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Egészen különleges érzés az, mikor hiszünk
valamiben. Vagy valakiben. Bár a környezet még nem tudja, de mi már érezzük, látjuk: az az aprócska plusz bizony ott van a
másikban, amitől hamarosan százezrek,
milliók csodálják majd.
Valahogy így volt, így van ez Michelisz
Norberttel, májusi címlapsztárunkkal is,
akivel „két perccel” a szezon első futama
előtt beszélgettünk. Már évekkel ezelőtt
sejthető volt, hogy a fiatal WTCC-pilóta előtt
komoly pályafutás áll – mostanra ezek a
kezdeti „megérzések” kezdenek beigazolódni. A túraautó világbajnoki sorozat, ha
lehet ilyet mondani, reneszánszát éli, s a
finomhangoláson átesett autók, valamint
a bajnokságba bekapcsolódó olyan nagyságok, mint például a ralikirály Sebastién
Loeb, minden eddiginél nagyobb érdeklődést vonzanak a WTCC háza tájára. Hogy
mennyire, arról május elején személyesen
is meggyőződhetünk: a Hungaroringen élőben szoríthatunk Norbiért.
Természetesen a hölgyeknek sem kell unatkozniuk, amíg a család férfitagjai e zajos
szórakozást választják: tavaszbúcsúztató
számunk remek ötletekkel szolgál, legyen
szó piknikezésről, befőzésről vagy épp a
nyári ruhatár összeállításáról.
Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Mindenkinek

kedvére valót

Különleges autók tarkítják a nyárelőt, úgy
tűnik, szinte valamennyi gyártó az egyediségre,
a piaci rések betömködésére törekszik. Mi
meg csak kapkodjuk a szemünket és egyéb
érzékszerveinket!

➜ a bozótvágó
●
➜ a nagyterű
●
➜ a brutális
●
➜ a városjáró
●
➜ a divatos
●

Furcsa szerzet

Megőrült a Jeep?
Egészen szokatlan formatervekkel sokkolja a közönséget az amerikai gyártó:
a kisméretű Renegade modelljük kasztnija teljesen elüt a márka megszokott
formajegyeitől, és most az új Cherokee
is felkavarni látszik a klasszikus terepjárók állóvizét. Az új modell már megvásárolható a jól ismert kétliteres Multijet
turbódízel két – az európai igényekre
szabott – új változatával is. A benzinmotorok közül csak a 3,2 literes, 275
lóerős V6-ost tartják meg mifelénk. A Cherokee elérhető
lesz Active Drive I, Active
Drive II és Active Drive
Lock rendszerrel is.

Hízik a Golf

Családbarát verzió
A kategóriájában etalonnak tekintett kompakt sokak kedvence, a Volkswagen pedig már
az előző generáció kapcsán felismerte, hogy
a nagyobb családoknak, illetve a simán csak
nagyobb térre vágyóknak is érdemes megadni az
áhított technológiát. Épp ezért a hetedik generációs Golfnak is elkészült a „nagytestvére”,
a Sportsvan. A kocsi praktikus, tologatható és
külön lehajtható hátsó ülései továbbra is alapnak
számítanak, a csomagtartó pedig egészen
1500 literig növelhető. A modell négy TSI- és két
TDI-motorral érkezik a szalonokba.
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autós-motoros hírek
Brutális hajtépés

Kabriókivitelben is itt a Stingray
Együtt fejlesztették a tervezők az új Chevrolet Corvette Stingray kupé- és kabriókivitelét, ezért a nyitott tetős autózás szerelmeseinek sem technológia, sem
design terén nem kell kompromisszumot kötniük. A friss LT1 6,2 literes, V8-as,
450 lovas motor alacsonyabb fogyasztás mellett is nagyobb teljesítményre
képes, a hétsebességes kézi váltó pedig fordulatszám-illesztéssel
segíti a tökéletes kapcsolást. Két új, gyorsabb reagálású, aktív
kipufogórendszer is kerülhet a kocsiba, amelyekkel a Chevi
autópályán bámulatos dolgokra lesz képes.

Kusza tekintet

Jönnek az új
hármas ikrek
Továbbra is egy gyártósoron készül a Citroën C1/Peugeot
108/Toyota Aygo trió és műszakilag is megegyeznek,
ám az új generáció esetén karakterükben jobban eltérnek egymástól. A franciák mutatkoztak be először, és a
Peugeot hagyományosabb megjelenésével ellentétben
az apró Citroën a márkára mostanság jellemző meghökkentő, olykor megosztó formatervvel rukkolt elő. A C1-be
is ugyanazok a háromhengeres motorok kerülnek, mint
testvéreibe, a Toyota által fejlesztett 1,0-s, illetve a PSAtól érkező 1,2-es benzines erőforrások. Kezdetben dízel
nem várható, vászontetős kivitel viszont igen.

KISHÍREK
Lesz Suzuki szedán

Kiszivárgott szabadalmi rajzok alapján
immár biztosra vehető, hogy a Suzuki
hamarosan piacra dobja középkategóriás lépcsőshátúját. A hírek szerint a
modell az SX4 S-Cross 1,6 literes, 118
lóerős benzinmotorját kapja meg, és az
ázsiai piacokon az SX4 szedánt váltja
majd le.

Helyettünk nézi a lámpákat

A Honda a napokban kezdte meg Driving
Support System elnevezésű rendszerének tesztelését Japánban, amely a
városban található jelzőlámpák adatait összegyűjtve ad hasznos információkat a vezetőnek. Például kereszteződéshez közeledve tájékoztatja a sofőrt
arról, hogy milyen sebességgel érdemes
haladnia ahhoz, hogy zöld jelzést kapjon
az odaérkezéskor.

Nem lesz több Lancer Evo
Sziklák szeme

Álterepes városi
Tanulmányautóként már régebb óta mutogatják, idén azonban valóban jön az
Opel városi minijének fényezetlen műanyag idomokkal körberakott kivitele.
Természetesen terepjáró képességeket nem kell várni az Adam Rockstól, ám
a 17 vagy 18 colos könnyűfém felnikkel mindenképpen vagány, férfias megjelenést kölcsönöznek neki a módosítások. Összkerékhajtás
nem lesz hozzá, másfél centiméteres emelés azonban igen. A márka új 1,0-s turbós motorjai
benne lesznek a Rocksban is, ám a
jól bevált 1,2-es és 1,4-es négyhengeres szívóblokkokkal is
kapható lesz.

A Mitsubishi még az idén leállítja a
Lancer Evo X gyártását és egyelőre utódot sem terveznek neki. A döntést a
gyenge kereslettel indokolják, és bár a
gyártó még nem erősítette meg hivatalosan az információt, az eladási számok alapján készpénznek veszik a szakmában, hogy még az idén leállnak a
gyártósorok.

Csak elektromos Saabok lesznek

A Saab gyártását újraindító kínai tulajdonosok új benzinmotort egyelőre nem
kívánnak fejleszteni, minden erejükkel és tudásukkal az elektromos hajtásláncra koncentrálnak. A korábbi 9-3-as
karosszériájába szerelt rendszer akkumulátorait erősítgetik: fél év múlva
160, 2015-re pedig 260 kilométeresre tervezik a hatótávolságot.
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én és az autóm

Berki Krisztián
és a Nissan Qashqai

Magasabb
pontszámra törekedve
Berki Krisztián a Nissan Qashqai első generációjának
használójaként jól ismeri a típust, így az olimpiai bajnok
tornász tapasztalatból beszélve mondhatta el, miben
lett jobb a vadonatúj második sorozat.

Fotó: Imre Barnabás

Nem voltak könnyű helyzetben a Nissan mérnökei,
amikor nekikezdtek az új generációs Qashqai tervezésének, hiszen a második szériának a nagyot dobbantó első sorozatot kell felülmúlnia. A 2006-ban
bemutatott kompakt szabadidő-autó olyannyira eltalálta a vásárlói igényeket, hogy azóta több mint kétmillió darabot adtak el belőle; nagy részét az öreg
kontinensen. A japán és európai szakemberekből álló
tervezőgárda azonban ismét kitett magáért, és képes
volt magasabb szintre emelni a sikeres koncepciót.
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Merészebb, sportosabb
Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász több éve lelkes használója a Nissan Qashqai első sorozatának,
és most alkalma adódott az új generáció tesztelésére
is – a jóval merészebb és sportosabb formaterv pedig
nem csak az autó után forduló járókelőknek tűnt fel.
„Meglepett, mennyire megváltozott az autó; ez a külső
és a belső designra is érvényes. Már az első generáció is elnyerte a tetszésemet, és az új sorozat is kifejezetten szép autó – mondta a lólengés londoni aranyérmese. – Tetszik, hogy a Nissan felvállalta a modern,
már-már futurisztikus megoldásokat, a jóval sportosabb, aerodinamikusabb vonalvezetést.”
Az új Qashqai azonban nemcsak a robusztusabb
design, de a méretnövekedés miatt is érettebb

én és az autóm

benyomást kelt, hiszen a szabadidő-autó 4,7 centiméterrel
hosszabb (a tengelytáv 1,6 cm-rel nőtt), 2 cm-rel szélesebb,
ugyanakkor 1,5 cm-rel alacsonyabb a kifutómodellnél. Ám
a belső térben nem csak a tágasabb helykínálat szembetűnő.
A műszerfal szintén alapos változáson ment át: úgy tartotta
meg az előd funkcionalitását, hogy sokkal mutatósabbá vált,
és az anyagminőségen is sikerült tovább javítani. Az alapfelszereltséghez tartozó elektromos kéziféknek köszönhetően
több a praktikus tárolórekesz, és a csomagtér is jól kihasználható. „A korábbi generációból átülve az volt az érzésem,
mintha egy kategóriával magasabb autóba szálltam volna be.
Ettől még a Qashqai megmaradt jól használható családi autónak: az összehajtott babakocsit vagy a babahordozót is erőfeszítés nélkül tehettem be a csomagtartóba” – tette hozzá
Berki Krisztián.

Nissan Qashqai

Hosszúság/szélesség/magasság: 4380/1806/1590 mm
Tengelytáv:
2646 mm
Csomagtér:
430 liter
Motorválaszték:
1 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint:
110-130 LE
Átlagfogyasztás:
3,8-5,6 l/100 km
Alapár:
5 490 000 forint
Ajánlott olaj benzinmotorokhoz:
MOL Dynamic Prima 5W–40

Könnyebbé vált a sofőr dolga

Kicsi, turbós, dinamikus
Berki Krisztián az 1,6-os, 130 lóerős dízelmotorral vezette a Qashqai-t, az új típust
azonban az 1,2-es benzinmotorral próbálhatta ki. „Először nem tudtam, mit várhatok egy ilyen kis motortól, de nem okozott
csalódást: városban nagyon jól használható, dinamikusan mozgatja az autót. Nem
kell túlhajtani ahhoz, hogy gyorsan haladjon a Qashqai: autópályán, nagy sebességgel is 3000-es fordulatszámmal működött.
A dízelmotor ugyan valamivel takarékosabb,
de ezzel az erőforrással is el lehet autózni
6-7 liter körüli fogyasztással” – összegezte
tapasztalatait az olimpiai bajnok sportoló.

A felszereltség szintén jól mutatja, mekkorát sikerült előrelépnie a Qashqai-nak. Magyarországon három felszereltségi
szinttel – Visia, Acenta, Tekna – lehet kapni az autót, és már a
belépőmodellhez is jár többek között multifunkciós kormány,
klímaberendezés, Bluetooth, ötcolos színes kijelző, visszagurulás-gátló, menetdinamikai rendszer, keréknyomás-ellenőrző
vagy tempomat. Opcionálisan a két egyszerűbb kivitelhez is
rendelhető a Tekna kivitelben már alapáras aktív biztonsági
csomag, ami egyebek mellett frontálisütközés-megelőzést,
sávelhagyás-jelzést, valamint közúti táblafelismerőt tartalmaz.
A Tekna szinthez emellett hétcolos érintőképernyő jár navigációval és 360 fokos parkolókamera-rendszerrel. „Az előrelépés a technológiát is érintette, a visszagurulás-gátló vagy a
sávelhagyás-jelzés egyértelműen megkönnyíti a sofőr dolgát –
folytatta a tornász. – A futóművel az előző generáció modelljében sem volt problémám, de az új sorozat esetében itt is
érezhető a fejlődés. A kormányzás pontos, a feszesebbre hangolt rugózásnak is köszönhetően az autó még stabilabbá vált
a kanyarokban, a magasított építés ellenére sem dől meg a
karosszéria, magas tempónál is biztos az úttartás.”

Már a forma is elárulja, hogy többfunkciós
járműről van szó, amely partner szinte
bármilyen életmódhoz.
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born to be…

A szezon

kedvencei

Beköszöntött a jó idő, jöhetnek a motoros
kirándulások – lássuk, melyek a 2014-es modellév
legjobban várt túragépei!
BMW R 1200 RT – Mérnöki tudástár
A német gyártó óriási tapasztalattal rendelkezik a túramotorok területén,
amiből igyekeztek mindent belezsúfolni az új R 1200 RT típusba. A külső
design tovább finomodott, miközben az utazási pozíció is kényelmesebbé
vált. Jelentősen módosult az erőforrás is, a 125 lóerős blokk a BMW R
1200 GS boxermotorjára épül. A szériafelszereltség tartalmazza az automatikus menetstabilizáló rendszert (ASC), a Rain és Road menetprogramok segítségével pedig a pillanatnyi útviszonyokhoz igazítható a teljesítménykarakterisztika. Az opcionálisan kínált Pro menetprogram sportos
üzemmódot és hegymeneti elindulást segítő funkciót kínál. További extrafelszerelés a központi zár, a sebességszabályozó automatika és a félaktív
Dynamic ESA futómű, amely a másodperc törtrésze alatt reagál az útfelület változásaira.

Harley-Davidson Street Glide – Újragondolva
A 2014-es modellévre érett be a Rushmore-projektnek nevezett négyéves termékfejlesztési program, amelynek keretében jelentős mértékben felfrissült
a Harley-Davidson Street Glide típus is. Bár a formai változások csak nagyítóval tűnnek fel, technikailag annál többet módosult a tengerentúli túramotor: az
új hidraulikus kuplungnak köszönhetően jóval kevesebb erőfeszítést igényel a
sebességváltás, de azonnal érezteti hatását az átdolgozott futómű és motorblokk is. Az 1690 köbcentis, léghűtéses V2-es az emissziós normák miatt
csendesebbé vált, viszont lendületesebb haladást biztosít. Egy másik fontos
újdonság a színes képernyős infotainment rendszer megjelenése, amely többek között minőségi hangélményt, Bluetooth-kapcsolatot, hangfelismerést,
text-to-speech technológiát és GPS navigációt kínál.

Suzuki Intruder C1500T – Cirkálóból túragép
Nem szokatlan, de azért említésre méltó a Suzuki receptje az új
Intruder C1500T esetében, hiszen a japán gyártó egy vérbeli cirkálót
alakított át magas szélvédős, kofferes túramotorrá. A klasszikus vonalakkal megrajzolt időtlen forma egyszerre robusztus és elegáns, az
1500 köbcentis, 79 lóerős V2-es blokk pedig a közel négymázsás súly
ellenére sem tűnik kevésnek. Az ázsiai monstrum nemcsak a kényelmes üléseknek köszönhetően alkalmas hosszú kiruccanásokra: a szélvédő autópálya-sebességnél is kellő szélcsendet teremt, a praktikumról
pedig a két darab, egyenként 26 literes, vízhatlan doboz gondoskodik,
amelyek nemcsak öblösek, de könnyen nyithatók és zárhatók.
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lendületben

Bottal ütés helyett…
Zárválasztás és bringavédelmi tippek
Könnyen jön, és még
könnyebben megy: a biciklink
hűlt helyét találni manapság
sajnos nem meglepő dolog,
ezért a szezonkezdéssel
egyidejűleg érdemes
felülvizsgálni biztonsági
felszereléseinket.
Aki hosszú távon elkötelezné magát élete kerékpárja
mellett, annak érdemes éjszaka az ágya mellett tárolnia, de ha az ötfős család teljes kollekciója nem fér el
a hálószobában, akkor mégis kénytelenek vagyunk a
lehető legmegbízhatóbb zárak után nézni, és megjegyezni a legfontosabb lakatolási szabályokat:
• Kerékpárunkról mindig érdemes őrizni egy színes
fényképet, hátuljára pedig ráírni a bringa gyártási
számát. Ezek nélkül ugyanis a rendőrség nem tud
segíteni a keresésben.
• Hasznos, ha az adatokat a bikesafe.hu oldalon is
elmentjük, így ha kell, egy gombnyomással jelezhetjük a hatóságoknak a lopást. Persze a legjobb,
ha a keresésre nem is kerül sor soha.
• Megelőzhetjük a lopást, ha mindig forgalmas
helyen, szem előtt tároljuk a kétkerekűt, nehogy
egy tolvaj kényelmesen és nyugodtan elbíbelődhessen vele.
• Ezenkívül bringánkat igyekezzünk mindig egy rögzített, lehetőleg gondosan lebetonozott tárolóhoz láncolni. Még a jó minőségű, márkás zárból is
érdemes kettőt venni, egyiket a vázzal és
a korláttal együtt az első keréken rögzíteni, másikat ugyanígy a hátsón.
• A letámasztott bicikli kerekén átfűzött lánc csak
percekre nyújthat védelmet – csak akkor
éljünk vele, ha bringánkat szemmel tudjuk
tartani.

A jó zár legalább a bicikli
árának harmadába kerül.

Elővigyázatosságunk alapja
maga a minőségi zár
A jó zárat leginkább az ára árulja el, ami legalább harmada biciklink árának. Tehát ha százezer forintos bicajról álmodozunk, csak akkor vegyük meg, ha van további
harmincezer forintunk U-lakatra. Ezenkívül vastag, legalább tíz milliméter átmérőjű fémből készült zárat keressünk, modern zárszerkezettel, lehetőleg pontfuratos vagy
úgynevezett tárcsás, más néven lamellás megoldással.
Vastag sodronylakatnál egyszerűbb megoldásokat nem is érdemes
Mit tudnak
nézegetni. Értékesebb
a Tolvajkergetők?
társunkra pedig dupla
zár mellett is érdemes
A Tolvajkergetők csapata az ország
lehet biztosítást kötni.
több pontján is csapdát állított már
Tuti biztos védelem
a bringavadászoknak. Taktikájuk,
ugyanis nem létezik. Egy
hogy kerékpárjaik kormánycsövébe
jól felszerelt, tapasztalt
jeladót építenek, majd jól látható
tolvaj érdeklődése esehelyen hagyva egyszerű zárral rögtén a legjobb zárakkal
zítik a biciklit. A tolvajok ezek után,
is csak időt nyerhetünk,
a GPS-jelek segítségével gyakorlade ha valaki kiszemeli a
tilag önként vezetik el a rendőrséjárművünket és munkáget bűntanyáikra. A szerkezetnek
hoz lát, akkor már csak a
saját akkumulátora van, bekapszerencsén múlik, hogy
csolás után a rezgésekre, helyszínrajtakapják-e.
változásra reagál, a folyamatos
mozgásról SMS-ben értesíti a tulajdonost, aki így máris bringája nyomába eredhet.

Multipont kártya:
most toronymagasan a legjobb!

Igényeljen Ön is
Multipont kártyát
online!

A 2013 októberében megújult Multipont Törzsvásárlói Programban sokan megtalálják a számításukat, nem véletlen, hogy a regisztrált Multipont kártyabirtokosok száma öt hónap alatt elérte az 500 ezer főt. A pontgyűjtés és pontbeváltás
mellett a Multipont Program folyamatosan biztosít családi programokra exkluzív belépési lehetőséget, most például a gyereknapi LEGO® toronyépítés
rekordkisérletére.
A megújult Multipont program Partnerei az ország több mint ezer pontján
várják a Multipont kártyásokat azzal, hogy a vásárlások után multipontokat írjanak jóvá, amelyek később beválthatók a pontbeváltó partnereknél
1 multipont = 1 Ft értékben. Miért ne spórolna Ön is a vásárlások során
a CBA-nál, bauMaxnál, Extreme Digital-nál, a MOL-nál vagy új partnerünknél a LEGO Store Budapest üzleteiben?
Ráadásul most minden új Multipont kártyásra egy egyedülálló élmény
vár május 21. és 25. között, hiszen részt vehet a budapesti Lego toronyépítő világrekord felállításában. Biztosítson magának helyet Ön is a világrekorderek között már most!
Új Multipont kártya igénylésével előregisztrálhat a toronyépítésben való részvételre a www.multipont.hu/kartyaigenyles honlapon. Így biztosan nem marad
ki a rekordkísérletből, ami nem csak a LEGO fanatikusoknak, hanem a családoknak is emlékezetes élmény lesz. A szervezők sztárfellépőkkel és gyereknapi programokkal várnak mindenkit a Bazilika előtti téren. Ha már van Multipont kártyája,
a felmutatásával május 21. és 23. között soron kívül beléphet a rendezvényre.
Legyen Ön is elégedett Törzsvásárlónk, igényelje Multipont kártyáját most!

További információk: www.multipont.hu/legostore

multipont_PR_210x146_S&L.indd 1
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A közösségi közlekedés új formája
molbubi.bkk.hu

50% frissesség
50% céltudatosság
100% MOL Bubi
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Ötödik sebesség
MICHELISZ NORBERT

Gázt ad. Fékez. Megint gázt ad – témától függően adagol.
Sosincs „satufék”: nincs kellemetlen kérdés és nincs kelletlen
válasz. Michelisz Norberttel, a Zengő Motorsport pilótájával hat
nappal a marokkói futam, a túraautó-világbajnokság (WTCC)
2014-es idényének rajtja előtt beszélgettünk.
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Fotó: Sárosi Zoltán, smink: Schön Adrienn, stylist: Matis Edit, fodrász: Galló Kriszta
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Stílus&Lendület: A WTCC mezőnyében akad – nyugodt körülmények között – mosolygósabban nyilatkozó versenyző Michelisznél?
Michelisz Norbert: Nem tudom. Azt viszont érzem,
hogy pillanatokon belül megszakítjuk a beszélgetést – zsebkendőre lesz szükség. Allergia. Abból látszik, hogy ez valamilyen szinten pszichés probléma,
hogy ha elmélyedünk valamiben, észre sem vesszük.
Tudom, hogy elvileg gondot okozhatna, de beülök a
versenyautóba, beindítom a motort, kihajtok a boxutcából a pályára, és semmi bajom nincs. Kitisztulok.
S&L.: Az idei az ötödik idénye ebben a bajnokságban,
ez „letisztult” már önben?
M. N.: Abszolút pozitív a szaldó. Ha az eredmények
nem is mindig alakultak úgy, ahogy szerettem volna,
mostanra eljutottam oda, amit négy éve elképzeltem
magamnak.
S&L.: Pontosabban?
M. N.: Érett, kiegyensúlyozott futamokat produkáló
versenyző lettem. Belülről átélni, hogy képes vagyok
fejlődni, megélni és tudni, hogy attól, mert előreléptem, csak éhesebb lettem a sikerre, páratlan érzés.
Bő négy éve az volt a cél, hogy a WTCC-ben versenyezzek, mert elérhető sorozatnak tűnt. Amikor aztán
megkaptam a lehetőséget, arra gondoltam, hogy a
tetőpontot az jelenti, ha azon négy-öt pilóta közé tartozom majd, akikre egy versenyhétvége előtt úgy
tekintenek: várhatóan közülük kerül ki a futamgyőztes. Tavaly eljutottam erre a szintre. Tizenkét versenyhétvégén hétszer dobogós helyen zártam, Suzukában
pedig a futamgyőzelem is összejött. Nem hébe-hóba
„beeső” dobogókról, elcsípett győzelemről volt szó.
Erre már a szakma is felfigyelt. Lehet valaki szupertehetséges, de ha nem elég kitartó és alázatos, legfeljebb részsikerekig jut.
S&L.: A sorozat mennyiben más, mint 2010-ben volt?
M. N.: Bizonyos szempontból stagnált, most is azok
alkotják az abszolút elitet, akik négy éve: Gabriele
Tarquini, Yvan Muller, Robert Huff. A szabályokat és
az autókat tekintve viszont nagyon is szembeszökő a
változás. Az idei év hatalmas ugrást hozott. A mostani
autóm, a Honda körönként hét-nyolc másodperccel
gyorsabb a négy évvel ezelőtti SEAT-nál.

Május 2-4. között Norbi a Hungaroringen
száll versenybe, így hazai pályán
szoríthatunk a 2012-ben privát világbajnoki
címet nyert pilótának

M. N.: Brutálisan hangzik, ugye? A gyorsabb autó más
vezetési technikát kíván, mellesleg nagyobb megterhelést jelent a szervezetnek, szóval: érzékelem.
Nagyobb motorteljesítmény, könnyebb karosszéria,
több légterelő elem, nagyobb a leszorító erő, a fékek
is erősebbek – ez a rejtély kulcsa.
S&L.: A korábbi Formula–1-es pilóta, Robert Kubica
kacérkodott a WTCC-vel, a kilencszeres ralivilágbajnok Sébastien Loeb pedig be is szállt a Citroënhez.
Az ő esetük leképezi a sorozat fejlődési ívét?
M. N.: Persze. Eddig éppen az volt a baj, hogy – idézőjelben – senki sem ismerte Mullert vagy Tarquinit. Azt
eldönteni, hogy a Formula–1-ben szereplő pilótákhoz
képest jó versenyzők-e vagy sem, képtelenség.

Érett, kiegyensúlyozott futamokat
produkáló versenyző lettem.

S&L.: Abban az iparágban, ahol tizedmásodpercek
miatt fő a szerelők és a mérnökök feje…
2014. május | STÍLUS&LENDÜLET |
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A bajnokság legnagyobb hátránya ebben keresendő:
a WTCC színvonala ilyen megközelítésben meghatározhatatlan. De az, hogy Kubica érdeklődik, és érdekes alternatívának tartja a bajnokságot, vagy hogy
Loeb jön, mert itt látja a kihívást, ez már kézzel fogható támpontot jelent.
S&L.: Több éve azt mondta magáról: érzésből vezet.
Most is?
M. N.: Az arányok változnak, a beállítottság nem. Igen,
továbbra is inkább érzésből vezetek, és nem is tudom,
hogy jobb lennék-e, ha gondolkodásból lenne több.
Azt ugyanakkor látom magamon, hogy egyes szituációkban jobban mérlegelek. A már emlegetett kiegyensúlyozott teljesítmény ott kezdődik, hogy fel tudjuk
mérni, mekkora várható eredménnyel szolgál, ha kockáztatunk. Az előző években többször meggondolatlanul indítottam támadást – törés, pördülés, autósérülés, vagy legjobb esetben az lett az akció vége, hogy
nem én előztem meg az előttem haladót, hanem mellettem húztak el a többiek. Szerintem tagadhatatlanul fejlődtem.
S&L.: Május negyedikén, a Hungaroringen ezt „élőben” bizonyíthatja a szurkolóknak. A rajongói közeg
érzékeli, értékeli az említett előrelépést?
M. N.: Abszolút. Bármilyen furcsán hangzik, de nem
tudok olyat tenni, ami miatt elfordulnának tőlem. És
ez hihetetlenül jó érzés. Ha van egy rosszabb versenyhétvégém, és fenekestől felfordult a világ, látszik, hogy dühös vagyok, nincs kedvem nyilatkozni, és
némi túlzással majdnem minden második mondatomat ki kell sípolni, szóval, amikor nem a szerény, szimpatikus Norbit látják, hallják, azt sem veszik zokon.
Szerencsére a szurkolótábor töretlenül növekszik.
S&L.: Nemzetközivé lett?
M. N.: A Facebook-oldalunkról az jön le, hogy a környező országokban élő magyar kisebbség nagyon aktív,
az erdélyiektől kezdve a felvidékieken át mindenki.
Japánban és Makaóban is akadt olyan távol-keleti szurkoló, aki „Zengő, Michelisz” pólót viselt. Szuper volt.
A drukkerek túlnyomó többsége magyar, de elvétve
vannak jelei, hogy máshol is ismerik a nevemet.
S&L.: Tavaly Suzukában egy Hondában ülve nyert,
ami Japánban nyilván megdobta az ismertségét, de
aligha ez az egyetlen hozadéka a sikernek.
M. N.: Még most is belebizsergek. Akkora nyomás
alatt teljesíteni, az adott körülmények között… A tribünön ugyanis megjelent a Honda komplett vezérkara. Minden pórusommal éreztem, mennyire teljesítményorientált az a világ. Elvárják a jó teljesítményt,
elvárják, hogy megfelelően képviseljem a márkát –
és ezzel az élménnyel nekem sikerült megajándékoznom őket. Magas pozíciójú emberek könnyeztek örömükben. A Honda illetékesei elsősorban nem tőlem
várták a sikereket.
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Bőrdzseki, farmer és öv: Gas; fehér ing, narancssárga sport dzseki: Gant; póló: Pepe Jeans/Andy Warhol collection; óra: Seiko
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NÉVJEGY
A most 29 éves, pécsi illetőségű, éppen vőlegény státusú fiatalember
a legenda szerint éppen gazdálkodó édesapjának segített, s egy traktorból ugrott ki a pilótát kereső Zengő Zoltán telefonhívására. A Zengő
Motorsport és a szimulátorokon edződött Michelisz neve összeforrt.
A 2006-tól a valós aszfaltcsíkon folyamatosan fejlődő versenyző
2010-ben már a túraautó-világbajnokságon (WTCC) indult. Összetettben
előbb két kilencedik, majd két hatodik helyet szerzett, 2012-ben a nem
gyári pilóták külön versenyében végzett az élen, elnyerve a privát
világbajnoki címet.

S&L.: Az örömkönnyek újabb kapukat is
megnyithatnak?
M. N.: Magukban hordozzák az esélyét.
S&L.: Mit preferál? Gyári csapat pilótájaként versenyezni vagy az idény végén dobogóra állni?
M. N.: Egy idő után az az elsődleges szempont, hogy
szakmailag fejlődjön az ember. Egy privát csapatnak sosem lesznek olyan anyagi lehetőségei, mint
egy gyárinak, azaz nem arról van szó, hogy a Zengő
Motorsport szerelőjének a szaktudásával baj lenne.
Ahhoz, hogy még többet hozzak ki magamból, hogy
megvalósítsam a legmerészebb álmaimat, ki kell
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kötnöm egy gyár mellett. Mindamellett az sem elképzelhetetlen egyébként, hogy ez a Zengő Motorsporttal
jön össze. A Hondánál például egy olasz cég, a JAS
Motorsport a gyári csapat – azaz nem ördögtől való
elképzelés, amiről beszélek. Miért ne fordulhatna elő,
hogy a Honda azt mondja: srácok, ez jól működött
eddig, innentől kezdve emelünk a téten, az anyagiakkal ne foglalkozzatok, menjetek tesztelni!
S&L.: Meseszerűen hangzik.
M. N.: A hídon akkor kell átmenni, ha odaérünk.
Felesleges ennyire előreszaladni.
S&L.: A szimulátorok világából érkezett, kilenc éve
még virtuális csíkon versenyzett. Követi az „ottani”
eseményeket, akár tehetségkutató jelleggel?
M. N.: A holtszezonban visszajárok szimulátorozni, a
bajnokságban saját néven nevezek egy-két futamra.
És rengeteg tehetséges sráccal „találkozom”. Nem
komplikált: amikor valaki kimagaslóan jó számítógépen, sejteni lehet, hogy „élőben” is van keresnivalója.
Nyilván sok összetevőnek stimmelnie kell hozzá, hogy
ki is hozza magából azt a teljesítményt, ami benne rejlik, és lehet vitatkozni, hogy háromból vagy ötből fut-e
be emlékezetes karriert. A lényeg a forrás. És az adva
van. A szimulátoros közösségre szerintem nagyon
komoly tehetséggondozási projektet lehetne kidolgozni, de 29 évesen még nem ezen jár az agyam.
S&L.: Milyen holtidényes szimulátoros? Jobb, mint
valaha?
M. N.: Motiválnak rendesen a srácok. Utálok veszíteni
– egyébként is…
S&L.: Ezek szerint szokott…
M. N.: Naná. Mentségemre szóljon, szerencsére vannak alkalmak, amikor sikerül megőriznem a renomémat. A három hazai csúcsszimulátoros liga legjobb
versenyzőit a közelmúltban „egy” asztalhoz ültették.
Én voltam a meglepetésvendég. Ezt a versenyt például megnyertem.
S&L.: Erre mondják: már a jelenléte sokkolta a
riválisokat.
M. N.: Bízom benne, hogy inkább az elmúlt öt év
tapasztalata billentette felém a mérleg nyelvét.

Élesben
Norbi és az új Honda Civic túl vannak az első megmérettetésen, melynek az április 12-i hétvégén Marokkó adott otthont. Bár a dobogóra való feljutás elsőre nem sikerült, Norbi
így nyilatkozott a szezon nyitófutamáról: „Elégedett vagyok,
mert nagyon sokat teszteltünk az autóval, sok információval gazdagodtunk. Ennek a hétvégének az volt a fő feladata,
hogy minél jobban megismerjük az autót és minél több információ birtokában vágjunk neki a következő versenyeknek.”

Az idei év hatalmas ugrást hozott. A mostani
autóm, a Honda körönként hét-nyolc másodperccel
gyorsabb a négy évvel ezelőtti SEAT-nál.

S&L.: A WTCC mezőnyében – stílusa miatt – ki a legkevésbé kedvelt pilóta?
M. N.: Nincs olyan, akit ne kedvelnék – olyan viszont
több is, akitől tanulnék. Bármilyen furcsán hangzik,
attól még nem lesz valaki antipatikus, mert nekem jön
hátulról. Ez benne van a pakliban, tudni kell kezelni.
S&L.: Oké, ki a legjobb?
M. N.: Yvan Mullertől lehet a legtöbbet tanulni. Az a
legkülönlegesebb vele kapcsolatban, hogy a fontos
pillanatokban képes maximumot nyújtani. Érzi, mikor
kell támadni, és lecsap, mint a keselyű, ösztönszerűen, amit nem is tudom, el lehet-e lesni.
S&L.: Hány év fórja van önnel szemben?
M. N.: Húsz éve túraautózik, az biztos. Másnak is van
ennyi években, de mégsem ugyanaz.
S&L.: Mi a titok?
M. N.: Talán a lelkiállapot. Akkor is higgadtnak maradni,
ha nekem akarnak jönni, ha bemásznak elém. Nem
hangzik bonyolultan, de a sportoló pontosan tudja:
nemcsak az számít, hogy készült fel, hanem az is, hogy
milyen állapotban áll a rajtvonalra. Ez is fejben dől el.
S&L.: Mint az allergia.
M. N.: Pontosan.
Lipcsei Árpád

útitárs

Figyelem,
figyelemelterelők!
Avagy mit
NE csináljunk vezetés közben

Vezetés közben temérdek dolog vonhatja el figyelmünket
a forgalomról, ami akár végzetes következményekkel is járhat.
A klasszikus telefonálás mellett azonban van pár olyan elterelő
körülmény, amire nem is gondolnánk.
dohányzik, 9%-uk üzenetet ír és olvas menet közben.
Magyarországon a megkérdezettek mindössze
6,8%-a válaszolta, hogy teljesen odafigyel vezetés közben, legtöbben (77%) zenét hallgatnak vagy
beszélgetnek (66%) útközben. Nem árt tudni, hogy
csupán 50 km/órás sebességnél 14 métert teszünk
meg vakon egyetlen másodperc oda nem figyeléssel.

A legtapasztaltabbak szerint

50 km/órás sebességnél
14 métert teszünk meg vakon
egyetlen másodperc oda nem
figyeléssel.
Számos országban betiltották már a vezetés közbeni
telefonálást és SMS-ezést, de vajon be lehet-e tiltani a család aprajának szállítását is? Nyilván nem,
pedig a legfrissebb kutatások szerint a lurkók szemmel tartása sokkal jobban elvonja a vezető figyelmét
az útról és a forgalomról, mint a mobil. Legutóbb
Ausztráliában vizsgálták a gyermekszállítás
veszélyeit a szakemberek, és eredményeik
szerint az utódok figyelése mind tükörből,
mind hátrafordulva 76,4%-ban, a velük való
beszélgetés 16%-ban, míg a segítségnyújtás – étel, ital, játék átadása – 7, a közös
játék pedig 1%-kal vették ki a részüket a
közös családi autózások veszélyhelyzeteinek okaiból. A Generali-csoport friss felmérése szerint a kelet-európai vezetők egyharmada telefonál menet közben, mintegy 15%-uk
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Az egyik nagy német biztosítótársaság profi vezetőket és kamionsofőröket kért fel, hogy jelöljék meg a
tapasztalataik szerint leggyakoribb figyelemelterelő
szituációkat. A közismert dolgokon túl – telefon, cigaretta, nők esetében a sminkelés – szerintük a legveszélyesebb helyzet, amikor a sofőr a helyes utat keresi.
Ilyenkor nemcsak, hogy szórt a figyelme, de tétova, hirtelen és váratlan irányváltoztatásokra hajlamos.
Szintén veszélyesnek találták a megszokott útvonalon tapasztalható változtatásokat. Ilyen lehet például
egy útfelbontás, ami „jé, tegnap még nem volt itt”.
Érdekes viszont, hogy az óriáshirdetéseket a vezetők
nagy része egyáltalán nem tartja zavarónak, 18%-uk
említette ezt mindössze, míg a szép tájakat 16%.
Itthon éppen tavaly nyújtottak be módosító indítványt
arra nézve, hogy a kocsiban üvöltő zene büntethető
legyen – szakjogászok szerint egy balesetnél igenis
súlyosbító körülmény, ha a vétkes
autójában dübörgött a hifi.

Vigyázz, bringa!
Az autósoknak nemcsak a táblákra, felfestésekre
kell odafigyelniük, hanem a többi közlekedőre, a jó
idő beköszöntével legfőképp a kirajzó biciklisekre.
A kerékpáros ugyanis megtévesztő jelenség: dinamikája, sebessége a gyalogosénál nagyobb, a
motorral hajtott járműveknél azonban kisebb, így
a forgalom ritmusához másképp alkalmazkodnak.
Épp ezért a kerékpársávok mellett, főképp azokat
keresztezve legyünk fokozott figyelemmel!

MOL-hírek

Fókuszban: sport és zene

Tarolnak a MOL ﬁatal támogatottjai
2700 Élő-pontszám felett!
Rapport Richárd a sakk világelitben
Április elején a 18 éves Rapport Richárd, a MOL Tehetségtámogató Program 2010 óta támogatott fiatal sakkozója egy németországi versenyen elért eredményével átlépte a sakkozók számára lélektani határt jelentő 2700 Élő-pontszámot, ezáltal a 48. helyre került a nemzetközi
rangsorban. Ilyen eredménnyel eddig magyar sakkozó ebben az életkorban nem büszkélkedhetett. Ricsi a 23. helyen álló Lékó Péter mögött a második legjobb magyar sakkozó a világranglistán, megelőzve többek között Polgár Juditot is. Rapport Richárd négy éve írta be magát először
a sakktörténelembe, amikor 14 évesen lett nemzetközi nagymester. Ilyen fiatalon ezt a címet
előtte magyar sakkozó még nem szerezte meg.

Siker a Nemzetközi Bartók Béla-zongoraversenyen
Vida Mónika második lett

Második helyezést ért el a MOL Tehetségtámogató Program által támogatott zongorista, Vida
Mónika Ruth a Bartók Béla március 25-i születésnapjához kapcsolódóan megrendezett nemzetközi versenyen. Az indulók az elődöntőben és a középdöntőben szólóműveket játszottak, majd a
döntőben Liszt-versenyművek csendültek fel. Az Új Európa Alapítvány által 2010-ben és 2013ban támogatott, 18 éves zongorista a dobogós helyezés mellett még két különdíjat, Szeged Város
különdíját és a Ferenczy György Alapítvány díját is megkapta a versenyen. Mónika júniusban a
prágai magyar nagykövetség felkérésére a V4-es országok magyar elnökségéhez kapcsolódóan
szervezett nagyköveti koncerten képviseli majd a fiatal magyar tehetségeket a cseh fővárosban.

példakép

Garabonciás
Alapítvány

Tánc, múltidézés,
gyógyulás
Mindig különleges
alkalom, amikor
egészséges és sérült
gyerekek együtt
állhatnak színpadra, hát
még, ha táncra is sor
kerül. Az idei tanévben
speciális programmal
készült a Garabonciás
Alapítvány a Friss Utcai
Speciális Iskola kis
tanulóinak.
Az alapítvány célja: minél szélesebb körben megismertetni a gyerekekkel a történelmi táncok csodáját. A 2013/14-es tanévben a MOL Gyermekgyógyító
Program segítségével pedig már a sérült gyerekeknek
is bemutathatták ezeket a táncokat: közös programot
indítottak a Friss Utcai Speciális
Iskola és Gyógypedagógiai
Intézménnyel. A program két szakaszból áll: az elsőben a sérült
gyerekeket heti rendszerességgel ismertetik meg a pantomim,
a mozgás kifejezésmódjaival,
a zene felszabadító erejével és
különböző korok táncaival.
A másodikban előkészítik az
Óramesék című előadást, ahol
mintegy 25 ép és sérült csemete
dolgozik együtt a színpadon. Az Óramesék 12 történetet mutat be életre kelt, barokk órabábokkal –
amelyeket a gyerekek személyesítenek meg –, és 35
perc alatt egy 500 éves időutazásra repíti a nézőket,
végül pedig egy reneszánsz táncházzal zárják a délutánt. „Ez egy nagyon intenzív élmény volt, nemcsak
a gyerekek, de a felnőtt pedagógusok, terapeuták

Az alapítvány célja: minél szélesebb körben
megismertetni a gyerekekkel a történelmi
táncok csodáját.
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és művészek számára is. Nagyon jó volt látni, hogy
a sérült gyerekek is milyen nyitottsággal, lelkesedéssel állnak a darabhoz és a közös munkához. Én
magam nem vagyok gyógypedagógus, és nem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen munkában veszek
majd részt, de hatalmas élmény volt a felkészülés!” –
meséli Aranyos Ágota, az alapítvány művészeti vezetője és táncpedagógusa.
A várva várt bemutatót május 23-án, 15 órakor tartják a Ferencvárosi Művelődési Központban, ahová
mindenkit szeretettel várnak, a belépés ingyenes!

NÉVJEGY
Garabonciás Alapítvány
A Garabonciások története egész 1985-ig nyúlik vissza, ekkor hozták létre a Nemzeti
Múzeumban a Garabonciás klubot, amely akkor
még „csak” történelmi játszóház volt, ahol többek közt lovagi tornával és táncházzal szórakoztatták az apró múzeumlátogatókat. Az érdeklődés
azonban akkora volt, hogy 1989-ben létrehozták a Garabonciás együttest, majd három évvel
később a Garabonciás Alapítványt, hogy az együttes működési feltételeit biztosítsa. Azóta olyan,
Magyarországon egyedülálló tevékenységet is
végeznek, mint tánctörténeti találkozók szervezése, szakmai kiadványok kiadása és legfőképp a
gyermekművészet támogatása.

divat

Stílusos

1

részletkérdés

Divattippek a nyári hónapokra

2

A melegebb hónapok beköszöntével ruhatárunk is
újjászületik. Az idei divat mindenki számára egyaránt
tartogat izgalmas kreációkat és vidám kiegészítőket.
3
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divat
4

1

Nőknek

2

1.
2.
3.
4.
5.

Körömlakk BeYu
Táska New Yorker
Tunika New Yorker
Fülbevaló Bijou Brigitte
Parfüm Roberto Verino:
Pure/dm
6. Kardigán H&M
7. Ruha C&A
8. Szemhéjfesték
The Body Shop
9. Parfüm See By Chloé/
Douglas
10. Ruha H&M
11. Magas sarkú cipő Zara
12. Sampon Aussie/dm
13. Szandál Levi’s
14. Arckrém The Body Shop

3

8
5

Férfiaknak

7

1. Parfüm J. Del Pozo:
Halloween
2. Napszemüveg Zara
3. Óra Swarovski
4. Kalap Zara
5. Bermuda Dockyard
6. Zakó Zara
7. Arckrém Artemis/Douglas
8. Póló New Yorker
9. Borotvazselé Gillette/dm
10. Nadrág New Yorker
11. Parfüm Zippo Feelzone/dm
12. Cipő Lacoste/Office Shoes

6

9
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13
12

11
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életmód

!

Üvegbe
a nyárral
A házi befőzés csínja-bínja

Még éppen csak nyáriasra
fordul az idő, ám a piacokat
máris eperillat lengi be. Amint
megkóstoljuk az első szemet,
elönt bennünket a boldogságérzet:
minden porcikánk érzi, itt az idő!
Szakértőnk, Kaldeneker György,
„boldogságüvegbezáró-mester”
segít eligazodni a befőttek
és lekvárok világában.
Dunsztőrület

A régi időkben nem divatból készítettek lekvárokat
és befőtteket a háziasszonyok. Akkoriban még nem
lehetett hűtőszekrényben tárolni az élelmet, és jégverem is keveseknek adatott meg. Ezért a hűtéstől
igen eltérő, ám annál érdekesebb tartósítási módszereket fejlesztettek ki az emberek: az aszalás, a szárítás, a dunsztolás során az alapélelmek hosszú távon
váltak alkalmassá a fogyasztásra. Sokan ódzkodnak
a tartósítószer használatától. Jó hír: nélküle is tökéletes lehet a lekvárunk! A dunsztolás titka, hogy amit
üvegbe töltünk, az előtte forrjon. Egyszerre csak 2-3
üveget töltsünk meg színültig, csavarjuk rá a kupakot, majd egy mozdulattal fordítsuk 5 percre fejtetőre az üveget. Ez megöli az esetlegesen a kupakban
ragadt penészgombákat. Ez a módszer akár 5 évre is
tartósítja a befőtteket. Egy kupakot csak 2-3 évig használjunk, azután dobjuk
el. Lecsó után savanyúságot tegyünk az
üvegbe, édes után
édeset, mert a kupakon megérződik a régi íz.
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Mézédes gyümölcs: mézédes lekvár

Mindig szezonban kell megvásárolni vagy beszerezni
a legérettebb, legjobb minőségű eltennivalót a piacon. Ne vegyünk importot, éretlen vagy egzotikus gyümölcsöt, hiszen ezek itt nálunk közel sem olyan finomak, mint a hazájukban. Csak olyat tegyünk el, ami
már önmagában is tökéletesen érett – de nem túlérett – és mézédes.

Édesség vs. természetesség

Örök dilemma: édesítsük-e a lekvárunkat, avagy sem?
Ha igen, milyen lehetőségek közül választhatunk?
A legkézenfekvőbb megoldás maga a cukor. A hagyományok szerint a jó lekvár cukortartalma 45%. Ám
ennél kevesebbel is beérhetjük a természetes gyümölcsös ízek és egészségünk érdekében. Dolgozzunk
20%-os cukortartalommal, azaz 10 kg gyümölcshöz

életmód

adjunk 2 kg cukrot. A cukor nemcsak édesíti, hanem
be is sűríti a lekvárt. Sűríteni azonban nem csak
cukorral lehet. A pektin egy természetes, almából
és citrusfélékből kivont, por formájú sűrítőanyag.
Érdemes az általános zselésítő szerek helyett ilyet
vásárolni, ha nem szeretnénk tartósítószert juttatni
az üvegbe. Ha mégis édesítenénk, de nem cukorral,
akkor tökéletes választás lehet a xilit (más néven nyírfacukor) vagy a stevia. A stevia leveléből kivonatot
készítenek, melyet por vagy szirup formájában lehet
megvásárolni. A steviában egyáltalán nincs kalória,
azonban van egy kis utóíze, másként édes, mint a
cukor. Cukorbetegek és a paleolit étrendet követők
is fogyaszthatják.

Izgalmas műalkotások

Remek dolog, ha az ember el tudja készíteni a klaszszikusokat. Ám a szenvedély ott kezdődik, amikor
el akarunk térni a megszokottól, és új ízharmóniákat hozunk létre. Nevezhetjük ezt alkotói vágynak is.
Olyan ízekkel érdemes kísérletezni, amelyek felerősítik egymást, vagy egyik kiemeli a másikat.
Egy gyümölccsel többféleképpen is próbálkozhatunk.
Az epret próbáljuk meg levendulavirággal, virágzó
bodzatányérokkal, illatos bazsalikomlevéllel vagy
rebarbarával párosítani. Az így kapott
különleges lekvárokat nemcsak palacsintába, süteménybe vagy fánkra
kenve használhatjuk, hanem érett
sajtok, vadételek mellé is kiválóak. Szép csomagolásban ajándéknak sem utolsók!
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gasztronómia

Morzsák a mezőn

Végre itt a piknikszezon! Lehetünk akármekkora szakácsok
a konyhában, a piknik mindig új kihívásokat tartogat. Mi lesz,
ha fúj a szél? Mi lesz, ha túl nagy a meleg? Érdemes olyan
ételeket csomagolni, amelyek hidegen is élvezhetőek, könnyű
őket elfogyasztani, és persze minden falatjukban sziporkázó
ízharmóniára lelünk.
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gasztronómia

Fetás-sütőtökös csirkefrittata
Így készül:

1) A tököt keverjük össze olívaolajjal, sóval, borssal, és negyed óráig
pirítsuk egy serpenyőben. 2) Habverővel dolgozzuk össze a tojást a tejszínnel, a parmezánnal és kis sóval. 3) A csirkemellet is vágjuk kockákra, majd pirítsuk meg. 4) Tegyünk zsiradékot egy muffinsütő mélye-

déseibe, majd tegyünk bele egy-egy kanállal a csirkemellkockákból,
a tökből, a fetából, és töltsük színig a tojásos keverékkel. 5) 5-6 perc
alatt 180 °C-ra előmelegített sütőben aranybarnára sütjük.

Hozzávalók:
fél kg sütőtök,
felkockázva, 30 ml
olívaolaj, 6 tojás,
2,5 dl tejszín,
2 evőkanál reszelt
parmezán, 1 db
csirkemellfilé,
20 dkg morzsolt
feta sajt, só, bors.

Érdekesség: A parmezán sajt még Boccaccio Dekameronjában is
megemlíttetett. Korlátlan ideig eltartható, borsos árú keménysajt.
A legolcsóbb verziót is legalább egy évig érlelik. Beltartalmi értéke
magas, a són kívül más idegen anyagot nem tartalmaz.

Marhahúsos bagett
pecorino sajttal

Így készül:

1) A steaket kenjük be olívaolajjal, sózzuk és borsozzuk meg. 2) Egy serpenyőt
hevítsünk forróra, és süssük meg rajta ízlés szerint. 3) Ezután vegyük ki, hagyjuk hűlni, majd vágjuk vékony csíkokra. 4) A bagetteket vágjuk hosszában

ketté, majd kenjük meg őket a mustárból és majonézből kikevert krémmel.
5) A pecorino sajtot is vágjuk vékony szeletekre, majd tegyük a tetejére a hússzeleteket. 6) Ezután következzenek a borsos ízű vízitormalevelek. Tálaláskor
vágjuk a bagetteket négyfelé.

Hozzávalók: 4 szelet marhasteak, 4 db bagett, 10 dkg pecorino sajt, 1 csokor
vízitorma- vagy rukkolalevél, 1,5 dl majonéz, 1 ek. mustár, só, bors.
S&L-tipp: A vízitorma és a rukkola aromája elvész szárításkor és főzéskor,
így csak frissen használják a zsenge leveleket. Tegyünk így mi is,
a megvásárolt növényeket egyből használjuk fel!

Hozzávalók: 24 dkg liszt, 2 dkg porcukor, 20 dkg vaj,
1 tojássárgája, 3 dl hideg víz, 3 dl lekvár.

Lekváros sütikék
Így készül:

1) Szitáljuk össze a lisztet a porcukorral, és morzsoljuk bele a vajat. 2) A tojássárgáját
keverjük össze a vízzel, és adjuk a lisztes elegyhez. 3) Jól dolgozzuk össze, majd formáljuk gombóccá, és tegyük hűtőbe fél órára. 4) Ezután felezzük meg a tésztát, és nyújtsuk

2-3 mm vastagságúra. Szaggassunk belőle 5-6 cm átmérőjű köröket, majd kenjük ki vajjal egy muffinsütő mélyedéseit. 5) Nyomkodjuk bele a köröket úgy, hogy kosárkákat formázzanak, és töltsünk beléjük lekvárt. 6) A maradék tésztát is nyújtsuk ki, majd vágjuk
fel vékony csíkokra. Alakítsunk a csíkokból keresztet minden kosárka tetejére.
7) 160 °C-ra előmelegített sütőben kb. 20 percig süssük, míg aranyszínűek lesznek.
S&L-tipp: A második adag tésztából kisebb formákat is szaggathatunk,
a lekváros rétegre csillag, szív vagy kör formájú tésztát is tehetünk –
ahogy az alkalom megkívánja.
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Hozzávalók: Muffin: 50 dkg ricotta sajt, 2 tojás, 2 evőkanál reszelt parmezán, só,
bors. Paradicsomsaláta: fél kg vegyes paradicsom, 30 ml balzsamecet, 1 dl olívaolaj,
1 gerezd fokhagyma, 1 piros chili, friss bazsalikomlevelek, friss oregánólevelek.

Ricottás mufﬁn paradicsomsalátával
Így készül:

1) Verjük fel a tojásokat, majd keverjük bele a parmezánt, a sót
és a borsot. 2) A ricottát morzsoljuk keverőtálba, majd öntsük
hozzá a tojásos masszát is. 3) Osszuk szét egy kiolajozott

muffinsütő lap kosaraiba, majd süssük negyed óráig 160°C-ra
előmelegített sütőben. 4) A paradicsomot vágjuk szeletekre,
sózzuk-borsozzuk. Csepegtessük le egy tésztaszűrőn, és
hagyjuk állni 15 percig. 5) Keverjük össze a bazsalikom- és
oreganolevelekkel, amelyeket kézzel darabokra tépkedtünk.
6) Keverjük ki az ecetet, az olívaolajat, a zúzott fokhagymát és
a magozott, darabolt chilit. Csorgassuk a paradicsomra, majd
hűtsük le a salátát.
S&L-tipp: Ricottát otthon is készíthetünk. 1,5 liter teljes tejet 1,5 dl tejszínnel
és egy csipet sóval 80 fokra melegítünk, majd ekkor beleöntünk 3 evőkanál
almaecetet. Néhány percig ezen a hőmérsékleten tartjuk, majd szűrőbe vagy
gézbe öntjük a kicsapódott tejet, és hűtőbe téve reggelre fél kg ricottát kapunk.

BORAJÁNLÓ
Figula Olaszrizling
2013
Szépen beérett szőlősi rizling
tartályban erjesztve és érlelve,
fejtéskor levegőztetve. 2013ban, két meleg év után végre
élénkebb savakkal. Friss,
gyümölcsös, tele ﬁnom
virágillattal, szőlővirággal.

Hozzávalók: 1 szelet
kenyér, 60 ml tej,
25 dkg darált marha-,
ugyanennyi sertéshús,
1 tojás, 10 dkg reszelt
parmezán, 1 evőkanál
édeskömény,
1-1 evőkanál oregano,
petrezselyem, 1 gerezd
zúzott fokhagyma,
30 ml friss citromlé,
30 ml olívaolaj, só, bors.

Édesköményes
húsgolyók
Így készül:

1) A tejet és a kenyeret tegyük egy nagy

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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tálba, és nyomkodjuk, míg a kenyér teljesen szét nem mállik. 2) Adjuk hozzá
a darált húsokat, a tojást, a parmezánt,
a fűszereket és a citromlevet is. 3) Jól
gyúrjuk össze, hogy egynemű legyen.
Formázzunk belőle 3 cm átmérőjű gombócokat. 4) Az olívaolajat hevítsük fel
egy serpenyőben, majd 2-3 perc alatt
pirítsuk meg a golyókat. 5) Ezután
tegyük sütőpapírral bélelt tepsibe, és
180 °C-ra előmelegített sütőben 6–8
perc alatt süssük készre a húsgolyókat.

Érdekesség: Az édeskömény gumóját,
hajtását és terméseit is fogyasztjuk.
A gyermekgyógyászatban is használatos, felfúvódást
enhítő, látásjavító,
álmatlanságot gyógyító zöldséget elődeink a kapufélfára
akasztották a boszorkányvarázslatok ellen.

kultúra

Májusi
programbörze

Vidám búcsú
a tavasztól

Hamarosan véget ér a tavasz, ez a búcsú azonban
nem lesz szomorú, hiszen számtalan jó program
közül válogathatunk egész hónapban.

kiállítás

Toulouse-Lautrec világa
Á

fesztivál

2014. április 30. – augusztus 24., Budapest, Szépművészeti Múzeum

Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901) születésének 150. évfordulója alkalmából a
Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállítást rendez a gyűjtemény sokszorosított grafikáiból. A művész 1891-ben készítette első plakátját, egyúttal első litográfiáját, életének utolsó tíz
évében pedig már meghatározó szerepet játszott ez a technika. A két itthon őrzött rajz mellett
(A Moulin Rouge bálterme, Mlle Cocyte énekesnő portréja) a 368 lapból álló sokszorosított grafikai életműből több mint 200 litográfiával, közöttük 10 nagyméretű plakáttal rendelkezünk,
amelyet a kiállításon néhány külföldről kölcsönzött plakát egészít ki. A kiállítás különlegessége,
hogy a budapesti Lautrec-gyűjtemény ilyen sok darabja – mintegy százhetven mű
– eddig egyetlen alkalommal, 1964-ben volt látható a Szépművészeti Múzeumban.

Eplény Bike Fest

2014. május 31. – június 1., Eplény, Bringaréna

Ï

Május utolsó hétvégéjén újra beveszik a kerékpárosok az eplényi
Bringarénát. Magyarország egyetlen felvonóval rendelkező bicikliparadicsoma ezúttal négy kerékpáros versenynek, valamint számtalan kiegészítő szórakoztatóprogramnak ad otthont. A fesztivál a
versengés izgalmai mellett a kerékpározással még csak ismerkedőknek is remek programokat kínál.

Ínyencségek operakedvelőknek

2014. június 13–22., Miskolc

A legnagyobb operaszínpadok csillagai – Amarilli Nizza, Eric Korngold, Nino
Rota –, Oscar-díjas szerzők operái, érdekességek, ritkaságok, sosem hallott romantikus Bartók-dallamok, premierek, ősbemutatók. Kihagyhatatlan
élmény ínyenceknek és operaszüzeknek a MOL-csoport támogatásával.
További információk: www. operafesztival.hu
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sport

Budapesti
Nagy Sportágválasztó – A SPORT NAPJAI
Május 23–24., Merkapt Sportközpont, Bp., X. Maglódi út 12/A

Egy rendezvény, melyen közel százféle sportágat próbálhatnak ki a látogatók, edzők, élsportolók instruálása mellett. Pénteken az oktatási intézmények bejelentkezett csoportjait,
szombaton az egyéni látogatókat, családokat várják a szervezők.
Társrendezvény: Budapesti Nagy Hangszerválasztó – A HANGSZEREK NAPJAI. A belépés díjmentes! Májusban több regionális helyszínen is lesz Nagy Sportágválasztó: május 9–10.:
Kecskemét; május 16–17.: Dunaújváros, Szolnok, Tata; május 23–24.: Cegléd. További
információ: www.sportagvalaszto.hu

CD

Beyoncé: Beyoncé
Sony

Stacey Kent: The changing lights
MAGNEOTON

A Grammy-díjra jelölt amerikai jazzénekesnő, Stacey Kent
legújabb albumát a brazil zene és életérzés ihlette, a számokat azonban minden pillanatban átszövi a művész saját
stílusa és különleges hangja. Emellett megtalálható a
dalokban az is, amit minden Stacey Kent-rajongó annyira
szeret: a lendület és a minden hangot átható érzelem.

¿

Az énekesnőről elnevezett lemez a
művésznő első vizuális albuma. 14 új
dalt és 17 lenyűgöző képi világú, provokatív videóklipet tartalmaz, melyeket a
lemez megjelenését megelőzően a világ
minden pontján forgattak, Houstontól
kezdve New York Cityn, Párizson és
Sydney-n át Rio de Janeiróig.

¡

Mérő László: A csodák logikája – A kiszámíthatatlan tudománya
Tercium Kiadó

könyv

Talán furcsának hat, hogy egy szakmájában elismert matematikust miért foglalkoztat
a csodák világa. Pedig a válasz egyszerű: a csodák sokszor megmagyarázhatóak. Mérő
László a matematika eszközeivel mutatja be az olvasónak, hogyan működnek a világ
csodái, és miképpen hozzák létre a pozitív csodák folyamatos fejlődését és negatív csodák legyőzését.

KAPHATÓK

a MOL-töltőállomásokon!
Az őrület fészke

Á

dvd

Az elítélt Henri Young bűne: 5 dollár eltulajdonítása éhező testvérének megmentésére. A sors,
ami viszont rá vár, rosszabb a halálnál: egy
sikertelen szökési kísérlet után az Alcatraz egy
sötét magánzárkájába kerül, ahol három éven
át teljes elszigeteltségben tengődik.

Bennfentes játék
Amikor a francia Phenix Bank igazgatója összeesik a golfpályán, Marc Tourneuil legszebb
álmai válnak valóra. Az igazgatótanács őt
nevezi ki a helyére. Az új pozícióban igyekszik
megerősíteni helyzetét, ám státusát nem csak
belső hatalmi harcok veszélyeztetik: egy amerikai befektetési alap erőszakos felvásárlási
kísérlet tesz a bank megszerzésére.

Á

kultúra

Legkisebbek
ünnepe
p
a
n
k
e
r
e
Gy

.
5
2
s
u
máj

Előbb-utóbb minden családnak kialakulnak különféle
hagyományai azt illetően, mivel is ünnepelik
a legapróbbakat május utolsó vasárnapján. Mit
csináljunk, ha nekünk még nincsenek, az állatkertet
a gyerekek elunták, a vidámpark pedig már rég
bezárt? Van néhány tippünk.
Hetedhét Játékfesztivál
Mikor: május 24–25. • Hol: Székesfehérvár

A belváros egyetlen, hatalmas játszótérré változik a fesztivál alkalmával,
melyet május 24–25-én rendeznek meg. Rengetegféle és -fajta játék közül
választhatnak a gyerekek, attól függően, hogy alkotni, zenélni, hangoskodni, elmélyülni, kézműveskedni vagy lazítani szeretnének.
www.deakgyujtemeny.hu

Mátyás király is
megirigyelné
Mikor: bármikor
Hol: Reneszánsz élménybirtok, Bikal

Gyermeknap
a Gyermekvasúton
Mikor: május 25. • Hol: Budapest,
Gyermekvasút, Hűvösvölgyi állomás
előtti tér
A vonatokból soha nem elég! Pláne, ha
olyan vonatról van szó, amely kimondottan gyerekeknek készült. És hogy
miért pont gyereknapon? Mert május
25-én nemcsak utazni lehet rajta, de
a hűvösvölgyi állomás előtti téren
rengeteg programmal, játékkal
és érdekességgel is készülnek a
szervezők.
www.gyermekvasut.hu
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Ugorjunk csak vissza pár évszázadot! Na, jó, elég csak Bikalig utazni,
hogy megláthassuk, milyen volt az élet
Mátyás idején. A reneszánsz falu apródképzőjében korosztályos foglalkozások
várják a kicsiket (pl. könyvkötés, fazekasság, bőrművesség), az állatsimogatónál a középkori porták hű mását
csodálhatják meg, míg a Madaras színpadon reneszánsz kori ruhába öltözött
animátorok mókáznak, miközben persze a szülők is
elveszhetnek a korhűen
kialakított kis utcácskák forgatagában.
www.elmenybirtok.hu

Három székláb
Mikor: május 25., 13.15
Hol: Budapest, Városliget

Kaláka-koncert a naaaagynagy városligeti gyereknapon.
Csörgő, zengő, búgó, csattogó
hangszerek a színpadon és
sok-sok ismerős dal. A műsorban felhangzó énekeket az
együttes gyerkőcöknek szóló
lemezeiről válogatták össze:
olyan költők verseinek megzenésítése is hallható lesz,
mint például Weöres Sándor
és Móra Ferenc, sőt azoknak
a bizonyos csörgő-zörgő hangszereknek a megismerésére
is lehetőség nyílik majd.
www.kalaka.hu

Tiszta vadnyugat!
Mikor: bármikor • Hol: Csongrád-Bokros

Poros utcák, faházak és néhány kósza ördögszekér: pont, mint a filmekben! Kicsik és nagyok is kipróbálhatják ügyességüket a vadnyugati játékokban, amelyek között indián íjászat, lasszóvetés, patkóhajítás, hordólovaglás, csizmaröpítés, aranymosás is szerepel. A jeles napon külön
programmal, azaz Vadnyugati gyereknappal készülnek a szervezők.
www.vadnyugativaros.hu
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Pozitív

energiák hónapja

Uma
Thurman
1970. április 29.

Minden jegy életében pozitív
változások és régóta várt, nagy
kihívások köszöntenek be májusban.

Kos

Március 21. – április 20.

Ez a hónap hozhat néhány kellemes, könnyű flörtöt az ön
számára, aminek ugyan nem biztos, hogy lesz folytatása,
de arra azért mégis alkalmas lesz, hogy üde, friss színt hozzon az egyébként is ragyogó tavaszba, és önbizalmára is jó
hatást gyakoroljon.

Bika

Április 21. – május 20.

A tavasz a kedvenc évszaka, így ha teheti, végezzen kerti
munkát, ha azonban nincs kertje, gondozzon cserepes
virágokat, fűszernövényeket, ami által feltöltődhet a föld
energiáival.

Ikrek

Május 21. – június 21.

Egy rég tervezett cél hirtelen közeledni látszik, de egy kicsit
még legyen türelemmel. Szó sincs arról, hogy optimizmusát
vagy belső erejét korlátoznia kellene, azonban lehet, hogy
ha egy kicsit még vár, a sors sokkal jobb dolgokat tartogat
az ön számára.

Rák

Június 22. – július 22.

Májusban olyan emberekkel is szót ért majd, akik korábban elzárkóztak ön elől. Magabiztosabb lesz, amivel valósággal lehengerli vitapartnereit. A hétvégéket mindenképpen használja pihenésre, lazításra.

Oroszlán

Július 23. – augusztus 23.

Egyáltalán nem baj, ha ezekben a szép tavaszi napokban
sok-sok kényeztetésre vágyik. Régóta szeretett volna valamit megvenni, vagy elutazni egy gyönyörű helyre? Az idei
május igazán alkalmas lesz vágyainak beteljesítésére.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Nagy belső energiáját sikerrel fogja felhasználni arra, hogy
közelebb kerüljön egy régi céljához. Ha az előző hónapban végzett valamilyen lakáson belüli felújítást, akkor most
sokkal jobban érzi magát a bőrében, és képes lesz a külvilágra figyelni.
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Al
George
Pacino
Clooney
1940. április 25. 1961. május 6.

Béres
Alexandra
1976. május 7.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

A megszokotthoz képest kicsit több munka vár
önre, de szenteljen elegendő időt a pihenésre
is. A házimunkában nyugodtan kérjen segítséget családtagjaitól, a hétvégéken pedig csináljon valami olyasmit, amivel igazán fel tud
töltődni.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Ne vonakodjon kimutatni az érzelmeit, higygye el, senki sem fog velük visszaélni. Az üzleti
életben viszont nem árt egy kis óvatosság. Ha
valami túl csábítónak tűnő lehetőség bukkan
fel, a döntés előtt kérjen tanácsot.

Nyilas

November 23. – december 22.

Idén már tavasszal feltámad önben az utazási vágy, amit sikeresen ki is fog tudni élni.
Igaz, hogy ez nem a nagy, hanem a több kisebb
kirándulás periódusa lesz, de garantáltan tökéletes feltöltődést fog hozni.

Bak

December 23. – január 20.

Az előző hónapban már betoppant valamiféle
új, örömteli kihívás az életébe. Ez a hónap a
folytatásról szól. Ha valaki mégis irigykedne,
akkor jusson eszébe, hogy ez a legjobb időszak
arra, hogy az irigyeit a csodálóivá tegye.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

A legtöbb Vízöntő ebben a hónapban utazni és
bulizni vágyik, és nagy örömmel tapasztalja,
hogy egy időre megszabadul a mindennapok
korlátaitól. A nagyvárosi vagy a vízparti élet
pezsgése most megsokszorozza az egyébként
is nagy belső energiáját.

Halak

Február 20. – március 20.

Ne féljen a változásoktól, hiszen azok most a
lehető legjobbat hozzák önnek. Az ön májusi
mottója legyen az, hogy amit változásnak nevezünk, az nem más, mint egy új, remek lehetőség. Egy kedves ismerőse sokat fog segíteni,
hogy hamar megszokja élete új fordulatát.

rejtvény

A megfejtést 2014. május 31-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.).
Előző rejtvényünk megfejtése: A virágok nem élhetnek, ha a lelküket nem adják oda a méheknek. Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek:
Sipos Borbála – Cserépváralja, ifj. Fáj Zoltán – Mohács, Madarasné Korbély Márta – Esztergom, Patakiné R. Piroska – Pécel, Hugyec Mihály - Galgaguta. Gratulálunk!
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