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Kedves Olvasó!
Felkészülés. Kedvelt XXI. századi tevékenység. Míg pár
évtizeddel ezelőtt szüleink, nagyszüleink jobbára csak
egy-egy nagyobb futballmérkőzésre vagy a világűr meghódítására figyeltek, ma már szokássá vált mindenre felkészülni. Annak idején egyszerűen csak jött a rossz idő, s
aki kerékpárra szállt, elázott. Ahogy vége lett a nyárnak,
az iskola elkezdődött, s míg egyik nap még a téren fociztunk, másnap különösebb megrázkódtatás nélkül ültünk
be a padba. És a gyermekáldás? Egyszer csak megérkezett, majd éltünk boldogan tovább, eggyel többen.
És mi a helyzet manapság? Jó előre gondosan felkészülünk az őszi biciklizésre, s már az első sárga falevelek
megérkezése előtt megtervezzük, mi tévők leszünk, ha
esőben kell útra kelnünk. Az iskolakezdés sem úgy sorol
már be nyári hétköznapjainkba, mint anno – hetekkel
szeptember 1. előtt tanszerbeszerző körutakat tartunk,
fejben és lélekben magunkat és csemeténket is a „nagy
váltásra” készítgetjük. Nem is beszélve az új családtag
érkezését megelőző időszakról. A várakozás, a készülődés szépségeiről hallgassuk meg címlapszereplőnket,
aki családjával a számára szeptemberben beköszöntő
„újévet” legalább annyira várja, mint pár hónapra rá érkező, harmadik gyermekét.
Mindent összevetve: készülődni jó, de néha az is jó, ha
nincs időnk minden részletet előre kitervelni. Így van ez
például sporteseményeknél, ahol a váratlan meglepetés, a fordulatos történések, izgalmak öröme varázsol
el. Ezzel a lendülettel elevenítsük fel még egyszer a MOL
Vívó Világbajnokság pillanatait, majd szeptemberi számunkat olvasgatva adjuk át magunkat a lassan beköszöntő ősz feladatainak. Felkészültek?
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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Adam új motorja Elsőként az Adam, az Opel
városi kisautója kapja majd meg a német gyártó
vadonatúj fejlesztésű erőforrását. Az 1.6-os szívó benzines helyére 2014-től a modern 1.0-s turbós háromhengeres lép majd: 115 lóerős,
166 Nm-es csúcsnyomatéka pedig 1800 és
4700/perc fordulattartomány között áll rendelkezésre. A hatfokozatú váltóval szerelt kis motor
30%-kal könnyebb az elődnél.

Új terep a Kia alatt Egyre több gyártó érzi
úgy, hogy nagyot dobott a Nissan, amikor piacra küldte a Juke-ot. Talán a hobbiterepjáró sikerén felbuzdulva fogott fejlesztésbe a Kia, és már
idén ősszel bemutatja ez irányú tanulmányát. Az
első sejtelmes képek arra engednek következtetni, hogy az ő megfejtésük inkább a sportos, mármár kupés irányba megy el.

Végjáték
Audi módra

Félreértés ne essék: az ingolstadti
márka él és virul, olyannyira, hogy
újra betársult egy nagy költségvetésű hollywoodi sci-fibe. Az Én, a
robot és az ott népszerűsített repülő R8 hasonmások igen jó reklámnak bizonyultak a szupersportkocsi számára. Ezúttal a Végjáték
című filmhez adták tudásukat az
Audi formatervezői, akik egy szuper áramvonalas autót álmodtak a jövő kulisszái közé. A márkát ismerve pedig… csodálkoznánk, ha a formatervek csak a filmesek kedvéért készültek volna el, illetve, ha a marketingesek nem találnának ki egy nagyon
jól hangzó és hosszú távon is hatásos kampányt…

Nagyobb és szebb lett a kis Hyundai

Nyolcadliteres ingázó
D’elight néven vezeti be Európában új, nyolcadliteres városi robogóját a Yamaha. A kétszemélyes
motorba egy 114 köbcentis, 7,2 lóerős, 7,6 Nm
nyomatékú kis blokk kerül. A kényelmet többek
között a 12 colos kerekek biztosítják, valamint az
ülés alatti tágas csomagtér, amelyben akár egy
zárt bukósisak is elfér. A D’elight nemcsak vonzó
külsejével és jó paramétereivel, hanem kedvező
árával is komoly szereplője lesz a 125-ös
géposztálynak.

Visszatér a Lada Európába A siralmas
eladási adatok miatt 2010-ben megszűnt a Lada
európai értékesítése. Most azonban az új főnök,
a Renault–Nissan csoport újra piacra dobja a
márkát. Az első szállítmányok már meg is érkeztek Cseh- és Németországba – a hogyan továbbról az ott elért értékesítési eredmények után
döntenek majd. Ha a terv bejön, évente 5-6000
Lada találhat gazdára Európában.

Teljesen új MINI jöhet A BMW szárnyai
alatt az elmúlt évtizedben igen szépen teljesítő
MINI-nél a Roadster és a Coupé volt a két utolsó olyan modell, amelyek jóformán csak az utastér tetejének kialakításában tértek el az alapváltozattól. A tervezők már dolgoznak egy olyan
sportos modellen, amely minden elemében elüt
a mai MINI-ktől. Ebbe az autóba a BMW 1.5-ös
háromhengeres turbója mellett a négyhengeres,
250 lovas erőforrást is be fogják építeni.
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A dél-koreai gyártó nem pepecselt: alaposan megújította az i10-es modellt, amitől
most már Európában is komoly értékesítési eredményeket várnak. A kategóriára jellemző kicsit sportos forma itt is
adott – felfelé csúcsosodó oldalablakok, itt-ott
élek és jó nagy elülső légbeömlők. Hátra még
került egy panorámaablak is, és majdnem
mindene megnőtt az autónak. A 3,66 méter
hosszú i10 8 cm-rel hosszabb és 6,5-tel
szélesebb, mint az előd, viszont 5 centivel
alacsonyabb, ami által a múlté lett a hálátlan dobozforma. A tágasabb utastérben egy
nem túl magas felnőtt most már kényelmesen
elfér, és a csomagtér is 252 literesre hízott. A kis i10est egyliteres háromhengeres és 1,2 literes négyhengeres
benzines motorral lehet majd rendelni.

A Ferrari visszatérhet
Le Mans-ba

1973-as távozása után 42 évvel, azaz 2015-ben a
Ferrari újra gyári csapattal állhat rajthoz a világ leghíresebb 24 órás megbízhatósági versenyén. A Scuderia anno azért vonult vissza, hogy minden erőforrását
a Formula–1 szolgálatába állítsa, és most a visszatérésben is szerepet kap az F1. A Ferrari ugyanis – szinte már természetes a 24 órás műfajban – hibrid erőforrást épít majd az autóba, ami kiváló tesztalany lehet a
későbbi F1-es bevetés előtt: azaz lenne egy teljesen legális párhuzamos tesztüzemük. Az extrém körülmények
között kipróbált műszaki újdonságok pedig az utcai autókban is szerepet kaphatnak a későbbiekben.

autós-MOtOrOs hírek

Hetven év után itt az első Indian

A Polaris 2011-ben vette meg a legendás márkát, és jó két évvel később
mutatta be első saját modelljeit, melyekbe már az általuk fejlesztett
1899 köbcentis, 49 fokos hengerszögű, léghűtéses V2-es Thunderstroke 111 blokk került. A 162 Nm nyomatékú blokk a jövőben
a Chief (azaz „főnök”) névre hallgató modellcsalád három változatában dübörög majd. A Classic őrzi leginkább a hagyományokat a csepp alakú tankkal, az azon lévő műszerekkel, a bőrnyereggel és a sok-sok krómmal, de azért van rajta ABS és
tempomat is. A Vintage és a Chieftain pedig gazdagabb felszereltséggel ünnepli a visszatérést.

Mazdát az egyetemről

A japán autógyártó állta a költségeket, az amerikai Clemson Egyetem autóipari mérnöknek tanuló hallgatói pedig hozták a kreativitást: nagyjából ezzel a recepttel készült el a Deep Orange 3 névre hallgató
tanulmány. A diákok nemcsak a formatervet, illetve a hajtogatott lemezekből és acélcsövekből készült vázat és karosszériát készítették el, de
a szekventált hibrid erőforrást is. Az első kerekeket benzines,
míg a hátsó tengelyt elektromos motor hajtja, a két erőforrás pedig külön-külön és együtt is képes dolgozni. A hatszemélyes autó nem kerül gyártásba, de az ötletek jól jöhetnek még a Mazda
későbbi fejlesztéseihez.

Futurisztikus formák: az új i8 BMW

Az őszi Frankfurti Autószalonon mutatja be a nagyközönségnek a BMW a bajor gyártó első hibrid sportautóját,
az i8-at. Addig is megannyi hivatalos kép jelent meg az autóról – az utolsó centiméterig álcázófóliával takarva a
gépet. Ám az igazán kíváncsiak előtt még így sem maradhatott titok az új karosszéria, a szeptemberben debütáló modell néhány álcázatlan fotó erejéig is megmutatta magát. Azt pedig már most biztosan tudni lehet, hogy
az autóba egy benzin-elektromos hibrid hajtáslánc kerül, a benzinmotor ráadásul egészen kicsi lesz:
egy 1,5 literes háromhengeres turbó, mely az elektromos motorral párban mintegy 400 lóerőt ad majd le, ami
félelmetesen repíti az ultrakönnyű, karbonkarosszériával épített sportautót.

autósteszt

Lexus IS
Szépség és sebesség – az autók világában általában
kéz a kézben jár e két fogalom. A gyors sportkocsik
legtöbbször esztétikusak is – a vezetőt és az utasokat azonban ritkán kényeztetik el. Léteznek egyszerre
kényelmes és gyors kocsik is, ezek legtöbbje viszont
nem igazán tűnik ki a hétköznapi utcaképből. A Lexus
azonban bevallottan minden fontos értéket megpróbált ötvözni legújabb modellje, a középkategóriás IS
harmadik generációjában.

Hegyes, mint a szigony
A design minden szögből feltűnő, az új Lexus IS jelenleg az egyik legvadabb limuzin a piacon: a hegyes formák, az elnyújtott vonalak és a merészen megrajzolt
első és hátsó fényszórók mellett látványos a márka új névjegyévé váló szigony alakú nappali menetfény is. Belül a prémiumkategóriához méltó kidolgozást és anyagokat találunk. A műszerfal formavilága
is eredeti, de már korántsem olyan tobzódó, mint a
külső design: az ergonomikus elrendezést inkább
olyan míves részletekkel dobták fel a tervezők, mint
a Lexus GS modellből átvett analóg óra. A hétcolos
színes kijelző funkciói – kiviteltől függően – forgókapcsolóval vagy a számítógépes egeret idéző Remote Touch rendszerrel irányíthatóak. A műszeregység
az opcionális F Sport csomag esetében a legkülönlegesebb: a Lexus LFA sportkupéból átvett megoldás lényege, hogy a multimédia-rendszer használata
közben a műszer képernyőjén látható gyűrű oldalra
csúszik, hogy láthatóvá váljon az információs kijelző,
amelyben az internethez hasonló módon lépegethetünk a menüpontok között.
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Vonzza

a tekintetet

A Lexus mérnökei még az egymásnak ellentmondó
szempontokat is figyelembe vették az új IS tervezésekor :
az eredmény egy olyan középkategóriás prémiumlimuzin,

amelynél saját bevallásuk szerint még az audiorendszert is
négy éven át finomították .
Mivel az új generáció tengelytávja 7 centiméterrel
nagyobb, az utastérben több hely jut a lábaknak – a
kupésan lejtő tetővonal miatt azonban a hátsó fejtér
még mindig kompromisszumokat kíván az utazóktól.
A csomagtartó szintén bővült, a V6-os benzinmotorral szerelt IS 250 típusváltozat esetében immár 50
literrel nagyobb (480 literes). A korábbi dízelmodellt
váltó, hibrid meghajtásos IS 300h esetében pedig
ugyanakkora, mint az előző sorozatnál – a figyelemre méltó eredményt úgy érték el, hogy a nikkel-fémhibrid akkumulátortelep a pótkerék üregébe került.
Ennek köszönhetően pedig a hátsó üléstámlák is
ledönthetőek.

Dízel helyett hibrid
Az IS 250 verzióban dolgozó közvetlen benzinbefecskendezéses, 2,5 literes, V6-os benzinmotor
204 lóerőt ad le, maximális forgatónyomatéka pedig
250 Nm, amit hatfokozatú Super ECT automata
sebességváltó továbbít a hátsó kerekekhez. A sportos limuzin 8,1 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100 km/h-ra, végsebessége pedig 225 km/h.

autósteszt

A német konkurensek dízelverziói ellen a Lexus IS
immár hibrid hajtással veszi fel a versenyt. A japán
gyártó mérnökei szerint a benzin-elektromos technológia nemcsak takarékosabb, de a kevesebb meghibásodás miatt hosszabb távon alacsonyabbak a
fenntartási költségek is. Az IS 300h típust szintén a
2,5 literes, V6-os benzinmotor hajtja, ám ez már az
Atkinson-ciklusban (az Otto-motor működési elvének alapjául szolgáló Otto-ciklus egy továbbfejlesztett verziója – a szerk.) működő változat, amely gyengébb, de jóval kedvezőbb fogyasztást és alacsonyabb
károsanyag-kibocsátást tesz lehetővé. Az elektro-

motorral kiegészített hajtásrendszer összteljesítménye így is 220 lóerő, ami fokozatmentes E-CVT automata erőátvitelen keresztül jut el a hátsó tengelyhez.
Bár valós közlekedési körülmények között ezt nehéz
tartani, a hivatalos adatok szerint az IS 300h átlagfogyasztása 4,2 liter, szén-dioxid-kibocsátása pedig
99 g/km. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a
három választható üzemmód közül a hibrid rendszer
a gazdaságos módban működjön – emellett egyébként a normál, komfort és sportos fokozat áll még
a vezető rendelkezésére. Az F Sport kivitel Sport+
üzemmódot is kínál – ilyenkor az egyébként határo-

zott, de még kényelmes hangolású adaptív felfüggesztés keményebbé válik, illetve még közvetlenebb
a kormányzás, a gázreakció és az erőátvitel. Mivel
az elektromotort automata módon be- és kikapcsoló
hibrid rendszer nagyon halkan működik, az IS-t elektronikus hanggenerátorral szerelték fel, amely a sport
üzemmód bekapcsolásakor a hangszórókon keresztül ad sportos motorhangot.
A Lexus IS utasaira aktív biztonsági felszerelések
egész sora vigyáz: a Luxury felszereltségi szint már a
holttérfigyelő-rendszert, az adaptív tempomatot és
a keresztirányú forgalomra figyelmeztető RCTA-rendszert is alapáron tartalmazza.

Lexus IS
Hosszúság/szélesség/magasság:		
		
4665/1810/1430 mm
Tengelytáv:
2800 mm
Csomagtér:
450/480 liter
Motorválaszték:
1 benzines, 1 hibrid
Teljesítményszint:
204-220 LE
Átlagfogyasztás:
4,2-6,4 l/100 km
Alapár:
8 990 000 forint

Lexus IS-hez a következő
kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic Star
PC 5W–30
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Hat magyar érem a MOL Vívó Világbajnokságon
„Az augusztusi
kánikulában
Budapesten
aligha lehetett
volna ennél több
nézőt megnyerni!”
Férfipárbajtőrcsapatunk
Összesen hat éremmel búcsúzott a magyar váloga12 év után
tott a budapesti Syma csarnokban megrendezett
ismét vb-araMOL Vívó Világbajnokságtól. A Boczkó Gábor, Imre
nyat szerzett
Géza, Rédli András, Szényi Péter összeállítású csapat nagyszerű asszókkal nyerte meg a férfipárbajtőrözők vasárnapi versenyét, Szilágyi Áron kardozó (a
MOL egyéni támogatottja) és Szász Emese párbajtőröző pedig pár nappal korábban szerzett bronzérmet. A kerekes székesek versenyében tőrben Osváth A MOL támogatottja
Richárd ezüstérmet nyert, míg a női tőr-, illetve páridén legjobb egyéni
világbajnoki eredmébajtőrcsapat a harmadik helyen végzett. A világbajnyét érte el
nokságot hatalmas érdeklődés övezte, rég nem volt
ilyen népszerű esemény ebben a sportágban Magyarországon. Ioan Pop, a Nemzetközi Vívószövetség
lyet összesen 20 ezer rajongó követett a helyszínen.
technikai igazgatója a záró sajtótájékoztatón min„Az augusztusi kánikulában Budapesten aligha leheden idők egyik legjobban megszervezett világbajnoktett volna ennél több nézőt megnyerni!” – kommenságának nevezte a MOL Vívó Világbajnokságot, ametálta a szakember.

A vb idején 20 ezer néző
szorított a helyszínen
sportolóinkért
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A válogatott első érmét, egy
bronzot, Szilágyi Áron szerezte

Megvan, győztünk!

MOL-hírek
Földházi Zsófia öttusázó

Öttusa-, kajak-kenu és cselgáncsgyőzelmek

A tapasztaltabb vívók mellett a nyár utolsó heteiben a MOL Tehetségtámogató Program fiatal
sportolói is kiváló eredményeket értek el a világ minden táján.
Földházi Zsófia öttusázó a júliusi lengyelországi felnőtt-Európa-bajnoki címe után a junior-világbajnokságon is remek versenyzéssel győzött. Kajakosaink és kenusaink a kanadai ifjúsági és
U23 világbajnokságon összesen öt arany- és egy ezüstérmet gyűjtöttek, közülük is kiemelkedik
Hajdu Jonatán, aki kenu egyéniben és párosban is világbajnoki címet szerzett. Augusztusban
rendezték meg Miamiban a cselgáncs ifjúsági világbajnokságot is, ahol Gercsák Szabina állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A miskolci judoka fantasztikus sorozaton van túl: idén nyáron megnyerte már a korosztályos Európa-bajnokságot, majd ezüstérmes lett az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.
Gratulálunk valamennyi eredményhez!

40 nemzet
a TVK Triatlon Nagyhéten

Augusztus 3–11. között jubileumi, 15. alkalommal rendezték
meg Tiszaújvárosban a TVK Triatlon Nagyhetet. A kilencnapos
programban 11 tömegsportesemény szerepelt, melyeken nem
kevesebb, mint 6000 részvételt regisztráltak a házigazdák,
akik az érdeklődőket a sportolási lehetőségek mellett további 36 koncerttel is szórakoztatták. A hétvégi ETU Triatlon Junior
Európa-kupán Király István bronzérmet nyert, Hargitai Henrietta pedig 15. lett. A 17. TVK Triatlon Világkupa fináléjában amerikai és svájci siker született, míg a magyarok közül Kovács
Zsófia a 18., Rendes Csaba pedig a 23. pozícióban zárt.

Dandelion, a Balaton borai!
Megtalálhatók a Tesco, a Metro
és a Penny Market üzleteiben.

Dandelion PINK 2012
Friss, üde, trendi
rozé, borcsaládunk
zászlósbora,
az idei év slágere.

www.dandelionbor.hu
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A feladat
a lényeg
Szekeres Nóra

Kevés olyan kismama van Magyarországon, aki ne ismerné
a Babavilág műsorvezetőjét. A z egykor a Kölyökidőben feltűnt
televíziós személyiség fiatalon lett két gyermek édesanyja, ősszel
pedig érkezik a harmadik . Nóra addig is egy új szerepkörben,
a Super C ar autósműsorban próbálta ki magát.

„A nnak idején a

gyereknevelésben
a tökéletességre
törekedtem;
most már
tudom, hogy
kicsit lazább
hozzáállással
a picinek is
könnyebb
és nyugodtabb
lehet
a kezdet.”

Stílus&Lendület: A családoknál a szeptember az iskolakezdésről szól. Kinek nagyobb kihívás ez, a gyerekeknek vagy önnek?
Szekeres Nóra: Számomra egy új év valójában szeptemberben kezdődik, nem január elsején; mindig valahogy ez ad keretet, ráadásul ilyenkor van a szülinapom. Kellemes kihívásként élem meg, hiszen ilyenkor lehet új terveket szövögetni, új célokat kitűzni,
majd utána van 9-10 hónapom ezek megvalósítására. A gyerekek számára ilyenkor jönnek az új sportok,
új különórák – a tervezgetés már augusztusban elkezdődik, a szeptember pedig a szervezés hónapja. Ez a
ciklikusság általában minden munkakörben így van,
a televíziózásra is érvényes, hogy legtöbbször az új
műsorok ősszel indulnak.
S&L.: A két gyerek hogyan viszonyult a vakáció
végéhez?
Sz. N.: A lányom, Noa már augusztus közepe felé
nagyon várta az iskolakezdést, ami – gondolom –
összefügg azzal is, hogy hiányzott neki az ottani társaság. Milán viszont kijelentette, hogy nem áll jót
magért, ha valaki szóba hozza neki a szeptember elsejét. Panaszkodott, hogy nem is gondolta volna, men�nyire rövid a nyári vakáció. Ő úgy tudta, hogy három
hónapos a szünidő, miközben csak két és fél hónap.
Ezt nagyon igazságtalannak érezte.
S&L.: Más téren is ennyire tűz és víz a két gyerek?
Sz. N.: Sok mindenben különböznek, de azért közös
alapot jelentenek azok az értékek, amelyeket feléjük
közvetítünk.
S&L.: Az ön által vezetett Babavilág című műsor rengeteg információt szolgáltat. A nevelés terén igyekszik szemezgetni ezek közül, vagy teljesen a maga
útját járja?
Sz. N.: Nagyon szeretem az újdonságokat, az új impulzusokat – eléggé kíváncsi és nyitott vagyok. A Babavilágban pont az a jó, hogy mindig megmutatjuk a
legfrissebb eredményeket, tanulmányokat, játéko-

kat – nagy élvezettel követem ezt a fejlődést. Nagyon
érdekes, hogy ugyanarról a dologról – például szülés,
etetés, altatás – mit gondoltak pár éve, és mi az aktuális trend. Persze van, hogy szuperkáosz alakul ki egy
pillanat alatt a fejemben, hogy most melyik mellett
tegyem le a voksomat, de legalább a választás lehetősége adott, mert sokféle nézetet megismerek.
S&L.: Kihez fordul, ha egy-egy probléma már túl
kemény dió?
Sz. N.: Magam szeretem megoldani a problémákat,
de sokféle véleményt meghallgatok. Először mindig a
családomtól kérek tanácsot – bár jobbára pontosan
tudom, ők mit fognak mondani. Emellett természetesen van néhány teljesen új kérdés, amire a szüleim
tapasztalata nem adhat választ, mert az én gyerekkoromban még fel sem merült az adott probléma. Ilyenkor jön az alternatívák keresése, és nagyon hasznosak
a kortársak tapasztalatai is – vagy amit éppen a Babavilág beszélgetéseiben hallok.
S&L.: Fiatalon vállalt gyereket, majd hosszú szünet
telt el az újabb várandósságig. Mire számít, miben
lesz más a mostani helyzet?
Sz. N.: A gyereknevelést mindannyian jól akarjuk csinálni, hiszen a szülőn nagyon sok múlik, hogy a gyerek miként indul el az életben. Akkoriban nagyon sok
könyvet olvastam, a tökéletességre törekedtem, szegény kislányomat például agyonfoglalkoztattam; most
már tudom, hogy kicsit lazább hozzáállással a picinek
is könnyebb és nyugodtabb lehet a kezdet. Ráadásul
most ott lesz a két nagy testvére, akik biztos mondják majd, hogy ezt ne, azt igen, vagy hú, azt én men�nyire szerettem. Nekik friss élményeik vannak rengeteg dologról, ami szerintem a hasznomra válhat majd.
Bízom benne, hogy segíteni fognak a közös tapasztalataink.
S&L.: Ezek szerint nincs semmi féltékenység, Noa és
Milán is nagyon várják a kisöcs érkezését…
Sz. N.: A nagy korkülönbség miatt sokan mondták,

2013. szeptember | stílus&lendület | 11

címlapsztori

Névjegy
A budapesti kislányt már tízévesen megismerhette
az ország: Nóra 1990-ben állt először a kamerák elé
a Magyar Televízióban futó Kölyökidőben. A népszerű ifjúsági sorozatban hét évig szerepelt, de feltűnt
néhány tévéfilmben és tévéjátékban is. A televíziót ezt
követően az anyaszerep váltotta fel: Szekeres Nóra
20 éves volt, amikor megszületett kislánya, Noa, majd
másfél évvel később világra jött Milán is. A fiatal anyuka olasz nyelvtanárnak tanult és időközben visszatalált a televíziózáshoz is. A TV2-n több vetélkedő
után a Sztárok a jégen, majd a Favorit és
a Megasztár 4. egyik műsorvezetőjeként láthattuk,
később pedig a Babavilág háziasszonya lett. Ez utóbbi
mellett jelenleg közreműködik a Super Car című
autós-produkcióban is.

inkább arra számíthatok, hogy a segítségemre lesznek, és én is ezt látom rajtuk.
Izgalmas ez az egész, mert egy teljesen új ember
érkezik a körünkbe, akiről semmit sem tudunk, így
felkészülni sem tudunk a temperamentumára, a
személyiségére. Kell hagynunk időt arra, hogy megismerkedjünk, megbarátkozzunk egymással. Érdekes
felfedezés lesz mindannyiunk számára. Nagyon várjuk!
S&L.: Fiatalon vált ismertté, mit szól majd, ha valamelyik gyerek számára is adódik ilyen lehetőség?
Sz. N.: Nem fogom akadályozni. De, ha ki akarják próbálni magukat valamilyen más területen, amiben ők
hisznek, és látom, hogy teljes erőbedobással csinálják, amellé is odaállok, hiszen a feladatom támogatni
őket. Még akkor is, ha amit kitaláltak, az én szememben nem tűnik életképes ötletnek. Hiszen honnan
tudom, hogy nem annak van-e épp jövője, vagy ő nem
abban lesz-e a legjobb, a legtehetségesebb? Vannak
gyerekek, akik a fél életüket a számítógép előtt töltötték, majd húszévesen saját internetes vállalkozást alapítottak – számos olyan terület létezik, amihez a szülők nem értenek, nem érthetnek. Bár fiatalon lettem
anyuka, mégis úgy érzem, már most vannak dolgok,
amikben nehéz lépést tartanom a srácokkal, mert az
ő világuk, generációjuk része, az ő nyelvükön szól.
S&L.: A Kölyökidő után természetes volt, hogy a televíziózásban folytatja, vagy voltak más lehetőségek is?
Sz. N.: Pont azért voltak más opciók, mert a szüleim
csak játékként tekintettek erre, ami csak pár évre szól.
Arra számítottak, hogy ez majd lecseng, és választok valami teljesen más szakmát. A kölyökidős társaságból csak páran maradtunk képernyőn, de kevesen
szakadtak el végleg ettől a világtól. Háttéremberként
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nagyon sokan dolgoznak a médiában, televíziózásban.
S&L.: A gyerekek miként élik meg, hogy anyu a képernyőn látható?
Sz. N.: Szerintem nincs semmi averziójuk ezzel kapcsolatban, nem kellett külön foglalkoznunk a dologgal. Ez ma már sokkal elterjedtebb, mint a mi időnkben volt. Húsz évvel ezelőtt, ha valakinek az anyukája
tévés volt, akkor őt az egész ország ismerte, hiszen
két csatorna létezett csupán. Ma rengeteg működik,

emellett pedig a sok valóságshow is azt sugallja, hogy
ha akarsz, bármikor ismertté válhatsz. Már nem elérhetetlen, sőt.
S&L.: A Super Car autósmagazin egy teljesen új kihívás. Szükség volt egy női autós műsorra?
Sz. N.: Nem női autósműsor ez, csak van benne női
szem is. Régen nagyon egyszerű volt a leosztás: egy
háztartásra egy autó jutott, amit természetesen apu
vezetett. Így volt ez nálunk is, és szerintem édes-

„Számomra egy új év

valójában szeptemberben
kezdődik, nem január elsején;
valahogy ez ad keretet.”

cíMLapsztOri

anyám még élvezte is a kényelmi helyzetét. Eszébe
sem jutott, hogy neki is vezetnie kéne. Ma viszont nem
így élünk. Az első számú autó egy családban az anyuka-taxi, hiszen nagyobb távolságokra visszük a gyerekeket, nem feltétlenül a legközelebbi óvodába vagy
iskolába. Sok időt töltünk el a gyerekkel a kocsiban,
a nőknek így jól kell vezetniük, másrészt biztonságos
autó kell nekik. Amibe lehet pakolni és még egy csomó más szempontnak is megfelel. Vagyis számu(n)kra
is fontos, hogy tájékozódjanak ezen a téren.
S&L.: A tesztelés technikai részére is felkészül?
Sz. N.: A műsorvezető társam, Fittikém nagyon rákészül, és természetesen én is kapok felvilágosítást,
hogy mit kell tudni az adott autóról, melyek a különlegességei. De jobban szeretem magam felfedezni őket,
megtalálni a számomra érdekes dolgokat. Másképp
lehet, hogy csak azt nézném, amit nézni kell, pedig
nekem egészen más tetszene az autóban. Férfiszemmel fontos, hogy az új generációs típusnak 15 lóerővel
nagyobb a teljesítménye, de egy nő számára sokkal
érdekesebb, hogy a visszapillantó tükörbe tettek egy
apró kis tükröt, amivel figyelhetem a hátul lévő gyerekeket anélkül, hogy balesetveszélyes módon átállítanám a belső visszapillantót. Egyébként azt látom,
hogy az autógyártók egyre jobban figyelnek ezekre az
apró dolgokra, és ma már nem elhanyagolható tényező, hogy a nők mit szólnak az adott kocsihoz.
S&L.: A Super Carban ugyanolyan természetesen
viselkedik a kamera előtt, mint a sokkal inkább testhez álló Babavilágban. Ez egy adottság, vagy a tapasztalat teszi?
Sz. N.: Ezen még nem gondolkodtam soha. Talán csak
azon múlik a természetességem, hogy feladatom van,
érdekel, és arra figyelek. Egy biztos: nem szeretem
azokat a műsorokat, ahol nincs dolgom, és csak dekorációs szerepet szánnak nekem. Az ilyen helyzetben az
ember bizonytalan lesz és harsány. Olyan, mint amikor
van egy szabadnapod, de nem tudsz mihez kezdeni
vele, csak tengsz-lengsz, majd aztán egyre idegesebbé válsz, hogy nem csináltál semmit. A szabadnap is
akkor jó, ha megtervezem, majd ezt is elvégzem, oda
is eljutok, amazt is megoldom, és a végén örülök, hogy
de jó nap volt, mennyi minden belefért. A kamera előtt
ugyanez a helyzet. De ez szerintem minden területen
így van: akkor működünk jól, ha van dolgunk.
Kiss Csaba

Köszönet a helyszínért:
Chagall Cafe & Restaurant
1065 Budapest, Hajós utca 27.
+36 70 507 1369
Smink: Árpa Karolin, haj: Marton Ádám, styling:
Butor Kriszta, ruha: MyDay Collection, Rózsakert
Bevásárlóközpont, Zara.
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Kezdődik a tanév!
De hogy szoktassuk vissza a gyereket?

EGÉSZ NAP NYÜZSÖG, PANCSOL, FOCIZIK, ÉJJEL FEKSZIK, DÉLBEN KEL. HOGY
FOG EZ A GYEREK NYUGTON MARADNI AZ ISKOLAPADBAN? HOGY SEGÍTHETÜNK
NEKI A HOSSZÚ LÁBLÓGATÁS UTÁN HIPP-HOPP DIÁKKÁ VÁLTOZNI?
Sokgyerekes anyaként elárulok egy titkot. Ahogy
közeledik a szeptember, a gyerekeket egyre jobban
izgatja az új tanév. Az új iskola, az új osztálytársak,
az új tantárgyak, a régi haverok és barátnők. Valójában csak mi feltételezzük, hogy a szünidőben szabadon nyargalászó gyerek számára az iskolát elképzelni is szörnyű dolog. Ne aggódjunk miatta, és főleg
ne oltsuk azzal, hogy mennyire sajnáljuk, hogy suliba kell járnia. Lehet, hogy ő még élvezi is! Ha viszont
a kicsi valóban ódzkodik visszaülni az iskolapadba,
segíthetünk neki, ha mesélünk azokról a dolgokról,
amiket mi gyerekként élveztünk az iskolában.

Medencéből az iskolapadba?
Semmi okunk lemondani az augusztus utolsó hetében esedékes nyaralást azért, hogy legyen elég idő
felkészülni a sulikezdésre. Bevásárolni, könyvet csomagolni, ceruzát hegyezni hamarabb is lehet. A gyerekek pedig remekül alkalmazkodnak. Ha előző nap
hazaértek, másnap simán bírják a sulit. Az iskolakezdés előtti napon az „izgulástól” amúgy sem alussza
ki magát a gyerekek túlnyomó része. A legkisebbekkel azonban más a helyzet. Az elsőbe készülőknek

még szükségük van a pihenésre a nagy megpróbáltatások előtt. Nekik többnyire már hetekkel az évnyitót
megelőzően a sulin jár az eszük, szeretik rendezgetni a tanszereiket, befészkelni magukat az íróasztaluk
mögé. Ha látjuk rajtuk ezt a lelkesedést, támogassuk
őket mindenben, és készüljünk együtt az első napra!

Segítség az első lépésekhez
Ha belegondolunk abba, hogy miféle változások érik
a pici elsőst, könnyen megérthetjük, hogy miért ez a
nagy izgalom. Hiába volt eddig óvodás, teljesen más
körülmények között kellett megtalálnia a helyét. Az
iskolában kevés a szabad játék, sok az egy helyben
ülés, még több az olyan helyzet, amelyben figyelnie
kell. Be kell illeszkednie az új osztálytársak közé, jó
pozíciót kell kiharcolnia a szinte azonnal alakuló ranglétrán. Meg kell ismernie és megjegyeznie a tanítók
igényeit, szabályait. A csengetési rendet, azt, hogy
mikor lehet enni, mikor az udvarra menni. És a legnagyobb kihívás: vigyázni a sok tárgyra, a táskára, a
füzetekre, könyvekre, ceruzára, korongokra, a színes
pálcikákra, a tornazoknira, és, és, és… nem sorolom
tovább. A legfontosabb, hogy találjuk ki azokat a prak-

A diák birodalma

A tanuláshoz elsősorban motiváció kell, ezenkívül viszont megfelelő, kényelmes „dolgozószoba”. Most ne idézzük fel azokat az emlékeket, melyek szerint a mértanlecke megírható a
villamoson is, olvasónaplót pedig lehet szerezni a tavalyi nyolcadikosoktól… A mi gyerekünk a
becsület mintaképe, otthon fog leckét írni, ehhez
pedig biztosítanunk kell számára az ideális környezetet. Az íróasztalt állítsuk az ablak alá vagy
mellé. Ha jobbkezes a gyerek, balról, ha balkezes, jobbról érje a természetes fény, és ide állítsuk a lámpát is. A talpa érjen le a földre. Kapjon
egy faliórát, ez jól jön piszmogás ellen. Tartsuk
tiszteletben, hogy ez az ő magánszférája, csak
akkor szóljunk bele a „rendjébe”, ha az már elengedhetetlen.

„Leckeírásnál
a legrosszabb, amit
tehetünk, ha odaülünk mellé,
és segítünk neki.”

ÉLetMóD

tikákat, amelyekkel megkönnyítjük az életét, átláthatóbbá tesszük számára az ismeretlen tárgyakat. Talán
a különleges színű csomagolópapír segít majd. Vagy
ha mindenbe beleírjuk alkoholos filctollal a monogramját. Ami viszont biztosan fontos: ne csináljuk perpatvart abból, ha időnként elveszít valamit…

A lecke mint mumus
Leckeírásnál a legrosszabb, amit tehetünk, ha odaülünk mellé, és segítünk neki. A vége valószínűleg
összeveszés lesz. Bízzuk rá a leckéjét a kezdetektől! Segítsünk neki rájönni arra, hogy pontosan mi a
lecke, nézzük meg, amikor elkészült, de ne csináljuk
meg helyette, és ne játsszunk tanár nénit.
Amit tehetünk: ajánljunk fel valami apró jutalmat, ha
befejezte a leckét. Ez lehet egy felszeletelt alma, egy
kártyaparti, vagy egy kifestő kiszínezése – amit szeret. Játsszunk az élet minden percében „fejlesztő
játékot”. A buszra várva próbáljuk elolvasni az utcatáblákat, minél több olyan rendszámot találni, amiben hármas van, otthon megmérni a sütihez a hozzávalókat stb. Nagyobb gyerekeknél igénybe vehetünk
mindenféle segédanyagot bizonyos témák feldolgozásakor. Múzeumok, kiállítások, filmek, regények,
magyarázó animációk a netről – mind segítenek egyegy téma megismerésében, feldolgozásában, hiszen
élmények kapcsolódnak hozzájuk, emellett pedig
együtt tölti a család az időt.
Sződy Judit pszichológus

Különórák testre szabva

Elsőben vétek lenne a gyerek délutánjait beosztani. Van elég dolga, ami mellett alig jut ideje játszani.
Ám vannak olyan gyerekek, akik maguk ragaszkodnak egy-egy sportághoz vagy éppen egy hangszerhez. Járni akarnak, és kész. Ha úgy ítéljük meg, hogy
nem terheli túl a gyereket, hát hajrá. A zene és a
sport ráadásul serkenti az agy azon területeinek fejlődését, amelyek fontos szerepet töltenek be a tanulásban. Ebben a korban olyan sportágat érdemes
választani, ami az egész testet egyformán terheli (pl.
küzdősportok). Fontos szempont az is, hogy közel

legyen a különóra helyszíne. Ha a gyereknek sokat kell utazgatnia, illetve a szülőt
túlterheli a gyerek ide-oda szállítása, már
értelmét is veszítette a dolog.
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high-tech
újdonság

Az iskolától az irodáig

BÁR A GYÁRTÓK FOLYAMATOSAN AZON DOLGOZNAK, HOGY EGÉSZ
ÉVBEN A BŐSÉG ZAVARÁVAL KELLJEN MEGKÜZDENÜNK, AZ ŐSZ
MÉGIS MINDIG KIEMELT IDŐSZAK A TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK HÁZA

TÁJÁN

– EZEKBŐL SZEMEZGETTÜNK. AZ ALÁBBI 10-ES LISTÁN KICSIK
ÉS NAGYOK EGYARÁNT TALÁLHATNAK KEDVÜKRE VALÓT.

Voltaic Array hátizsák
– Feltöltve

A Voltaic napelemes hátizsákjában újratöltődhet laptopunk, mobilunk, de még
tabletünk is. Nem olcsó, de hosszú ideig
hű társunk lehet, ha mellette döntünk.
Infó: www.voltaic.com
Ára: kb. 110 000 Ft

Canon X
Mark I Pro
– Kiszámolós

Ha tanulás közben egy-egy speciálisabb számítási feladat kerül elő, segít
a nagyrészt újrahasznosított anyagokból készített szuper Canon X
Mark I Pro számológép, amely a
legbonyolultabb feladatokkal is
könnyedén elboldogul.
Infó: www.canon.hu
Ára: 7600 Ft-tól

Lacie PetiteKey
– Kulcskérdés
Sony MDR XB910
– Hangoskodás

Hogy a suliba tartó nebulóknak útközben is minőségi zenei élményben
lehessen részük, arról a Sony igencsak profi fejhallgatója gondoskodik,
amely – nem utolsósorban – megjelenését
tekintve is igen trendi darab, ráadásul akár headsetként is
használható.
Infó: www.sony.hu
Ára: 46 790 Ft

Az adatvesztés nem vicc, ezért különösen fontos, hogy a számunkra lényeges információkat biztonságban tartsuk. A Lacie
különleges, kulcs alakú USB pen drive-ja bátran kulcskarikára
fűzhető, 100 méterig vízálló, valamint karcálló a csatlakozója is. Az akár 32 GB-os adathordozó segítségével így
mindig magunknál tarthatjuk lényeges dokumentumainkat.
Info: www.lacie.com
Ára: 4000-12000 Ft között

I’m Watch
– Ügynökösködés

Egy karóra, amellyel telefonálhatunk, SMS-t olvashatunk, vagy épp megnézhetjük a Facebook-bejegyzéseket. Az I’m Watch Android, Blackberry és iOS
rendszerű telefonokkal is képes kommunikálni
Bluetooth-kapcsolat segítségével.
Infó: www.pto.hu
Ára: 114 300 Ft

ÉLetMóD

Nokia
Asha
501
– Menő

A kis, kézbe simuló telefon
3,2 megapixeles kamerával
és 3 colos érintőképernyővel rendelkezik. Akkumulátora akár 56 órás zenelejátszásra is képes, illetve
48 napos készenléti időt
biztosít.
Infó: www.nokia.hu
Ára: kb. 28 000 Ft

Samsung
Galaxy Note 8.0
– Mindenes

A Samsung új tabletje nemcsak szórakoztat, hanem a tanulásban is segít. Jegyzetfunkciójának köszönhetően saját bejegyzéseket
készíthetünk vele akár órán is, amely utána
egyszerűen másolható, megosztható ismerőseinkkel. A jegyzetek készítésében a beépített
S-Pen toll van segítségünkre.
Infó: www.samsung.hu
Ára: 149 990 Ft-tól

Acer Aspire P3
– Személyi asszisztens

Az Acer ultrabookja ugyanazt a kényelmet nyújtja, mint egy
tablet, kiegészülve egy teljes értékű billentyűzettel.
Az ultrabook 11,6 colos érintőkijelzővel, 2 GB memóriával és 60 GB-os SSD háttértárral rendelkezik, amelyek biztosítják a gördülékeny és gyors használatot.
Infó: www.acer.hu
Ára: 199 990 Ft

Sony W273
Walkman – Aktívan

Nem nagyobb, mint egy fülhallgató, és víz alatt is hallgatható! A viselhető zenelejátszó így a víz alatt és felett űzhető szabadidősportok alkalmával is tökéletes társ lehet, legyen szó kerékpárról, vagy
akár futásról.
Infó: www.sony.hu
Ára: 28 990 Ft

Apple iPad mini
– Kisokos

Az iPad-széria kistestvére azonos funkciókkal, de
kisebb kijelzővel indult hódító útjára. Az abszolút
trendi készülék kis helyen elfér, WIFI-n vagy 3G-n
képes adattovábbításra és szinte minden feladatra
tölthetünk rá miniprogramokat.
Infó: www.apple.hu
Ára: 99 990 Ft (WIFI) vagy
139 990 Ft (WIFI + Cellular)

LeNDÜLetBeN

Ha beborul,

a bringás kiborul
nyAkunkon Az ősz, enyhÜL A forróság
– végre igAzán keLLemes hőmérsékLet kényezteti
A kerékpárosokAt. ám hA eLered Az eső,
menekÜLjön ki merre Lát,
hACsAk nem gondoskodott
eLőre A megfeLeLő védeLemrőL.
Lassan vége a nyári kánikulának, de még szépen süt
a nap, kellemes szellő fújdogál, korai még a garázsba rejteni a bicajt. Inkább irány a szabad levegő,
hogy az év hátralevő részére feltöltődjünk energiával, és élményekkel telve várjuk a telet. Azonban az
ősz nemcsak a kellemes hőmérsékletről és a színes
falevelekről szól, hanem a hirtelen jövő záporokról is,
melyek igencsak csökkenthetik a bringázás élvezetét. Mit lehet tenni akkor, ha minden óvóhelytől távol
szakad ránk az ég?

Alapcsomag a túléléshez
Aki az utcai ruháján kívül más egyebet nem csomagolt az útra, legfeljebb azzal vigasztalhatja magát,
hogy nincsen cukorból, nem fog elolvadni, amíg szétszaladnak a feje fölül a felhők. Némi előrelátással
azonban az eső sem szakíthatja félbe a kerekezést.
Akit már kapott el kiadós eső, saját bőrén tapasztalhatta, milyen sokat ér az elülső-hátsó sárhányó
és a megfelelő esőruha. Ám amíg a sárhányó esetében a minél nagyobb, addig a ruházattal kapcsolatban a minél passzentosabb kivitel a nyerő. Az esőálló kabát-nadrág-cipő felszerelésen nem érdemes
spórolni, a hipermarketek hiperolcsó ajánlatait jobb
messze elkerülni. Kerékpáros-szaküzletekben, sportáruházakban viszont óriási a kínálat, mindenki meg-

találhatja a számára leginkább megfelelő fazont,
színt és márkát, az eladóktól pedig hasznos információkat tudhat meg.
Ha megtaláltuk a számunkra ideális védőruházatot, elindulás előtt érdemes tenni egy száraz próbát,
hogy kitapasztaljuk, mennyire kényelmes, előredőlve
mennyire védi a derekunkat, s nem lóg-e róla bármi
olyan, ami beakadhat a küllőkbe vagy a láncba. Fontos még, hogy a kapucni alá beférjen a védősisak,
mégpedig úgy, hogy az a fej mozgását és a kilátást
se akadályozza. Az esőben való biztonságos tájékozódást segíti a jól megválasztott szemüveg is. A legjobb e célra a víztiszta, színmentes lencse, amelyet
felesleges drága páramentesítő, vízlepergető folyadékkal kezelni, menet közben ugyanis egyik sem ér
túl sokat.

Erre figyeljünk útközben!
Az eső persze nem csak kellemetlen. Ha nem figyel
a bringás, könnyen balesetet szenvedhet. Az útburkolati felfestések életveszélyesen csúszóssá válnak, a tócsák elfedik a kátyúkat, ezért ha későn veszszük észre ezeket az akadályokat, vagy nem sikerül
behúzódni a szakadó eső elől, akkor lassan, a kezünket a hátsó fékkarra (az első kerék fékezése kerülendő!) helyezve hajtsunk át rajtuk. Az óvatos, fokozatos
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fékezésre azért is érdemes nagyon figyelni esős időben, mert az általánosan elterjedt patkófékkel eleve
többszörösére növekszik a fékút, amely önmagában
is jelentős veszélyforrás.

Ápolás eső után
Amibe mindenképp érdemes akár nagyobb összeget is fektetni, az egy falkon jó minőségű láncspray, s
ajánlott minden vizes kaland után befújni vele a láncot, a kerék és hajtókar csapágyait, valamint a bovdeneket. Ezzel növelhető az élettartamuk, s nem
utolsósorban biztonságosabbá is teszik a tekerést.
Magát a vázat ugyanakkor elég alaposan szárazra
törölni, amihez egy negyed guriga háztartási papírtörlőnél nem kell több.

Amíg a sárhányó
esetében a minél
nagyobb, addig
a ruházattal kapcsolatban
a minél passzentosabb
kivitel a nyerő.

NatÚra

Gyermekülés:
a kötelező biztonság
AZ UTAZÁSOK SORÁN SEMMI SEM LEHET FONTOSABB GYERMEKEINK
BIZTONSÁGÁNÁL. SZERENCSÉRE A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG MA MÁR
KÖTELEZI A GYERMEKÜLÉS HASZNÁLATÁRA AZ AUTÓSOKAT. KÖSZÖNHETŐEN
A HIHETETLENÜL BŐSÉGES VÁLASZTÉKNAK – NEM IS NEHÉZ MEGTALÁLNI
A GYERMEKÜNK IGÉNYEIT LEGINKÁBB KIELÉGÍTŐ MODELLT.
Szigorú szabályok – növekvő biztonság
A KRESZ szerint a 150 cm-nél alacsonyabb gyerek (életkortól függetlenül) csak rászabott integrált
(ez a tulajdonképpeni gyerekülés) vagy nem integrált (a felnőtt biztonsági övet kiegészítő eszköz)
gyermekbiztonsági rendszerben utazhat. Nem integrált rendszer az ülésmagasító is, ami azon túl,
hogy az integráltnál kevésbé biztonságos, 3 éves kor alatt nem is használható. Ugyancsak 3 éves
kor alatt a hordozót a menetiránnyal ellentétesen kell bekötni, az első ülésre pedig csak azután
szabad elhelyezni, hogy az utasoldali légzsákot kikapcsoltuk! Amennyiben erre nincs lehetőség, a
gyerekülést tilos ide szerelni. 3 év felett, de 135 cm alatt a gyermek csak a hátsó ülésen utazhat,
szigorúan gyermekülésben. 135 és 150 cm között a gyermek az első ülésen csak gyermekbiztonsági rendszerben szállítható, a hátsó üléseken viszont már elég a biztonsági öv
is, ha azzal csemeténk megfelelően rögzíthető - ha az öv magassága nem állítható, itt vehetjük hasznát az ülésmagasítónak, de csakis 3 éves kor felett.

Melyiket válasszuk?
Hogy a kiválasztott ülés az előírásoknak megfelelő-e, bárki könnyen ellenőrizheti: ha a sorozatszám 03-mal vagy 04-gyel kezdődik, akkor biztos, hogy az a
modell az Európai Unióban engedélyezett (szemben a 00, 01 és 02 kezdetűekkel). Az ISOFIX jelzés ugyancsak biztos támpont: a speciális rögzítési megoldásnak köszönhetően az ülés együtt mozog az autóval, jelentősen csökkentve a
benne ülőre ható erőket.
Az üzletekben öt csoportba sorolják a biztonsági rendszereket,
ezek a 0/0+; 0/1; 1; 2/3; illetve 1/2/3-as jelzetet viselik.
0/0+ (0-10 kg): Az egyéves korig, illetve legfeljebb 12 kg-ig használható babahordozók a legkényelmesebb utaztatók a legkisebbeknek, ráadásul több
modellhez kompatibilis babakocsi-adapter is kapható.
0/1 (0-18 kg): Ez a modell akkor ajánlott, ha menetiránynak háttal szeretnénk
utaztatni gyerekünket. Nullától négyéves korig használható.
1 (9-18 kg): Ugyancsak 18 kg-ig ajánlott, de csak 9 hónapos kortól. Ez az ülés
már menetirány szerint is beszerelhető a hátsó ülésre. Ajánlott dönthető háttámlájú modellt választani.
2/3 (15-25 kg): A 3 éves kortól használható ülés akár 12 éves korig is jó lehet,
hacsak a gyermek korábban el nem éri a 150 centis magasságot. Itt már nincsenek rögzítőhevederek.
1/2/3 (9-36 kg): Univerzális gyerekülés, ami ugyancsak hosszú éveken át
teszi a dolgát. Kisebb korban saját hevederekkel, nagyobb korban már az autó
biztonsági övével védi a kis utast.

Figyeljünk másokra is!

2013. május 1-jével változott a KRESZ. A módosítások értelmében az
iskolákat, óvodákat, valamint a környékükre felfestett zebrákat maximum
30 km/h-s sebességgel lehet megközelíteni, a gyermekszállító buszokat
pedig tilos kikerülni, ha a gyerekek éppen ki- vagy beszállnak. A szabályszegést igen komolyan veszik: akár 150 ezer forintos bírságra is számíthatnak a nem körültekintő autósok.
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A határ a csillagos ég

A fellelhető márkák száma szinte végtelen, az
árak azonban nagy szórást mutatnak: a 4000 Ftos ülésmagasítóktól a 110 000 Ft-os modellekig terjednek, de egy 20-25 ezer forintos darabbal már biztosan nem nyúlunk mellé. Egy dolgot
azonban mindenképpen tartsunk szem előtt:
az „Universal” bármilyen autóba beszerelhető,
amelyben kialakították a rögzítési pontokat, míg
a „Specific” csak az ülésen jelölt márkák modelljeiben használható.

GasztrONóMia

Vitalizáló

finomságok
hogy jóL fogjon Az Agy

Az iskoLAkezdésre oLyAn, könnyen eLkészíthető
finomságokAt váLogAttunk össze, AmeLyek nemCsAk
ízLetesek , hAnem egészségesek , és hAtékony segítséget
nyújtAnAk A nyári szÜnetben eLLustuLt gyermekAgyAk
feLpörgetéséhez.
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GasztrONóMia

Avokádós tojáskrém

4 adaghoz: 1 puha avokádó, 4 tojás, 1 kisebb fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma,
1 kiskanál citromlé, só, gyömbér, szerecsendió, bors, petrezselyemlevél.
A tojásokat főzzük keményre. Az avokádót pucoljuk meg, és a húsát fejtsük le
a magról. A hagymát vágjuk apróra, a fokhagymát szeleteljük fel. Minden
hozzávalót tegyünk egy tálba, majd botmixerrel keverjük krémesre,
fűszerezzük ízlés szerint, majd egy-két órára tegyük pihenni a hűtőbe.
Teljes kiőrlésű pirítóssal, zöldségekkel kínáljuk.

Miért jó?
A tojás alkotóelemei hatékonyan védik az
agyat az öregedéstől, az avokádó jótékony tulajdonságainak pedig se szeri,
se száma. Elég arra gondolni, hogy több
mint 15-féle vitamin, és 20-féle ásványi anyag található ebben az egzotikus gyümölcsben.

Áfonyás álommufﬁn

12 db muffinhoz: 20 dkg áfonya, 20 dkg vaj, 4 db tojás, 20 dkg teljes kiőrlésű liszt, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 10 dkg fehér csokoládé, 1 zöld citrom héja.
A vajat és a cukrot habosra keverjük, hozzáadjuk a tojásokat. A liszttel elvegyítjük a sütőport, majd a tojásoscukros-vajas masszához adjuk. Óvatosan hozzákeverjük a muffintésztához a durvára vágott csokit, a zöld citrom lereszelt héját és az áfonyát (áfonya helyett használhatunk mélyhűtött meggyet vagy cseresznyét). A muffintepsi mélyedéseibe papírokat teszünk, mindegyiket félig megtöltjük a masszával, és 180 fokos sütőben
20 perc alatt megsütjük.

Miért jó?
Az áfonya minden más gyümölcsnél és zöldségnél erősebb hatású és több antioxidánst tartalmaz, így rengeteg
betegség ellen véd. Emellett tele van memóriaserkentő
anyagokkal, ezért érdemes rendszeresen fogyasztani.

Őszi vitaminwrap

6 tekercshez: 6 db teljes kiőrlésű tortillalap, 25 dkg nagyobb átmérőjű, szeletelt téliszalámi,
15 dkg reszelt trappista sajt, 4 db paradicsom, 1 db nagy kígyóuborka, 1 db fejes saláta,
mustár, majonéz, ketchup, só, bors.
A zöldségeket mossuk meg, a salátát szedjük leveleire, a paradicsomot szeleteljük fel,
az uborkát szeljük vékony, hosszúkás csíkokra. Minden tortillára fektessünk egy
nagyobb salátalevelet, ezt követően tegyünk rá néhány szelet szalámit, szórjuk rá
a reszelt sajtot, az uborkaszeleteket és a paradicsomot. Ízlés szerint öntsünk
rá mustárt, ketchupot és majonézt, sózzuk, borsozzuk. A tortillákat szorosan
tekerjük fel, és már kész is az egészséges uzsonna. Ha pedig a szalámi nem
nyerné el gyermekünk tetszését, helyette használhatunk vékonyra felszeletelt,
hideg, sült csirkehúst.

Miért jó?
Mivel ebben a könnyű fogásban rengeteg a vitamindús nyers zöldség,
különleges ásványianyag-bombaként garantáltan egész napra feltölti csemeténket energiával.

GasztrONóMia

Réteges fagylalt

3-4 jégkrémhez: 20 dkg málna, 4 pohár natúr joghurt, 6 evőkanál méz.
Ezt a különleges és egészséges fagyit rétegezve készítjük el. A málnát osszuk 3 egyenlő adagra, és tegyük külön tálakba az egyes rétegek számára. Az első réteghez keverjük bele a málnadarabokat 2 pohár natúr joghurtba, majd öntsük a pohárkák aljára.
A második réteghez turmixoljunk össze 4 kanál mézet egy újabb adag málnával, majd folyassuk rá a joghurtos-málnás egyvelegre. Végül
a harmadik réteghez a maradék joghurtot, málnát és a mézet turmixoljuk krémes állagúra, és töltsük a poharakba, melyekbe egy-egy
fapálcikát állítunk. A poharakat tegyük néhány órára a mélyhűtőbe. Még finomabb lesz a fagyink, ha natúr joghurt helyett málnás joghurtot használunk.

Miért jó?
A joghurtban található kalcium remekül erősíti a csontokat és a fogakat, míg a málnában kiemelkedően magas
a C-vitamin aránya, hatóanyagainak köszönhetően pedig
segít megelőzni a vérszegénység kialakulását.

Almás burgonyaröszti

6-8 adaghoz: 1 kg burgonya, 3 evőkanál liszt, 1 gerezd fokhagyma,
1 tojás, só, bors, olaj, két közepes alma, kevés méz, fahéj, tejföl.
Az almákat pucoljuk meg, vágjuk ki a magházukat, majd feldarabolva tegyük turmixgépbe, és mixeljük össze. Ezt követően keverjük bele
a mézet és a fahéjat. A burgonyát hámozzuk meg, majd egy edénybe
reszeljük le. Adjuk hozzá az összevágott fokhagymát, az egész tojást, a
lisztet, majd fűszerezzük ízlés szerint. Ezt követően öntsünk pár evőkanál olajat egy serpenyőbe, és egy evőkanál segítségével adagoljuk a
masszát a forró olajba. Nagyjából 10 perc alatt aranyszínűre sütjük
mindkét oldalát. Az olajból való kivétel után tegyük őket szalvétával alaposan kibélelt tálba, hogy a szalvéta feligya a felesleges olajat. Melegen tálaljuk édeskés almapürével
vagy tejföllel. Remek körítés lehet grillezett csirkéhez,
kacsa- és halpecsenyékhez.

Borajánló
Nyakas
Sauvignon
blanc
2012
Halványzöld szín,
egres és csábító
fekete ribizli. Üdítő
savasságát rengeteg
citrusféle egészíti ki,
lecsengésében mészköves ásványosság
fedezhető fel. Nagyon
tetszetős bor.

Miért jó?
A burgonya nagyon értékes keményítőforrás, amely a szénhidrátok egyik összetett változata, emellett jelentős mennyiségben tartalmaz létfontosságú ásványi anyagokat, például
káliumot. A szénhidrát szintén nagyon fontos, hiszen az agy
fő tápláléka a glükóz, melyet elsősorban a szénhidráttartalmú élelmiszerekből nyerünk.
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Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!

kishírek

Szúnyogétlap

Az emberek 20 százaléka vonzza a szúnyogokat, a
többiek általában csak egy-két csípésre számíthatnak a meleg nyári estéken. De mégis, mi alapján
választanak a kis vérszívók? – tették fel japán kutatók a kérdést, amire hamar meg is találták a választ.
A vércsoportok közül a nullást preferálják leginkább
és az A-s vércsoportúakat hagyják leginkább békén
– derült ki a kutatásból. Kiemelt célpontok továbbá
a sok szén-dioxidot kibocsátó emberek: a várandósok, a túlsúlyosak, az izzadékonyak, de előszeretettel szívják a sörkedvelők vérét is. És nemcsak a szaglásuk, de a látásuk is kitűnő, szúnyogszemmel nincs
ellenállhatatlanabb egy élénk, piros, kék vagy fekete
színű ruhában a vízparton andalgó áldozatnál.

Antidepresszáns kávé

A Harvardon végzett egyik kutatás szerint a koffein rendszeres, de nem túlzott bevitele segít kilábalni a depresszióból. Napi 2-3 csésze nem túl erős hosszú
kávé elfogyasztása képes stimulálni a jó közérzetért felelős hormonokat, vagyis a dopamint, a noradrenalint és a szerotonint. Természetesen nem csak kávé
formájában vihető be a szükséges adag koffein, tökéletes erre a csokoládé, a tea vagy az egyéb
koffeines üdítők is. A napi bevitel optimális határa 400 milligramm, az ezt meghaladó mennyiség
esetén már káros mellékhatások jelentkezhetnek, és a pluszadag semmivel sem nyújt nagyobb
védettséget a lehúzó gondolatok ellen.

Vízparti stresszoldás

A nyári élmények közül a vízparti kikapcsolódás sokak számára egyenlő a strandon való napfürdőzéssel. A vízbe való csobbanás indoka főleg a forró bőrfelület
lehűtésében merül ki, pedig érdemes a vízben akár több órát is eltölteni egy gumimatracon, vagy legalább a fejünket kiemelő bármilyen alkalmatosságon.
A természetes vizek ringató hullámmozgása ugyanis a méhbeli lebegést idézi fel
a tudattalanban, ezáltal tökéletesen pihenteti az idegrendszert. Ha sikerül egy
nem túlságosan zsúfolt partszakaszra lelni, és szemünket a horizontra vagy az
ég kékjére függeszteni, esetleg csukott szemmel nem gondolni az otthon hagyott
problémákra, a nyaralás utánra is kitartó feltöltődést eredményezhet.

26 | stílus&lendület | 2013. szeptember

Családi tudatalatti

Régóta tudjuk, hogy a család egy önálló rendszer.
Ha csak egyetlen tagjának életében bekövetkezik
valamilyen traumatikus változás, az egész rendszer reagálni fog rá. Jó esetben feldolgozással, de
gyakrabban elhallgatással. Elég akár egy olyan
eset is, amiről – például a szégyen vagy az elviselhetetlen fájdalom miatt – nem beszélnek,
a tudatalattikban továbbélve generációkon
át meghatározza a család életét. Nem ritka
az sem, hogy későbbi generációk ismétlik
a nehéz sorsmintázatot. Ilyen problémákat
tisztáz és próbál megoldani a Hellinger-féle
családállítás. Dramatikus eszközökkel viszszahelyezi a családbeli helyére a kitaszítottat,
és ezáltal jelképesen visszaszáll rá a sorsa is.
A későbbi generációk így szabadulhatnak meg a
titkos tehertől.

kishírek

Delﬁnetikett

Nem tudni, ki adott a társának vagy önmagának először nevet az emberek közül, de a delfinek valószínűleg
már azelőtt is néven nevezték egymást. Skót tengerbiológusok palackorrú delfineket vizsgáltak négy hónapon
keresztül, és a füttyjelek analizálása során felfedezték,
hogy minden állatnak önálló füttynévjegye van. Hogy biztosak legyenek állításukban, számítógéppel áthangszerelték a hangsort. Így próbálták kizárni azt, hogy csak
a hangszínéről ismerték fel a „beszélőt”, de a többiek
ezután is üzembiztosan reagáltak a saját nevükre.

A hosszú élet minőségi is

Egy 80 éven át tartó kutatás végre kézzelfogható eredményeket hozott a hosszú élet titkát
illetően. 1500, a vizsgálat kezdetekor 10 éves gyermek életét kísérték végig, és ebből vonták
le a tanulságot. Eszerint nem az egészségre koncentrált élet, hanem egyes személyiségi vonások, a társadalmi életvitel és a karrier az, ami meghosszabbíthatja az életet. A hosszú életűek
legfontosabb közös tulajdonsága a lelkiismeretesség és a felelősségvállalás a tetteikért. Biztos állás és elhivatott munkavégzés – csupa olyan dolog, ami kiegyensúlyozottá és boldoggá
tesz. És végül stabil és minőségi emberi kapcsolatok a biztosítékai a hosszú életnek, és persze némi genetika is.

Nyár végi
slágergyümölcs

A legkedveltebb szezonális gyümölcsök egyike az őszibarack, ami legismertebb
egészségmegőrző hatását a bőrre gyakorolja: hidratál és antioxidánsai révén védelmet
is biztosít a káros környezeti hatásokkal szemben. Magas szelén- és cinktartalmának
köszönhetően serkenti a haj és a köröm növekedését is. Mivel kevés kalóriát, fehérjét
és szénhidrátot tartalmaz, ráadásul 80-90 százaléka víz, ezért kiválóan alkalmas fogyókúrákhoz is. A benne található pektin segíti az emésztést, a sok magnézium és kalcium
pedig a csontokat erősíti. Nem véletlen tehát, hogy ma már több mint 500 nemesített
fajtája közül válogathatnak az őszibarack szerelmesei.

Le a fáról?

Egy amerikai egyetem kutatócsoportja új viselkedésmintákat fedezett fel a Borneóban élő orangutánok között. Az állatokra eddig az volt jellemző, hogy nem szívesen, és csak rövid időre hagyták el
a fák lombkoronáját életük során. Most egyre nagyobb távolságokat tesznek meg a földön, és már
nem csak az élelem után kutatva. Mielőtt párhuzamot vélnénk felfedezni évmilliókkal ezelőtti őseinkkel, érdemes megvizsgálni a racionális okokat. A szigetországban az erdőirtás az utóbbi években
drámai mértéket öltött. A civilizáció elől menekülő emberszabásúak pedig egyre többet kényszerülnek a földön vándorolni a biztonságot nyújtó erdők felé – szögezte le a kutatás vezetője, hozzátéve:
ha a helyzet nem változik gyökeresen, ez akár az orangutánok teljes eltűnéséhez is vezethet.
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Programok – Fesztiválok
Volkswagen Golf-találkozó
2013. SZEPTEMBER 21., HUNGARORING

A mogyoródi versenypályán a Paddock részen
300 eredeti állapotban megőrzött vagy tuningolt
Golf, az új GTI és Variant hazai premierje, a Volkswagen Castrol Cup betétfutama és további programok várnak minden érdeklődőt. 17:00 órakor
a Hooligans lép színpadra, majd tombolasorsolás
következik, melyen a főnyeremény egy Golf II.
A Golf-találkozóról bővebb információ a www.golftalalkozo.hu oldalon található.

Michal Czinege – hagyomány és digitális technológia
2013. SZEPTEMBER 12. – OKTÓBER 18., BUDAPESTI SZLOVÁK INTÉZET

Michal Czinege a kortárs szlovák festészet új generációjának egyik legjelentősebb személyisége. Képei a hagyományos festészeti médiák és a modern digitális technológia viszonyát kutatják. Czinege az alkotói folyamat kezdetén fotografikusan rögzíti a táj számára érdekes részleteit, majd az analitikus fázisban digitálisan manipulálja
ezeket. Torzítja a formákat, változtat a színhangzaton, majd a végeredményt akrillal viszi át a vászonra. A látszólag absztrakt sorozat virtuális tere eltérő módon rétegződik, amelyben különösen fontos szerepet kapnak a
deformált, energikus színes foltok. A kiállítás kurátora Peter Michalovič esztéta, egyetemi tanár.

Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál
2013. SZEPTEMBER 27–29., SZÉKESFEHÉRVÁR

A sárkányhajózás említése talán sokaknak hangzik ma már ismerősen hazánkban is. Az idén 15. születésnapját
ünneplő Magyar Sárkányhajó Szövetség honosította meg a sportágat, amelyben az elmúlt évek során a magyar
versenyzők kiemelten jó eredményeket értek el. A sárkányhajó-fesztiválok nem csak a sport szerelmeseit vonzzák, hiszen egyedi hangulatukkal és a sárkányhajóknak köszönhető különleges látványvilágukkal felejthetetlen
élményt nyújtanak minden látogató számára.

VI. Gödöllői Vadásznap
2013. SZEPTEMBER 15.
GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY

A kastélyban idén ősszel hatodik alkalommal kerül megrendezésre a közkedvelt
esemény, amely ez alkalommal a hagyományos, természetközeli vadászati módokba (solymászat, vadász-íjászat, agarászat)
enged bepillantást az érdeklődőknek. Színes és változatos programkínálat, garantált jókedv!
www.kiralyikastely.hu

ZENE
Daft Punk: Random
access memories

SONY
A kultikus duó tagjai meghatározó
alakjai voltak a 90-es évek house
mozgalmának, és számos díjat
zsebeltek be 20 éves fennállásuk alatt. Guy-Manuel de HomemChristo és Thomas Bangalter nyolc
év után készített új albumot.
A lemez legnagyobb slágere, a Get
Lucky áprilisban indult hódító útjára, s közel harminc ország slágerlistáján tarolt.

JÁTÉK!

Ke$ha: Warrior

SONY
A magyar gyökerekkel is rendelkező amerikai énekesnő-dalszövegíró, Ke$ha harmadik nagylemezével jelentkezett. Az elektropop
album pedig elődeinél is provokatívabbra sikerült. Elég azt említenünk, hogy a Dirty Love című
opust Iggy Poppal közösen rögzítették.
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The Great Gatsby

UNIVERSAL
Baz Luhrmann filmjei mindig is
híresek voltak remek kísérőzenéikről. Az ausztrál rendező legutóbbi munkája, A nagy Gatsby
soundtrack-albumán ezúttal olyan
zenészek működtek közre, mint
Florence + The Machine, Lana Del
Rey, Jack White és Gotye, illetve
találunk a lemezen egy Beyoncé
és André 3000 Amy Winehousefeldolgozást is.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület,
1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) szeptember 30-ig ezt
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
Selena Gomez: Stars Dance című CD-jét.
Előző számunk nyertese:
Tóth Henriett – Gyöngyös
Nyereménye:
az Alma együttes Szén, szerelem, költemény című CD-je.

Selena Gomez:
Stars Dance

UNIVERSAL
A mexikói származású amerikai színésznő-énekesnő egykor a Disney Channel sorozataiban tűnt fel, s a
hölgy még mindig igen fiatal: Stars Dance című
albumának megjelenési dátuma éppen 21. születésnapjára esett. Az album a már jól ismert Come
& Get It című slágerével robbant be, amely előkelő helyeket foglal el a nemzetközi rádiólistákon.

kuLtÚra

Mozi

Könyv
Kurt Tepperwein:
Élj boldogan!
MÉRTÉK KIADÓ

Kurt Tepperwein könyvében bevezet
minket a boldogságkutatás legújabb és legizgalmasabb felfedezéseibe. Elárulja például, hogyan lehet
a boldogság életünk folyton jelen lévő kísérője, és
arra ösztönöz, hogy fejlesszük boldogságra való
képességünket. Gyakorlati feladatok, meditációk,
hasznos tippek és boldogságtesztek teszik még
izgalmasabbá a kötetet.

Dr. Barry Sears:
A Zóna – A táplálkozás
menetrendje
ALEXANDRA

Diana

PRO VIDEO FILM
Lady Diana 16 éve váratlanul bekövetkezett halála az
egész világot megdöbbentette. A szívek hercegnője
rengeteg jótékonysági szervezetben tevékenykedett,
és sokat tett világszerte a hátrányos helyzetű emberekért. Oliver Hirschbiegel filmje a walesi hercegné
teljesen új arcát mutatja meg: az életének utolsó két
évét feldolgozó filmből megismerhetjük a magánember Dianát, akinek folyton meg kellett küzdenie az
őt zaklató sajtóval, és aki mégis képes volt kijátszani a médiát, titokban tartani a dr. Khanhoz, a pakisztáni orvoshoz fűződő kapcsolatát. Diana szerepében
Naomi Watts.
Bemutató: 2013. szeptember 19.

DVD
A hallgatás szabálya

Sharont (Susan Sarandon), az egykori Weather Underground mozgalom aktivistáját váratlanul őrizetbe
veszik egy harminc évvel korábban
elkövetett bankrablásban való részvételért. Az ambiciózus riporter, Ben
(Shia Labeuof) jó lehetőséget lát a
nő történetében, így nyomozni kezd
az egykori mozgalom után. A film
többek között azt a kérdést boncolgatja, mihez kezdjen a múlt örökségével a jelen korban, aki részese
volt a 70-es évek radikális politikai
mozgalmainak.

Halbalhé

BIG BANG MEDIA
Julius, a félelmetes óceáni fehérfoltú cápa játékos
üldözése következtében Pup, a kedves bambuszcápa
messzire sodródik a tengerben. Julius, hogy megpróbálja felvidítani a barátját, elviszi az otthonába, egy
elsüllyedt kincses hajóba, amely dugig van aranytallérokkal. Eközben mérgező ipari szennyeződés kerül
lakhelyük közelébe, amely egy közeli gyárból ömlik a
tengerbe, és lassan eléri a korallzátonyt is…
Bemutató: 2013. szeptember 5.

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Dr. Sears részletesen kifejti a táplálkozástudomány
területén végzett sokévnyi kutatómunkáját. Elmagyarázza, milyen „jó” és „rossz” hatásokat váltanak
ki szervezetünkben a különböző tápanyagok, illetve milyen kémiai változások kísérik a sejtekbe való
beépülésüket, és hogyan befolyásolhatjuk ezeket a
folyamatokat azzal, hogy mit eszünk – annak érdekében, hogy megszabaduljunk zsírfeleslegünktől.

Sally Bedell Smith:
Erzsébet, a királynő
ALEXANDRA

A neves életrajzíró, Sally Bedell Smith
számtalan interjúra és korábban sosem idézett
dokumentumra támaszkodik, amikor betekintést
enged II. Erzsébet magánéletének kevéssé ismert
részleteibe, ami által egy kivételes, eleven humorérzékkel rendelkező személyiséget ismerhetünk meg.

JÁTÉK!

A Vaslady

Margaret Thatcher (Meryl Streep)
férje halála után hosszú idővel
úgy dönt, hogy megszabadul kedvese ruháitól. A válogatás közben
azonban váratlanul megrohanják
az emlékek. A jelen – a betegségekkel küzdő idős Thatcher – és a
múlt jelenetei váltogatják egymást
a filmben. Fiatalkor, nagy találkozások, döntő elhatározások, hihetetlen politikai karrier, nehéz döntések
meghozatala. Egy különleges élet,
parádés színészi játékkal bemutatva.

Támadás
a Fehér Ház ellen

Asher elnök (Aaron Eckhart) találkozóra készül a dél-koreai miniszterelnökkel. Azonban a Fehér Ház ellen
váratlan légitámadás indul, az amerikai kabinet és a vendégek pedig az
elnök föld alatti bunkerébe kényszerülnek. Mike Banning (Gerard Butler)
testőr volt korábban, de egy során
súlyos hibát vétett, ezért eltávolították az elnök környezetéből. Ahogy
híre megy, hogy az államfő veszélybe került, a félelmet nem ismerő
Banning egyből a helyszínre siet.

Vágja ki és küldje vissza címünkre
(Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.)
szeptember 30-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse Timur Vermes Nézd, ki van itt című
könyvét. Előző számunk nyertese:
Schmidt Andrea – Ceglédbercel
Nyereménye: Rados Virág In Flagranti című könyve

Timur Vermes:
Nézd, ki van itt
LIBRI, 2013

Timur Vermes vitatott Hitler-szatírájában a szerző párhuzamot von a Hitler iránti egykori rajongás és napjaink celebkultusza között.
Németország egyik legsikeresebb bestsellere arról szól, hogyan küzd meg a napjainkban új
életre kelt Führer a modern kor találmányaival.
Felfedezi a farmernadrágot, mobiltelefonján a
Valkűrök lovaglását állítja be csengőhangnak, és
csalódással állapítja meg, hogy kedvenc e-mail
címe, a Hitler89 már foglalt.
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FeJtÖrŐ
SZÁMTÖLTÖGETŐ
A narancssárga négyzetben lévő körbe olyan szám kerüljön,
amely azonos a vele érintkező fehér négyzetekben lévő számok
összegével, mint a zöld példa is mutatja. Írd be a hiányzó
számokat az ábrába!

SÁRKÁNYRÖPTETŐ
Tippeld meg, melyik zsinór végén repül a
sárkány! Ha ellenőrizted, hogy helyesen
tippeltél-e, kösd össze a sárkány zsinórját a
kisfiú kezében lévő darabbal!

FONTOS A SORREND!
Rakd a képeket elkészítésük
sorrendjébe a legelsőtől, amely a
leghiányosabb, egészen a kész műig!

Megfejtés: Számtöltöget
Megfejtés: Sárkányröptető: Az 5-ös az igazi.; Fontos a sorrend: 1-E, 2-A, 3-C, 4-F, 5-D, 6-B
A rejtvény megfejtését szeptember 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: Furák Istvánné – Rétság; Salamon Izabella – Nagykanizsa; Szőlősi Zoltán
– Budapest; Kult Zoltán – Komló; Gaál Zoltán – Soltvadkert. Gratulálunk!
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hOrOszkóp

MÉRLEG

09. 23. – 10. 22.

Richard Gere
1949. 08. 29.

Beyoncé Knowles
1981. 09. 04.

Ördög Nóra
1981. 09. 08.

Mickey Rourke
1956. 09. 16.

Az előző, csendesebb hónap után több ember veszi önt körül,
de mivel vidám és pozitív emberek lesznek, ezt egyetlen percig sem bánja majd. Magánéleti téren is nagy sikereket arathat, mivel idén Ámor pont ebben a hónapban lesz önhöz a legkegyesebb.

SKORPIÓ

10. 23. – 11. 22.

Végre elérkezett az az időszak, amikor meg tudja valósítani egy
régi tervét, méghozzá gyorsabban, mint ahogy elképzelte. Az
előző dolgos heteknek most arathatja le a babérjait, és ez érthető módon elégedettséggel tölti el önt. Élvezze ki ezt az időszakot, megdolgozott érte!

NYILAS

SZŰZ

11. 23. – 12. 22.

Kedvet érez majd ahhoz, hogy új dolgokat próbáljon ki, új utakon induljon el, átlépjen olyan dolgokon, amelyek másokat akadályoznak. Bátorságával sok pártfogót talál majd. Még az sem
kizárt, hogy egy olyan új hobbiba fog bele, ami tágítja a horizontját.

BAK

12. 23. – 01. 20.

BIKA

Ebben a hónapban úgy vág majd az esze, mint a borotva.
Ember legyen a talpán, aki egy vitában képes lesz önt lehengerelni. A hónap második fele remek lehetőséget sejtet minden
vitás dolog megbeszélésére, sikeres tárgyalásokra, vizsgákra.

VÍZÖNTŐ

IKREK

05. 22. – 06. 21.
Szeptember első fele remek lehetőséget ígér, hogy átgondolhassa távlati terveit. Érdekes új lehetőségek bukkannak fel az életében, ön azonban megmarad a józanság talaján, és csak azokat
az ötleteket illeszti be új terveibe, amelyeket sikerrel meg is tud
majd valósítani.

02. 20. – 03. 20.
Az első őszi hónap szentimentális hangulatban köszönt önre,
amiből azonban a lehető legjobbat tudja kihozni. Szeptember
nem lesz túl mozgalmas, sokkal inkább arról fog szólni, hogy
átadja magát az élet kellemes, nyugodt dolgainak, a kikapcsolódásnak és a pihenésnek.

KOS

04. 22. – 05. 21.
Szeptemberben sokkal magabiztosabbnak érzi magát, mint
korábban. Ezért a hónap közepén szokatlan módon bevállal egy
kockázatosabb dolgot, amivel kissé meg is lepi szeretteit. Azonban aggodalomra semmi ok, hiszen aki mer, az nyer – a kockázatvállalása pedig meg fogja hozni a gyümölcsét.

01. 21. – 02. 19.

Mivel ön kiélvezte a nyár minden áldását, örömmel fogadja a
kevésbé zajos ősz beköszöntét. Szeptember közepe alkalmas
időszak lesz mindenféle ingatlanügy elintézéséhez, de akár
beruházáshoz is, ami előbbre viszi az életét és családjának is
örömöt szerez.

HALAK

08. 24. – 09. 22.
Ön nagyon sokat dolgozott az elmúlt időszakban, és most végre
minden szempontból élvezheti ennek gyümölcseit. Nehéz lenne
eldönteni, hogy anyagi sikernek örül-e majd jobban, vagy annak,
hogy munkatársai tisztelik és becsülik. Nem kizárt egy munkahelyi előrelépés lehetősége sem.

RÁK

06. 22. – 07. 21.
Mind szellemileg, mind pedig fizikailag remek formában lesz, így
ne lepődjön meg, ha a környezete csodálattal tekint majd önre.
Ebben a hónapban családi életében is minden rendben lesz,
rokonai valósággal elkényeztetik önt. Ha van gyermeke, most
különösen sok örömöt fog találni benne.

03. 21. – 04. 21.
A hónap a munkahelyi sikereknek kedvez. Még a máskor kevésbé szívesen végzett munkákat is olyan lendülettel fogja teljesíteni, hogy ezzel kivívja főnöke és munkatársai elismerését.
Anyagi helyzete is fellendülőben lesz, ráadásul remek érzékkel nyúl majd az üzleti dolgokhoz, legyen az megtakarítás vagy
befektetés.
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OROSZLÁN

07. 22. – 08. 23.

Nyugodt napok állnak ön előtt, de most éppen erre van a legnagyobb szüksége. Szeptember közepe különösen alkalmas lesz
mindenféle lakáson belüli átalakításhoz, a megújult környezetben pedig garantáltan még jobban fogja érezni magát.

pÉLDakÉp

Földön-vízen

Rióig

LengyeL zsófiA,

pArAtriAtLonistA

zsófi kitArtását Akárki megirigyeLhetné, Addig ugyAnis nem
nyugszik , míg nem teLjesÜL LegnAgyobb áLmA, hogy egyszer egy
pArALimpián áLLhAsson rAjthoz.

Látássérültként számtalan akadályt kell leküzdenie,
esélyeit illetően pedig reális: mikor úgy érezte, sprinterként nem tud tovább fejlődni, triatlonistaként kezdte újra.
A lány ugyanis – bár sikerei nem ezt
mutatják – még csak tavaly kóstolt
bele a triatlonba. Sportolói karrierjét
az úszással kezdte, igazi szenvedélyévé azonban az atlétika, azon belül
is a 100 méteres futás vált. De bármennyire keményen dolgozott is, és
bármennyire is szeretett volna kijutni az utóbbi két olimpiára, a szerencse elkerülte, és úgy érezte, húszéves kora felett már nem tud igazán

nagyot fejlődni ebben a sportágban. Így jött képbe a
triatlon, mely frissen avanzsált paralimpiai versenyszámmá, így gőzerővel keresték a leendő
magyar indulókat. Persze a váltás nem volt
könnyű, a fiatal sportoló eleinte félt a hosszú
távoktól – végül egy
Ironman-viadal hozta
meg hozzá a kedvét.

LengyeL zsófiA (21)

Több mint tíz éve sportol aktívan: a versenyszerű úszás után atletizált is, majd a tavalyi évben
„átnyergelt” a triatlonra. Az edzések mellett egyetemre jár, a Kodolányi János Főiskola kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatója.
Legfőbb álma, hogy kijusson a 2016-os, riói olimpiára.

Guide kerestetik
Bár az élsport senkinek sem egyszerű,
Zsófinak egy különösen kegyetlen ellenféllel kell szembenéznie:
a retinitis pigmentosával, amely fokozatosan gyengíti látását
születésétől kezdve. „Nagyon nehéz
volt »épek« közt végezni az iskolát, hiszen nem tudtam úgy tartani a lépést, ahogy szerettem volna.
De a szüleim mindig is úgy neveltek, hogy ne foglalkozzam ezzel, és
hozzam ki a lehető legtöbbet a helyzetből.” A középiskola alatt betegsége még nem gátolta az atletizálásban, képes volt egyedül teljesíteni
a távokat, a triatlonban azonban
már mindhárom számban egy guide
vezetésével versenyez, aki szigorúan

szabályozott keretek közt segíti őt. Zsófi jelenleg épp
ilyen párt keres – aki a „meghosszabbított szeme”
lesz a versenyeken, aki végig fut és úszik mellette, a
kerékpáros számot pedig tandemen tekeri vele párban. „Nem könnyű a választás, hiszen nem elég, ha a
guide-om szimplán jó. Fontos, hogy nálam is erősebb
legyen, hiszen neki a tempó tartásán kívül arra is
külön energiát kell fordítania, hogy engem figyeljen.”
Zsófi előző guide-ja dr. Litavecz Anna volt, a paratriatlon szövetségi kapitánya, ő ismertette meg a lányt
a sportággal, amikor egy rádióműsor apropóján először találkoztak.
Bár betegsége miatt újabb és újabb problémák gördülnek Zsófi elé, mégis hálás, hiszen roppant erős
támogatói vannak: szülei és a triatlon szakosztály
mellett vízilabdás siketlimpiai bajnok párja is mellette áll a mindennapokban. „Az Új Európa Alapítvány
MOL Tehetségtámogató Programja is sokat lendített
rajtam, a tandembringámat köszönhetem nekik, ami
nélkül ugye versenyezni sem tudnék” – meséli a fiatal parasportoló.

„Zsófi kedvét egy
Ironman-viadal hozta
meg a triatlonozáshoz.”

