Klasszikus koktélok otthonra

Bringaszerviz saját kezűleg

Kárász Anna kajakozó

GASZTRONÓMIA

LENDÜLETBEN

PÉLDAKÉP

& LENDÜLET

KIS SPORTÁGI
KALAUZ
DRUKKOLJON
FELKÉSZÜLTEN
A VÍVÓVBN!

AUTÓVAL NYARAL
A CSALÁD
KRESZ KÜLFÖLDÖN?
LEGYEN KÉPBEN!

„MINT A MOZIBAN”
SZILÁGYI ÁRON, MÁRTON ANNA, BOCZKÓ GÁBOR

A

M O L

-

C S O P O R T

I N G Y E N E S

M A G A Z I N J A

–

2 0 1 3 .

A U G U S Z T U S

tartalom

Autós-motoros hírek
MESEJÁRGÁNY
Gyors autók, gyors pilóták

4
6

S. O. S. BRINGASZERVIZ
SAJÁT KEZÜLEG
Lendületben

16

AUTÓS NYARALÁS, FONTOS
SZABÁLYOK
Natúra

18

RÁZD ÉS KEVERD!
Gasztronómia

20

Kedves Olvasó!

MOL-hírek
„MINT A MOZIBAN”
Címlapsztori

8
10
Kishírek

24

Kultúra

28

Rejtvény, fejtörő

30

Horoszkóp

32

MAGABIZTOS CSAPÁSOKKAL
AZ OLIMPIA FELÉ
Példakép

34

VÍVÁS MESTERFOKON
Sport

STÍLUS&LENDÜLET MAGAZIN

Melyik a legjobb kardozós film? Ezt a kérdést mérlegeltük a vívó-vb szervezőivel, amikor az augusztusi rendezvény kommunikációjáról beszélgettünk.
Aztán rájöttünk, hogy lehetetlenség ezt eldönteni;
mert melyik a jobb: A három testőr, a Gyűrűk Ura vagy
a Csillagok Háborúja? Talán ekkor született meg az
ötlet a szervezők fejében, hogy erre, a mozis irányvonalra építik fel az év talán egyik legfontosabb sporteseményének a beharangozóját. A gondolatot tett
követte, és mindnyájan élvezhetjük a remek kisfilmeket, illetve plakátokat, melyekben sportolóink filmesszituációkban állnak helyt. Reméljük, a lendület a két
hét múlva kezdődő vb-ig kitart. Címlapszereplőink
készülnek a megmérettetésre, de néhány órára azért
kiszakítottuk őket egy kis „mozizásra”, hogy közösen
idézzük fel gyerekkorunk kardozós hőseit, kedvenc
vívójeleneteit.
A mi buzdításunkra a verseny helyszínén is számíthatnak! Olvasóinkat egy kis vívósportiránytűvel igyekszünk percek alatt szakavatott drukkerré képezni, s
abban is segítséget nyújtunk, merre induljon a szülő,
ha gyermekét magával ragadná a vívóláz.
A hónap vége ismét világbajnoki összecsapást hoz.
Rövid pihenőt követően ismét szurkolhatunk: ezúttal
kajak-kenusainkért a duisburgi vb-n. A magyar csapatot erősíti Kárász Anna is, aki az Új Európa Alapítvány
által támogatott ifjú tehetségként Példakép rovatunkban mesél sportága szépségeiről.
A nyár hátralévő heteihez sok sportizgalmat és legalább ugyanannyi pihenést kívánunk!
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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Új Volvo-gyár Kínában

A svéd gyártó a
csengdui gyár után hamarosan megnyitja második kínai összeszerelő üzemét, ezúttal Daqingban, ahol kezdetben 80, majd a teljes kapacitásra való átállás után 300 ezer autó készül majd
évente. A Volvo elsősorban egyterűket és hobbiterepjárókat fog itt gyártani, és szeretné alaposan felfuttatni kínai eladásait.

Sportosabb lesz a Kia A dél-koreai gyártó egyre szebb értékesítési eredményeit megőrizendő bővíti modellpalettáját: mégpedig
sportos irányban. Már a c’eed is ebbe az irányba mutatott, a Pro_c’eed GT azonban kifejezetten az agresszív középkategóriás gépek rajongóit célozza meg. Ha bejön a terv, jöhet a Rio GT
is, kemény konkurenciát támasztva az európai
márkáknak.

Vadak és szépek: a két új Mazda 3-as

A japán gyártó a világ három pontján egyidejűleg
mutatta be nagy csinnadrattával a sajtó munkatársainak az új 3-as modellt. Míg az ötajtós változat
kimondottan agresszív és dinamikus, addig a szedán elegáns, de vagány külsőt kapott. A tengelytáv
nőtt az elődhöz képest, így a két típus hiába rövidebb, mégis tágasabbak és kényelmesebb, mint a

kifutómodell. A start-stop rendszer és a hatfokozatú kézi- és automata váltó mind a háromféle (1,5-ös
100 LE-s, 2,0 literes 120 és 165 LE-s) benzines és a
dízelmotor (2,2-es 150 lóerővel) mellé is jár. A hivatalos bemutató az őszi Frankfurti Autószalonon lesz.

Az Opel is terepre
viszi a családi luxust

Villannyal a csúcsra
Carlin Dunne a Lightning Motorcycles egyik
elektromos gépének a nyergében ülve simán
megnyerte a Pikes Peak hegyifelfutó verseny
legfontosabb kétkerekű kategóriáját. A címvédő
– és 2012-ben egy Ducatival pályacsúcsot futó
Dunne – a rekordot ugyan nem döntötte meg,
de 10:00.964 perces ideje 21 másodperccel
volt jobb, mint a második helyezett Bruno Langlois-é (Ducati Multistrada).

Már tesztelik az Alfa 4C-t Tavasszal kiállították Genfben, június elején bejelentették, hogy
indul a gyártás, júliusban pedig már az első teszteket is lezavarták a baloccói tesztpályán.
A hírek szerint remekül viselkedett az alig egytonnás, 1750 köbcentis, 240 lóerős erőforrással
szerelt középmotoros sportkocsi, ami már idén
kapható lesz.
Eladó az egyetlen 959 Speedster
A Porsche 1986 és 1989 között összesen 337
darabot gyártott a 959-es kupéból. Ezek közül
azonban egy sem volt nyitott – ellentétben azzal
a modellel, amit egy holland oldalon kínálnak
eladásra. Az autó mégis eredeti és egyedi: egy
baleset után döntött úgy a tulajdonosa, hogy az
eredeti merev tető helyére lenyitható vászontető
kerüljön. A kikiáltási ár egy híján egymillió euró.

4 | stílus&lendület | 2013. augusztus

Európa-szerte rendkívül népszerűek lettek az elmúlt
években azok a családi kombik, amelyek némi „terepezős” képességgel is bírnak. Az Opel is beszállt erre a
piacra, méghozzá az Insignia Country Tourerrel.
A modell szép, fényezetlen fekete műanyag
elemeket kapott a kerékjáratok fölé, kartervédőt elölre és hátulra, valamint két centivel megemelték a hasmagasságát. A motorok közül a legerősebbek kerültek bele: a
kétliteres, 250 lóerős benzines mellé két
ugyancsak kétliteres (163 és 195 lóerős) turbódízel. Szívderítő továbbá, hogy alapfelszereltségként
jár a Haldex összkerékhajtás is.

Gyártásba kerülhet a Buggy up!

Piros autó, sárga tetővel – a jól ismert buggy, azaz homokfutó, más néven strandautó. De hogy pont a költségekre és a gyártás racionalizálására oly érzékeny
Volkswagen vágna bele egy ilyen autó gyártásába? Készült koncepció is a modellből, most
pedig egy brit autósszaklap információi szerint Wolfsburgban erősen fontolgatják, hogy piacra
dobják a Buggy up!-ot. Annyi mindenképpen bizonyos, hogy Ausztrália, Kalifornia, Florida vagy
Latin-Amerika strandjain lenne rájuk kereslet.

aUtós-motoros HírEK

Olcsó lóti-futival támad a Honda

A robogók legfontosabb piacán, Délkelet-Ázsiában, egészen pontosan Vietnamban mutatta be legújabb nyolcadliteres modelljét a Honda. Az SH Mode
– nem meglepő módon – az SH 125 és az SH 150 alapjaira épült, megkapva
az előbbi PGM-FI befecskendezéssel ellátott blokkját. Az új modell azonban
könnyebb vázának és 7,5 helyett
5,5 literes tankjának köszönhetően 135 helyett csupán 118
kilót nyom. Hátsó kereke 16
helyett 14 colos.
A sok csökkentés mellett valami nőtt is: az ülés alatti csomagtartóban egy zárt bukósisak is
kényelmesen elfér.
Az előzetes információk alapján az új Honda SH Mode jóval
olcsóbb lesz, mint vetélytársai.

Kalapács alatt
James Bond kétéltű Lotusa

Az amerikai RM Auctions szeptemberi árverésén kerül kalapács alá az egyik
legkülönlegesebb Bond-autó: „A kém, aki szeretett engem” című 1977-es filmben használt kétéltű Lotus Esprit. A fehér sportkocsit a floridai Perry Oceanographic szakemberei tették egykor valóban kétéltűvé. A Bahamákon felvett
jelenetek után az autó egy évtizedig állt garázsban, majd 1989-ben került egy
házaspár tulajdonába, akik számos kiállításon mutatták meg a rajongóknak.
Könnyen lehet, hogy hamarosan ez lesz a legdrágább Bond-autó. A megtisztelő címet jelenleg a Sean Connery által a Goldfingerben (1964) és a Tűzgolyóban
(1965) használt Aston Martin DB5 birtokolja.

Loeb őrült rekordja a kanyargós pokolban

A Pikes Peak hegyifelfutó verseny szervezői talán még maguk sem tudják, hogy jó ötlet volt-e az idei versenyre meghívni Sebastien Loeböt. A kilencszeres francia ralivilágbajnok, ráunva saját kategóriájára, új kihívásokat keresett, és az elsőt már ki is pipálhatta. A 156 kanyarral csipkézett, 19,99 km-es coloradói hegyi versenyen ugyanis egy Peugeot 208 volánja mögött tette nevetségessé azt a rekordot (9:46 perc), amit csak
2011-ben sikerült tíz perc alá szorítani. Loeb 8:13:878 perc alatt száguldott föl az emelkedőn.
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Gyors
Gyors
Gyorsautók,
autók,
autók,

gyors
gyorspilóták
pilóták
pilóták
gyors
a forma–1-es pIlóták számára magától értetődő, hogy a vIlág
leggyorsabb négykerekŰIt vezethetIk – Igaz, Csak a versenypályákon.
a mezőny jelenleg Is aktív öt vIlágbajnoka azonban a közutakon
Is kedvelI az erős járgányokat.

Kimi Räikkönen – Extrém párosítás

A Jégember, ahogy a finn pilótát becézik, mindig is a Forma–1 excentrikus figurái közé tartozott, akinek két
futam között is szüksége van a napi adrenalinadagjára, ezt pedig vagy bulizással, vagy valamilyen extrém sporttal szerzi meg. A Ferrari eddigi utolsó világbajnoka 2007-ben ért fel a csúcsra, majd a ralizás világába tett kitérőt követően tavaly tért vissza a száguldó cirkuszba. Nem is akárhogyan, hiszen a Lotust az élmenők közé felhozva a harmadik helyen zárta a szezont.
Räikkönen az autók terén is kilóg a társai közül, hiszen az utóbbi időben a női
autóként elkönyvelt, divatos Fiat 500
volánja mögött volt látható. Természetesen ezt egyfajta ugratásként is felfoghatjuk, hiszen a garázsában két igen ritka
sportkocsit is őriz. Az 582 lóerős Mercedes-Benz CLK DTM AMG-ből csupán száz
darabot épített a gyár, de a 660 lóerős Ferrari Enzóból is
csak 400 példány készült.

Fernando Alonso – Kiváltságos helyzet

Ferrari-pilótának lenni nemcsak azzal a kiváltsággal jár, hogy valaki a világ legnépszerűbb istállójának arca lesz, de egyben hozzáférhet az olasz sportkocsigyártó legjobb utcai modelljeihez is. Fernando Alonso keményen megdolgozott ezért a kiváltságért, igaz, a spanyol
pilóta éppen a Ferrari és Michael Schumacher ötéves egyeduralmának vetett
véget, amikor 2005ben a Renault volánja mögött megszerezte első vb-címét,
amit a következő évben sikerült megvédenie. Alonso 2010-ben került a Ferrarihoz, ahol tavaly csak három
ponttal maradt le a világbajnoki elsőségről. A sportmárkát birtokló Fiat-konszern változatos autókínálattal
vigasztalta, hiszen a Ferrari 458 Italia mellett Alonso gyakran tűnik fel
egy Maserati GranCabrióban, illetve megajándékozták egy 468 lóerős
Jeep Grand Cherokee SRT8 sportterepjáróval is. A tűzpiros erőgépet a
szintén a Fiathoz tartozó Chrysler-konszern gyártja.

mEsEJÁrgÁnY

Lewis Hamilton – Egyedi igények

Lewis Hamilton óriási meglepetésként robbant be a száguldó cirkusz világába, a McLaren korábbi, saját nevelésű pilótája első szezonjában – 2007-ben – csupán egyetlen ponttal lemaradva szorult a második helyre a világbajnoki küzdelemben.
A második évében már nem adta ki az elsőséget a
kezéből, igaz, ezért az utolsó pillanatig küzdenie kellett: az őrülten izgalmas szezonzáró futamon a zárókörben biztosította be magának a vb-címet
Felipe Massa előtt. Az idei évadra már a Mercedeshez szerződött pilóta természetesen a német márka
egyik típusát használja: leginkább egy kényelmes
Mercedes-Benz GL 420 CDI terepjáróval közlekedik. Hamilton azonban a versenypályán
kívül is kedveli az izgalmakat: erről
árulkodik, hogy nemcsak egy 612
lóerős Mercedes-Benz SL65 Black
Series tulajdonosa, de egy különleges
szuperautót is vásárolt magának.
Az egyedi rendelésre készült, kézi váltóval épített Pagani Zondában 760 lóerős
motor dolgozik, amely F1 közeli élményeket garantál.

Sebastian Vettel
– Megfontolt választások

Kevés ember mondhatja el magáról, hogy a saját maga által tervezett autót vezeti, de Sebastian Vettel közéjük tartozik. Minden idők legfiatalabb F1-világbajnoka ugyanis tavaly részt vett
egy különleges kivitelű sportterepjáró fejlesztésében: az Infiniti
FX Vettel névre hallgató, 415 lóerős típust 150 darabos sorozatban gyártja le a japán prémiummárka. A Red Bull német pilótája
őstehetségként került az F1 világába: 2008-ban még a Toro Rosso pilótájaként nyerte meg az esős Olasz Nagydíjat, ezzel pedig
21 éves és 73 napos korában minden idők legfiatalabb futamgyőztese lett. Zsenge kora ellenére az autók terén szereti a megfontolt választásokat, hiszen a japán terepjáró mellett egy Volkswagen T5 kisbusz volánja mögött is látták már. A sebesség iránti
szenvedélyét pedig azzal a Mercedes-Benz SL65 AMG Black
Series betontorpedóval élheti ki, amit a 2009-es Abu Dhabi
Nagydíj megnyeréséért kapott ajándékba.

Jenson Button – Nyugodt erő

A McLaren versenyzője hosszú utat járt be, amíg ki tudott törni az örök vesztes kategóriából: ugyan kivételesen elegáns és nyugodt vezetési stílusával már 2006-ban megnyerte a Magyar Nagydíjat, az újabb sikerekre azonban sokat
kellett várnia. A 2009-es szezon előtt úgy tűnt, még csapatot sem talál magának, de a frissen feloszlott Honda-istálló
végül Brawn GP név alatt tovább folytatta, a brit versenyző pedig világbajnoki címet szerzett a mindenkit meglepő versenygép volánja mögött. Ezt követően már a McLarennél folytatta a pályafutását, ami azzal is járt, hogy hivatalból kell
vezetnie a márka utcai sportautóit. Tekintve, hogy ezek a legjobbak közé tartoznak, valószínűleg nem túl keserű feladat
a 625 lóerős, ébenfekete McLaren MP4-12C kormányozgatása. Biztos, ami biztos: Button beszerzett magának egy
620 lovas Porsche 911 GT2 RS-t, míg a McLaren motorszállítójának köszönhetően kapott egy Mercedes-Benz kombit
is. Igaz, a C63 AMG DR520 Estate névre keresztelt típus nemcsak praktikus, de pokolian gyors is – a kizárólag a brit
piacra készült különleges szériát 520 lóerős motor hajtja.
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Ónodi Eszter sérült gyerekekkel barlangászott

Ónodi Eszter, az Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete fogyatékkal élő gyerekekkel közösen fedezte fel
a Pál-völgyi-barlangot. A MOL Gyermekgyógyító Program egyik támogatottja, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagjai által vezetett kiránduláson közel tizenöt lelkes gyermek vett részt, akiknek a színésznő
kedvessége, szeretete nagy bátorságot és biztonságot nyújtott. „Nagyon örülök annak, hogy az Alapítvány
jószolgálati nagyköveteként én is segíthettem a gyerekeknek a barlang meghódításában. Teljesen lenyűgözött az, hogy ezek a gyerekek milyen akaraterővel jutnak előre a járatokban” – mondta a színésznő.

Nemzetközi
Repülőnap
2013-ban is

Augusztus 3–4. között a Nemzetközi Repülőnap
és Haditechnikai Bemutató alkalmából ismét
repülőmotorok zúgásától lesz hangos a Kecskeméti Repülőbázis. Az évről évre óriási tömegeket megmozgató programon idén is megtekinthetőek a Magyar Honvédség gépmadarai,
de számtalan külföldi légierő is látványos showval készül a magyar közönség számára. Mindkét nap reggel 8-tól egészen este 6-ig várják a
nézőket az ingyenes légi bemutatókkal, melyekhez az üzemanyagot a MOL biztosítja.

E-útdíj

A 3,5 tonna össztömegnél nehezebb gépjárművek (kivéve buszok és lakóautók) részére 2013. július 1-től bevezetett útdíjszabással kapcsolatosan az alábbi szolgáltatásokkal várjuk a vásárlókat a kijelölt MOL-töltőállomásokon:
– e-útdíj egyenlegfeltöltés
(fedélzeti eszközhöz – OBU – tartozó egyenleg feltöltése)
– e-útdíj viszonylati jegy kifizetése
– e-útdíj viszonylati jegy útvonaltervezése
– e-útdíj regisztráció
Az egyes töltőállomásokon elérhető szolgáltatások listája
megtalálható a www.mol.hu „Autózzon velünk!” aloldalának
„Termékek és szolgáltatások” menüpontjában.

Nemzeti dohányboltok a MOL-töltőállomásain

2013. július 17-től kizárólag azokon a MOL-töltőállomásokon lehetséges a dohánytermékek vásárlása,
ahol – a törvényi előírásoknak megfelelően – dohánykoncesszióval rendelkező vállalkozások által üzemeltetett Nemzeti Dohányboltokat alakítottak ki. A dohányboltok nyitvatartási ideje a töltőállomásokétól eltérhet, melyről a kutakon érdeklődhet. A dohánybolttal rendelkező töltőállomások listája megtalálható
a www.mol.hu „Autózzon velünk!” aloldalának
„Termékek és szolgáltatások” menüpontjában.

Új MOL Essence motorolajcsalád
a hosszabb motorélettartamért

Júliustól új csomagolással, továbbfejlesztett összetétellel és kibővített termékportfólióval érhető el a MOL
Essence motorolajcsalád a MOL-töltőállomásain.
Az új, speciális formula háromszoros antioxidáns-védelme révén megbízható minőséget és
hosszabb motorélettartamot biztosít mind az
idősebb benzin- és dízelmotorral szerelt, mind
a legkorszerűbb gépjárművek számára. A MOL
Essence motorolaj mostantól két új, kifejezetten dízel járművek számára kifejlesztett változatban is elérhető.
A kúthálózatunkon megtalálható motorolajajánló és a kútkezelő segítségével az autósok
nemcsak a MOL Essence termékcsaládból, de
a MOL teljes motorolaj-választékából is egyszerűen kiválaszthatják a gépjárművüknek legmegfelelőbb kenőanyagot.

Új MOL-töltőállomás nyílt Fóton!

Július 19-én, Fóton, a Keleti Márton utcában új töltőállomással bővült a
MOL magyarországi hálózata. Az új kút a minőségi üzemanyagok mellett
széles shopválasztékkal, friss kávéval, nyitási akciókkal várja a vásárlókat!
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„M  ”

MÁRTON ANNA, BOCZKÓ GÁBOR, SZILÁGYI ÁRON
a Fenti szlogen Már isMerős lehet az augusztus
5–12. kÖzÖtt Megrendezésre kerülő budapesti
Mol vívó világbaJnokság hirdetéseiből, így
ennek szelleMében beszélgettünk a Magyar csapat
hároM tagJával, akik a hazai versenyhez koMoly
reMényeket Fűznek .

A helyszínért külön köszönet a tatai Est Mozinak, ahol augusztus végétől megújult külsővel, premierfilmekkel és egy kellemes kávézóval várják a vendégeket reggel 7-től éjjel 2-ig. Ruha (Anna): kardigán – Jackpot and Cottonfield, fehér szoknya – Esprit, sötétkék ruha – Envy; ruha (Áron és Gábor): Retro Jeans.

címlapsztori
Stílus&Lendület: Az augusztusi MOL Vívó Világbajnokság reklámfilmjében Áron számos különböző ellenféllel küzd meg. Önöket is egy kardozós, kosztümös film élménye vitte először a pást közelébe?
Boczkó Gábor: Minden kissrác kipróbálja egy szál faággal a kardozást. Én is hősnek
éreztem magamat ilyenkor, olyannak, mint Tulipános Fanfan vagy D’Artagnan – úgyhogy biztosan ez is közrejátszott ebben, de a sport szépsége is megfogott. Akkoriban
több mindent kipróbáltam, volt, hogy egyszerre kézilabdáztam, futballoztam és vívtam is. Ám jó eredményeket csak az utóbbiban értem el, úgyhogy ennél maradtam.
Szilágyi Áron: Nem ez volt az ok, amiért a vívást választottam, de persze én is
rajongtam a kardozó hősökért Zorrótól Luke Skywalkerig. A vívóteremben először én
is azt vártam, hogy kapok egy kardot a kezembe, aztán csihi-puhi. Persze a vívás,
mint sportág nem erről szól, de ha életre-halálra menne a harc, biztosan én is másképp vívnék, mint a páston.
Márton Anna: Rám nem voltak ekkora hatással a filmek. Azért vágtam bele, mert
amikor az iskolában különböző szakköröket tartottak, a vívás nagyon menő volt – így
én is erre jelentkeztem. De szeretem a kosztümös mozikat, a legtöbb esetben pedig
elég élethűnek tűnnek a filmbeli vívójelenetek.

„M INDENKI SOKAT VÁR EL M AGYARORSZÁGON
A VÍVÁSTÓL , MIKÖZBEN
A VILÁG KÖRÜLÖTTÜNK NAGYON SOKAT
FEJLŐDÖTT – MOST BUDAPESTEN IS
BEBIZONYÍTHATJUK, HOGY TOVÁBBRA IS
A LEGJOBBAK KÖZÉ TARTOZUNK.”

Márton Anna

A MOL Tehetségtámogató Programban részt vevő
18 éves kardozó 11 éve van a páston: a BSE vívóját a sportág egyik legnagyobb reménységének
tartják. Az ifjúsági világversenyeken szerzett számos érem után immár a felnőttek között is bizonyított: a júniusi zágrábi Európa-bajnokságon
csak a világranglista vezetője tudta megállítani,
így végül hatodik lett.

S&L.: Ebben Áron már szakértőnek számít.
Sz. Á.: A reklámfilm forgatásán érdekes volt bepillantani abba, milyen a színpadi
vívás – látványosabb és egyben lassabb mozdulatok kellenek, mint a páston. A mozifilmek ma is nagy hatással vannak rám. Amikor fiatalabb voltam, engem is feltüzelt egy-egy akciófilm, és az edzésen is jobb volt a teljesítményem. Most már vagyok
annyira profi, hogy másképp készülök mentálisan.
B. G.: Az én esetemben megmaradt a hatás. A Barcelona futballcsapatának az akkori edző, Pep Guardiola levetítette a Gladiátor című filmet a Bajnokok Ligája döntője előtt, és ezzel tüzelte fel a játékosokat. Az a film ilyen hatással van rám is. Ahogy
most belegondoltam, máris libabőrös lettem a zárójelenettől, amikor a főhős felfedi a
kilétét. Azt a monológot magyarul és angolul is kívülről fújom... Az ember próbál azonosulni a különböző filmek főhőseivel, és erőt meríteni abból, ahogy pozitív erővé változtatják át a sok negatív élményt. Ahogy egy jó zene is pozitív töltetet tud adni…
S&L.: Másik irányba ez nem működik? Negatív hatást is ki tud váltani egy film?
B. G.: Természetesen. Régebben hetente kétszer is jártam moziba, de most, hogy
erre nincs időm, a versenyekre való utazások során – a repülőn vagy buszon – pótolom a hiányosságokat. Megtanultam, hogy ne nézzek olyan filmeket, amelyek negatív
érzéseket váltanak ki belőlem. Már megjártam – akkor a verseny előtt pár órával kellett összeraknom magam újra lelkileg. Ha egy film ilyen irányba megy el, inkább átváltok egy vígjátékra, és befejezem később, verseny után.
S&L.: Ahogy a reklámfilm és a világbajnokság plakátjai is mutatják, a látványos külsőségek egyre többet számítanak a vívásban is. Ez ma már elengedhetetlen?
Sz. Á.: Az utóbbi pár évben valóban jóval látványosabb körítést kaptak a nagyobb
világversenyek, az olimpián is odafigyeltek erre. Nyilvánvalóan a Nemzetközi Vívószövetség is szeretné minél szélesebb körben népszerűsíteni a vívást. Ha ez sikerül, az
nekünk, sportolóknak is hasznos lenne, úgyhogy szívesen állok az ügy mellé.
B. G.: A vívás elég komplikált, nehezen érthető sportág, aki nem ért annyira hozzá, az
csak azt látja, hogy két fehérbe öltözött ember üvölt, mint a sakál, ha felgyullad egy
piros vagy egy zöld lámpa. Fontos, hogy ez látványosabb legyen, hogy a nézők is megértsék, tudjanak szurkolni – nemcsak a helyszínen, de a képernyő előtt is.
Az olyan újdonságok, mint a pleximaszk, a színes pást, vagy az egyéb show-effektek,
jót tesznek a versenyzőknek is. Ahogy az is, hogy idén a párizsi világkupa-viadalt a
Louvre nagytermében rendezték. Az ilyen helyszín minket is lenyűgöz, nekem is nagy
élmény elmesélni, hogy a Louvre-ban vívhattam kiemelt páston.
Sz. Á.: Egyébként a reklámfilmforgatást is azért vállaltam, mert bízom benne, hogy
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ennek hatására még több néző jön ki az augusztusi világbajnokságra. Úgy gondolom,
nagy hazai közönség előtt nekünk is sokkal könnyebb versenyezni.
S&L.: Akkor nem éreznek nyomást amiatt, hogy hazai pályán még nagyobbak az
elvárások?
M. A.: Elég hosszú idény áll mögöttem, mintegy 30 ifjúsági és felnőttversenyen indultam. És bár természetesen végig tudtam, hogy ez lesz az idei év legfontosabb versenye, nem igazán voltam képes visszafogni magam: ha kiállok a pástra, akkor már
csak arra összpontosítok, hogy a legjobbat adjam ki magamból. De a júniusi, zágrábi Eb után már csakis a világbajnokságra koncentráltunk, és úgy érzem, nagyon jó a
felkészülés. Bízom benne, hogy meglesz a gyümölcse, hiszen szeretnék bizonyítani a
magyar szurkolók előtt.
Sz. Á.: Külső nyomást egyáltalán nem érzek, nem is szoktam ezzel foglalkozni.
Magammal szemben pedig a lehető legmagasabbak az elvárások. Úgy élem a mindennapjaimat, hogy ezeknek megfeleljek. Az én teljesítményemet mindenképpen
javítja, ha sokan szurkolnak, ahogy Londonban is plusz erőt adott a rengeteg magyar
buzdítása.
B. G.: Számomra nagyobb nyomás. Nekünk, párbajtőrözőknek nincs itthon világkupánk, úgyhogy a mostani világbajnokság azért is fontos, hogy a családom is láthat
élőben versenyezni. De teher alatt nő a pálma, és megmutathatjuk, milyen jó vívók
vagyunk.
S&L.: A már említett zágrábi Európa-bajnokságon a hatodik lett, az eddigi legjobb felnőtteredményét elérve. Ez erőt ad a budapesti vb-re?
M. A.: Az Eb előtt reális cél volt, hogy immár felnőttversenyen is a nyolc közé jussak,
és a vb-n is ezt a teljesítményt szeretném elérni. Persze előfordulhat, hogy már a
negyeddöntő előtt összekerülök egy, a világranglistán jóval előrébb álló vívóval, de az
biztos, hogy egy nálam gyengébbtől nem szeretnék kikapni.
S&L.: Az segíthet ebben, hogy a tatai felkészülési központban látja, miként készülnek az olimpiai és világbajnokok?
M. A.: Rengeteg nagy vívó van, akit imádok nézni, akiktől próbálok tanulni. Még a
telefonomon is van egy-két ilyen felvétel. Szerintem nagyon sok mindent el lehet lesni a rutinos sportolóktól. Egyébként is szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a
vívást viszonylag hosszan lehet űzni, így a fiatalok általában nem is kapnak túl korán
lehetőséget. Én azonban a csapattal már két éve is ott lehettem a vb-n.
S&L.: A csapatverseny hogy fér meg az egyéni ambíciók mellett?
B. G.: Mivel a csapat van később, mindenképpen jó, hogy van egy javítási lehetőség,
ha egyéniben nem sikerült. A csapat amúgy is egy külön hely az ember szívében – a társakkal vállvetve küzdeni jó dolog.
Sz. Á.: Igen, a csapat mindig második lehetőség. Számomra azért is különleges a
világbajnokság, mert a tavalyi olimpiával ellentétben most a csapattal együtt végezhettem a felkészülést.
S&L.: Egy év telt el a londoni siker óta. Még mindig arra ébred minden reggel, hogy
olimpiai bajnok?
Sz. Á.: Alapvetően nem vagyok egy múltban merengő típus, nem szoktam naponta
nézegetni az olimpiai érmemet. Persze sokszor eszembe juttatják, és akkor nagyon
kellemes érzés fog el. De amik igazán foglalkoztatnak, azok a jövőbeni célok.
S&L.: A londoni aranyérme azért attól is különleges, hogy az olimpiára csupán négy
vívó tudta kvalifikálni magát, és sokan előre temették a magyar vívósportot. Ezek
után már a játékok második napján megszerezte a magyar küldöttség első aranyát…
Sz. Á.: Nagyon sokan úgy gondolták-gondolják, hogy én mentettem meg a magyar
vívósportot, de ezt egyáltalán nem így látom. A vívósportnak mindig voltak, és biztos vagyok benne, hogy lesznek is olimpiai bajnokai. Sőt már most, a világbajnokságon is születnek majd szép sikerek. Valóban, három-négy évvel ezelőtt megcsappant
az utánpótlás, amire mindenképpen jó hatással volt az olimpiai aranyérmem: ősz óta
minden klubnál telt ház van. Fontos, hogy a vívósport meg tudja tartani a fiatalokat.
M. A.: Mi nagyon szurkoltunk neki, és örültem, hogy megmutatta, mire képes a
magyar vívósport. Bíztunk Áronban, hiszen az olimpia előtti világkupaversenyt megnyerte. Már csak a múlt miatt is mindenki sokat vár el Magyarországon a vívástól,
miközben a világ körülöttünk nagyon sokat fejlődött. A sportág egyre népszerűbb,
rengeteg új versenyző tűnik fel. Londonban egy koreai vívó nyerte az én számomat, a
férfi párbajtőrözőknél pedig egy venezuelai sportoló. Nekünk is tartani kell a lépést,
ami néha nem jön össze, de most Budapesten is bebizonyíthatjuk, hogy továbbra is
legjobbak közé tartozunk.
Kiss Csaba

Boczkó Gábor

A Honvéd 36 éves párbajtőrözője régóta tagja a
sportág nemzetközi élmezőnyének: a magyar csapat tagjaként 2004-ben ezüstérmes lett az athéni
olimpián. A csapattal azóta még begyűjtött két-két
vb- és Eb-érmet, míg egyéniben a 2010-es volt az
egyik kiemelkedő éve: akkor bronzérmet szerzett a
világbajnokságon, az Eb-n pedig a második lett.

Szilágyi Áron

A 2012-es londoni olimpia első aranyérmese
már 2007-ben, mindössze 17 évesen tagja volt
a szentpétervári világbajnokságon aranyérmes
magyar kardcsapatnak. A MOL Tehetségtámogató Program 5 éven át segítette versenyzését,
2011 óta már a MOL profi szponzoráltjainak
csapatát erősíti. A Vasas SC vívója idén öt világkupaversenyen szerzett érmet egyéniben,
a csapattal pedig második lett a zágrábi Eb-n.
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Vívás mesterfokon
Előbb a szurkolás, aztán a sport!

Idén augusztus 5–12. között a jelen nagy vívói látogatnak el
hazánkba: több mint 1000 versenyző érkezik Budapestre
a MOL Vívó Világbajnokságra. Összeállításunk segít eligazodni
a különböző fegyvernemek világában, hogy szakavatott
szurkolóként követhessük az eseményeket.
A vívás technikai jellegű küzdősport. A páston, azaz a küzdőtéren két versenyző vív asszót, azaz
mérkőzést. Szakágtól függően a találatokat szúrással vagy vágással lehet beadni. A cél, hogy az
egyik fél a találataival, azaz a tusokkal minél hamarabb elérjen egy megadott mennyiséget.
A vívásnak az alábbi három szakágát különböztetjük meg:

Párbajtőrvívás
A legegyszerűbb, közkedvelt fegyvernem. Itt csak szúrással lehet tust adni, de az egész test érvényes találati felületnek számít. Ha a vívók pontosan egyszerre találnak, akkor mindkét fél kap egyegy pontot, azaz tust. Aki hamarabb eltalálja a másikat, az kapja a pontot, tehát a másik két szakággal ellentétben a párbajtőrvívás nem konvencionális fegyvernem.

Tőrvívás
Itt szintén szúrással érhet el találati pontot a versenyző. Mindössze ennyiben hasonlít egymásra
a két szakág, ez ugyanis jóval összetettebb szabályrendszerrel bír. Konvencionális, ami azt jelenti,
hogy a támadó vívó előnyben van a védekezővel szemben. A védekező csak akkor adhat érvényes
tust, ha már kivédte a támadást. A találati felület is szűkebb: csak a törzset ért szúrás érvényes, a
kar-, a fej- és a lábszúrás nem.

Kardvívás
A leglátványosabb és leglendületesebb fegyvernem. Itt már nemcsak szúrni, hanem vágni is lehet
a fegyverrel, emiatt ritkaságszámba megy a szúrt találat. Ennél a fegyvernemnél a tőrhöz képest
valamivel nagyobb a találati felület: derékvonal fölött minden ér, tehát a fej és a karok is. Ez is
konvencionális fegyvernem, vagyis a támadó előnnyel bír a védekezővel szemben, ám védés után
ő kerül előnybe.

Csak lovagiasan!
A vívást 8–10 éves kor körül érdemes elkezdeni. Természetesen először sokkal több játék van
az edzéseken, a gyerekeket sorversenyekkel, fogójátékokkal hangolják, s a lépéskombinációkat
is játékos formában tanulják meg. Fegyvert általában pár hónap után kapnak a kezükbe, majd
legalább egy-két év tanulásra van szükség ahhoz, hogy a gyerekek versenyezhessenek. Bam-

A vb-n értük szorítunk:
FÉRFIAK

KARD
Gáll Csaba – GEAC (csak csapatban) Európa-bajnoki ezüstérmes
Gémesi Csanád – GEAC
Európa-bajnoki ezüstérmes
Iliász Nikolász – Vasas SC
Világbajnoki bronzérmes
Európa-bajnoki ezüstérmes
Szatmári András – Vasas SC
(csak egyéniben)
Junior világbajnoki ezüstérmes
Szilágyi Áron – Vasas SC

Olimpiai és világbajnok

PÁRBAJTŐR
Boczkó Gábor – BHSE

Európa-bajnok
olimpiai és világbajnoki ezüstérmes
Imre Géza – BHSE
Olimpiai bronzérmes
Európa- és világbajnok
Rédli András – SZL-BAU Balaton
Világ- és Európa-bajnoki
ezüstérmes
Szényi Péter – MTK
Világ- és Európa-bajnoki
ezüstérmes
TŐR
Gátai Róbert – MTK
Junior világbajnoki bronzérmes
Szabados Gábor – Építők SC
Háromszoros egyéni
felnőtt magyar bajnok
Szabados Kristóf – Építők SC Kadet Európa-bajnoki ezüstérmes
Magyar bajnok
Széki Bence – Építők SC
Junior Európa-bajnok

NŐK
KARD
Benkó Réka – GEAC
Márton Anna Orsolya – BSE
Varga Dóra – BVSC
Várhelyi Anna – BVSC
PÁRBAJTŐR
Antal Edina – Vasas SC
Budai Dorina – BHSE
Révész Julianna – BVSC
Szász Emese – Vasas SC

Európa-bajnoki bronzérmes
Junior Európa-bajnok
Junior vb-bronzérmes
Világbajnoki bronzérmes
Junior világbajnoki ezüstérmes

Európa-bajnoki bronzérmes
Európa-bajnoki bronzérmes
Világbajnoki ezüstérmes
Európa-bajnoki bronzérmes
Világ- és Európa-bajnoki
ezüstérmes

TŐR
Knapek Edina – BHSE
Világ- és Európa-bajnoki bronzérmes
Mohammed Aida – Törekvés
Világbajnoki ezüstérmes
Európa-bajnok
Varga Gabriella – BHSE
Európa-bajnok
Varga Katalin – BHSE
Európa-bajnoki ezüstérmes
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bi, gyermek, serdülő, kadet és junior korcsoportok
is léteznek már a versenyeken, és a legkisebbek is
kipróbálhatják magukat! A versenyeken és az edzéseken egyaránt nagyon fontos az etikett betartása:
e hagyományosan lovagias sport művelése során az
asszók megkezdése előtt tisztelegni kell, azok befejeztével pedig fegyvertelen kézzel kezet kell fogni.
A vívást tanuló gyerekek általában 20 éves koruk
körül szerzik meg a tökéletes technikai tudást, ám
ahhoz, hogy igazán érett vívókká váljanak, kell még
10 év. Persze vannak kivételek: az igazi tehetségek
már korán megmutatkoznak.

Fejleszti a testet, élesíti az elmét,
nemesíti a szellemet
Vívni bármilyen alkattal el lehet kezdeni. Ez a sportág, bár a küzdősportok közé tartozik, sokkal inkább
alapul művelőjének pszichés adottságain. A tanulás
során a technika és a mozdulatsorok elsajátítása, a
tempóérzék finomodása mellett a taktikai műveletek is fontosak. A vívás fejleszti a figyelmet, a gyors
gondolkodást és a gyors döntéshozatalt, jó hatás-

Versenynaptár

Természetesen a teljes vb alatt érdemes
nyomon követni sportolóinkat, ám aki
csak a finálékra kíváncsi, a következő
időpontokat semmiképp ne mulassza el:

sal van továbbá a koncentrációs képességre. A tanulás során az egyensúly, a koordináció, a fegyelem, az
önfegyelem, a sportszerűség és a logika szintén fejlődik, melynek eredményeként a gyermek ugyanolyan
fitt lesz mentálisan is, mint fizikálisan. Amit az edzőteremben elsajátít, azt a tanulásban is szépen tudja hasznosítani, éppen ezért nem véletlen a gyakori
szülői visszajelzés a vívó gyerekek tanulmányi eredményének javulásáról. A vívás gyakorlatilag virtuóz

Ha beíratná gyermekét,
a www.hunfencing.hu oldalon érdemes
információt gyűjteni,
ahol valamennyi magyarországi
egyesületet megtalálja.

párbeszéd két egymással szemben álló
fél között – így segíti a kommunikációs
képességek finomodását is.

Férfikard, egyéni, döntő
Női tőr, egyéni, döntő
Női párbajtőr, egyéni, döntő
Férfipárbajtőr, egyéni, döntő
Férfitőr, egyéni döntő
Női kard egyéni döntő
Férfikard, csapat, bronzmérkőzés
Női tőr, csapat, bronzmérkőzés
Férfikard, csapat, döntő
Női tőr, csapat, döntő
Női párbajtőr, csapat, bronzmérkőzés
Férfipárbajtőr, csapat, bronzmérkőzés
Női párbajtőr, csapat, döntő
Férfipárbajtőr, csapat, döntő
Női kard, csapat, bronzmérkőzés
Férfitőr, csapat, bronzmérkőzés
Női kard, csapat, döntő
Férfitőr, csapat, döntő

augusztus 7. 19:20
augusztus 7. 19:35
augusztus 8. 20:30
augusztus 8. 20:55
augusztus 9. 20:30
augusztus 9. 21:00
augusztus 10. 16:00
augusztus 10. 16:40
augusztus 10. 18:20
augusztus 10. 19:00
augusztus 11., 16:15
augusztus 11., 17:15
augusztus 11., 18:50
augusztus 11., 19:50
augusztus 12., 16:00
augusztus 12., 16:40
augusztus 12., 18:30
augusztus 12., 19:10

A részletes program elérhető a vivovb.hu oldalon
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lEnDÜlEtBEn

S. O. S. bringaszerviz
saját kezűleg

javában tombol már a nyár, jóCskán benne vagyunk a kerékpárosszezonban,
s a több hónapos használat után előfordulhatnak kIsebb javítanIvalók. íme,
néhány hasznos karbantartásI tIpp kezdőknek és haladóknak – hogy ne kelljen azonnal a szervIzbe gurulnI.
Kerékgondok
Ha defekttel van dolgunk, mindenekelőtt érdemes felfújni és benyálazni a szelepet,
lehet, hogy csak azt kell cserélni. Ha mégis a gumibelsőt kellene, így tegyük:
1.) Vegyük ki a kereket, amely gyorszáras rögzítés esetén pár másodperces művelet, csavaros megoldásnál
pedig általában 15-ös méretű villáskulcsra lesz szükségünk.
2.) Engedjük le teljesen a belsőt, hogy a külső abroncs lehámozásával hozzáférhessünk. Ehhez az abroncslehúzókanál a legjobb célszerszám, de szükség esetén bármilyen erős, nem túl széles, lapos és tompa eszköz is megfelel.
3.) Elég az egyik oldalát lefejteni, úgy már kihúzható a tömlő. Ha nincs
kéznél póttömlő, a lyukat be kell foltozni, esetleg ragasztani, s visszanyomkodni a belsőt a felnire, visszafeszíteni az abroncsot és felfújni. Így az első szerelőig vagy alkatrészforrásig el
tudunk gurulni.

Gyorssegély:
ha nem megfelelő a fékhatás…
Amennyiben a fékpofák vastagsága még legalább
2 mm, a féktest tetején található bovdenállító csavar
kifelé tekerésével javítható a helyzet, a huzal ugyanis
a tekerés hatására rövidül.

Váltóállítás – csak finoman!
Az első és a hátsó váltó pontatlanságát leggyakrabban a bovdenek, valamint az állítócsavarok helytelen beállítása okozza. Elöl és hátul 2-2 db csillagfejű, plusz hátul 1 db kézzel tekerhető csavar található.
Az első váltónál a csillagfejűekkel, a hátsónál a kézi
csavarral állítható a bovden hossza, míg a váltó végállásait (vagyis, hogy minden egyes fogaskerékre gördülékenyen átugorjon a lánc) a csillagfejűekkel lehet
rögzíteni. Kifelé tekerve szorul a bovden és a váltó befelé mozdul, ellenkező irányba tekeréssel pedig

Kézenfekvőnek tűnik, hogy egy benzinkúthoz érve a szennyeződést nagynyomású vízsugárral mossuk le kerékpárunkról. Ám
annak számos mechanikus, kenőanyagot igénylő alkatrésze
miatt csakis autósamponos szivacs és bő víz jöhet szóba, tisztítás után pedig ajánlott a láncot és a csapágyakat is bezsírozni.

Szubjektív benyomás
A guminyomás akkor jó, ha legfeljebb 1-2 milliméterre nyomható
be az abroncs oldalfala.

Okos tippek

Ápolás

Szerszámkészlet és pótalkatrész
Hosszabb, de akár rövidebb úton is jó, ha van nálunk: állítható villáskulcs, csillag- és laposfejű csavarhúzó, abroncslehúzó-kanál, láncszem és illesztőpatent, gumibelső, pótszelep, kombinált fogó, gumiragasztó szett.
értelemszerűen kifelé mozog a váltó. A váltóbovden
egyébiránt legtöbbször azért lazul meg, mert azt a
kerékpár cipelésekor rászorítjuk a vázra – érdemes
tehát drótmentes fogást keresni a bicajon.

Lánc-reakció
Ha leesik a lánc, a kerék kilazításával viszonylag egyszerűen visszailleszthető a helyére. Ezt megelőzően
lapos fémeszközzel is lehet próbálkozni, így megúszható az olajos kéz. A szakadás már idő- és szerszámigényesebb művelet, igaz, a korszerű patentszemek
kézzel is összenyomhatók.
A saját kezűleg elvégzett gyorsszerviz sokszor tényleg csak arra jó, hogy a legközelebbi javítóbázisig
elevickéljünk. Szerencsére azonban a kerékpárosszempontból frekventált elhelyezkedésű MOL-töltőállomások többségén BringaPontok működnek, ahol
a szükséges szerszámokat és alkatrészeket beszerezhetjük.
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Autós nyaralás
Fontos szabályok külföldön

a vakáCIó előtt érdemes kICsIt felkészülnI
a Célországra vonatkozó írott és íratlan

közlekedésI szabályokból. autópályadíj, matrICa
vagy fIzetőkapu? megállás nélkül megy-e
a traffIpaX, vagy lehet nyomnI a gázt? és persze
a parkolás. Igyekszünk mIndenre választ adnI

– a nyárI szezon legkedveltebb nyaralóhelyeIt Illetően.

Bulgária – cifra határátlépés

Autópálya+díjak: ma már nem kell terepjáróval indulni a burgaszi tengerpartra, ugyanis az országban szépen épülnek az autópályák – éppen ezért rengeteg munkálat lassítja a forgalmat. A pályák – ahol 120 km/óra a sebességhatár
(lakott területen 50, azon kívül 80 km/h) – matricával vehetőek igénybe, ezek
egy hétre 10, egy hónapra 25 levába (kb. 1500, 3750 Ft) kerülnek, és a határnál
megvásárolhatóak. De nem akármilyen módon!
Belépés az országba: „Az Unió külső határain (Szerbia, Törökország, Macedónia irányából) történő belépéskor a gépjármű forgalmi engedélyét és biztosítását ellenőrzik, a jármű rendszámát regisztrálják. Mindez egy pendrive segítségével történik, amelyet a gépjármű vezetője kap kézhez a határőrizeti hatóságtól,
és amelyre felvezetik a gépjármű rendszámán és forgalmiengedély-számán túl
az utasok útlevélben található személyi adatait is. Ezt követően a vezető leadja
a pendrive-on található adatokat a határállomáson megtalálható hatóságoknak,
befizeti az úthasználati díjat, végül leadja a pendrive-ot. A befizetett úthasználati díjról nemcsak számlát, de szélvédőre ragasztandó matricát is adnak. A matrica alapján ellenőrzik a közlekedési rendőrök a díj befizetését” – írja a külügyminisztérium honlapja.
Íratlan szabályok: külföldi rendszámú autóban ülve számítsunk indokolatlannak
tűnő rendőri intézkedésekre. Régebben jellemzőbb gyakorlat volt, ma már azonban ne próbáljuk kenőpénzzel eltussolni a vétséget, az eljáró rendőr ugyanis
könnyen feljelenthet korrupciós kísérletért – jobb tehát betartani a szabályokat,
amelyekre a helyiek persze fittyet hánynak...
Útjelző táblák: általános jelenség ezek ellopása, így viszonylag könnyű eltévedni. Ha nincs GPS-ünk, akkor is legyen nálunk – lehetőség szerint minél újabb – térkép, de érdemes kérdezősködni is, mivel a fiatalok már tudnak segíteni angolul.

Olaszország
– temperamentumos káosz

Autópálya+díjak: a sztrádákon nem igazán tartják be a limiteket, Velence után az
A/4-esen még a középső sávban is 140 km/óra az utazósebesség. A pályákon fizetőkapuk vannak: egy 100 km-es szakasz nagyjából 8 euróra jön ki. Érdemes figyelni a
készpénzes kapukat, mert a „TELEPASS” felirat alatt a helyi bérletesek száguldanak
át. A nagyobb csomópontokat óvatosan hagyjuk el, az újra összeszűkülő kihajtón senki sem ad elsőbbséget a másiknak.
„Veszélyforrás”: lakott területen rengeteg a motoros, akik igen kevés szabályt tartanak be. Gyakoriak a két-, illetve háromsávos körforgalmak, és előfordul, hogy nem
adják meg a bent lévőnek az elsőbbséget.
Parkolás: a turisták által ellepett városokban keressük a táblával jelölt közparkolókat, ezek sokszor ingyenesek. Még Velencébe is be lehet hajtani kocsival, ahol a Piazzale Román álló 11 emeletes parkolóházban szinte mindig akad hely. A kékkel festett helyek fizetősek, és bizony gyakori, hogy csak max. 2 órát engedélyeznek. Utána
elszállítják az autót.

Horvátország – mindenhol pálya

Autópálya+díjak: a fizetőkapus sztrádákon ugyanaz a módi, mint Olaszországban:
belépéskor kirántjuk a jegyet az automatából, jól megőrizzük, majd amikor elhagyjuk a pályát, fizetünk. Egy 100 kilométeres szakaszért kb. 40 kunát (kb. 1600
Ft) kell fizetni (eurót is elfogad a rendszer). Figyeljünk rá, hogy van néhány 5
km-nél is hosszabb alagút, ezekben mindig tartsuk be
a 100 km/órás sebességhatárt.
Zéró tolerancia: majdnem. A 0,05‰ azonban nem olyan sok,
amiért érdemes lenne kockáztatni.
Parkolás: a turistaközpontokban jellemzően kevés és drága a parkolóhely, és nem ritka, hogy a főszezonban minden nap fizetni kell,
akár este 10 óráig is. Ha megálltunk, keressük a tájékoztató táblát!

Régi-új szabályok a július 1-jei EU-s csatlakozás óta
– Fokozatosan megszűnik a kétmegállásos ellenőrzés, azaz a magyar és a horvát
határőrök együtt ellenőrzik az okmányokat.
– Autónknak legyen nemzetközi biztosítási zöldkártyája, az utasoknak érvényes
személyi okmánya.
– Szigorúan tilos minden radardetektor, azaz a traffipaxok működését zavaró eszköz használata.
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Montenegró
– balkáni szenvedély

Autópálya+díjak: az utak minősége javul, de pályára senki se számítson (igaz, már kettő is épülőfélben
van: a Bar–Boljare, és az Adriai–Jón autópálya helyi
szakasza). Fizetni egyetlen helyen kell, a Sozina alagútnál 2,5 eurót.
Közlekedési szabályok: felejtsük el. Jellemzően nem
tartják be őket, ezért legyünk nagyon óvatosak. Akárcsak a rendőrökkel és a határőrökkel, akik ma már
jobban szeretik, ha tisztességes hivatalnokot látunk
bennük, semmint önkéntes adószedőt. (Magyarán:
nem kell 10 euró kenőpénzt adni, hogy ne szedjék
szét a kocsit.) Ha pedig szabálytalankodtunk, viseljük
méltósággal a következményeit.
Parkolás: a turistaközpontokban (Kotor, Budva, Sveti
Stefan) alig van parkolóhely, azokat is meglehetősen
drágán mérik, és a helyi fiatalok még mindig szívesen
gyűjtik a szép dísztárcsákat...

Szlovénia – szikár szabályok

Traffipax: a nálunk is érvényben lévő sebességhatárokkal kell számolni, amelyeket érdemes betartani, mert pályán
és lakott területen is szívesen mérnek.
Autópálya+díjak: ma már a magyar határtól jól kiépített autópályákon (A1 és A2) lehet elérni a szlovén tengerpartot
(Koper), de egy hétnél hosszabb nyaralás esetén megkérik az árát: a 7 napos matrica 15 euróba, a 30 napos pedig
30 euróba kerül. Meglétét szigorúan ellenőrzik, akár úgy is, hogy egy parkolóba kiterelik az autópálya forgalmát.

Már a BBC-n
is hódít a Zagar
Öt év kihagyás után idén tavasszal új
lemezzel jelentkezett a Zagar zenekar.
A Light Leaks címet viselő album a nemzetközi zenei platformokon is pozitív visszhangra talált. Egy brit magazin például azt
írta róla, hogy olyan, mintha a Daft Punk
betrippezve Sugor Róst remixelne. Eközben a BBC több új Zagar-számot is a műsorára tűzött: a Space Medusa és az angol
MC Mad X-szel közösen készített Outsiders
már többször szerepelt a brit rádió playlistjén. A csapatot a nagyobb hazai fesztiválokon is meghallgathatják a rajongók, felléptek például a Balaton Soundon, várhatóak
még a Szigeten és a SZIN-en is, ahol az új
lemez anyaga mellett a közönségkedvenc
Zagar-számokat is műsorra tűzik majd.
www.zagarmusic.com

promóció

gasztronómia

Rázd
és keverd!
Minden itallapon megtalálhatók,
igazi kedvencek , de hogyan készítsük
el őket otthon? Egy shaker, néhány
egyszerűbb alapanyag, és már
indulhat is a nagy keverés!
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Mézédes dinnyekoktél

25 dkg görögdinnye, 1 evőkanál akácméz, 1 dl édes vagy félédes fehérbor, negyed zöld citrom (lime) leve.
Magozzuk ki a dinnyét, majd vágjuk apró kockákra. Ezt követően alaposan turmixoljuk
össze. Keverjük hozzá a mézet és az édes vagy félédes bort. Facsarjuk bele a zöld citrom
levét. Öntsük a pépet egy lapos tálba úgy, hogy két-három centiméter vastagságú rétegben
fedje az alját, majd helyezzük mélyhűtőbe. Miután egy kissé megdermedt, egy villával keverjük
át a masszát. Ha még nagyon híg a dinnyés lé, tegyük vissza a mélyhűtőbe. Ezt a műveletet egészen addig ismételgessük, míg hópehelyszerű jégkását nem kapunk. Cukrozott peremű poharakban kínáljuk. Még izgalmasabbá tehető a koktél, ha a dinnyéből gömbvájóval vagy kiskanállal apró gömböket vágunk
ki, majd egy lapos tálon egymás mellé helyezve betesszük őket a mélyhűtőbe, és miután teljesen megfagytak, a dinnyefalatkákat a koktélos pohárba helyezzük.

Long Island Iced Tea

2 cl rum, 2 cl vodka, 2 cl gin, 2 cl tequila,
2 cl narancslikőr – triple sec, 1 cl cukorszirup,
8 cl kóla, 1 gerezd (kb. negyed)
zöld citrom, díszítéshez menta.

5 cl rum, 3 kiskanál barnacukor vagy cukorszirup,
3-4 gerezd zöld citrom, 5-6 mentalevél,
10 cl ásványvíz.
Egy zöld citromot 4 gerezdre vágunk, és a mentalevelekkel a koktélospoharunkba tesszük őket. Ezt követően a pohárba töltjük a cukorszirupot vagy a barnacukrot és a rumot. Törőfával óvatosan összetörjük a
rostokat a pohárban, hogy felszabaduljanak az aromaanyagok, és finoman kipréseljük a citrom levét.
Vigyázat, sem a mentát, sem pedig a zöld citromot
nem szabad pépesre zúzni! Zúzott jéggel (melyet
konyharuhába csavarva is összetörhetünk, de
választhatunk erre a célra egy nagyobb teljesítményű
turmixgépet is) megtöltjük a poharat. Végül szénsavas ásványvízzel feltöltjük az italt, és alaposan átkeverjük egy bárkanállal.

A kép illusztráció.

Mojito classic

Igazán erős, férfias koktél, melyet longdrink
pohárban érdemes elkészíteni (pótolhatjuk egy
2 dl-es keskeny, magas vizespohárral). Töltsük meg félig a poharat jéggel, majd öntsük a shakerbe az előzőleg kimért tequilát, a vodkát, a
rumot, a gint, a triple secet, valamint a cukorszirupot. Mixeljük össze
a hozzávalókat, majd szűrjük bele
a poharunkba. Ezt követően töltsük fel kólával és facsarjuk bele a
zöld citrom (lime) levét. Ezzel kész is
vagyunk, már csak díszítenünk kell.
Ízlés szerint tehetünk
rá mentaleveleket.

gasztronómia

Strawberry Daiquiri

4 cl fehér rum, 2 cl zöld citromlé (kb. fél citrom), 1 teáskanál nádcukor vagy kristálycukor vagy cukorszirup, 6 szem közepes méretű eper (fagyasztott is lehet, ha nincs friss,
ilyenkor kevesebb jég kell), jég.

A rumot, a zöldcitrom-levet, a cukrot (vagy cukorszirupot), az epret és a jeget
(10-12 kocka kell, hogy egy nagyobb pohár jól tele legyen) a turmixba tesszük és félegy perc alatt jégkása állagúra zúzzuk össze (ha zúzott jeget veszünk, a turmixnak
könnyebb dolga van). A kész itallal színültig megtöltjük a poharat (ez lehet Y alakú
pohár vagy borospohár), egy szem félbevágott eperrel díszítjük, szívószállal kínáljuk.
Izgalmasabb, ha pár levél friss bazsalikomot is keverünk bele.

Borajánló
Bor
BOCK
PortaGéza
Portugieser
2012
Marakuja-narancs
(alkoholmentes koktél)

1 dl narancslé, negyed friss citrom, negyed friss
zöld citrom, fél marakuja (passion fruit) vagy
2 cl marakujaszirup, mentaszirup, a díszítéshez
mentalevelek, narancs.
Rétegzett ital lévén az elkészítés során figyelembe kell venni a hozzávalók fajsúlyát, a megfelelő
sorrendet. A koktélospohár aljára bárkanál segítségével töltjük a mentaszirupot. Egy kis tálkába belevágjuk a zöld citromot és a friss citromot,
majd addig nyomkodjuk, míg levet nem ereszt.
Óvatosan a mentaszirupra csurgatjuk, utána
megtöltjük a poharunkat zúzott jéggel és ráöntjük a 2 cl marakujaszirupot. Ha friss gyümölccsel
dolgozunk, alaposan belekaparjuk a belsejét,
majd felöntjük narancslével. Naranccsal és
mentával díszítjük.

Érett és rusztikus.
A tiszta szőlőaromákat és – ízeket
összetett animális
jegyek egészítik ki.
Koncentráltabb és
intenzívebb a szokásos portugiesernél.
A portugieser számára ideális meleg
(de nem túlforró)
évjáratból.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Öleld a fát, és meggyógyít!

Az erdőben sétálva gyakran érezzük úgy, mintha feltöltődnénk energiával. Nem csoda: már a természeti népek is gyógyításra használták a faterápiát, sőt azt is tudták, melyik betegség esetén melyik fát
kell ölelni. A természetgyógyászok szerint például a lehangoltságot a virágzó almafával, a szerelmi csalódást pedig hársfával érdemes kúrálni. Ha lemerültek az akkumulátoraink, tölgyet öleljünk, míg a cseresznye képes feloldani a szexuális gátlásokat. A dió egy igazi univerzális jótevő, ugyanis olyan erős
energiamezővel bír, hogy elegendő pusztán a levélsátrában tartózkodni, hogy begyógyítsuk a város
betondzsungelében szerzett sebeinket.

Anyatej:
az érvényesülés záloga?

Egy évtizedekig tartó kutatásban arra keresték a választ,
hogy hosszú távon a társadalmi érvényesülés vonatkozásában előnyt jelent-e az anyatejjel való táplálás. E célból
34 ezer brit állampolgár életét követték nyomon, majd
arra a megállapításra jutottak, hogy az anyatejjel tápláltak 24 százalékkal sikeresebbek voltak, mint tápszeres
társaik. Élettani szempontból ennek két oka van:
az egyik, hogy az anyatej gazdag többszörösen telítetlen
zsírsavakban, ezáltal fokozza a kognitív működést.
A válasz másik fele az anya-gyermek meghitt közelségében keresendő, amely stresszoldó stratégiákkal
vértezi fel az idegrendszert, így járulva hozzá az illető
társadalmi előrejutásához.

Memóriatréning pezsgővel
A testes vörösborokról már régen megállapították, hogy magas flavonoidtartalmuk miatt javítják a memória állapotát, így különös jelentőséggel bírnak az öregkori leépülés időszakában. A brit Reading Egyetem tudósai most a pezsgőfogyasztást vizsgálva jutottak hasonló
eredményekre. Bár a
klasszikus Champagne
összetevői nem tartalmaznak flavonoidokat,
viszont az italban lévő
fenol ugyanúgy stimulálja az emlékek megőrzéséért felelős fehérjét.
A vizsgált pezsgők közül
csak a jó minőségűek bizonyultak hatásosnak, így ez
a gyógymód, bár hatásos,
egy kicsit költséges terápia.
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Paradicsom: a mérgező alma

A ma világszerte ismert paradicsom évszázadokon át tiltólistás élelmiszernek számított Európában. A növény magvait a legenda szerint
maga Cortez hozta az öreg kontinensre, s kezdetben a dél-európai
arisztokrácia fogyasztotta az akkor divatos ólom- és óntányérokból.
A rendkívül magas savtartalommal bíró termés leve azonban kioldotta
a nehézfémeket, és sorozatos halálesetekhez vezetett. Ezután terjedt
el a mérgező alma kifejezés, amit néhány korabeli növényrendszertan
„tudományosan” is alátámasztott, aminek következtében jó kétszáz
évig csak díszcserjeként termesztették. Egészen addig, míg 1710-ben
egy észak-amerikai botanikai mű nem tisztázta
a „félreértést”, s újra be nem
emelte a paradicsomot a
fogyasztható növények
sorába.

KisHírEK

Diétás spárga

A római kortól termesztett, manapság újra reneszánszát élő zöldség rengeteg pozitív élettani hatással büszkélkedhet. Alacsony kalóriatartalma és jó íze révén a fogyókúrázók kedvelt ételévé vált. Érdemes enyhén
párolva fogyasztani, mert akkor megmarad benne a nagy mennyiségű A-, B-, C- és K-vitamin, de ezenkívül
sok rezet is tartalmaz, ami az érrendszerre hat kedvezően. A benne található asparaginnak köszönhetően
lúgosító hatású, magas glutation antioxidáns-tartalma
pedig bizonyos ráksejtek fejlődését is gátolja.

Pinochet könyvtára

Nemrég feltárták a néhai chilei diktátor könyvtárát,
mire a kutatók elképedve tapasztalták: az illusztris
gyűjtemény ötvenezernél is több kötetre rúgott. Ráadásul a tábornok köztudottan kultúraellenes volt, többek közt könyveket is égettetett. (Talán azért, mert
a katonai iskolában is csak bukdácsolt a vizsgákon.)
Művelt politikai riválisait rendre a halálba küldte,
annyira félt tőlük. Most mégis úgy tűnik, a világ egyik
legnagyobb könyvgyűjteményének a birtokosa volt.
Az okokat keresve életművének ismerői is csak találgatnak: nem valószínű, hogy olvasott, inkább a
műveltséggel szembeni kiesebbrendűségi komplexusát csillapította a szenvedélyes gyűjtéssel.

an fékez, mint gyorsul
b
b
Jo
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Kapcsolati státusz:
bonyolult

Brit magatartáskutatók újabb férfi-női viselkedési
különbözőségre bukkantak: egy kísérlet első felében
férfiak fotóit mutogatták nőknek, hogy válasszák ki
a legvonzóbb arcot, majd férfiak tették ugyanezt női
fotókkal. Az albumokat több fordulóban mutatták
meg úgy, hogy néhány képet visszacsempésztek az
előzőekből. A hölgyek leginkább a már látott arcokra voksoltak, míg az erősebb nem képviselői inkább
az újakra. A választásnak evolúciós okai vannak –
mondják a kutatók –, mivel a nő számára fontosabb
a biztonság, ezért szívesebben választ magának párt
a környezetéből. A férfi ezzel szemben a reprodukciós siker érdekében előnyben részesíti az új kapcsolatokat.

Régóta tudjuk, hogy a gepárd a világ
leggyorsabb sprintere, de vadászati technikájának részleteire egy nemrégiben elvégzett kutatás derített fényt,
melynek keretében öt gepárdra bonyolult műszerekkel szerelt nyomkövető
nyakörvet tettek, majd 17 hónapon át
elemezték az adatokat. A vágták sebességátlaga 50 km/óra volt, de a leggyorsabb hajsza elérte a 104 km/órás
sebességet is! Mégsem ez ejtette igazán ámulatba a tudósokat, hanem a
tény, hogy a visszahúzhatatlan karmú,
edzett vázizomzatú, félelmetesen gyorsan manőverező ragadozó egy másodpercen belül 3 métert képes gyorsulni
és 4-et fékezni.

KUltúra

Programok – Fesztiválok
Kaposfest

LGT Fesztivál

2013. AUGUSZTUS 13–19., KAPOSVÁR

2013. AUGUSZTUS 18.,
ALSÓÖRS, EURÓPA KEMPING
Öt év szünet után, 2013 elején egyedülálló sikerrel, négy telt házas Aréna-koncerttel tért viszsza minden idők legsikeresebb hazai zenekara, a
Locomotiv GT. Bár akkor biztosra vettük, hogy az
LGT egyhamar nem lép színpadra, Alsóörsön mégis újra beindul a Zenevonat!

Negyedik alkalommal válik Kaposvár egy hétre a klasszikus zene hazai fellegvárává. A Kokas Katalin művészeti vezető által megálmodott Kaposfest ma
már Európa egyik kiemelkedő klasszikus zenei fesztiválja. A 14 komolyzenei
koncert mellett kiállítások, gasztronómiai és zenei események várják a látogatókat. Színpadra lép többek között Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Alina Ibragimova, Alexander Bouzlov és Vásáry Tamás is.

Római vakáció

2013. AUGUSZTUS 17.
KULTKIKÖTŐ (BALATONFÖLDVÁRI SZABADTÉRI SZÍNHÁZ)
Anna hercegnő hivatalos látogatásra érkezik Rómába, de minden
percét protokollesemények töltik ki. A lány egy váratlan pillanatban
megszökik, hogy felfedezze az Örök Várost. Persze azonnal nyomába
szegődik a bulvársajtó, élen az elszánt Joe Bradley-vel, aki egy nagy
sztorit akar szállítani megrendelőinek. Egy örök klasszikus: a romantikus Audrey Hepburn–Gregory Peck-film színpadi változata Tenki
Rékával és Fekete Ernővel a főszerepben.

Barlangkiállítás a Budapesti Szlovák Intézetben
2013. JÚNIUS VÉGE – 2013. SZEPTEMBER 6.
SZLOVÁK INTÉZET, BUDAPEST

A Rozsnyói Bányászati Múzeum és az Aggteleki Nemzeti Park közös
vándorkiállítása 2013. június végén érkezett Budapestre. Aki a nyár folyamán ellátogat a Budapesti Szlovák Intézet székházába, a második emeleti
kiállítóteremben megtekintheti a „Világörökség a föld mélyében” című tárlatot, amely az Aggteleki Nemzeti Park és a Szlovák Karszt barlangjait
mutatja be 26 nagyméretű tablón.

ZENE
Tibi bácsi
mesél gyerekeknek

Universal Music
Azt mindenki tudja Tibi bácsiról,
hogy szereti a gyerekeket, azt azonban kevesen tudják róla, hogy a
meséket is szereti, és hogy sokat
szokott mesélni gyerekeknek, és
persze olykor-olykor felnőtteknek
is. A hangoskönyv érdekessége,
hogy ismert mesék mellett olyan
saját mesék is megtalálhatók
rajta, amiket Tibi Bácsi írt
a gyermekének.

JÁTÉK!

Michael Bublé:
To Be Loved

Universal
A bársonyos hangú énekes legújabb lemezén ismét hallhatunk
néhány feldolgozást, köztük a Bee
Gees „To Love Somebody”-ját, a
Jackson 5 „Who’s Loving You” című
korai slágerét, vagy Elvis Presley
klasszikusát, a „Have I Told You
Lately” című dalt. A korongra négy
vadonatúj szerzemény is felkerült,
közreműködőként pedig a szintén
kanadai Bryan Adamset hallhatjuk.
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Paul McCartney And
Wings: Wings Over
America 2CD

Universal
1975-ben és 1976-ban Paul
McCartney és a Wings együttes
pályafutásának legnagyobb szabású világkörüli turnéját bonyolította
le. Erről a turnéról készült a legendás „Wings Over America” című
tripla koncertalbum, amelynek felújított változatán megtaláljuk a
Beatles olyan világslágereit is, mint
a Yesterday, a Lady Madonna, vagy
a Beware My Love.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület,
1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) augusztus 30-ig ezt
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse az
Alma együttes – Szén, szerelem, költemény című CD-t.
Előző számunk nyertese:
Rónainé Mariann - Tatabánya
Nyereménye:
Anna and the Barbies: Ánem! című CD-je.

Alma együttes
– Szén, szerelem,
költemény

Az Alma együttes lemezén
közönségkedvenc gyerekdalokat hallhatunk, s a lemez tizenhét dala mellett
a szerzők további extrákkal örvendeztetik meg a
hallgatóságot: a „Rád vár Sárvár” című videoklippel, a „Mit egyen a baba?” címmel egy mondókaíró
pályázatra készült vírusvideóval és a „Mennyi selymes puhaság!” című szám klipjével.

KUltúra

Mozi

Könyv
Csányi Vilmos:
A tökéletesség illata
LIBRI

Csányi Vilmos nemzetközi hírű etológus könyve történelmi és életrajzi regény egyszerre,
amelyben a XVI. századi Spanyolország és a katolikus egyház egyik legkarizmatikusabb szereplője,
Avilai Nagy Szent Teréz elevenedik meg. Ő volt az
első nő, akit egyháztanítónak avattak, igaz, csak
a XX. században. Egy józan és okos nő története,
aki legalább négyszáz évvel járt saját kora előtt.

Kiss Noémi:
Ikeranya – az első év
MAGVETŐ

Hupikék törpikék 2

Elysium – Zárt világ

2011-ben a Hupikék törpikék élő szereplős/animációs
hibridje meglepően nagy sikereket ért el, és több mint
500 millió dolláros bevétellel büszkélkedhetett.
A folytatásban a törpök Párizsba térnek vissza Aprajafalváról. Hókuszpók modern Frankensteinként új lényeket teremt, akiknek segítségével próbálja meg elkapni, illetve elcsábítani a törpöket, a törpöket. A gonosz kis
törpszerűségek nem is tétlenkednek: elrabolják Törpillát.
Bemutató: 2013. augusztus 1.

A District 9 direktorának legújabb sci-fije egy olyan
jövőben játszódik, ahol a gazdagok az Elysium űrállomáson élik életüket, a Földön pedig a nincstelenek és
a szegények próbálnak boldogulni. Ők nem tehetik be
a lábukat a vagyonos emberek által lakott, szigorúan
őrzött helyre. Max (Matt Damon) fontos küldetést vállal el, amelynek végkimenetele az egész emberiség
számára nagy jelentőséggel bír…
Bemutató: 2013. augusztus 15.

DVD

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

INTERCOM

INTERCOM

Dől a moné

Harry Deane (Colin Firth) egy ravasz
tervet eszel ki: megígéri pénzéhes főnökének, hogy megszerzi azt a Monet-képet, amire mindig is vágyott. A csúsztatás csupán
annyi, hogy ez a kép Harry tehetséges hamisító barátjának a munkája. A történetbe beszáll PJ (Cameron
Diaz) is, aki megpróbálja elhitetni
Harry főnökével, hogy még a nagyapja menekítette ki a festményt
a II. világháborúban egy német
galériából.

Mit jelent életet adni és mit világra jönni? Kiss Noémi elbeszélései a szülés-születés folyamatát járják végig a mesterséges megtermékenyítéstől a vajúdáson át az első születésnapig – hol
az anya, hol pedig az ikerpár szemszögéből. A szerző közkedvelt blogjából született szöveg felszabadító olvasmány, amely a terhesség és gyermeknevelés
megannyi tabujával foglalkozik.

Syrie James:
Az elveszett
Jane Austen-kézirat
COR LEONIS KIADÓ

Samantha McDonough egy kétszáz éves verseskönyv felvágatlan lapjai között egy levélre bukkan,
melyet meggyőződése szerint Jane Austen írt.
A levélben szó esik egy kéziratról, aminek sajnálatos
módon nyoma veszett. Samantha az elveszett Austen-mű nyomába ered, s miközben a múlt újonnan
felfedezett meséje lassan feltárul előtte, a jelenben
is szövődik egy történet…

JÁTÉK!

Lincoln

Az amerikai polgárháború a végéhez közeledik. Abraham Lincoln
(Daniel Day-Lewis) azonban a hatalmas veszteségek ellenére sem hajlandó engedményeket tenni: minden áron keresztül akarja verni a
kongresszuson, hogy módosítsa az
alkotmányt, és törölje el a rabszolgaságot. Az ellenállás óriási, Lincoln
azonban nem riad vissza semmilyen eszköztől azért, hogy új
fejezetet nyithasson Amerika
történelmében.

Parker

Parker (Jason Statham) amellett,
hogy vérbeli tolvaj, igazi modern
Robin Hood is: sohasem bánt olyat,
aki azt nem érdemelte meg, és nem
lop olyanoktól, aki maga is szegény.
Az utolsónak tervezett nagy akció
azonban balul sül ki: társai meglépnek a pénzzel, őt pedig megpróbálják eltenni láb alól. Parker azonban
túléli, és legfőbb szándéka, hogy
megfizessen volt társainak és viszszaszerezze a pénzt.

Vágja ki és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.)
augusztus 30-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse
Rados Virág: In Flagranti című könyvét.
Előző számunk nyertese: Horváth Ferenc - Jászberény
Nyereménye: Mitch Albom Az idő ura című könyve

Rados Virág:
In Flagranti
JAFFA

Egy szellemes, olykor megható szerelmeskönyv, amely azt veszi górcső alá, hányféleképpen lehet nőként csalódni? Miért a sok csalódás? Rados Virág szerint többnyire azért, mert
az ember lánya gyakran minden szerencse – és
főleg önismeret – híján halászgat a zavarosban.
Ilyenkor bizony előfordul, hogy a kiszemelt férfiről csak mi képzeltük, hogy ő a nagy ő. Tanácsok
kezdő és haladó randevúzóknak.
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FEJtÖrŐ

MI VAN A BÖGRÉKBEN?
Cirmos érdeklődött, hogy melyik bögrében mi
van. Ennyit tudott meg az edények tartalmáról:
1. A pettyes bögrék egyikében sincs kakaó.
2. A tejföl alatt madártej van.
3. A tejszín nem a zöld bögrébe került, míg a
kakaó mellett a madártej található.
Mit gondolsz, ennek a pár kijelentésnek a
segítségével Cirmos kitalálta, hogy melyik bögre
mit tartalmaz?

KÉPKIEMELÉS
A képből kiemelt részletek
mindegyikét megtalálod az
alsó sorban. Rakd vissza őket a
helyükre! Melyik hová való?

KERESS KÜLÖNBSÉGEKET!
A két kép között akad pár eltérés. Keresd
meg mindet!
Megfejtés: Különbségkereső
Megfejtés: Képkiemelés: 1-D, 2-A, 3-E, 4-B, 5-C; MI VAN A BÖGRÉKBEN?: A piros bögrében tejszín, a zöldben tejföl, a kékben kakaó, a sárgában pedig madártej van.
A rejtvény megfejtését augusztus 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. Elöző számunk nyertesei:Németh Gabriella – Szegvár; Mészáros László Barnáné – Békéscsaba; Csikós József
Zoltán – Tatabánya; Lőrincz Adrienn – Zalagyömörő; Dézsi László – Nyíregyháza. Gratulálunk!
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HoroszKóp

SZŰZ

Sandra Bullock
1964. július 26.

Arnold Schwarzenegger
1947. július 30.

Keresztes Ildikó
1964. augusztus 8.

Ben Affleck
1972. augusztus 15.

08. 24. – 09. 22.
Kicsit több munkája lesz ebben a hónapban, mint ahogyan tervezte, de ezt nem is fogja bánni, mert anyagilag is megtalálja a
számítását. Szerencsére a hétvégék továbbra is megmaradnak
a pihenésnek és a szórakozásnak. Most remekül fogja az aktív
és a passzív pihenést variálni.

MÉRLEG

09. 23. – 10. 22.

A nyár utolsó hónapja az ön számára a belső csend kereséséről szól. A hónap első hetében ezt még egy kicsit döcögősen
tudja majd megvalósítani, mert sokan fogják keresni a társaságát, de végül megtalálja azt a nyugalmat, amire most szüksége van.

SKORPIÓ

OROSZLÁN

10. 23. – 11. 22.

Több munkája lesz, mint ahogyan az augusztusban „elvárható”
lenne, de örömmel, lelkesen veti bele magát az új feladatokba,
és a pluszmunkának anyagilag is meglesz az áldásos hatása.
A hétvégék kellemes társasági élményeket kínálnak.

KOS
NYILAS

11. 23. – 12. 22.

BIKA
12. 23. –01. 20.

IKREK
01. 21. – 02. 19.

HALAK

02. 20. – 03. 20.
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05. 22. – 06. 21.
Kedvező képet vetítenek előre az ön jegyéhez a bolygók, ami fiatalos energiával és vállalkozó kedvvel tölti el egyébként is eleven
lényét. Augusztus első hetében egy kisebb, de örvendetes anyagi fordulat történik, ami ráadásul még a munkakedvére is serkentő hatást gyakorol.

Ha utazni támad kedve, keljen útra, menjen emberek közé,
fedezzen fel új ízeket, élményeket, világokat! Lehet, hogy a környezetében páran irigykednek önre, de ennek ne tulajdonítson
jelentőséget. A szerettei örülni fognak az ön jókedvének.

Augusztus első fele éppen olyan békés hangulatban köszönt
be, mint ahogyan ön szereti az életet. Még egy nyugtalan munkatárs okvetetlenkedése sem tudja kihozni a sodrából. Sőt
még az is előfordulhat, hogy néhány perlekedő kollegája az ön
közvetítésével ássa el a csatabárdot.

04. 22. – 05. 21.
Töltsön annyi időt szabad levegőn, amennyit csak tud. Ezekben
a napokban különösen a kerti munka vagy egy kirándulás töltheti fel önt pozitív energiákkal. Felbukkanhat egy régi ismerőse,
aki bosszantó hírekkel traktálná önt. A legjobb, amit tehet, ha
diplomatikusan kitér előle, és nem foglalkozik vele.

Valaki egy nagyszerűnek tűnő ajánlattal keresi meg önt, ön
azonban mégis óvatosan reagál. Augusztus első fele egyébként
is sok kecsegtető lehetőséget kínál, de jól teszi, ha megválogatja, hogy ezek közül melyeket fogadja el az élettől. Hallgasson a megérzéseire!

VÍZÖNTŐ

03. 21. – 04. 21.
Ez a forró nyári hónap kedvező hatással lesz a magánéletre,
különösen a friss hódításra vágyó Kosok érhetnek el sikereket.
Augusztus elején vidám, kezdeményező időszakában lesz, amikor lehetősége lesz kiélvezni a nyár minden áldását. Bármibe is
kezd, biztos, hogy siker koronázza!

Ha az elmúlt időszakban kisebb családi vitáik voltak, akkor
most a megbékélésé lesz a fő szerep. Már augusztus első napjaiban tapasztalni fogja, hogy egy egészen apró kompromiszszum is elég ahhoz, hogy az eltérő nézetek közelítsenek egymáshoz.

BAK

07. 22. – 08. 23.

Ha kissé fáradtnak érzi magát, az csak a kellemes, egészséges fáradtság lehet a tevékeny és izgalmas nyárelő után. Energiaraktárait gyorsan feltöltheti, ha kiélvezi uralkodó égiteste, a
Nap ragyogását, és kellemes illatokkal és színekkel veszi magát
körül. A hónap második felében nemcsak ön lesz nagylelkű,
hanem az élet is önnel szemben.

RÁK

06. 22. – 07. 21.
A nyár vége felé paradox módon növekszik az önbizalma. Mind
a hölgy, mind pedig a férfi Rák szülöttek kicsit hajlamosabbak
lesznek többet költeni önmagukra, de ezt egyetlen percig sem
fogják bánni. Nagyon is jól látják, hogy a pénz energia, nem szabad megkötni, inkább hagyni kell áramlani.

pÉlDaKÉp

M 
az olimpia felé
Kárász Anna kajakozó

k aJakos neMzet vagyunk, neM vitás: kevés olyan sport van,
aMiben a Magyarok ilyen szorgalMasan nyernék sorra az

érMeket.

a Jó eredMények Fenntartásához persze Folytonosság
kell, ezért is olyan nagy érték egy Fiatal tehetség
Felbukkanása .

A 22 éves Kárász Anna, mondhatni, a vízből csöppent a hajóba: 12 évesen, az úszást elunván vitte el
őt édesapja az első edzésére. A sport ugyanis mindig
is kötelező volt Kárászéknál: nemcsak, mert mozgás
nélkül nincs egészséges életmód, hanem mert kitartásra nevel, elszánttá tesz és közösséget teremt.
Az úszás azonban nem Anna sportja volt: már kislányként érezte, hogy a medencefaltól medencefalig úszás után a szabadba vágyik, így került a kajakosok körébe.

Komolyra fordítva
Az első években „csak” heti 2-3 alkalommal edzett,
majd hamar mindennapossá vált életében a folyamatos gyakorlás. „2007 óriási fordulópont volt a karrieremben: ekkor kezdtem rohamosan jobbá válni, ami
részben annak köszönhető, hogy új csapatba kerültem. Kenus fiúkkal edzettem. Ebben az évben kezdtem versenyezni is.” 2008-ban Anna bombaként rob-

bant be az ifjúsági Európa-bajnokságra, ahonnan
nemcsak párosban, de egyéniben is ő vihette haza
a legszebben csillogó érmet. Ez évi eredményeivel, a
Héraklész-válogatott tagjaként, el is nyerte az év legjobb női kajakosa címet. A következő évben felfigyelt
rá az Új Európa Alapítvány is, ahol visszatérő vendéggé vált: 2009 óta már több alkalommal hozzásegítette az alapítvány a MOL Tehetségtámogató Program
keretében Annát hajó vagy épp lapát vásárlásához.

Egy hajóban a nagyokkal
Persze az élet nem állt meg a kajakozásnál, jött az
érettségi és az egyetemi felvételi, melyeket Anna megterhelő edzésterve ellenére is gond nélkül abszolvált.
Ma már a Szegedi Tudományegyetem közgazdaságtan szakos hallgatója, s sportolói karrierjét is Szegedre „költöztette”, itt edz 2010 óta. A diploma ugyan fontos számára, de a sport olyannyira egyénisége részévé
vált, hogy versenyzői pályafutása vége után is szeretne

„Imádom a vizet, imádok a szabadban lenni, nem is bírok
hosszú távon egy helyre bezárva lenni. A legjobban mégis
azt szeretem, ahogyan siklik alattam a víz!”

Kárász Anna kajakozó
Anna 2002-ben próbálta ki először a kajakozást
Dunaújvárosban, 2008-ban pedig már egyéniben
és párosban is ifjúsági Európa-bajnoki címet szerzett. 2010 óta Szegeden edz, az idei felnőtt Európa-bajnokságon már Kovács Katalinnal, DouchevJanics Natasával és Kozák Danutával női K4-ben
nyert aranyérmet.

a víz és a kajakozás közelében maradni. Nem is csoda, hiszen pozitív, marasztaló élményből bőven kijutott neki, legutóbb épp idén, a portugáliai Eb-n, ahol
a kajak négyesben Kovács Katalinnal, Kozák Danutával és Douchev-Janics Natasával evezett egy hajóban,
egészen az aranyéremig. „Nagyon megtisztelő volt
ilyen nagy nevekkel együtt indulni, hiszen ez azt jelenti, hogy felnőttem hozzájuk. Még ma is igazán jó érzés
azokra a pillanatokra gondolni, egészen biztos, hogy
sosem felejtem el ezt a versenyt!” – mondja
a fiatal versenyző.

