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Kedves Olvasó!

Mindenkinek megvan a maga foci-vb élménye. 
Nekem a legemlékezetesebb az 1982-es torna 
döntője: Olaszország NSZK ellen. Hétéves vol-
tam. Fociedző nagyapáméknál a Balatonon néz-
tük meg. Szuper hangulat volt a nyaralóban, 
együtt az egész család. Jól is éreztem magam 
– egészen a 69. percig, amikor Tardelli a máso-
dik olaszt gólt rúgta be. Altobelli találatánál már 
kész voltam. Én ugyanis a németeknek szurkol-
tam. A mérkőzést végül Olaszország nyerte 3:1-
re. Napokig zokogtam. Kis hétéves világom dőlt 
össze. Aztán persze kihevertem, de az élményt, 
hogy mindenki együtt van és hogy a foci a szo-
bában is közösségi élmény, sose felejtem el. 
Reméljük, az idei világbajnokság sok ilyen 
élménnyel ajándékoz meg mindannyiunkat. 
Sajnos válogatottunk nem utazik Brazíliába, 
de lesz magyar az eseményen: címlapszerep-
lőnk, freestyle futball-világbajnokunk hazán-
kat képviseli majd, s megmutatja, hogy 
„a magyar foci is not dead”.  
Egy egészen másfajta közösségi élményt 
is megmutatunk önöknek: a MOL Motoros 
Familyt, melynek tagjai a motorostársadalom 
összetartását hivatottak erősíteni, 
s mozgósítani a közel félmilliós tömeget, ha 
a szükség úgy hozza. A gátakon, faültetés-
nél, ház- vagy játszótérépítésnél, véradásnál. 
Az élet olyan területein, ahol együtt könnyebb. 
Figyeljék őket, csatlakozzanak, vagy akár 
csak nézzenek meg együtt egy jó meccset!

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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Forróaszfalton
●➜ a klasszikus 

●➜ a szállító

●➜ a hihetetlen

●➜ a fejlődő

●➜ a békakirály

Kínában már biztos

Lépcsős háttal is jön az év autója
Bár Európában a legutóbbi modellváltással megszűnt a Peugeot 400-as soro-

zata, világszerte máig nagy sikernek örvend a korábbi 308-as lépcsős hátú kivi-
tele, a 408-as. Nemrég Kínában bemutatták az aktuális, az év autójának is meg-
választott modellre épülő legújabb változatot is, amely ott júliustól kapható. Bár 
a tervek szerint folyamatosan váltja majd elődjét a különböző piacokon, nálunk 

azonban nem valószínű a megjelenése. A klasszikus osztású karosszériával ren-
delkező modellváltozatot a 308-as kombi nyújtott padlólemezére építik.

Nem ül le

Megújult a kedves batár
A haszonjárműpiac régi sikeres szereplője az Iveco Daily, amelynek leg-
újabb változata ugyancsak júniustól érhető el. A morcosabbra húzott tekin-
tetével komolykodó újdonság megtartotta elődje klasszikus alvázszerke-
zetét, ám a tengelytáv és a teljes hossz arányainak újratervezésével 
a tervezőknek az eddigieknél is nagyobb rakteret sikerült kialakítaniuk. 
A Daily furgon három változatban rendelhető, a 18 és 20 köbméteres 
verzi ók a kategória legnagyobb, a 11 köbméteres kivitel pedig a legjobban 
variálható rakterével rendelkezik.

A nyár sok tekintetben uborkaszezon, ám 
az autók világában azért akad egy-két csemege 
ilyenkor is. Köszöntünk és búcsúztatunk 
típusokat, sőt kicsit a távolabbi tájakra 
és időpontokra is kacsingatunk.
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Az első fecskék

Júniusban érkeznek az első i8-asok
Noha a típust már korábban, Frankfurtban bemutatták, ebben a hónapban érkez-
nek meg az első hibrid BMW sportkocsik a vevőikhez, akik április óta adhatták le 
rendeléseiket a különleges, már-már forradalmi típusra. A hivatalos bemutató óta 
eltelt időben sem tétlenkedtek azonban a mérnökök, faragtak még egy keveset a 
szériaautón. Bár az i8 összteljesítménye maradt 362 lóerő és 
570 Nm, a végsebessége pedig 250 km/óra, a fogyasztását 
egészen 2,1 liter/100 kilométerig sikerült csökkenteni, 
ami igencsak figyelemreméltó egy ilyen tudású autó 
esetében.

KISHÍREK
Önállósulhat az Alfa Romeo
A Fiat óriáskonszern korábban sikere-
ket ért el a Maserati és a Ferrari márkák 
külön cégként történő kezelésével, és ezt 
a közeljövőben az Alfánál is be kívánja 
vezetni. Az átszervezés lényege, hogy a 
kvázi önálló márkák esetében jóval köny-
nyebb követni a céget érintő tendenciá-
kat – és szabadulni is könnyebb a nagy 
veszteséget termelő részlegektől.

Csúcson a Mazda
A japán autógyártók csak nemrég zár-
ták le a tavalyi pénzügyi évet, ami alap-
ján kiderült, a Mazdának igazán van oka 
örülni. Az előző évhez képest 238 szá-
zalékkal növelte nyereségét a kicsinek 
számító autógyártó, ami különösen nagy 
szó annak fényében, hogy néhány éve 
még a fennmaradásért küzdött. 

Öntisztuló autók
A Nissan rendszeresen előáll valamilyen 
elsőre hajmeresztő, ám nagyon is hasz-
nosnak tetsző újdonsággal. Legújabb agy-
menésük az öntisztuló autó, amelynek 
lényegét a fényezésben, egészen ponto-
san az abban található hidrofób (víztaszító) 
és oleofób (szénhidrogén-taszító) rétegek-
ben kell keresni. A megoldás egyelőre nem 
elég tartós, de az eredmények biztatóak.

autós-motoros hírek

Divinus Siofok hirdetés Stílus és Lendület CMYK

Az Aranypart Ingatlanbefektetési Alap eladó luxus apartmanokat kínál Siófok

aranyparton, a Balaton talán legszebb nyaraló övezetében. Az apartmanok minden

olyan luxus és kényelmi felszereléssel rendelkeznek, ami a nyári kikapcsolódás vagy a téli

pihenés során szükségesek.

A lakások teraszáról körpanorámás balatoni látkép, a 24000 négyzetméteres parkban

gyermek és úszómedencék, gyermekjátszó, portaszolgálat és saját strand teszi teljessé a

szolgáltatási kört.

Mintalakások

megtekinthetők a helyszínen:

8600 Siófok, Szent László u. 191.

Információ:

Szigeti Eszter értékesítési vezető

Telefon: 06 30 / 9202-808

Eladó luxusapartmanok Siófokon!
Találja meg nálunk álmai nyaralóját!



Kalandra készen
Mercedes-Benz GLA

Átfogó növekedési stratégiába kezdett a Mercedes-
Benz: az évtized végére meg szeretné előzni német 
riválisait a prémiumszegmensben. A terjeszkedés 
egyik alapja a kompakt kategória, ahol a márka egy-
más után mutatja be látványos típusait – az elkép-
zelést eddig siker koronázta, hiszen a megújult kom-
paktportfólió nemcsak megdobta az értékesítési 
mutatókat, hanem rengeteg új ügyfelet is átcsábított 
a vetélytársaktól.

Személyre szabva
Az idén bevezetett GLA a CLA kupélimuzin után már 
a második, közvetlen előd nélküli kompakt típus. 
A forma a sportos SUV esetében sem lesz a siker aka-
dálya: a hosszú tengelytáv, a profil ejtett vonala, a 
motorháztetőn széles ívben áthaladó domborulatok és 
a markáns oldalívek gondoskodnak arról, hogy a GLA 
fellépése egyszerre legyen robusztus, sportos és ele-
gáns. Ráadásul a többi új Mercedes-Benz típushoz 

hasonlóan a GLA is saját szegmense egyik legjobb, 
0,29-es aerodinamikai együtthatójával büszkélkedhet.
Belül szintén egyedi design fogad minket: a modern 
technikát képviselő középső képernyőhöz harmoniku-
san idomulnak a retrohangulatú kerek szellőzőnyílá-
sok. A gondos anyagválasztás és az igényes kidolgo-
zás hozza a márkától elvárható magas szintet. A belső 
tér jól variálható: a hátsó ülések háttámlája nem-
csak ledönthető, de a dőlésszögük is állítható – az 
opcionális csomag megrendelésével az alaphelyzet-
ben 420 literes poggyásztér befogadóképességét úgy 
lehet megnövelni 60 literrel, hogy az autó továbbra is 
képes utasokat szállítani a hátsó üléseken. A három-
küllős, 12 funkciós kormánykerék az alapfelszerelt-
ség része, opcionálisan pedig sportülések is kérhetők. 

A GLA saját szegmense egyik 
legjobb, 0,29-es aerodinamikai 
együtthatójával büszkélkedhet.

Sportos, lendületes kompakt SUV az új Mercedes-Benz
GLA, amely legfőképp városban érzi magát elemében, de
kirándulóautóként is kitűnően használható – miközben
a márka prémiumkategóriás kényelmét és biztonságát kínálja.

én és az autóm
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Biztonsági arzenál

Szériatartozék az Attention Assist éberségfigyelő rendszer is, 
akárcsak a radaralapú Collision Prevention Assist ütközésve-
szélyre figyelmeztető rendszer adaptív fékasszisztenssel, amely 
már 7 km/h sebesség felett segít a balesetek elkerülésében; a 
berendezés 30 km/h-ig az álló járműveket is figyelembe veszi. 
Opcionálisan elérhető a Distronic PLUS radaros követésitávol-
ság-tartó rendszer, amely magától tartja a beállított követési 
távolságot, és veszélyt észlelve akár állóra is lefékezi az autót. 
A továbbfejlesztett szenzoros érzékelőrendszer segítségével a 
Distronic PLUS immár 0-tól 200 km/h-ig terjedő sebességtarto-
mányban működik, vagyis nemcsak autópályán nagy segítség, 
de városi araszolgatáskor is.

Hosszúság/szélesség/magasság: 4417/1804/1494 mm
Tengelytáv: 2699 mm
Csomagtér: 420/836 liter
Motorválaszték: 2 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint: 135-208 LE
Átlagfogyasztás: 4,3-6,6 l/100 km
Alapár: 8 559 710 forint

Mercedes-Benz GLA

Ajánlott olaj benzinmotorokhoz: 
Mol Dynamic Gold 5W–30

A képernyőről valamennyi 
terepadat leolvasható: lejtés, dőlés, 
bekormányzási szög

A GLA akár 17,8 centiméteres képátlójú színes kijelző-
vel érkező Command Online multimédia-rendszerrel is 
felszerelhető, de az opcionális kényelmi tartozékok lis-
táján megtalálható a Harman Kardon surround-hang-
szórórendszer is. A számos szín-, kárpit- és felnivariá-
ció mellett a különböző designcsomagok is fokozzák a 
nagyfokú személyre szabhatóságot – a Style, Urban, 
AMG és Exclusive felszereltségi szintek mellett egy 
SUV Style nevű csomag is kapható, amelynek kiegészí-
tői az autó off-road jellegét hangsúlyozzák. 

Városi kiránduló
Bár a GLA alapvetően városi autó, amelyet főleg a 
magas útpadkák és a mély kátyúk leküzdésére talál-
tak ki, a német SUV nem vall szégyent terepen sem. 
Főleg, hogy mindegyik típus kérhető a variálható nyo-
matékelosztást lehetővé tévő 4Matic állandó összke-
rékmeghajtással is, ami rendkívül precízen adagolja az 
erőt, lehetővé téve, hogy tapadásvesztés esetén is biz-
tosan haladjon előre az autó. A 4Matic technológiához 
alapáron jár az erőátvitelt és a gázreakciókat a terepvi-
szonyokhoz hangoló Offroad-menetprogram, valamint 
a lejtmeneti sebességszabályzó. A 4x4-es rendszert 
a 7G-DCT duplakuplungos automata váltóval társítja 
a gyártó, amely takarékos és sportos menetprogram 
mellett manuális üzemmódot is kínál.
Az ügyfelek négy pénztárcabarát turbómotor közül 
választhatnak: az 1,6, illetve a 2,0 literes benzines 
erőforrás legnagyobb teljesítménye 155 és 208 lóerő, 
míg a 2,2 literes dízelegység 135 és 168 lóerős vál-
tozatokban érhető el. A gyári adatok alapján a kiseb-
bik dízelerőforrással szerelt, kétkerék-meghajtású 
GLA 200 CDI átlagfogyasztása csupán 4,3 liter 100 
kilométeren.
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A MOL Magyarország támogatásával nagyszabású, akár 
több százezer embert is megmozgató társadalmi célú 
kezdeményezés indult a hazai robogósok és motorosok 
részvételével. A jó ügy mellé olyan ismert emberek adják 
a nevüket, mint Polyák Lilla, Kárász Róbert, Harsányi 
Levente, Kovács Áron és Mező Misi.

Magyarországon hozzávetőleg mintegy félmillióan vannak azok, 
akik rendszeresen robogóznak vagy motoroznak. Márpedig, ha egy 
(vagy akár több) jó ügyért ennyi ember összefog, akkor nincs az 
az akadály, amit le ne győzhetnének. Az idei évben útjára indított 
MOL Motoros Family társadalmi célú akciónak éppen ez a célja: 
egy nagy családdá kovácsolni a motorosok, robogósok egyébként 
is összetartó táborát, és felhasználni a közösségben rejlő erőt, 
hogy szükség esetén segíteni tudjanak. Ha árvíz fenyeget egy falut 
vagy várost, ott lesznek a gáton. Ha takarítani kell egy természeti 
csapás után, számíthatnak rájuk. De ha arról van szó, hogy fel kell 
újítani a környék magára hagyott játszóterét, akkor is találkozhat-
nak a MOL Motoros Family tagjaival. 
A kezdeményezés „motorja” Kárász Róbert, akinek már komoly 
tapasztalata van abban, hogyan kell sikerre vinni a hasonló társa-
dalmi célú, vagy éppen karitatív kezdeményezéseket. 

MOL Motoros Family
Segíthetünk? Robogunk.

Miután a MOL Motoros Family fentebb említett nagy-
követei maguk is gyakorló motorosok, jól tudják, 
mennyi veszélynek vannak kitéve a két keréken köz-
lekedők: a motoros család célja tehát az is, hogy nép-
szerűsítse a biztonságos közlekedést – nem csak 
a motorosok körében. Ebben az Országos Rendőr-
főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága (ORFK-
OBB) is a csapat segítségére lesz.
A szervezők és a kezdeményezés nagyköve-
tei örömmel várják a csatlakozók jelentkezését: 
a MOL Motoros Family tagságába tartozni ingye-
nes – a segítség, amit nyújtani tudnak, viszont 
megfizethetetlen!

A MOL Motoros Family 
tervezett akciói
•  Faültetés a Föld napján (megtörtént)
•  Véradással segíteni a rászorulóknak
•  Jótékonysági gyűjtés szervezése
•  A környezetvédelem jegyében növény- és 

faültetés
•  Segítség a természeti katasztrófák 

helyszínein, legyen szó homokzsákpakolásról, 
ételosztásról vagy takarításról

•  A közösségben lévő szakmabeliek tanácsokkal 
segítik társaikat (pl. jogi, műszaki stb.)

•  Minden évben jótékonysági felvonulás egy 
kiválasztott jó ügy mellé állva

•  Nyaranként országos robogós- és motoros- 
találkozó rendezése

•  A közösség együttes erővel újít fel 
játszótereket, hogy minden gyermek önfeledten 
élvezhesse a játék örömét

Bővebb infó és napi aktualitások:
facebook.com/motorosfamily 
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Veszélyben vagyunk
az utakon?A MOL Motoros Family 

a biztonságos közlekedés 
mellett döntött

Május 21-én egyedülálló programon vehettek részt a 
közösség tagjai. A Biztonságos Közlekedés Napjának 
a zsámbéki drivingcamp Hungary, Európa legmoder-
nebb közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai köz-
pontja adott otthont. Az eseményen részt vettek az 
ORFK oktatói és a vezetéstechnikai képzésben profi 
motoros trénerek. A résztvevők azt gyakorolhatták, 
miként tudják kezelni az utakon kialakuló éles szituá-
ciókat, veszélyhelyzeteket. A technikai oktatás során 
életszerű szituációkba helyezve készítették fel őket 
az esős időre, csúszós útra, éles kanyarokra, mere-
dek lejtőkre.

Polyák Lilla és Kovács Áron 
is próbára tette magát
A MOL Motoros Family nagykövetei is tesztelték veze-
tési tudásukat: Polyák Lilla, Kárász Róbert és Kovács 
Áron is tökéletesíthette gyakorlati és elméleti isme-
reteit. A Motoros Family tagjait és sztárvendégeiket 

(Hajas László, Homonnay Zsolt és Sági 
Szilárd) nagy manőverezések, show-
bemutatók és ügyességi verseny vár-
ták. Az egyedülálló eseményen 
a motorostársadalom tagjai mindent 
megtudhattak a biztonságos közleke-
désről, arról, hogyan előzzék meg 
a baleseteket, és arról is, mit tegye-
nek, ha netán bekövetkezik a baj.

A MOL Magyarország 
kiemelt fontosságúnak tartja 
a biztonságos közlekedést, 
ezen belül is a motorosok 
oktatását és védelmét. 

autószerviz
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Szuperhős

Rekordot rekordra halmoz a gyorsaságimotoros-világbajnokság 
királykategóriájának címvédője: Marc Marquez eddig egyeduralkodó 
a 2014-es MotoGP szezonban. Júniusban három hétvégét is 
(június 1., 15., 28.) a gyorsasági motoroknak 
szentelhetünk.

A mozivászonról kikacsintó szuperhősök nyugalmá-
val veszi az akadályokat a gyorsaságimotoros-világbaj-
nokság új nagymenője, Marc Marquez. A még mindig 
csak 21 éves katalán motoros tavaly újoncként nyerte 
meg a királykategória, a MotoGP világbajnoki címét, 
de a március végén, Katarban rajtolt 2014-es sze-
zon előtt nem sokan adtak neki esélyt a címvédésre. 
Februárban ugyanis motokrosszozás közben balesetet 
szenvedett, így nemhogy nem vehette ki a részét a 18 
futamos idényt megelőző tesztelésekből, de a mankót 
is csak a nyitóverseny előtt egy héttel tehette le. 
A Honda gyári csapatának versenyzője azonban a vil-
lanyfényes katari futamon szimbolikus jelentőségű 
csatában múlta felül a 19. MotoGP szezonjában a 
Yamahához visszatért olasz Valentino Rossit. S azóta 
sem talált legyőzőre: az idény első öt versenyét egy-
aránt pole pozícióból indulva nyerte meg – pedig 

Testvérpárbaj 
Az idén még biztos nem jelent veszélyt Marquezre, de 
szépen jön fel a tavalyi Moto2-bajnok Pol Espargaró: 
a katalán pilóta 2014-ben a királykategóriában 
próbálkozhat egy Yamaha nyergében és a Francia 
Nagydíjon már a negyedik helyet csípte meg. Az öt 
futam után a hetedik helyen álló Pol így egyetlen 
ponttal előzi meg testvérét, a 2009 óta MotoGP-
versenyző Aleix Espargarót, aki szintén egy Yamahával 
versenyez a 2014-es szezonban.

Az ifjú titán Marquezzel Rossin kívül csak 
csapattársa, Dani Pedrosa tartja a lépést.

két keréken

a május 18-i Francia Nagydíjon Marquez egy hiba 
következtében visszaesett a középmezőnybe, de 
innen is fel tudott kapaszkodni az élre. Az ifjú titánnal 
Rossin kívül csak csapattársa, Dani Pedrosa tartja a 
lépést: az első öt futamon a korábbi hatszoros világ-
bajnok olasz pilóta három, a spanyol versenyző pedig 
négy alkalommal állt fel a dobogóra. Marquez előnye 
azonban így is tetemes, és már most ki lehet jelen-
teni, hogy nagy meglepetés lenne, ha a november 9-i 
valenciai idényzárót követően nem ő végezne a pont-
verseny élén. 
A 600 köbcentiméteres versenygépeket felvonul-
tató Moto2 kategóriában már kiegyenlítettebb az 
első helyért folytatott verseny: a barcelonai születésű 
Esteve Rabat és a finn Mika Kallio egyaránt két-két 
versenyt nyert meg eddig, és úgy tűnik, a Kalex két 
pilótájának vetélkedése egyben a vb-címről is dönt 
majd. Hasonló a helyzet a 250 cm3-es Moto3 géposz-
tályban, ahol a KTM két versenyzője, az ausztrál Jack 
Miller és az olasz Romano Ferati „osztotta el” eddig 
egymás közt a győzelmeket. 
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Bár valamennyi allergiás tünet enyhítésére a megelőzés 
a legjobb módszer, előfordul, hogy már elkéstünk vele – ám 
mégis muszáj autóba ülnünk. Hogy a bajt elkerülhessük, 
íme, néhány tipp a biztonságos vezetéshez, s hasznos 
tudnivalók Dr. Csáki Csilla allergológus szakorvostól.

Így maradhat biztonságban

Ha allergiás tüneteket észlelünk magunkon, minden-
képp menjünk el egy allergiavizsgálatra, lehetőleg még 
azelőtt, hogy elkezdenénk vény nélküli gyógyszereket 
bekapkodni. Allergián kívül sok más betegség okozhat 
tüsszögéses, orrfolyásos, orrdugulásos tüneteket, nem 
árt tehát tisztázni, mi is a bajunk valójában. A vizsgá-
laton általában megfelelő orrspray-t, illetve gyógyszert 
fognak javasolni vagy felírni, a vény nélküli szereknél 
általában jóval hatékonyabbakat, olcsóbban. 

Ha a kórkép már biztos, és mi is az allergiások mil-
liós táborát gyarapítjuk, a balesetmentes közlekedés 
érdekében az alábbi tanácsokat érdemes megszív-
lelni, mielőtt volán mögé ülünk:
1.   Este vegye be az allergia elleni gyógyszerét, 

így az antihisztamin napközben már nem okoz 
fáradékonyságot. 

Allergia
és autóvezetés?

2.   Legyen elővigyázatos, ha mostanában cserélte le 
gyógyszerét. Vezetés előtt mindenképpen kérje ki 
orvosa tanácsát. 

3.   Ha allergiás a pollenekre, vezetés közben ne 
húzza le az ablakot vagy a napfénytetőt. A kabrió 
sajnos nem célszerű allergiásoknak. 

4.   Speciális pollenszűrővel kényelmesebbé teheti az 
utazást – a szűrőt 15 000 kilométerenként aján-
lott kicserélni.

5.   Az allergia mellékhatása az irritált szem, ame-
lyet vezetés közben (is) napszemüveggel óvhat a 
behatásoktól. 

6.   Amikor olyan területen halad át, ahol különösen 
sok az allergizáló növény, kapcsolja be a belső 
levegőkeringetést, így kintről nem jön be levegő. 

7.   Ha a penészre és a porra allergiás, egész évben 
különösen figyeljen arra, hogy az autó ne nedve-
sedjen be belülről. Szemerkélő esőben ne hagyja 
lehúzva az ablakot. 

8.   Autóját rendszeresen takarítsa, porszívózza és 
alaposan szellőztesse át! 

9.   Ha tüsszentő-, illetve köhögőrohamot kap vezetés 
közben, álljon félre az autóval, míg nem javul 
az állapota. 

10.   Akinek nagyon komolyak a rohamai, esetleg 
gyógyszereket kell szednie, az jobban teszi, ha 
a kritikus időszakban mellőzi a vezetést, 
de egyedül legalábbis kerüli azt.

Enyhülést hozhat
A telítetlen zsírsavak sokat segíthetnek az allergia 
enyhítésében. A tengeri halakban, olívaolajban, lenmag-
olajban található zsírsavakat megfelelő étkezéssel vagy 
kapszula formában már az allergiaszezon előtt érdemes 
bevinni a szervezetbe.

Fokozza a bajt
Az allergiás időszakban kerülje a telített zsírsavakat! 
Pl. margarinok, finomított növényi olajok, chipsek, 
gyorséttermi ételek…

natúra
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Sport, zene,Júniusi 
újdonságok

25 éves a Tankcsapda
Klipforgatás a MOL Dunai Finomítójában

Vadonatúj dallal és a hozzá tartozó videoklippel, koncertbejelentésekkel és 
saját sörrel jelentkezett az idén 25 éves Tankcsapda. Az év hazai koncertek 
nélkül indult, márciustól májusig 11 ország 19 városát érintő Európa-turnén 

vett részt a zenekar. Az új lemez október 14-ére, a Tankcsapda hivatalos szü-
letésnapjára készül el, s – ahogy a legutóbbi CD-k – csak a MOL-kutakon kap-
ható majd. Az első kislemez május 13-tól már elérhető, s egy kis érdekesség: 
a szintén ekkor bemutatott, a „Köpök rátok” című dalhoz tartozó videót rend-

hagyó helyen, a MOL Dunai Finomítójában (képünkön) forgatták.

EHF-kupát nyert 
a Pick Szeged!
Újabb hazai siker a kézilabdasportban
A MOL által támogatott Pick Szeged kézilabdacsapat 
megnyerte a férfikézilabda EHF-kupát májusban, miután 
8000 néző előtt 29–28-ra nyert a Montpellier csapata 
ellen Berlinben. A magyar férfi-kézilabdázás történetében 
a Pick Szeged a negyedik csapat, amely győzni tudott 
nemzetközi európai kupasorozatban: ezt megelőzően a 
Budapest Honvéd 1982-ben BEK-, a Veszprém 1992-ben 
és 2008-ban KEK-győztes lett, a Rába Vasas ETO Győr 
pedig 1986-ban az IHF-kupát hódította el. A szegedi csa-
pat ezzel a győzelemmel köszöntötte edzőjét, Juan Carlos 
Pastort, aki a meccs napján ünnepelte 46. születésnap-
ját. Remélhetőleg tovább folytatódnak a nemzetközi sike-
rek, hiszen nemrég dőlt el, hogy a Pick Szeged 
a 2014–15-ös szezonban rajthoz áll a SEHA Ligában. 

Michelisz a dobogón
Zajlik a WTCC 2014-es szezonja
Michelisz Norbert, a MOL-csoport WTCC versenyzője megszerezte első dobogós helyét 
a Szlovákiában megrendezett Túraautó Világbajnokság 2014-es szezonjában. Ezt meg-
előzően, a Hungaroringen lezajlott futam után – ahol hatodikként ért be – Norbi azt nyi-
latkozta, hogy ő szeretne a következő hondás versenyző lenni, aki dobogóra állhat. 
A „kívánság” valóra vált, a Slovakia Ringen az első futamban a harmadik helyet sze-
rezte meg a magyar sportoló. Michelisz nagyon jól rajtolt, Yvan Mullert és Lopezt is 
megelőzve biztosította pozícióját a futamban. Végig biztonságosan, óvatosan vezetett, 
és pozícióját sikerült megtartania még a heves esőzés ellenére is, amely miatt a máso-
dik futamot végül teljesen törölték. A negyedik versenyhétvége után Norbi az összesített 
ponttábla 9. helyén áll. A WTCC 2014-es szezonja lapzártánk után, május 24–25-én az 
Osztrák Nagydíjjal folytatódik tovább a Salzburgringen.

sikerek
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júl.
05.

aug.
16.

aug.
03.

júl.
05.

júl.
12.

júl.
25.

aug.
02.

jún.
28.

jún.
22.

szept.
13–14.

júl.
19–20.

jún.
28–29.

Szervezett

Ha nincs elég időnk kitalálni, nincs még 
elég gyakorlatunk, vagy épp csak nagyobb 
társaságban tekernénk, a szezon alábbi, 
szervezett kerékpáros megmozdulásaira 
érdemes ellátogatnunk.

Bringatúrák kezdőtől a haladóig

Balatonkerülés egy szuszra…
Akik már elfelejtették az ülés okozta fájdalmakat, július 5-ig 
gyúrhatnak a szokásos éves tókerülésre. A Spirit of Balaton 
mezőnye Balatonmáriafürdőről indul, de bármelyik polgár-
mesteri hivatal vagy egyesület pecsételőállomásán ingyene-
sen lehet csatlakozni hozzá, akár egy-egy szakaszra is. 

…és több részletben
Azok, akik ragaszkodnak a teljes, 200 km-es távhoz, de azt 
kényelmesen, két nap alatt tennék meg, jelentkezzenek a 
Zsota Kerékpártúra Egyesületnél a szeptember 13–14-i 
kirándulásra. A rövidebb távot preferálók június 28-án az 
1/3-ad Balaton, vagy július 12-én a 2/3-ad Balaton körét 
egy-egy nap alatt tehetik meg.

Kastélytúra
A párolgó, kéklő tavak mellett kiváló nyári bicikliscélpon-
tok a nemzeti parkok is. Szintén a Bicajos Vándorok szervez-
nek kétnapos körutat a Duna–Dráva Nemzeti Parkba június 
28–29-ére, érintve többek között a Festetics-, az Inkey- és a 
Zichy-kastélyt. 

Csak haladóknak!
A Kiskunsági Nemzeti Park július 5-ére, az izsáki Kolon-tó-
hoz gyakorlott kerékpározóknak szervez kirándulást. A Hor-
tobágyi Nemzeti Park Vadasparkjába pedig minden hónap 
első szombatján tekerhetünk be, a Hortobágyi Halastavat 
július 25-én gurulhatjuk körbe. 

Irány a Hortobágy!
Akik a nyári hortobágyi déli-
bábot keményebb edzés 
közben szeretnék meglátni, 
azoknak a július 12-i E.ON 
Délibáb Mountain Bike Maraton 
és Bringatúrát ajánljuk, ahol verse-
nyen vagy azon kívül a 22 és a 42 km-es 
távot teljesíthetik. 

Családosoknak
A gyerekeseknek a Balaton legszebb félszigetét ajánljuk: 
a családi Tihany-kerülést július 19-én és 20-án is megtart-
ják, Balaton Bike Fest néven, amire érdemes előre jelent-
kezni az info@bringa.hu-n. Ehhez hasonlóan a családosok-
nak szól a Karos Spa Kis-Balaton túra 33 km-es, június 22-i 
kiírása. A csoport Zalakaros főteréről indul, és mivel az előne-
vezési díj Zalakarosi Fürdő-belépőjegyet is tartalmaz, jó esély-
lyel a vízben ér véget.

Tisza-tó 42
Ha kisebb tóval melegítenének a nagyra, a Capriolo Tisza-tó 
Túra 42 kilométere pont elég lehet az augusztus 16-i hőség-
ben. Erre nevezni a tosport.hu oldalon lehet, az itt felso-
rolt túrák esetében átlagosan néhány ezer forintért, amely 
ez úttal magában foglalja a kompátkelés díját is. A valamivel 
hosszabb Arlói-tó kerülésre a Bicajos Vándor Sportegyesület 
augusztus 2-án vállalkozik.

Teljesítményfüggőknek
Aki bizonyítani akar, augusztus 3-án megteheti a Bakony 
Bike Kerékpáros Egyesület 105 km-es IX. Bakony 93 
Kerékpáros teljesítménytúráján, 1350 méteres szintemelke-
dőn. A hétórás szintidő tartói igazán megérdemlik majd a cél-
szalag mellett megkent zsíros kenyereket.

kerekezés 
a szezonban

lendületben
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A közösségi közlekedés új formája
molbubi.bkk.hu
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Amikor Kiss Marci hatévesen egy vendégség alkalmá-
val meglátott egy oldalára fordított, régi, barna zongo-
rát, még csak nem is sejtette, hogy a következő majd’ 
húsz évben ez a hangszer jobban hozzá fog nőni, mint 
bármely plüssállat vagy akcióhős. A zenész szülők 
mellett cseperedő fiú önszántából választotta 
a zenei pályát.

Fontos impulzusok
Bár a zongorázás már a középiskolában is roppant 
fontos helyet foglalt el a szombathelyi fiú életében, 
azt még fontosabbnak tartotta, hogy a muzsika hang-
jain kívül egyéb impulzusok is érjék, barátokat szerez-
zen, sportoljon és rendesen tanuljon. „Nem voltam 
konzis soha, mert szerettem az iskolámat, és szeret-
tem volna a többiekkel együtt befejezni” – mondja az 
ifjú tehetség. Néhány szakmabeli javaslatára végül 

Grazban kez-
dett előkészítőre 
járni, így gyak-
ran kellett eljön-
nie órákról is, 
hogy heti két-
szer Ausztriában 

gyakorolhasson. A fáradság kifizetődött: idén tavasz-
szal kitűnő eredménnyel diplomázott, s a következő 
tanévtől mesterszakon tanul tovább a nagy múltú 
Zeneművészeti Egyetemen. A sok gyakorlás mel-
lett ugyanakkor mindig marad ideje másik szenvedé-
lyére, a sportra: Marci szerint nagyon is fontos a jó 
erőnlét, hiszen egy másfél órás koncertet ugyanolyan 

Kiss Márton Balázs zongoraművész
A benne élő zene

NÉVJEGY 
Kiss Márton Balázs, 
zongoraművész (22)

Hatévesen kezdő-
dött a zongorák iránti 
szerelme, ami a sok-

éves gyakorlás alatt csak erősödött – ma már nem 
tudná zenélés nélkül elképzelni az életét. A MOL 
Tehetségtámogató Program 2008 óta kíséri fi gye-
lemmel pályafutását, azóta már számtalan nem-
zetközi versenyt nyert, és játszott a legrango-
sabb komolyzenei fórumokon. Jelenleg a grazi 
Zeneművészeti Egyetem hallgatója.

energiával végigjátszani nemcsak szellemi, de fizi-
kai kihívás is. „Sosem voltam az a futós típus, ezért 
inkább beiktattam a napjaimba egy kis focit, kosár-
labdát vagy épp teniszt.”

Fényes jövő
A MOL már igen régóta, 2008-tól kíséri figyelemmel 
Kiss Marci pályáját, eleinte a versenyein támogatta, 
a közelmúltban pedig egy roppant értékes verseny-
zongora megvásárlásában segítette. Azt, hogy a fiatal 
zongorista előtt komoly karrier áll, mi sem bizonyítja 
jobban annál, hogy néhány hónappal ezelőtt a világ-
klasszis karmester, Vásáry Tamás vezénylete alatt ját-
szott a Savaria Szimfonikus Zenekarral. Marci olyany-
nyira felkeltette a mester figyelmét, hogy a következőt 
mondta neki: „Mindenben segíteni fogok neked, hogy 
a benned lévő zenét át tudd adni, mert nagyon sok 
közölnivalód van! Egy művésznél pedig ez a legfonto-
sabb, a többit meg lehet tanulni.”

Egy nagy, barna bútor:
ennek látta a hatéves Marci 
azt a zongorát, amelybe első 
pillantásra beleszeretett, 
és amely végül élete első 
hangszerévé vált. A 21 éves 
fiatalember legutóbb 
a világhírű karmester, 
Vásáry Tamás által vezényelt 
zenekarral játszott.

Mindenben segíteni fogok neked, hogy 
a benned lévő zenét át tudd adni, mert 
nagyon sok közölnivalód van!

Vásáry Tamás
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Szentpétertől 
„Szent Pálig”

SZÁSZ KITTISZÁSZ KITTI
A szabadstílusú futball, a freestyle háromszoros 
világbajnoka júliusban Brazíliában lép fel – 
a sajószentpéteri születésű Szász Kitti Sao Paulóban 
a vb-n a lelátó nézőit, novemberben, saját sportága 
brazíliai világbajnokságán pedig a zsűrit „indíthatja” 
be trükkjeivel.

címlapsztori
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Lehet, hogy könnyű 
mozgásnak tűnik, de 
a freestyle komoly 
megterhelést jelent.

Stílus&Lendület: Evidencia vagy tévedés, hogy egy 
világ- és Európa-bajnok freestyler ízig-vérig fociőrült?
Szász Kitti: Nem vagyok fanatikus, csak a fontosabb 
mérkőzéseket nézem meg, Bajnokok Ligája- és válo-
gatott meccseket. Még csak azt sem mondhatom el 
magamról, hogy focizok. Kapura lőni, kapufázni néha 
igen, az előfordul, de ha már futni is kell… 

S&L.: „Nemszeretem” kiegészítő?
Sz. K.: Az volt, de túljutottam a holtponton – leg-
alább fejben. Annyira nem volt kondim, hogy elkezd-
tem futni. Lehet, hogy könnyű mozgásnak tűnik, de a 
freestyle komoly megterhelést jelent. A képlet innen 
nézve már egyszerű: ha jobban bírom erővel, hosz-
szabb, összetettebb trükköket is összerakhatok. 

S&L.: Mondja ezt a sportág többször koronázott 
királynője… Ideje, hogy definiálja a freestyle-t.
Sz. K.: Trükközés labdával, különböző stílusokban 
és testhelyzetben – állva, ülve vagy fekve. Két játé-
kos áll a színpadon egy labdával. Három percig tart 
a „meccs”, ami annyit jelent, hogy az egyik játékos 
elkezd trükközni, aztán harminc másodperc után 
átpasszolja a labdát a másiknak, és ez így megy, amíg 
le nem jár az időnk. Az nyer, akit a zsűri jobbnak lát.

S&L.: Napi szinten mennyi munkát jelent, hogy Szász 
Kittit lássák a legjobbnak?
Sz. K.: Versenyre készülve három-négy órát edzek, 
egyébként ennek a fele az átlag napi adag. Plusz tor-
názni járok, hetente kétszer, és ugye, futok is. 

S&L.: Személyi edző?
Sz. K.: Semmi. Ha nem elég vastag a pénztárcád, nem 
lehetsz a szó szoros értelmében profi. Magadnak edzel. 

S&L.: Mióta is?
Sz. K.: Majdnem nyolc éve. Tizenhat és fél voltam, 
amikor a neten ráakadtam egy holland freestyle-
os, Soufiane Touzani videójára. Látványos összeállí-
tás volt, berántott. Suli után, már otthon, de még a 
házi feladat elkészítése előtt egy-másfél órán át gya-
koroltam.  Minőségben ég és föld a különbség. Most 
öt perc után szakad rólam a víz, akkoriban az edzés 
végére izzadtam meg.

S&L.: A videós impulzus előtt csak „véletlenszerűen” 
érintett labdát a lába? 
Sz. K.: Az unokatestvérem focizott, összejártunk, 
passzolgattunk, de például akkoriban még dekázni 
sem tudtam. Nem voltam ügyetlen, de inkább kara-
téztam, kilenc évig. Fekete övig és egy danig jutottam. 
Inkább formagyakorlatban voltam erős, nem vereke-
désben, de az utóbbiban is összejött egy Eb-ezüst.

Handstand catch: kedvelt akrobatikus elem, mely stílusú 
gyakorlatok egyre népszerűbbé válnak a freestyleban

S&L.: Mit lehetett átmenteni a karatéból 
a „labdazsonglőrködésbe”?
Sz. K.: Szép nagy csomagot: önbizalmat, kondit, kon-
centrációs képességet és hitet, hogy képes vagyok 
megvédeni magam. Jól jött. Eleinte csak szerencsét-
lenkedtem a freestyle fociban. Sajószentpéteren a 
lakótelep melletti parkolóban bénáztam, nem pedig 
védett környezetben. Dekáztam, mire kisebb-nagyobb 
srácok körbeálltak. Tudtam, ha elpattan a labda, egy-
szerűen felkapják és elfutnak vele.  

S&L.: Erőt mutatott?
Sz. K.: Meg se mukkantam: koncentráltam, hogy ne 
hibázzak. 

S&L.: Hiányol valamit az eddigi freestyle-os 
karrierjéből?
Sz. K.: Egy ütős, legalább százezres nézettségű új 
videó nem ártana. Van egy profin összevágott anyag a 
neten, de az abban látható trükkök már kissé porosak.
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A srácoknál nem számít ritkaságnak, 
de a lányok között csak én tartom fenn 
magam a freestyle-ból.

S&L.: Hogy zajlik a kvalifikáció? A címvédő szabad-
kártyát kap?
Sz. K.: Egyperces videóval lehet jelentkezni. Egy 
háromtagú zsűri kiválasztja a legjobb hét videót, a 
nyolcadik hely a világbajnoké – ez vagyok én. Minden 
idők legerősebb mezőnye várható idén, valóban a leg-
jobb nyolc versenyző lesz jelen a lányok döntőjében.

S&L.: Melyik vb a fontosabb?
Sz. K.: Nekem a nem hivatalos. Személyes okból. 
Nem hivatalos vb-t eddig kettőt rendeztek – és veret-
len vagyok. 

S&L.: Meg lehet élni a freestyle fociból?
Sz. K.: Most már igen. Pár éve – legalábbis 
Magyarországról – képtelenség lett volna. Nincs szö-
vetség, nincs egyesület és központi támogatás sem, 
az egyéni szponzoráció pedig inkább a termékekre 
koncentrálódik. Külföldi fellépések nélkül én sem tud-
nék talpon maradni.

S&L.: És ez a hippitempó a fiúkra is érvényes, vagy 
őket jobban honorálják? 
Sz. K.: A srácoknál nem számít ritkaságnak, 
de a lányok között csak én tartom fenn magam 
a freestyle-ból. 

S&L.: A menedzselésen múlik? Önnek van, másnak 
nincs?
Sz. K.: Furcsa helyzet, mert a lányok trükközése sze-
rintem látványosabb. Nyilván nem elhanyagolható 
körülmény, hogy a sportág fiúkkal indult, és mi későn 
kapcsoltunk. Talán ezért nem sikerült még felzár-
kóznunk. Pedig a freestyle-nak van olyan része, ami 
nekünk megy jobban.

S&L.: Pénzkérdés?
Sz. K.: A kamerát már megvettem. 

S&L.: Szász Kitti abszolút önjáró?
Sz. K.: Ezt az ügyet szeretném kézben tartani. Ami 
az önjárást illeti, mellettem-mögöttem egy mene-
dzseriroda áll, amely felbecsülhetetlen segítséget 
jelent: magamtól eltévednék a felkérések, fellépé-
sek, versenyek és a főiskolai vizsgák rengetegében. 
Áprilisban meghívtak Felcsútra a Pancho Aréna ava-
tójára, május elején a női kézilabda Bajnokok Ligája 
négyes döntőjében, Budapesten trükköztem, június 
végéig letudok tizenkét vizsgát és egy vízitábort az 
Eszterházy Károly Főiskola sportszervezői szakán, 
közben lesz egy utam Máltára, június második felé-
ben Belgiumban Európa-bajnokságot rendeznek, 
július elején a futball-vb-re utazom. Augusztusban 
Csehországban kerül sor a hagyományos Superball 
versenyre, szeptemberben Norvégiában lépek 
fel, novemberben pedig freestyle-vb-t rendeznek 
Brazíliában – naptár nélkül ennyi jut eszembe.

S&L.: Hány igazán fontos versenyt rendeznek egy 
évben?
Sz. K.: Kettőt: a nemzetközi freestyle futballszövetség 
által rendezett hivatalos, valamint egy nem hivatalos 
világbajnokságot. Az előbbi neve ugyan „Superball”, 
az utóbbi mögött viszont a Red Bull áll. A körülmé-
nyeket tekintve minden szempontból az utóbbi a 
menőbb. Ezt a nem hivatalos vb-t rendezik idén 
Brazíliában.
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S&L.: Mi az?
Sz. K.: Az ülős, fekvős trükkök. Hajlékonyabbak 
vagyunk, könnyebben tanuljuk meg őket, és lazábban 
is adjuk elő. Ugyanakkor a fiúk az alapban, Low-Air stí-
lusban, állva, lábbal klasszisokkal jobbak, mint mi.

S&L.: Beérhetőek?
Sz. K.: A nyomukban kell lenni, de nem érhetjük 
utol őket. Máshogy gondolkodnak, más a testük 
– folytassam?

S&L.: Szász Kitti rajongói között fiúból vagy lányból 
van több?
Sz. K.: Nem is tudom, vegyes a kép. Rengeteg lány 
írja, hogy miattam kezdett el freestyle-ozni. Mondjuk, 
sokkal többen is elkezdhetnék, itthon egyelőre keve-
sen versenyeznek.

S&L.: Holnap átkopog a szomszédlány. Tizenhat éves, 
Szász Kitti-fan, a freestyle a heppje. Foglalkozna 
vele? Kinevelné a saját konkurenciáját?
Sz. K.: Eleinte biztosan nem ellenfélként tekinte-
nék rá. De inkább az a kérdés, mire fordítom az idő-
met. Egyelőre inkább a saját utamra figyelek. Ha 
már nem érzem magam a topon, beszállok az okta-
tásba – de előbb ki kellene találni a formát, a kerete-
ket, és közösséget kell építeni, hogy tényleg jöjjenek a 
lányok. Na, meg a fiúk is.

S&L.: Akad olyan futballista, akiért fizetne, hogy egy-
másnak adják a labdát?
Sz. K.: Persze: Lionel Messi. Zseni.

S&L.: Esély?
Sz. K.: A két évvel ezelőtti nem hivatalos világbajnoki 
címem jutalmaként Neymarral találkoztam. Öt perc 
közös trükközés, pár mondat, néhány fotó, videóztak 
is – Messit illetően sem vágyom többre.  

S&L.: Neymarból, ha már a Barcelonától és a brazil 
válogatottból is visszavonult, jó freestyle-os lenne?
Sz. K.: Labdafelvételeket csinált – harmadszorra-
negyedszerre általában ment neki. Ügyes. A freestyle-
hoz (is) szupertechnikás, de a focijától nem vagyok 
odáig. Gyors, finom, technikás, tényleg kivételes játé-
kos, de a közelmúltban láttam egy cirka tizenkét per-
ces videót, amit a műeséseiből vágtak össze. Abból 
nem kérek.

S&L.: Csapatunk nincs – nemhogy a nyári futball-vb-n,
egyébként sem –, magyar bíró sem kapott meghívót, 
és magyar elemző sem utazik a tornára. Ha a „labda-
közelség” alapkövetelmény, szakmai szempontból ön 
lesz az egyetlen magyar a FIFA vb-n. Hány meccsen 
tart majd bemutatót?
Sz. K.: Nem tudom, a programot szerintem csak a 
kiutazásom napján kapom meg. Brazilos – de nincs 
vele semmi baj. A korábbi brazíliai fellépésem is hek-
tikus volt. Minden az utolsó pillanatban áll össze, de 
valahogy mindig megcsinálják. Azért én is számolok. 

NÉVJEGY
Szász Kitti
Dekázásban nem tartja számon egyéni csúcsát, a kísérletekbe ugyanis 

általában beleun a szabadstílusú foci, a freestyle háromszoros világ-

bajnoka. A borsodi Sajószentpéteren született Szász Kitti nyolcadik 

évét tapossa a sportágban, melynek női szakágában abszolút ural-

kodó. Az angolul és spanyolul beszélő, az Eszterházy Károly Főiskolán 

sportszervezést tanuló hölgy az FC Sao Paolo, a Real Madrid és a 

Bayern München stadionjában is fellépett már, igaz, a Bernabéuban 

és az Allianz Arenában a VIP-páholyra „szűkült” Kitti bemutatótere. 

Brazíliában minimum egystadionnyi szurkolót szórakoztathat majd – 

de a televíziós közvetítések révén ez a szám több millióra is felkúszhat.

Július elejére Sao Paulóba szól a szállásom, ott rendezik 
az egyik nyolcaddöntőt, ahol éppenséggel az F-csoport 
győztese lép pályára. Elvileg Argentína lesz az.

S&L.: Megteszem egy angol fogadóirodánál, hogy 
Lionel Messi inkább kint marad a pályán a szünetben, 
és nem megy be az öltözőbe.
Sz. K.: Azzal mind a ketten nyernénk…

Lipcsei Árpád
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Nem kétséges, a brazíliai minden idők legköltsége-
sebb világbajnoksága lesz. Nagyjából 14 milliárd dol-
lárnál áll meg a számláló, ami magába foglalja a tizen-
két rendező városban felújított vagy a semmiből 
emelt stadion és az egyéb infrastrukturális beru-
házások (utak, repülőterek, szállodák stb.) költ-
ségeit is.
Az ellenpontot az élvezeti érték kínálja. Brazília 
a vb nélkül is izgalmas, sokszínű célpont, rá-
adásul az elmúlt évtizedek legjobb tornája 
lehet a nyári. Ezt a vélekedést erősíti, hogy a 
sportág nagyhatalmai egytől egyig kiharcol-
ták a részvételt, azaz mind a nyolc korábbi 
világbajnok (Anglia, Argentína, Brazília, 
Franciaország, Olaszország, Németország, 
Spanyolország, Uruguay) pályára lép. A nevek 
önmagukban ugyan jól mutatnak, ám az igaz-
ság oltárán is érdemes áldozni: a felsorolt csapa-
tok közül csak a németet jellemzi nyílt, minden fel-
lépésen gólcunamival kecsegetető játék, a többiek 
óvatos vagányok. Persze az iménti féligazság miatt 
fanyalgókba is lehet némi hitet önteni: Belgiumnak, 
Bosznia-Hercegovinának, Hollandiának, Ghánának és 
Kolumbiának köszönhetően a nagymenők kihívóinak 
száma is jelentős. 

Enyhe téllel vár a vb
Mindent összevetve, titkos esélyesek ide vagy oda, 
a szakírók és a bukmékerek zöme ugyanarra a követ-
keztetésre jutott: a torna favoritja Brazília. A rendező 
országot a listán a németek, a címvédő spanyolok és 
az argentinok követik, ám érdemes szem előtt tartani, 
hogy az amerikai kontinensen európai válogatott még 
sosem jutott fel a csúcsra – az angol tudományos 
élet readingi prominensei pedig remek ütemérzékkel 

Foci-vb 
2014
Drága, édes mulatság

le is csapták a kibú-
vót kínáló magas labdát. 

Anglia 1966-ban rende-
zőként vb-aranyat nyert, ám 

a múlt ködébe vesző dicsőség 
és az azóta eltelt évtizedek szerény 

eredményei lépésre ösztönözték a Readingi 
Egyetem kutatóit, akik máris megalkották a „Miért 
estünk ki túl korán?” kérdésre adható egyik választ. 
Az angol vb-reményeket meteorológiai aspektusból 
taglaló kutatás szerint 60 százalék az esélye, hogy 
a nyári focivébé alatt az El Nino-jelenség hatás-
sal lesz Brazília időjárására. Mivel az El Ninóval járó 
„nagy meleg” és „szárazság” kifejezések több náció 
futballszótárában nem szerepelnek, a tudósok levon-
ták a logikus következtetést: a csapatokra nehéz 
napok várnak Dél-Amerikában.
Ugyanakkor a bölcs utazó az ilyen íróasztali okos-
kodásból értékes információkhoz juthat. Például 
késztetést érezhet az időjárás előrejelzések 

Június 12. és július 13. között Brazíliában rendezik 
meg a 20. labdarúgó-világbajnokságot. A szakértők 
és a fogadóirodák a házigazda sikerét jósolják, ám 
a korábbi világbajnok csatár Romário szerint hazája 
veszített – igaz, „csak” a pályán kívül. 

sport
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Főszerepben: Brazuca
1970 óta a világ bajnokság hivatalos labdáját 

az Adidas készíti, amely a brazíliai tornára – 
szokás szerint – új modellt fejlesztett. 
A sportszergyártó a hagyományokhoz hűen 
minden eddiginél könnyebb és gyorsabb 
labdával rukkolt elő, de a „Brazuca” más 
szempontból is eltér elődeitől. Először fordult 

elő, hogy a labda nevéről (ami egyébként 
ellentmondásos: a brazil életérzés mellett 

pejoratív éllel külföldön a brazil diaszpórára is 
használják) a szurkolók döntöttek, amelyet minden 

idők legszínesebb vb-labdája viselhet.

Érdemes szem előtt tartani, hogy az 
amerikai kontinensen európai válogatott 
sosem jutott fel a csúcsra.

Házigazdák költségei

Egyesült Államok (1994): 30 millió $

Franciaország (1998): 340 millió $

Dél-Afrika (2010): 4 milliárd $

Dél-Korea, Japán (2002): 5 milliárd $

Németország (2006): 6 milliárd $

Brazília (2014): 14 milliárd $

átböngészésére, ami miatt utóbb áldhatja majd az 
eszét. Európában ugyanis nyár lesz a torna idején, 
a déli féltekén, Brazíliában azonban városa válogatja, 
mi vár a turistára: lesz itt trópusi hőség magas pára-
tartalommal (Manaus), alapvetően meleg, de 15-20 
fokos hőingadozás (Cuiabá, Sao Paulo), tengerparti 

2014. június | STÍLUS&LENDÜLET |  23

sport



pára és forróság (Natal, Recife, Salvador), kellemes 
hűvös idő, szélsőségekkel (Porto Alegre, Curitiba). 

A brazil válogatott most szépíthet
S miként az időjárás, úgy a helyi lakosok reakciója is 
nehezen számítható ki. Brazília futballőrült nemzet-
ként van elkönyvelve, ám szűk egy éve, a vb főpróbá-
jának tartott Konföderációs-kupán egymást érték az 
utcai tiltakozó megmozdulások, amelyek a kormány 
intézkedései, az erős katonai és rendőri jelenlét elle-
nére vélhetően a vb idején is folytatódnak. 
 „Az emberek nem csak a vb miatt tiltakoznak az utcá-
kon. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség standardjai-
nak megfelelően kell működnie mindennek. Az embe-

rek felé azt kommunikálják, hogy ez százszázalékos 
minőséget jelent. Miért nincs meg ez a színvonal a 
kórházakban, a közoktatásban, a tömegközlekedés-
ben, a biztonságban, a mozgáskorlátozottak lehető-
ségeiben?! Ezt követelik az utcára vonuló emberek. 
A pályán kívül, azt hiszem, Brazília máris elveszítette 
a világbajnokságot, mert oly sok pénz folyt el fölös-
legesen” – nyilatkozta április elején a futballistaként 

Brazília felfedezői
Dél-Afrikában az Egyesült Államok válogatottja 
400 kilométert utazott három csoportmérkőzése 
helyszínére. A sors forgandó: a négy éve 
felettébb szerencsés amerikai delegáció tagjaira 
Brazíliában 14 326 kilométer (Budapest–
Torontó táv oda-vissza) vár az első szakaszban, 
ráadásul a Németországgal, Portugáliával és 
Ghánával teljes csoport vélhetően az út végét 
jelenti az USA számára. Ezúttal a belgák jártak a 
legjobban, a „vörös ördögökre” az amerikai tétel 
hetede jut.

3. Mexikó

32. Belgium

1984 km

14 029 km

A válogatottak Brazílián belüli utazásai
1. Egyesült Államok

14 326 km
2. Olaszország

14 126 km
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Rendező városok
• Belo Horizonte
• Brazíliaváros
• Cuiabá
• Curitiba
• Fortaleza
• Manaus
• Natal
• Porto Alegre
• Recife
• Rio de Janeiro
• Salvador
• Sao Paulo

1 vb-újonc található a 32-csapatos mezőnyben: 
Bosznia-Hercegovina.

5 vb-aranyat nyert eddig Brazília (az utolsót 
2002-ben), ezzel a vonatkozó ranglista élén áll.

15 dollárba kerül a legolcsóbb jegy a csoport-
mérkőzésekre a helyi lakosoknak. Az észak-

amerikai, európai, ausztráliai és ázsiai szurkolók 
100 dollárért juthatnak legolcsóbban belépőhöz.

99 mérkőzést játszott eddig Németország 
(korábban NSZK) válogatottja a világ-

bajnokságokon, amivel listavezető.

990 dollárba kerül a legdrágább jegy 
a vb-döntőre (a legolcsóbbért 440 

dollárt kell fizetni). 

4535 kilométer a legnagyobb 
távolság két rendező város között 

(Porto Alegre–Manaus).

15000 önkéntes teljesít majd 
szolgálatot a vb ideje alatt 

a 12 rendező városban.

454 millió dollár „bónuszt” oszt szét 
a részt vevő országok szövetségei 

között a szervező, a Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség (FIFA). A győztes 35 millió dollárt kap.

3,2 milliárd ember, a föld lakosságának 
46,4 százaléka nézte a dél-afrikai vb 

közvetítéseit, a rekord az idén megdőlhet.

VB -számtan

szerzett népszerűségéből politikai tőkét kovácsoló 
1994-es világbajnok Romário a BBC-nek. 
Kerül, amibe kerül, Brazília 1950 után másodszor ad 
otthont labdarúgó-világbajnokságnak. Hatvannégy 
évvel ezelőtt Uruguay ült fel a futball virtuális trónjára, 
melynek következményei között akad vicces és tragi-
kus elem is. A kudarc után a brazil csapat által addig 
használt fehér szerelést a ma ismert sárga-kékre cse-
rélték, öngyilkossági hullám söpört végig az orszá-
gon, az aranyról döntő, Uruguay elleni (2:1-re elveszí-
tett) meccset közvetítő rádiós kommentátor pedig 
visszavonult… 
A mostani brazil válogatott kilátásai semmivel sem 
rosszabbak, mint az 1950-es társaságé volt, más 
téren azonban jelentős különbségeket regisztrálha-
tunk – például felkészültség tekintetében.
„Amióta a FIFA-nál vagyok, egyetlen ország sem volt 
ennyire lemaradva, mint Brazília, pedig neki állt ren-
delkezésre a legtöbb idő a felkészülésre” – adott 
aggasztó helyzetjelentést januárban a világbaj-
noki előkészületekről Joseph Blatter, a Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke.
Ám május végén – ha nem is dőlhetett hátra – egy 
bátortalan mosoly kíséretében már azt mondta: 
Brazília készen áll.

A szakírók és a bukmékerek 
ugyanarra a következtetésre jutottak: 
a torna favoritja Brazília.
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Foci-vb. Ilyenkor az urak számára kétféle nő létezik: 
aki szereti a meccset, és aki nem. Amelyik hölgy nem 
hajlandó pár hetet a kanapén izgulni, végre belekezdhet 
a nagyobb figyelmet igénylő receptek elkészítésébe, és 
minden este igazi drukkervacsorát varázsolhat a tévé elé.

Férfias finomságok

gasztronómia
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Hozzávalók: Csirke: 6 csirkecomb, édesköménymag, ánizs, szegfűbors, 
koriandermag, római kömény, kardamom, szerecsendió, kurkuma, só, bors. 
Mogyorószósz: 2 dl hámozott mogyoró, 70 ml víz, 70 ml kókusztej, 2 ek. 
szójaszósz, 2 gerezd zúzott fokhagyma, 2 tk. szezámolaj, 2 evőkanál barna 
cukor, 2 ek. halszósz, 2 ek. citromlé.

Érdekesség: 
a fűszerek 
érdekes élettani 
hatásokkal bírnak. 
A szegfűbors ideg- 
és gyomorerősítő, 
az édeskömény 
görcsoldó hatású, 
a szezámot 
a halhatatlanság 
magjának is 
nevezik.

Ropogós Ribs
Így készül: 
1) A mogyoróhagymákat, a korianderzöldet és a gyömbért vágjuk vékonyra, a fok-
hagymát törjük össze. 2) Tegyük mindet egy lábasba, adjuk hozzá a bort, a szója-
szószt, a gyömbért, az ánizst, a cukrot, a narancs héját apróra vágva és magát a gyü-
mölcsöt is. Öntsük fel 2 dl vízzel, majd forraljuk össze. 3) Tegyük tepsibe az oldalast, 
öntsük le a fűszeres lével, és 200 °C-on lefedve pároljuk a sütőben egy-másfél óráig. 
4) Ha már langyos, az oldalast minimum fél órára, de inkább egy éjszakára tegyük 
hűtőbe. 5) Daraboljuk fel, majd forgassuk lisztbe és forró olajon süssük ropogósra.

Hozzávalók: Húspogácsa: fél kg darált marhahús, 1 fej vörös-
hagyma, 1 tojás, 1 kiskanál őrölt kömény, 1 kk. őrölt koriander, 
1 kk. piros paprika, olívaolaj, só, bors. Hamburger: paradicsom, lila 
hagyma, kígyóuborka, jégsalátalevél, ketchup, mustár.

Házi hamburger
Így készül: 
1) A húspogácsához a hagymát aprítsuk fel és dinszteljük meg, majd egy tál-
ban adjuk hozzá a marhahúst, a fűszereket és a tojást is. 2) Dolgozzuk egy-
nemű masszává, és formázzuk pogácsákká. Felhevített olívaolajon süssük készre 
a pogácsákat. 3) Válasszunk ízlésünknek megfelelő bucit. 4) Az igazi hambur-
gerbe a húspogácsán kívül zöldségeket és szószokat is előszeretettel tesznek. 
Kísérletezzünk kedvünk szerint, fejlesszük ki a legmeccsrevalóbb verziót!

S&L-tipp: A hamburgernél szárnyalhat a fantáziánk! 
Ínyenc és válogatott finomságokkal, nagy kedvencekkel, 

vagy akár hűtőbéli maradékokkal is megtölthetjük. 
Kísérletezzünk bátran!

S&L-tipp: a koriander zöld levele nagyon megosztó fűszer. 
Az emberek vagy örökre szívükbe fogadják, vagy egy életre 
megundorodnak tőle, így bánjunk vele óvatosan.

Keleti fűszeres csirkecombok 
mogyorószósszal
Így készül: 
1) A csirkecombokat töröljük szárazra, majd sózzuk be. 2) Egy mozsár-
ban összetörünk fél-fél teáskanálnyi mennyiséget a fenti fűszerekből. 
Ezután az őrleményt tálba tesszük, majd olajjal és egy pici sóval kever-
jük el. 3) Ebben megforgatjuk az előkészített csirkecombokat, s tep-
sibe tesszük. Alufóliával lefedve 200 °C-on 30–40 percig, majd fólia 
nélkül még 15 percig sütjük. 4) A mogyorót meghámozzuk és száraz, 
forró serpenyőbe tesszük, majd amikor megéreztük az illatát, levesszük 
a tűzről. Ezután a többi hozzávalóval együtt alaposan összeturmixoljuk.

Hozzávalók: 1 darab oldalas, 6 gerezd fokhagyma, 6 db mogyoróhagyma, 
1 db gyömbér, 1 dl száraz fehérbor, 2 dl szójaszósz, 2 dl víz, 3 dl hígított 
gyömbérszörp, 5 ek. cukor, 1 narancs héja és leve, zöld koriander, 
kevés ánizs.

 Ha már langyos, az oldalast minimum fél órára, de inkább egy éjszakára tegyük 
 Daraboljuk fel, majd forgassuk lisztbe és forró olajon süssük ropogósra.
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Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!

Grillezett kenyérbucik
Így készül: 
1) Tegyük a lisztbe az olvasztott vajat, a joghurtot és a többi 
hozzávalót is, valamint annyi langyos vizet, hogy viszonylag 
kemény, de gyúrható tésztát kapjunk, majd takarjuk le és 
kelesszük egy órán át. 2) Ezután gyúrjuk át és formázzunk 
belőle kifliket, vagy lapos kenyereket. 3) A sütő grillrácsára 
téve 200 °C-on, vagy szabad tűzön, nagy parázson negyed 
óra alatt elkészülnek.

Saslik
Így készül: 
1) Ízlés szerinti mennyiségű olívaolajjal, sóval, borssal, curryvel, fokhagymá-
val készítsünk páclevet, és tegyük bele a felkockázott húst. 2) Hagyjuk állni egy 
napig a hűtőben. Amikor kivesszük, negyedeljük fel a vöröshagymát és a para-
dicsomot, a cukkinit pedig vágjuk hasonló méretű kockákra. 3) A hozzáva-
lókat húzzuk a nyársakra, s tegyük vastag parázs fölé a grillen, vagy tepsibe 
fektetve süssük előmelegített sütőben közepes lángon. 4) Addig forgassuk 
őket, míg szép aranysárgára nem sülnek.

Hozzávalók: fél kg karaj, 5 fej vöröshagyma, 1 paradicsom, 1-2 bébicukkini, 
2 gerezd fokhagyma, curry, olívaolaj, só, bors.

Hozzávalók: fél kg liszt, 4 dl natúr 
joghurt, 3 dkg vaj, 1 cs. élesztő, só.

S&L-tipp: Ha fiatal 
állat húsát használjuk 
fel, nem kell sokáig 
pácolni, elég egy 
fél órát állni hagyni. 
Saslikot készíthetünk 
sertésből, marhából, 
szárnyasból is, 
bár eredetileg 
bárányhúsból szokás.

S&L-tipp: A házi 
bucinkat sonkával, 

virslivel, sajttal, 
párolt zöldségekkel 

is megtölthetjük. 
Ügyesen zárjuk össze 

a tésztát, hogy ne 
folyjon ki belőle 

a töltelék!

Kérje tetszőleges párosításban, 
most akciós, 1199 Ft/db áron!*

 Hagyjuk állni egy 
napig a hűtőben. Amikor kivesszük, negyedeljük fel a vöröshagymát és a para-

lókat húzzuk a nyársakra, s tegyük vastag parázs fölé a grillen, vagy tepsibe 
 Addig forgassuk 

VILÁGBAJNOK AJÁNLAT!

Ikon Rosé
2013

Etyeki Kúria 
White 2013

Lindeman’s 
Winemakers 
Release
Shiraz Cabernet 
Sauvignon 2012/2013

*Az akció 2014. 06. 01. – 08. 31-ig vagy a készlet erejéig 
tart, s minimum 2 db vásárlása esetén érvényes.
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Végre elérkezett a június: 
még nincs forróság, de 
már kellemes, hosszú 
nyárestéket tölthetünk 
meg a legjobb progra-
mokkal. Tippeket adunk 
hozzá, hol és mivel. 

Izgalmas világ a Tropicariumban
A Tropicarium fő látványossága a 6 darab hatalmas cápa, amik egy 11 méteres látvány-
alagútból tekinthetők meg. Simogatható ráják, szabadon repkedő madarak, lusta ali-
gátorok, egzotikus hüllők, kétéltűek, apró majmocskák és színpompás édes- és sósvízi 
halak ezrei csodálhatóak meg 3000 m2-en. Csütörtökönként 3 órakor látványos cápa-
etetést, gyermekeknek szülinapi programot, cégeknek családi napokat, különtermünk-
ben vállalati és magánrendezvényeket szerveznek. Egyedülálló búvárkodási lehető-
séget biztosítanak mindazoknak a látogatóknak, akik búvárengedéllyel rendelkeznek. 
Ha szeretnénk állatot örökbe fogadni, gondoskodni mondjuk egy cápáról, azt könnyen 
megtehetjük a Tropicariumban. Nyáron pedig folyamatos Tropi-zoo táborokban vehet-
nek részt a legkisebbek, ahol az ötnapos napközis elfoglaltság idején mindent megtud-
hatnak a hal- és a hüllőgondozók munkájáról. 
Részletek: www.tropicarium.hu. 

Újra nyár
Programok 
kezdődő kánikulára

túra

show

állatvilág

Top Gear az arénában
2014. július 1., Papp László Budapest Sportaréna

A Top Gear-t a világ legnagyobb színházi autós show-jává gyúr-
ták az alkotók, és turnéjuk keretében Budapestre is ellátogatnak. 
Az előadás szélvészként söpört már végig a világ legnagyobb aré-
náin, és a hazai közönség is a legújabb pirotechnikai trükkökre, 
a legjobb kaszkadőrökre, lélegzetelállító látványra és persze 
a legmenőbb verdákra számíthat. 
Jegyinfó: www.topgearlive.hu 

Ï
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A mozgás forrása Hévízen a HSB
A legújabb High-tech Sportok Bázisa Hévízen várja a természet és a különleges moz-

gásformák szerelmeseit. A formabontó segway egy olyan jármű, amely az emberi 
test mozgásaira alapozva irányítható, emellett teljesen környezetbarát közlekedési 

eszköz. A bázison egy speciálisan felépített pályán lehet az alapozó tréning nyúj-
totta kezdő ismereteket megszerezni, majd továbblépni egy izgalmas túra keretében. 

Egyedülálló újdonság a 100%-ban elektromos Renault Twizy, amely a legtesthezál-
lóbb városnéző alkalmatosság. Infó: www.hsb.hu

Ï

Ï
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fesztivál színház
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Hisham Matar: 
Egy eltűnés anatómiája
Animus

Az elűzött király minisztere feleségével és kisfiával 
Kairóban él. Az anya halála után megismerkednek 
Monával, akibe a kisfiú is beleszeret, de az apja veszi 
feleségül. A karácsonyi szünetet hármasban töltik 
Svájcban, amikor az apát ismeretlenek elhurcolják.

Vadregény 
– Into the woods
Előadások folyamatosan; 

Magyar Színház 

Ámulat, borzongás, könnyek és kaca-
gás – ezt ígéri a Vadregény, mely a 
kiskamasz korosztálytól felfelé min-
denkinek szól. 10–12 éves korunkra 

általában betéve tudjuk a Grimm-meséket, ám a vállalkozó kedvű kíván-
csiak most mégis bemerészkedhetnek az alkotókkal az erdőbe.

Budapest Bár
Húszezer éjszakás kaland
Az új Budapest Bár-album igazi tempós, tavaszi lemez 

szerelemmel és meglepetésekkel, melyek közül a leg-
fontosabb, hogy a produkció történetében elő-

ször a zenekar énekeseinek saját dalai is hallha-
tóak. A címadó szám – Húszezer éjszakás kaland 
– kifejezetten a Bár számára íródott. 2014-ben 
még több meglepetés várható a produkciótól: 

ősszel jön az album második fele.

Víz, Zene, Virágfesztivál
2014. június 27–29-ig, Tata
Idén többek között a Quimby, a Kft, a Ghymes, Demjén, a 
Mystery Gang ft. Péterfy Bori, a Hot Jazz Band és a Romano 
Drom koncertjeit élvezhetjük a Víz, Zene, Virág Fesztiválon. 
A Tatai Vár, az Esterházy-kastély és az Öreg-tó egyedülálló lát-
ványosságot nyújtó környezetében hat színpadon közel kétszáz 
produkció és programelem várja a család minden tagját.

Az új Budapest Bár-album igazi tempós, tavaszi lemez 
szerelemmel és meglepetésekkel, melyek közül a leg-

fontosabb, hogy a produkció történetében elő-
ször a zenekar énekeseinek saját dalai is hallha-
tóak. A címadó szám – Húszezer éjszakás kaland 
– kifejezetten a Bár számára íródott. 2014-ben 
még több meglepetés várható a produkciótól: 

ősszel jön az album második fele.

Hisham Matar: 
Egy eltűnés anatómiája
Animus

Az elűzött király minisztere feleségével és kisfiával 
Kairóban él. Az anya halála után megismerkednek 
Monával, akibe a kisfiú is beleszeret, de az apja veszi 
feleségül. A karácsonyi szünetet hármasban töltik 
Svájcban, amikor az apát ismeretlenek elhurcolják.

Fotók: Juhász Melinda, Dóka Attila

Street Food Show a MOL támogatásával
Június 7–9. között a budapesti Műegyetem rakparton Street 
Food Show-t rendeznek. A háromnapos gasztrofesztiválon sörkü-
lönlegességekkel és az utcai étkek széles választékával várják 
a vendégeket. Sőt lehetőség lesz ünnepélyes fogadalomtételre 
is a MOL boldogolaj fogadalom sátrában, ahol mindenki elhatá-
rozhatja, hogy soha többé nem önti a lefolyóba a sütőolajat.

kultúra

¿

¡

Populaire kisasszony
Rose Pamphyle özvegy apjával él, aki vidéki háziasszonynak szánja őt. Rose azonban másra 
vágyik. A városba utazik, ahol egy titkárnői állásra jelentkezik. Hamar kiderül, hogy Rose szörnyű 
titkárnő, de tehetsége van a gépíráshoz. Karizmatikus főnöke ráveszi, hogy induljon el a helyi gép-
íróversenyen. Ő lesz a lány edzője, Rose pedig a világ egyik leggyorsabb gépírónője. 

Ï
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horoszkóp

Ahogy az első nyári esték 
beköszöntenek az életünkbe, úgy 
fog szépen, fokozatosan feltöltődni 
energiával valamennyi jegy szülöttje. 
A jelszó: ki a szabadba! 

A feltöltődés 
                 hónapja

Kos
Március 21. – április 20.

Közelebb került hosszú távú céljaihoz, ami energiával tölti fel 
önt. Még az sem kizárt, hogy a szabadságos terveit a következő 
hónapra halasztja és minden erejét a munkájára koncentrálja. 
Valaki egy remek tanácsot fog adni, amit érdemes megfogadni.

Bika
Április 21. – május 20.

Igaz, utazni leginkább a nyár közepén szokott, de egy váratlan 
esemény idén hamarabb is meghozhatja a kedvét. Ön ugyan föl-
dies jegy lévén szívesebben töltődne vízparton vagy hegyvidéken, 
de lehet, hogy most egészen másfelé viszi majd a szerencséje. 

Ikrek
Május 21. – június 21.

Ne féljen valami új dologba belekezdeni, még akkor sem, 
ha ezért sokan különcnek vagy csodabogárnak tartják önt. 
Június első felének kulcsszava a bátorság lesz. Az elért 
eredmény inkább erkölcsi siker lesz, de önnek most épp 
erre van a legnagyobb szüksége.

Rák
Június 22. – július 22.

Lehetőleg ne bonyolódjon vitába senkivel, és ne bosz-
szankodjon, ha valaki másképp gondol bizonyos dolgokat, 
mint ön. A hónap közepén kicsit jobban előtérbe kerülnek 
emberi kapcsolatai. Felbukkan vagy egy távoli rokon vagy 
egy régi iskolatárs, aki friss színt hoz a nyárba. 

Oroszlán 
Július 23. – augusztus 23.

A nyár dolgos napokkal köszönt be, de ez a lehető leg-
jobbat hozza ki önből. Ha üzlettel foglalkozik, vállalko-
zása csúcsformában lesz. Azt azonban egyetlen percig se 
felejtse el, hogy a pénz energia, tehát akkor lesz belőle 
bőséggel, ha merjük mozgatni. 

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 22.

Ha az előző hónapokban kicsit túl sok volt a munkája, akkor 
most nagyon is elérkezett az ideje, hogy pihenjen. Különösen 
június első fele ígérkezik laza időszaknak az ön számára, jól érzi 
magát az „itt és most”-ban, és csak a pillanatnak fog örülni.

Mérleg
Szeptember 23. – október 22.

Most leginkább arra lesz szüksége, hogy nyu-
galmat találjon a hétköznapokban. Ezt többé-
kevésbé sikerül is megteremtenie. Június máso-
dik hetében töltsön pár napot egyedül, érdekes 
új tulajdonságokat fog önmagában felfedezni.

Skorpió
Október 23. – november 22.

A korábbi időszak üzleti törekvései most kez-
denek el beérni. Nem is csoda tehát, ha most 
nagyobb erővel koncentrál a karrierjére. 
A Skorpió hölgyek számára nagy feladatot 
jelent összeegyeztetni a munkát és a családot, 
de helyt fognak állni mind a kettőben. 

Nyilas
November 23. – december 22.

Ha valaki nagyon makacs módon akarja önt 
meggyőzni az igazáról, ne hagyja magát befo-
lyásolni. Merjen önmaga lenni! A legtöbb Nyilas 
szülött számára ez nem jelent problémát, most 
mégis különleges sikerélménnyel tölti el, ha ezt 
környezete is elismeri.

Bak
December 23. – január 20.

Ahogy a nyár első napsugarai megérintik a lelkét, 
sokkal könnyebben fogja kimutatni az érzéseit, 
mint bármikor korábban. Ön is meg fog lepődni, 
hogy milyen kellemes meglepetésekben lesz 
része ezáltal. Minél több szeretetet sugároz ki 
magából, annál többet fog ön is kapni. 

Vízöntő
Január 21. – február 19.

Merjen valami nagyot álmodni! Ez pedig bár-
milyen életterületen lehetséges, amiben sikert 
akar elérni. Egy vidám barát ön mellé áll, és 
együtt ismét képesek lesznek hinni abban, 
hogy nincs lehetetlen.

Halak
Február 20. – március 20.

Leginkább a barátokkal és a rokonokkal sze-
retne minél több időt eltölteni, és ennek semmi 
akadálya sem lesz. Különösen a hétvégék 
teremtenek jó alkalmakat meghitt programok 
szervezéséhez. 

Angelina 
Jolie
1975. 6. 4.

Liam 
Neeson
1952. 6. 7.

Johnny 
Depp
1963. 6. 9.

Lovasi 
András
1967. 6. 20.
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rejtvény

A megfejtést 2014. június 31-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). 
Előző rejtvényünk megfejtése: Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette az anyát. A júniusi keresztrejtvény megfejtői között 5 darab páros belépőt 
sorsolunk ki a budapesti Tropicariumba (www.tropicarium.hu.). Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Bálint Magdolna – Pécs; 
Haracska Gyuláné – Sárisáp; Szabó Tibor – Hajdúszoboszló; Marthy Jánosné – Pécs; Tóth Károlyné – Sellye. Gratulálunk!






