiumion akkumulátora pedig 6 kilométeres órán-

kénti sebességgel juttatja célba utasát. A járgány járdaspecialista, de épületek bel-
ső terében is vígan közlekedik – a gyalogosokat és a tereptárgyakat kamerája és 4 
szenzora segítségével kerülgeti. A tesztüzem fázisában lévő kis járműcsoda valóban 
hasznos lehet a mozgáskorlátozottak számára, s a későbbiekben még akár árufuva-
rozásra is alkalmas lehet.

A női szaglás bizonyítottan sokkal intenzívebb, mint a férfiaké, 
nem véletlen, hogy a párválasztásban is komoly jelentősége van. 

Egy újkeletű kísérletben teljesen eltérő férfiak többnapos pólóját a 
menstruációs ciklus más és más szakaszában lévő nőkkel sza-

goltatták meg. A peteérés csúcsán lévő nők mindig a magas 
tesztoszteronszintű férfiak pólóját jelölték meg vonzónak. 

Az eredmény nem meglepő, mivel az úgynevezett férfi-
hormon magas koncentrációja erős immunrendszert fel-

tételez. Ugyanakkor a „nyugalmi állapotban” lévő nők-
re viszont a tesztoszteron egyáltalán nem Lehűlés: 

a fejlődés záloga?
Egy nemzetközi projekt az elmúlt kétezer év globális klí-
maváltozásait kutatta, melynek során kiderült, hogy a 
XX. századhoz hasonlóan magas hőmérséklet utoljá-
ra Krisztus korában volt. Sőt az első század közepének 
becsült hőmérsékleti adatai megegyeznek az 
1970–2000 közötti forró időszakkal, ami után – több 
mint 1800 évig – egy hosszú lehűléses periódus követ-
kezett az intenzív vulkáni működés, a gyenge naptevé-
kenység és a vegetáció változásai miatt. Az európai civi-
lizáció felemelkedésének legjava erre a „jegelt” 
korszakra esett. 



KIsHÍReK

Pályamódosító hangyák
Svájci etológusok hangyákat vizsgálva megfigyelték, hogy a dolgozók életko-
ruk szerint szakosodnak a munkára. A kutatásban egy zseniálisan egyszerű 
módszert követtek: egy bolyban száz hangyát szimbólumokkal jelöltek meg, 
és 41 napon keresztül fotózták a mozgásukat. A fényképeket elemezve kide-
rült, hogy a királynő körül, a „csecsemőosztályon” dolgoznak a legfiatalab-

bak. A középkorú hangyák a takarítók kasztjába kerülnek, végül a leg-
idősebbek lesznek az élelemgyűjtők. A fiatal és az 
öreg csapat elszigetelten végzi a munká-
ját, a csoportok közti kommunikáció-

ért pedig a takarítók a felelősek.   

Piramisépítő menü 
A piramisépítés egyik legfontosabb kérdése: 
hogyan lehetett a munkások erőnlétét olyan hosz-
szan megőrizni? A választ a tudósok akkor kap-
ták meg, amikor a legkisebb gízai piramis köze-
lében megtalálták egy kiszolgáló falu marad-
ványait, megannyi állatcsonttal. A számítások 
azt mutatják, hogy a tízezer építő rengeteg húst 
evett, amire persze szükségük is volt az ember-
feletti munkához. A szarvasmarha, a kecske és a 
bárány megszokott tápláléknak számított körük-
ben, noha ezekből egyébként csak az előkelők 
asztalára jutott. A jó ellátás messzi környékről is 
odavonzotta a férfiakat, így dolgos kezekben nem 
volt hiány.  

Josta: a hasznos hibrid
A nyár eleji gyümölcsöknek nemcsak a vitaminháztartás fenntartásában van nagy szerepük, 

hanem a zsírégetésben is. Ilyen például a hazai piacokon ritkán felbukkanó josta. A fekete ribizli 
és az egres keresztezéséből született új gyümölcs őseihez hasonlóan nagy mennyiségben tartal-

maz C- és B-vitamint, de lágyabbak a savai. Íze valamelyest az áfonyáéra emlékeztet, de a sima 
héja miatt kellemesebb az elfogyasztása. Jól emészthető, erőteljesen hozzájárul a zsírégetéshez, 
apró magocskái pedig kisöprik a bélcsatornát. Fogyasztható frissen szedve és préselt gyümölcs-

lé formájában, de jellemző, pikáns ízkomponenst ad a levesnek is.  

Több alvás, több fáradtság
A modern kor embere amellett, hogy elfogadja az alvás pozitív hatásait, állandó kialvatlanságról 
panaszkodik. Holott egy ausztrál kutatás épp az alvásidő meghosszabbodásáról számol be egy tíz 
országban végzett reprezentatív felmérés alapján. 1985-ben egy amerikai lap megszondázta az embe-
rek alvási szokásait, és ugyanezeket a kérdéseket tették fel mostani alanyaiknak a Sydneyi Egyetem 
munkatársai. Az összehasonlításból az derült ki, hogy az elmúlt évtizedekben megnőtt a napi kilenc 
óránál is többet alvók aránya a hat óránál kevesebbet alvók számának rovására. Így meglehetősen 
szubjektívnek kell minősítenünk az állandó panaszt a kialvatlanságról. 



 

ZENE
Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) június 30-ig ezt 
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
a Compact Disco: Two Point Five című CD-t.

Előző számunk nyertese: 
Horváth Ferenc, Jászberény

Nyereménye: 
Republic: Klasszikusok című CD-je.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

JÁTÉK!

Verdi & Wagner 200
2013. JÚNIUS 14., 20:00
MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD

A zenei világ idén ünnepli Giuseppe Verdi és 
Richard Wagner születésének 200. évforduló-
ját. A romantika két nagy géniuszának életmű-
ve egy különleges koncerten elevenedik meg 
a Margitsziget évszázados platánfákkal körül-
ölelt színpadán. Felcsendülnek többek között a 
Tannhäuser, A Rajna kincse, a Parsifal, az Istenek 
alkonya motívumai Wagnertől, míg Verdi művei-
ből a Rigoletto, a Nabucco, a Traviata és az Aida 
nyitányai. Közreműködik a Nemzeti Filharmoni-
kus Zenekar.

Különleges Zsolnay Kerámiák 
2013. SZEPTEMBER 29-IG, GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY

A gödöllői szecessziós évhez kapcsolódva ritka darabokat is felvonultató 
Zsolnay-kiállítás látható Sisi kedvenc hazai pihenőhelyének Rudolf-szárnyá-
ban. A hasznosságtól a szépségig – a Zsolnay-gyár művészi törekvései címmel 
nyílt új időszaki kiállítás a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből válo-
gat. Az összeállításban olyan különleges tárgyak is láthatók, amelyek az egykori 
vadászkastélyhoz vagy kifejezetten Ferenc József személyéhez köthetők, továb-
bá olyan darabok is, melyek nem kerültek még bemutatásra a nagyközönség előtt. www.kiralyikastely.hu

KultÚRa

Ossian
A Tűz Jegyében
DIGI CD 
Igen termékeny zenekar az Ossian, 
akiknél azonban az évi egy lemez 
megjelentetése szerencsére nem 
megy a minőség rovására. Ennek 
köszönhetően idén is sikerült elő-
rukkolnia a bandának egy olyan 
albummal, amelyen minden szám 
ütős, jól átgondolt és alaposan 
megkomponált, miközben a dalok 
nem térnek le a heavy metal biz-
tos ösvényéről.

Depeche Mode
Delta Machine
SONY
Egy új DM-lemez megjelenése 
mindig különös esemény a zene 
világában. Az együttes ugyanis 
a modern zenei élet egyik legbe-
folyásosabb bandájává nőtte ki 
magát, világszerte több mint 100 
millió eladott lemezzel. Biztosra 
vehető, hogy új albumuk ezúttal 
is tarolni fog – a toplistákon és a 
fanatikus rajongók körében 
egyaránt.

Justin Timberlake
Th e 20/20 Experience
SONY
A Grammy- és Emmy-díjas zenész 
új albuma 2013-ban eddig a leg-
gyorsabban fogyó korong. Harma-
dik szólóalbumának executive pro-
duceri feladatait maga az előadó 
látta el, műve pedig a meglepe-
tésektől sem mentes: a Let The 
Groove Get In afrikai ritmusai egy 
kellemes világzenei lemezen is 
helyet kaphatnának, a Spaceship 
Coupe pedig Prince legszebb 
éveit idézi.

Compact Disco
Two Point Five
CLS
A 2012-es Eurovíziós Dal-
fesztivál döntőse nemzetközi 
lemezzel jelentkezett. A Compact Disco két eddig 
megjelent albuma dalaiból készített válogatást. A 
rajongók megújult hangzásvilággal találkozhatnak, 
hiszen a fiúk újrakeverték a zenéket. Az album ter-
mészetesen tartalmazza az Eurovíziós Dalfesztivá-
lon elhangzott „Sound Of Our Hearts” című dalt is.

Programok – Fesztiválok
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VeszprémFest
2013. JÚLIUS 16–20., VESZPRÉM

Idén ünnepli 10. születésnapját a nagy sikerű 
VeszprémFeszt, mely eddig is számos Grammy-
díjas fellépővel büszkélkedhetett, úgy mint Al di 

Meola, a Buena Vista Social Club és a The Gipsy 
Kings. Idén sem lesz ez másként, Diana Krall, Craig David, Paco De 

Lucia, Nigel Kennedy és Marcus Miller is hazánkba látogat júliusban. 
A nagyszínpadi kon-

certek mellett a fesz-
tivál egyik legkülönle-
gesebb helyszínéül a 

jezsuita kolostor szol-
gál, melyben idén az 

etno-jazz műfaj hazai 
képviselői lépnek 

majd fel.

Rozsnyói cégek
2013. JÚNIUS 27-TŐL A NYÁR VÉGÉIG, 
BUDAPESTI SZLOVÁK INTÉZET

A vándorkiállítás átfogó képet nyújt az 
első rozsnyói cégek létrejöttének felté-
teleiről és felvirágzásukról, majd hanyat-
lásukról, amikor a cégeket a háttér-
be szorították a bőr- és kőedénygyár-
tó manufaktúrák. A látogató megismer-
kedhet a cégek szerveződésével, hierar-
chiájával, a létrejöttüket és megszűnésü-
ket meghatározó körülményekkel. A kiállí-
tás nemcsak írá-
sos dokumentu-
mokban gazdag, 
hanem 500 év 
tárgyi emlékeit is 
bemutatja.



 

Mozi Könyv

DVD

A Föld után
INTERCOM

M. Night Shyamalan 2013-ban egy utópisztikus sci-
fivel jelentkezik, amelyben egy olyan korba csöppe-
nünk, ahol a Föld az emberek számára már régóta 
csak egy elhagyott bolygó. Egy erre járó űrhajó, fedél-
zetén egy apával és fiával (Will Smith, Jaden Smith) 
kényszerleszállást hajt végre bolygónk felszínén. Az 
apa, Cyber súlyosan megsérül, így a fiára hárul a fel-
adat, hogy a vadakban burjánzó bolygón megtalálja 
az elhagyott jeladót.
Bemutató: 2013. június 6.

JÁTÉK!

  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

KultÚRa
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Vágja ki és küldje vissza címünkre 
(Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) 

június 30-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse 

Eoin Colfer: Meglőve című könyvét.
Előző számunk nyertese: Barsi Melinda, Almásfüzitő

Nyereménye: Rachel Vincent: Lélekmentők című könyve

Marco Polo: Kréta
CORVINA 
A Marco Polo-sorozat ezúttal Görög-
ország legnagyobb szigetét, a 
minószi kultúra, a legrégebbi ismert 
európai civilizáció központját mutat-
ja be. Történelmi áttekintés, miniszótár, fontos 
helyi információk és praktikus tanácsok, ajánlott 
kirándulások, kipróbált szállodák és éttermek listá-
ja – mindez egy kis könyvben a zsebünkben.
 
Kristina Ohlsson: 
Elnémítva
ANIMUS
Alex Rechtnek és különleges nyomo-
zócsoportjának két ügye is akad egy-
szerre. Stockholm külvárosában halálra gázolnak 
egy férfit, a tettes és az indíték ismeretlen. Ezzel egy 
időben holtan találnak egy lelkészt és a feleségét. 
A nyomozás során kiderül, hogy a lelkész menekülte-
ket bújtatott vidéki nyaralójuk pincéjében. A két ügy 
pedig egy ponton összekapcsolódik…

Paulo Coelho: Az accrai 
kézirat
ALEXANDRA
Jeruzsálemet Kr. u. 1099-ben a keresz-
tesek megtámadták, mire egy görög 
férfi, akit Koptnak hívtak, összegyűjtötte a város lakó-
it egy térre. A tömegben keresztények, muszlimok és 
zsidók lesték a szavait, melyektől azt várták, hogy fel-
készítik őket a harcra. Ám ő ehelyett a mindennapok 
nehézségeiben rejtőző tudásra irányította figyelmü-
ket, megosztotta velük ismereteit a harcról, a válto-
zásról, a bölcsességről, a félelemről, a szépségről, a 
szerelemről és a hűségről.

A Lazarus-terv
Bent feltételesen szabadlábra 
helyezik. Úgy tűnik, hogy sínre kerül 
az élete, boldogan él családjával, 
azonban váratlanul elveszti a mun-
káját, és kétségbeesett lépésre 
szánja el magát. Börtönviselt öccse, 
Ricky biztatására beszáll egy akció-
ba, ami azonban tragédiába torkol-
lik. Ricky és egy másik társuk meg-
hal, Bent pedig halálra ítélik. Ám a 
méreginjekció beadása után Ben 
nem hal meg, hanem rövidesen visz-
szanyeri az eszméletét. Még egy 
esély az élettől vagy baljós terv?

Felültetve
Sonny (50 Cent), Vincent (Ryan 
Phillippe) és Dave (Brett Granstaff) 
mindannyian bűnözők, akik együtt nőt-
tek fel Detroit utcáin. Egy véres gyé-
mántrablást követően Vincent elárul-
ja a barátait: beléjük ereszt egy soro-
zatot, és hagyja őket meghalni. Sonny 
azonban túléli, és bosszút esküszik. 
Felépülése után Detroit utcáit kezdi 
róni, hogy visszaszerezze a zsákmány 
őt megillető részét. Ezzel azonban fel-
hívja magára a város legfélelmete-
sebb maffiafőnökének, Mr. Biggsnek 
(Bruce Willis) a figyelmét.

Suszter, szabó, 
baka, kém
A hajdani kémet, George Smiley-t 
(Gary Oldman) visszahívják az angol 
hírszerzéshez, hogy leleplezzen egy 
szovjet kettős ügynököt, aki a leg-
belsőbb köreikbe, a Körönd kódne-
vű székhelyük falai közé, is beférkő-
zött már. Smiley a múlt és jelen tit-
kokkal, tönkretett életekkel, és veszé-
lyes emlékekkel teli eseményei között 
kutatva próbál tényekre találni. 
A kutatás során pedig egyre tisztáb-
ban látja az élet-halálra menő kém-
játszmát, melynek ő is részesévé vált. 

Eoin Colfer: Meglőve
GABO
Daniel McEvoy-nak, egy züllött New 
Jersey-i kaszinó kidobóemberének 
egy napon rejtélyes módon eltűnik a barát-
ja, ráadásul egykori barátnőjét, a kaszinós 
hoszteszként dolgozó Connie-t golyóval a fejé-
ben találják. A bűntényt Dan nyakába próbálják 
varrni, akinek – miközben igyekszik kibújni az 
egyre szoruló hurokból – az egyetlen szövetsé-
gese egy zsarugyilkos rendőrnő lesz, az ellensé-
ge pedig egy kíméletlen drogdíler.

Koronázási hétvége
2013. JÚNIUS 8–9. ,GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY

A Gödöllői Királyi Kastélyban most feltárulnak a múlt 
titkai, a látogatók e hétvégén különleges kaland során 
fedezhetik fel a kastély legcsillogóbb korszakának hét-
köznapjait! Az eseményre Nosztalgiavonat érkezik a 
budapesti Nyugati pályaudvarról, majd díszes koroná-
zási menet indul a Királyi Várótól a kastélyig. A családo-
kat interaktív játék, múzeumpedagógiai foglalkozások, 
mesés kalandozás, hintózási lehetőség, valamint az 
esték lezárásaként  Koronázási Operettgála is várja. 



A rejtvény megfejtését június 30-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Gyorsabban, 
magasabbra, erősebben! A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Kiss Attila – Felsőörs, Kozma András – Debrecen, Nagy László – Szombathely, Szántó Árpádné 
– Budapest, Kovácsné Szabó Anna – Ásványráró. Gratulálunk!

FeJtÖRŐ

Megfejtés: KERESD A PÁRJÁT: 6 és 10;  MINILOGIKA: A hiányzó kép: tulipán;  TIPPELD MEG: A kettes úton jut a bárány a virághoz.
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KERESD A PÁRJÁT!
A nyolc vitorlás közül kettő teljesen egyforma. Keresd meg őket!

MINILOGIKA
Minden sorban és oszlopban 

három különböző képet találsz, 
kivéve az alsó sor középső 

mezőjét. Innen hiányzik egy 
képecske. Ha rájöttél, melyik, 

rajzold oda!

TIPPELD MEG!
Melyik úton jut a bárány a kedvenc virágjához? Előbb tippelj, aztán 
ellenőrizd, hogy helyesen tippeltél-e!





VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.
Az előző időszakban merészen állt az élethez, és ez most fogja 
meghozni a gyümölcsét, különösen, ha üzlettel foglalkozik vagy 
vállalkozó. Semmiképp se hagyja, hogy környezete pesszimista 
tagjai letörjék a kedvét. Ne higgyen az „örömgyilkosoknak”, akik 
megpróbálják elkedvetleníteni vagy önre ragasztani a szorongá-
sukat, sőt inkább kerülje is el őket! 

HALAK 02.  20. – 03. 20.
Június egy olyan nyugodt időszakot ígér, ahogyan ön a lelke 
mélyén szereti az életet. A nagyobb események helyett most 
inkább az élet apróságaiban leli örömét, minden lehetősége 
meglesz rá, hogy képes legyen az „itt és most”-ban élni. Hasz-
nálja ki ezt a kedvező időszakot, és töltődjön fel pozitív energi-
ával!

KOS 03. 21. – 04. 21.
Olyan impulzusok érik június elején, hogy az az érzése támad, 
mintha az egyébként sem unalmas élete még jobban felgyor-
sult volna. Minden sikerül, amibe csak belefog! Kár lenne ezt a 
sok jó lehetőséget kihagyni. A hétvégéken szenteljen némi időt 
a kikapcsolódásra is.

BIKA  04. 22. – 05. 21.
Még mindig egy kicsit több munkája lesz, mint ahogyan azt elter-
vezte, de munkatársai és környezete segítőkészen áll önhöz. Jó 
légkörben pedig sokkal könnyebb dolgozni. Végre azt érezhe-
ti, hogy tevékenységét anyagilag is megbecsülik, és ha ebben a 
hónapban még nem is mehet szabadságra, legalább már neki-
állhat a tervezgetésnek.

RÁK 06. 22. – 07. 21.
Végre úgy érzi, hogy a munkájában ki tud teljesedni, munkatár-
sai megbecsülik, és feladatainak teljesítése sikert hoz. Lehet, 
hogy anyagi helyzete stagnál, de ez az időszak most nem is iga-
zán erről szól. Családtagjaitól sok kellemes percre számíthat, 
azt érezheti, hogy elkényeztetik, amit ön meg is érdemel.

OROSZLÁN 07. 22. – 08. 23.
Az ön uralkodó égiteste a Nap, élvezze ki tehát áldásait, akár 
utazással tölti a szabadságát, akár inkább a passzív pihe-
nést választja. A fény és a jó levegő a lehető legjobbat hozza ki 
önből, mindennek a jó oldalát fogja látni, a jókedve pedig raga-
dós lesz. Ha társaságba megy, ön lesz a csapat lelke.

SZŰZ 08. 24. – 09. 22.
A hónap első fele jobban alakul az anyagiak terén, mint aho-
gyan azt tervezte. Most azonban ne foglalkozzon pénzügyek-
kel, élvezze az életet úgy, ahogyan szeretné. Még az sem baj, 
ha részt vesz egy kicsit költségesebb programban, vagy eluta-
zik valahova, ahova már régóta vágyódik.

MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.
Ön akkor érzi igazán csúcsformában magát, ha a párkap-
csolatában minden rendben van. Szerencsére ebben a hónap-
ban Ámor a legkedvesebb arcát fordítja ön felé. Akár kapcso-
latban él, akár most keres párt, érzelmi élete sikeres lesz. Csak 
arra kell vigyáznia, hogy a barátokra is maradjon elég energi-
ája.

SKORPIÓ 10. 23. – 11. 22.
Az elmúlt időszakban az önre jellemző maximalizmussal dol-
gozott, most viszont végre eljött a lazítás ideje. Ha ebben a 
hónapban még nincs módja szabadságra menni, akkor leg-
alább naponta iktasson be egy-egy óra „örömkúrát”, ami csak 
az öné. A példáját mások is követni fogják, így nekik is örömöt 
szerez vele.

NYILAS 11. 23. – 12. 22.
Ebben az időszakban inkább a barátainak szentel több időt, 
ami miatt családtagjai talán neheztelni is fognak önre. Próbál-
jon meg egészséges kompromisszumot teremteni kapcsolatai 
között.  Ha úgy érzi, hogy párja korlátozni akarja az ön szabad-
ságát, ne legyen ingerült, inkább beszéljék meg, hogy mit vár-
nak a kapcsolatuktól.

BAK 12. 23. –01. 20.
Kreatív hangulatban köszönt be a június – a jegy hölgy szü-
löttei ezt leginkább otthonuk szépítésében élik ki. Egy remek 
ötlettel nemcsak a tárgyi világát teheti esztétikusabbá, hanem 
a mindennapokat is kényelmesebbé varázsolja. „Megújult” ott-
honába szívesen hív vendégeket, ha pedig kertes házban lakik, 
egy kerti partival varázsolhatja el a barátait.

HOROszKóP

IKREK 05. 22. – 06. 21.
Ön akkor cselekszik a legjobban, ha ebben a hónapban veszi ki 
a szabadságát. Mivel szeret utazni, kalandozni, új világokat felfe-
dezni, ne engedje, hogy bármi és bárki visszatartsa. Talán még 
egy egzotikusabb utazás is belefér ebbe a ragyogó hónapba. 
Utána pedig még nagyobb erővel veti bele magát a munkájába.

Liam Neeson 
1952. június 7.

Lovasi András 
1967. június 20.

Kylie Minogue
1968. május 28.

Angelina Jolie
1975. június 4.
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PéldaKéP

Bárki kipróbálhatja
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
VEROCS Szakosztálya 2003 óta szervez rendsze-
resen, minden kedden barlangtúrákat sérült gyer-
mekeknek a Mátyás-hegyi barlangban. A gyere-
kek rehabilitációját segítő programban elsősor-
ban iskolák vesznek részt, de a szakosztállyal 
előre egyeztetve egyénileg is lehetőség van csat-
lakozni. Elérhetőség a honlapon: www.barlang.hu  

Élmény és rehabilitáció 
     – Túra a barlang mélyén
A bArlAngászás A jó erőben lévő felnőtteket is kihívás elé állítjA. épp ezért első hAllásrA 

tAlán Merész ötletnek tűnik sérült gyerekeknek ilyen túrákAt szervezni A föld Mélyén. 
Az eredMény Mégis egyedülálló Módon segíti fejlesztésüket. bArlAngtúráikAt ebben A tAnévben 

Az új európA AlApítvány A Mol gyerMekgyógyító progrAMon keresztül táMogAtjA.

Egy barlang nyílása előtt állni meglehetősen ijesztő 
tud lenni, hiszen odabent az ismeretlen sötétség vár. 
Ezt az érzést megsokszorozza, ha a mélybe készülő 
kis kalandorok valamilyen fogyatékkal élnek, hiszen 
sokkal bizonytalanabbnak érezhetik magukat – gon-
dolnánk mi. Hogy mi lendítheti át őket az első meg-
szeppenésen? Egy befogadó közösség olyan veze-
tőkkel, akikre bátran rábízhatják magukat – ilyen gár-
dával várja őket a Magyar Karszt- és Barlangkuta-
tó Társulat VEROCS Szakosztálya minden kedden a 
Mátyás-hegyi barlangban.
Tevékenységük egészen a 2000-es évek elejéig nyú-
lik vissza, amikor Mikolovits Veronika fejében meg-
született az ötlet, hogy a barlangászat izgalmait 
olyan gyerekekkel is megossza, akik különleges igé-
nyeik miatt eddig nem is álmodhattak ilyesmiről. 

„Bevetésen” a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztálya

„Érdekes, de a sérült gyerekek sokkal lelkesebben vetik bele 
magukat a barlangászatba, nagyobb bennük a bizonyítási vágy.”

A program bő tíz év elteltével is hatalmas népsze-
rűségnek örvend,  az egyetlen „törést” az alapító, 
Mikolovits Veronika négy évvel ezelőtti, hegymászás 
közbeni eltűnése okozta – a Mozgás- és élményte-
rápiás szakosztály tisztelgése jeléül azóta viseli a 
VEROCS nevet.

A Föld gyomrában egyenlőség van
„A barlangban egyenlővé válnak az esélyek, minden 
gyerek – legyen egészséges vagy sérült – egyformán 
csúszik-mászik, s ez a fogyatékkal élő gyerekek lel-
kének, önbecsülésének nagyon jót tesz. Itt mindenki 
egymásra van utalva, elengedhetetlen a csapatban 
gondolkodás, ami a kommunikációs 
képességet fejleszti. A sérült gyerekek 
sokkal lelkesebben vetik bele magu-
kat a barlangászatba, nagyobb ben-
nük a bizonyítási vágy” – fejti ki Sződy 
Ferenc szakosztályvezető. Persze 
a fizikum is erősödik mindeközben, 
hiszen a barlangban való „közleke-
dés” olyan rejtett izmokat vesz igény-
be és erősít, amelyeket még a gyógy-
torna sem ér el. 

Igazi csapatmunka
A túrák megszervezése hatalmas összefogást igé-
nyel, hiszen ahhoz, hogy biztonságban végigme-
hessenek a túrán, ismerni kell a gyerekek betegsé-
gét, így a tökéletes felkészülés érdekében konduk-
torokkal és lelkes pedagógusokkal, iskolavezetők-
kel dolgoznak együtt a profi túravezetők. „Minden 
támogatónk hatalmas segítséget jelent számunkra: 
a Duna–Ipoly Nemzeti Parknak köszönhetjük, hogy 
ingyen használhatjuk a barlangot, a MOL támogatá-
sa nélkül pedig a gyerekek nem tudnának 
eljutni hétről hétre a programra” – mondja 
a szakosztályvezető.






