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Azt észrevették már, hogy a motorosok mindig köszönnek egymásnak? És azt, hogy ha a
leállósávban áll egy motoros, rögtön többen is
megállnak mellette, hogy segítsenek? – ezek
a jelenetek mindig elvarázsoltak. Mert én, amikor autót vezetek vagy kerékpárt hajtok, soha
nem szoktam köszönni a szembejövő, hasonló
közlekedési módot választónak. És szégyellem
magam, de a lerobbant autósnak is csak nagy
ritkán állok meg.
A motorosok azonban mások. Mintha egy titkos társaság vagy szövetség tagjai lennének,
ahol a köszönés és a segítségnyújtás olyan
rítusok, amelyekkel az összetartozásukat fejezik ki. Rítusok pedig csak az igazi közösségeket jellemzik. Ez az elképesztő közösségi
erő, ez a motoroslélekbe tetovált segítőszándék volt az, ami lenyűgözött és odáig vezetett
minket, hogy örömmel karoljuk fel a Motoros
Family-kezdeményezést.
Hogy miben is áll ez az erő, arról két címlapszereplőnkkel, az idén tavasszal indult MOL
Motoros Family nagyköveteivel beszélgettünk,
akik nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint
hogy hazánk jó félmilliós motorosközönségét
egyetlen hatalmas családdá kovácsolják össze.
Egy segítőkész, óriási családdá, amelynek tagjai robognak, ha baj van, ha pedig nincs, akkor
csak együtt vannak, mint egy jó kis közösség.
Akár motoros, akár nem a kedves olvasó, friss
számunkkal kellemes júliust kívánunk!
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Szemetek
Keletre
vessétek!
➜ a stílusos
●
➜ az újonc
●
➜ a villamos
●
➜ az apróság
●
➜ a futurisztikus
●

Az autóipar a nagy szalonok, kiállítások és
fesztiválok csendes pihenőjében is dübörög, noha
a nyári újdonságok közül nem mindet hozzák
mifelénk. Ennek ellenére vagy éppen ezért érdemes
körülnézni, például Ázsiában.

A jó és a rossz

Terjeszkedik az Inﬁniti
A Nissan luxusmárkája az idei évtől
modelloffenzívát indít az európai prémiumautó-piacon. Ennek legfontosabb
modellje a kompakt kategóriába
érkező Q30-as lesz, ám erre még
várni kell. Addig is olasz designerek kezébe adták a QX50-es és
QX70-es szabadidő-autóik ráncfelvarrott kiviteleit, aminek a brutális Poltrona Frau sorozat lett az
eredménye. Az exkluzív bőrkárpitokra specializálódott, tradicionális manufaktúra elképzelései
szerint a hibrid QX50-es a „jó”,
a QX70-es pedig a „gonosz”.

A legfrissebb kínai

Érkezik a Junpai
Kínában dübörög a helyi autógyártás és -piac,
érdemes tehát fél szemünket mindig rajtuk tartanunk – a fejlődés ugyanis rohamos. Az egyik
legnagyobb helyi konzorcium, a First Automobile
Works ebben a hónapban rukkol elő új márkájával, a Junpaijal, aminek a Xiali megszüntetésével
csinálnak helyet. Az új név nem véletlen, a gyártó
ezentúl más minőségi ligában kíván játszani.
Az autók orrán továbbra is a FAW jelvénye
díszeleg majd, és a tervek szerint a Junpai
modellek 2014 utolsó negyedévétől lesznek
megvásárolhatók.
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autós-motoros hírek
Itt a megoldás?

Sokat vállal a konnektoros Outlander
A Mitsubishi az év első felében kezdte meg konnektoros hibrid változatának
ér tékesítését, melyet PHEV névre kereszteltek. Bár az elképzelés nem új a három
gyémánt márkájától, addig-addig csiszolgatták összkerékhajtású ékkövüket, amíg
– állításuk szerint – annak károsanyag-kibocsátása egy elektromos autóét,
hatótávolsága pedig egy hagyományos benzinesét érte el. Sőt a terepjáró-képességre is hangsúlyt fektettek, a modell abban is hozza
egy átlagos SUV tudását. Az Outlander PHEV-ben három motor
található, egy kétliteres benzines, továbbá mindkét tengelyen egy-egy 60 kW teljesítményű villanymotor.

Ez kell Indiának?

Gázzal tesztelik a Suzukit

KISHÍREK

Indiában gázzal és gázolajjal hajtott kivitelben tesztelik a Suzuki apró újdonságát, a nemrég bemutatott
Celeriót. A Green CNG kiegészítő jelzéssel ellátott földgázos változat nagy hátránya, hogy a plusztartály miatt gyakorlatilag eltűnik a modell egyébként
sem tágas csomagtere. A háromhengeres benzinmotor 68 lóereje és 90 Nm-es nyomatéka gázüzemre
kapcsolva 59 lóerő, illetve 78 Nm lesz, miközben 3,14
kilogrammot fogyaszt 100 kilométerenként. Emellett
kéthengeres, 792 köbcentis turbódízellel is tesztelik a
Celeriót Indiában, ahol igény van a kis motorral hajtott
kisautókra, természetesen nyomott áron.

Földgázos buszok Bakunak

Az Iveco Bus vállalat 151 darab magas
komfortfokozatú, sűrített földgázzal üzemelő autóbuszt szállít Azerbajdzsán fővárosába, Bakuba. A Ceralis Neo elnevezésű járműveket BRT, azaz a forgalomtól
elkülönített pályán történő közlekedésre
fejlesztették. A buszok hajtása nem véletlen, ugyanis Azerbajdzsán a világ egyik
legjelentősebb gázkitermelő országa.

Turbótlan Hyundai-ok

A Hyundai Genesis Coupe jelenleg még
kapható négyhengeres, kétliteres turbómotorral, ám 2015-től a cég végleg
megválna a feltöltős erőforrásoktól.
A Hyundai hivatalos álláspontja szerint
ezzel a lépéssel kívánják feljebb pozicionálni a sportkupét. Sőt két éven belül
le is váltják a Genesis Coupét: a HND-9
tanulmányon alapuló modellre.

Megvernék az Audit
Önjáró villanyautó

Biztató az autonóm Leaf
A Nissan időt, energiát és pénzt nem sajnálva kísérletezik az önmagukat
vezető autókkal – és el is érkeztek a siker kapujába. Az önvezető Leaf már fél
éve fut Japán útjain éles tesztüzemben, és most eljutottak vele oda, hogy az
eredetileg tervezett 2020-as piaci bevezetés akár két évvel korábban is megtörténhet. A Renault–Nissan konszern vezetője, Carlos Ghosn szerint jelenleg a forgalomba helyezés körülményei jelentenek kihívást, azon belül is a
jogi környezet: kinek a hibája, ha az önvezető autó baleset részese lesz?
Elsőként Japánban, az USA-ban
és Franciaországban tervezik az autonóm
Nissan Leaf
bevezetését.

A Le Mans-i 24 órás verseny első helyét
célozták meg a Nissannál a GT-R LM
Nismo nevű brutalitásukkal, amelynek
az utcai GT-R-hez alig lesz köze. A legendás verseny csúcskategóriájában évek
óta az Audi tarol, ennek vetne véget a
Nissan a 2015-ös szezonban. Nem lesz
könnyű dolguk, ugyanis a Porsche is
beszáll a megmérettetésbe, ami akár
házon belüli feszültségeket is okozhat a
VW-konszernnél.

Több millió kocsit
zúznak be Kínában

A népes országban egyre nagyobb gondot okoz a környezetszennyezés, aminek az autók számának rohamos
növekedése is oka. A páros/páratlan
rendszámok tilalma mit sem ér, ezért
a kormány közbelépett: még az idén
5,33 millió régi, karburátoros autót zúznak be. A tulajdonosok pénzt kapnak
cserébe, és az öntödék is értékes nyersanyaghoz jutnak ezáltal.
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Szóljon

Danics Dóra
és az Opel Mokka

hangosan!

Az aktív életmódot folytató városi fiataloknak szól
elsősorban az Opel Mokka, a tetszetős és praktikus német
SUV így tökéletesen illik Danics Dóra egyéniségéhez is.
Ahogy Danics Dóra a 2013-as X-Faktor megnyerésével berobbant a magyar könnyűzenei életbe, úgy
kezdte meg hódító útját pár hónappal korábban egy
hasonlóan megnyerő jelenség, az Opel Mokka városi
SUV. A két sikertörténet pedig immár összekapcsolódott, hiszen Dóra a győzelméért jutalmul kapott német
autóval furikázik próbákra, fellépésekre vagy éppen
fotózásokra.
„Május óta van jogosítványom, és a Mokka jó társ
ahhoz, hogy belejöjjek a vezetésbe – mesélt a kezdeti élményekről a zenés tehetségkutató első női győztese. – A magas üléshelyzet miatt nagyon jó a kilátás
belőle, a parkolóradar pedig pontos visszajelzéseket
ad, ami nagy segítség, mivel a társasház mélygarázsában egy olyan helyet kaptam, ahová csak bonyolult
manőverek után lehet beállni”.
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Aktív életmódhoz
Danics Dóra és az Opel Mokka kapcsolata nem véletlenül alakult ilyen jól, hiszen az Opel leginkább a fiatalok felé akart nyitni, amikor bő másfél évvel ezelőtt
megjelent a kiskategóriás szabadidő-autók piacán.
A magasított építésű autó designja lendületesen viszi
tovább a márka aktuális formanyelvezetét, a mindöszsze 0,36 cv-s légellenállási együttható pedig sokkal
jobb, mint a kategóriaátlag: ennek eredménye az igen
kedvező fogyasztás. A belső tér igényes és jól felszerelhető, a komfortérzethez pedig a jól hangolt futómű
is hozzájárul. „Nagyon bejön a design, főleg a frontrész tetszik: a lámpák formái és a motorháztető íve.
A műszerfal is jól néz ki, könnyen átlátható és minden ott van, ahol automatikusan keresném” – mondta
Danics Dóra a Mokkáról, amely városban és azon kívül
is jól szolgálja az aktív életmódot folytató fiatalokat.
Az akár 1372 literesig bővíthető csomagtér a
magas építés és a rövid motorház miatt remekül

Smink: Schlovikcsó Katalin; haj: Balogh Sándor / Hajas szalon ; styling: Sugarbird

én és az autóm

én és az autóm

Nagyon bejön a design, főleg
a frontrész tetszik: a lámpák
formái és a motorháztető íve.

kihasználható: a teljes rakodási hossz 1530 mm, míg a
magasság 898 mm. A hátsó ülések mögötti praktikus
kalaptartó akár 40 kilót is elbír, de ha éppen nincs rá szükség, ügyesen és egyszerűen lehajtható a hátsó ülések mögé.
A praktikumot szolgálja a hátsó lökhárítóból kihúzható FlexFix
kerékpártartó, illetve a tetőlécek is. „A belső teret kifejezetten
tágasnak érzem, 4-5-en is utaztunk már az autóval, és akkor
is kényelmes volt. A csomagtér is nagynak tűnik, bár ennek a
legfőbb próbája a nyaralás lesz, mert azt is ezzel az autóval
tervezem” – tette hozzá az énekesnő.

Gazdag felszereltség
A Mokkához három motor választható: az 1.6 literes szívó
benzinmotor 115, az 1.4-es turbós egység pedig 140 lóerőt
ad le, míg az 1.7 CDTI dízelerőforrás legnagyobb teljesítménye 130 lóerő. Mindegyik típushoz társítható start-stop
automatika is. Az autó Magyarországon három verzióban
(Selection, Enjoy, Cosmo) kapható: az alapáras menetstabilizátor tartalmazza az emelkedőn való elindulást és a lejtőn leereszkedést segítő rendszert is. Szintén alaptartozék
a sebességfüggő szervokormány, a sebességtartó automatika és a légkondicionáló, opcionálisan pedig az AFL+ bixenon
fényszóró és távfény-asszisztens is elérhető, valamint olyan
asszisztensrendszerek, mint a jelzőtábla-figyelő, a sávelhagyásjelző, a követésitávolság-jelző és a ráfutásra figyelmeztető technológia.

Opel Mokka

Intelligens összkerékhajtás
A Mokka alapesetben fronthajtású, de a két erősebb motorhoz összkerékhajtás is rendelhető.
Az ABS-szel és a menetstabilizátorral összhangban működő intelligens szerkezet a jármű helyzetétől és az útviszonyoktól függően automatikusan
és valós időben osztja el az első és hátsó tengely
nyomatékarányát. Normál körülmények között,
a takarékosság érdekében, csak az első kerekek hajtanak, szükség esetén viszont a nyomaték
akár 50 százaléka jut a hátsó tengelyre, így gondoskodva a maximális tapadásról és stabilitásról.

Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tengelytáv:
Csomagtér:
Motorválaszték:
Teljesítményszint:
Átlagfogyasztás:
Alapár:

4278 mm
1774 mm
1657 mm
2555 mm
356/1372 l
2 benzines, 1 dízel
115-140 LE
4,5-6,7 l/100 km
4 349 000 Ft-tól
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Gold 5W–30

„Az automata világítást igazán kedvelem, mert el tudom képzelni, hogy amúgy elfelejteném felkapcsolni a fényszórókat
– jelezte mosolyogva Dóra, hogy a gazdag felszereltségből
mi fogta meg először. – Leginkább azonban azt értékelem,
hogy tisztán szól az audiorendszer, ez nekem nagyon fontos.
Tudom, hogy kezdő vezetőként nem igazán szabadna, de nem
állom meg, hogy ne tekerjem fel a zenét, és ne énekeljem
végig az utat, bárhova megyek.”
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útitárs

Koccanások
Mi a teendő közúti baleset esetén?
Mikor kell rendőrt hívni, milyen dokumentumokat
kell kitölteni, mikor kell jelentkezni a biztosítónál?
A legjobb megfontoltan és szabályosan közlekedve
elkerülni a közúti baleseteket, de ha megtörténik
a baj, számos fontos dologra kell odafigyelni.

eljárás indul, melynek pénzbüntetés lehet a vége.
Hívjunk rendőrt akkor is, ha külföldi, vagy közüzemi
feladatokat ellátó járművel (pl. BKV-, Volán-autóbusz)
karamboloztunk. Ha nem kérünk rendőri helyszínelést,
próbáljunk félreállni az autókkal, hogy ne zavarjuk a forgalmat. Ha van nálunk fényképezőgép, vagy a mobiltelefonunk kamerás, a félreállás előtt készítsünk néhány
felvételt a baleset helyszínéről.
A törvény értelmében a baleset részesei a helyszínen
kötelesek átadni egymásnak a személy-, gépjárműés a biztosítási szerződés azonosításához szükséges
adatokat, valamint a baleset lényeges körülményeire
vonatkozó információkat.
Autós túra a tengerpartra, utazás a Balatonhoz, araszolgatás a péntek délutáni dugóban – a kánikula és a vele járó fáradékonyság
miatt még jobban megnő a balesetek és a koccanások kockázata.
Abban az esetben, ha megtörténik a baj, próbáljunk meg higgadtak
és nyugodtak maradni, mert ilyenkor a másik fél is hasonlóan zaklatott állapotban lehet, ami felesleges konfliktushelyzetet teremthet.
Megsérült valaki? Az első és a legfontosabb erről meggyőződni.
Ha igen, akkor kötelezően rendőrt és mentőt kell hívni – a kiérkezésükig próbáljunk meg segíteni a sérült személyen, és kérjük mások
segítségét is. Ilyen esetben a baleseti helyszínt változatlan állapotban kell hagyni, még akkor is, ha a járművek akadályozzák a
forgalmat.
Ha nem történt sérülés és meg tudunk egyezni a felelősség kérdésében, akkor már nem érdemes rendőrt hívni. Ha azonban véleményünk eltér, mindenképpen szükséges a hatóság értesítése; ez esetben mindkét érintettnek kötelessége megvárni a rendőr helyszínre
érkezését, s számítsunk rá: a vétkes sofőr ellen ilyenkor hivatalból
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Ha nem hívunk rendőrt…
…a helyszíneléshez, a biztosítási kárrendezéshez
kötelező a kék-sárga baleseti bejelentő űrlap kitöltése, amelyikből az egyik példányt tartsuk meg. Ezt
bármely biztosítótól ingyenesen megkaphatjuk, ezért
jó, ha mindig van egy nálunk az autóban. Ennek kitöltésénél nagyon figyeljünk oda, pontosan rögzítsük
a baleseti körülményeket, a gépjárművek helyzetét,
ügyeljünk a kért egyezményes jelzéseket használó
helyszínrajzra, és egyértelműen jelöljük meg a balesetért felelős személyt, hogy aztán később ebből
ne legyen vita a biztosítónál. A bejelentő űrlap egész
Európában egységes, csupán a használt nyelvekben
térnek el egymástól, így külföldi balesetek esetében
is használható. A bejelentőlappal mind a károsultnak,
mind a károkozónak jelentkeznie kell a saját biztosítójánál: utóbbi személynek 5, míg a károsultnak
30 nap áll a rendelkezésére.

címlapsztori

„A család lényege,
hogy segítünk egymáson”
Ha egy jótékony célú kezdeményezés alig három hónap alatt négyezer
embert össze tud gyűjteni, ráadásul az ország minden tájáról, arról
nyugodtan kijelenthetjük: sikeres vállalkozás. A március közepe óta
létező MOL Motoros Family ilyen. A kezdeményezés egyik nagykövetével,
Polyák Lillával és az ötletgazdával, Kárász Róberttel beszélgettünk.

MOL MOTOROS FAMILY
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Motorosnak, autósnak egyaránt
figyelnie kell a környezetére, ez nem lehet
egyoldalú. Meg kell látni, hogy mások
is közlekednek az utakon...
Polyák Lilla

Stílus&Lendület: Mielőtt elkezdtek aktívan motorozni, volt bármiféle sztereotípiájuk a „motorosokkal”
kapcsolatban?
Kárász Róbert: Nekem csak pozitív előítéleteim voltak. Ebben nagy szerepet játszott kamaszkorom
kedvenc filmje, a Szelíd motorosok. A szüleim nem
engedték, hogy saját motorom legyen, de szerencsére a barátaim közül sokaknak volt Simpsonja vagy
Babettája, így az övéket kölcsön tudtam kérni.
Polyák Lilla: Nekem semmilyen averzióm nem volt,
bár az én szüleim is belém ültették, hogy ez veszélyes
műfaj. Olyannyira, hogy úgy gondoltam, én soha nem
fogok motorra ülni – úgy voltam vele, hogy ezt csinálja
más. Azt hiszem, a mai napig meglennék motor nélkül, ha Zsolt (Homonnay Zsolt színművész, Lilla férje)
nem vág bele hét-nyolc évvel ezelőtt, és nem ültet fel
maga mögé.
S&L.: A motorozással való barátkozás után a következő mérföldkő ugye a saját motor.
K. R.: Relatíve kezdő motorosnak tartom magam,
hiszen három-négy évvel ezelőtt vettem életem első
saját kétkerekűjét. Hajlamos vagyok a késésre, így
egy idő után elkezdtem azt a közlekedési formát
keresni, amit szeretek, s amivel időt és akár pénzt is
spórolhatok. Nem tagadom, mindig is vonzott a motoros életérzés, így lettem robogótulajdonos. Ezzel
egyébként némileg ki is lógok a Motors Family nagykövetei közül, mert ugyan megvan a jogosítványom
nagyobb motorra is, mégis én vagyok az egyetlen, aki
robogóval közlekedik. A városban nincs szükségem
nagyobb járgányra, amikor azonban hosszabb kirándulásokra készülünk, gyakran eljátszom a gondolattal, hogy a kis Piaggionak lesz egy nagytestvére is.
P. L.: Két éve motorozom, a gépemet használtan vettem. Amikor megvásároltam, persze volt elképzelésem arról, hogy mire szeretném majd használni, de
a legfontosabb szempont az volt, hogy melyik tetszik
igazán. Később kiderült, hogy nem felel meg tökéletesen az elvárásaimnak, ezért bár szeretem, elképzelhető, hogy a közeljövőben le fogom cserélni.
S&L.: Hiszen az igazi Szelíd motorosok-érzést nem a
robogóján találja meg az ember…
K. R.: Ez részben igaz, részben nem. Tény és való,
hogy a városban több a veszélyforrás, és a természet
szépségeiben sem igazán lehet gyönyörködni, de számomra az is visszaadja a Szelíd motorosok-érzést, ha

A nagykövetek augusztusban a Ments Életet
Alapítvánnyal közösen véradást szerveznek,
így segítve az állandó donorhiánnyal küzdő
Országos Vérellátót

felfedezhetem a városban rejtőző apró részleteket,
amelyek korábban fel sem tűntek. Ráadásul nekem
Budapesten is megvan az a fajta szabadságélményem, ami az országúton el szokott fogni, szóval nincs
hiányérzetem.
P. L.: A városi motorozás számomra kevésbé élvezetes. Az biztos, hogy a célomhoz könnyebben eljutok
motoron, mint autóval, de nekem a klasszikus szabadságérzést csak a városon kívüli motorozás képes
megadni. Azt viszont nagyon élvezem.
S&L.: Mi a tapasztalatuk, az autósok mennyire figyelnek oda a motorral közlekedőkre?
P. L.: Az a véleményem, hogy motorosnak, autósnak egyaránt figyelnie kell a környezetére, ez nem
lehet egyoldalú. Meg kell látni, hogy mások is közlekednek az utakon, és a biztonságos közlekedés érdekében mindenkinek be kell tartania a szabályokat
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– ezen a téren még van hová fejlődnünk. Saját magamon tapasztalom, hogy mióta motorozom, autósként
is sokkal jobban figyelek a motorosokra.
S&L.: Merészen motoroznak egyébként?
K. R.: Én eléggé magabiztosnak tartom magam. Az
oktatóm is azt tanította, hogy bármit csinálok a forgalomban, azt tegyem határozottan. Ez persze nem
keverendő össze a szeleburdisággal vagy a vagánykodással. Fontos, hogy jelezzük a közlekedés többi szereplője számára, milyen szándékunk van a haladást
illetően. Saját tapasztalatom, hogy azok, akik mielőtt
motorozni tanultak volna, autóra már megszerezték
a jogosítványt, helyzeti előnyt élveznek. Ezek a motorosok könnyebben ki tudják számítani autós társaik
következő lépését. Váratlan helyzetek ettől persze
még adódhatnak, mindig észnél kell lennünk.

A célunk az, hogy minél többen
csatlakozzanak a MOL Motoros Familyhez,
függetlenül attól, hogy milyen típusú
motoron ülnek.
Kárász Róbert
P. L.: Én nagyon óvatos motoros vagyok. Ez azért
érdekes, mert autót viszont elég dinamikusan vezetek, szeretem a magas fordulatszámú, nagy sebességű kocsikat, de motoron még nem tudom ennyire
a saját vezetési stílusomat érvényesíteni.
S&L.: Mikor, illetve mivel kezdődött a MOL Motoros
program, aminek kapcsán most mi is beszélgetünk?
K. R.: A tavalyi dunai árvíznél jutott eszembe, hogy
milyen jó lenne, ha a motorosok, robogósok nagy létszámú, összetartó közösségét jó ügyek mellé tudnánk
állítani. Egy ilyen szerveződést pedig nevezzünk családnak, hiszen a család az a legalapvetőbb közösség,
ahol a tagok ott segítenek egymásnak, ahol csak tudnak. Így jött létre a Motoros Family. Eszembe jutott,
hogy a mozgalomnak legyenek nagykövetei is, akik
olyan közismert, népszerű, szerethető emberek – nyilván nem magamra gondoltam (nevet) – akik motorral
közlekednek, és mellesleg hajlandóak a nevüket adni
ehhez az egészhez.
P. L.: Engem tavasszal kerestek meg, és nem is volt
kérdés, hogy igent mondok a felkérésre, ahogy a többiek is szinte azonnal elvállalták ezt a fajta nagykövetséget. Számomra az a legjobb ebben az egészben,
hogy úgy tudjuk hallatni a hangunkat, hogy annak
értelme is van, és nem öncélú. Hogy olyan helyeken
tudunk megjelenni, ahol valóban szükség van a segítségünkre. Bízom benne, hogy ez egy hosszú távú
együttműködés lesz.
S&L.: Mi volt Motoros Family első projektje?
K. R.: Az első komoly projekt az volt, hogy megtaláljuk
a megfelelő partnert a program elindításához. Hamar
beugrott, hogy a MOL Magyarország lehet az a cég,
amely képes felkarolni a kezdeményezést.
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A MOL Motoros Family nagykövetei (fentről, balról jobbra):
Kárász Róbert televíziós műsorvezető, Mező Misi,
a Magna Cum Laude zenekar énekese, Harsányi Levente
műsorvezető, Kovács Áron műsorvezető, Polyák Lilla
énekes-színész

Ezért kerestem meg őket, s némi osztás-szorzás után
úgy döntöttünk, belevágunk – ez év március 18-án
pedig meg is alakult a MOL Motoros Family. Annak
egyébként nagyon örülök, hogy noha ez a kezdeményezés még éppen csak három hónapos, máris több
mint négyezer tagja van, ami azt bizonyítja, hogy az a
szándék, aminek jegyében ezt a programot elindítottuk, másokban is megvan.
S&L.: Ez a négyezer fő körülbelül mekkora hányada a
magyar motorostársadalomnak?
K. R.: Erre csak becslések vannak, de öt-hatszázezerre tehető a számuk. Hangsúlyozom, ez egy
becsült érték, a célunk pedig az, hogy közülük minél
többen csatlakozzanak a MOL Motoros Familyhez,
függetlenül attól, hogy milyen típusú motoron ülnek.

címlapsztori

S&L.: Mindketten említették a szülői tiltást a motorozástól. Szülőként, hogy viszonyulnak ehhez a
kérdéshez?
K. R.: Úgy gondolom, hogy minden, amit nem a négy
fal között, egy kanapén ülve teszünk, veszélyes lehet.
Szerintem, ha az ember beszélget a gyerekével a
motorozásról, esetleg be is vonja abba, akkor nem
lehet gond, egyszerűen azért, mert így elsajátít egy jó
mintát.
P. L.: Én például kifejezetten örülök neki, hogy Zsolt a
nagyobbik fiunkat, akinek már leér a lába, tehát utazhat motoron, el szokta vinni motorral az iskolába.
Egyrészt azért, mert ez élmény a gyereknek, másrészt
meg a Robi által is említett minta miatt. Mert megtapasztalja, hogy apa vigyáz rá, hogy odafigyelve közlekedik és így tovább. Sokkal veszélyesebbnek tartom azt, amikor egy tizenhét-tizennyolc éves gyerek
minden rutin híján felül egy motorra és száguldozni
kezd, mert a motoroskultúrának még a szikrájával
sem találkozott korábban. Azt például határozottan
támogatnám, hogy motorra csak azután ülhessen fel
valaki, ha autós jogosítványt szerzett. Annál ez azért
veszélyesebb műfaj, hogy tizennégy éves, minden
szempontból éretlen gyerekek csinálhassák.

S&L.: A MOL Motoros Familynek nemrég volt egy rendezvénye, ahol egy rutinpályán kellett végigmenni.
Mennyire szembesültek azzal, hogy jórészt már megszokásból közlekednek, és nincsenek felkészülve a
váratlanabb szituációkra?
K. R.: Annyira, hogy a 20–30 éve motorozó résztvevők jelezték, hogy szeretnék, ha megismételnénk a
Biztonságos Közlekedés Napját, mert a napi szintű
beidegződések nem mindig egyeznek azzal, amit az
éles szituációk megkövetelnek tőlünk.
P. L.: Nagyon sok a rossz beidegződés. Hiába a rengeteg megtett kilométer, lehet, hogy hátrányból kell
indulniuk, mert annyi hibás megszokásuk van, és teljesen rosszul gondolkodnak arról, hogyan is lehet egy
ilyen géppel bánni. Egyébként, ha már beszéltünk
arról, hogy én a férjemmel kezdtem motorozni, az
ilyen rutinpályákon vannak direkt olyan gyakorlatok,
amelyekkel a páros motorozást lehet gyakorolni. Amit
már csak azért is hasznosnak tartok, mert ez a motorozáson belül is egy külön kategória, amit ugyanúgy
tanulni kell mind a sofőrnek, mind az utasnak.
S&L.: A mindennapi elfoglaltságaik mellett mennyi
idő jut „élménymotorozásra”?
K. R.: Összességében körülbelül az év nyolc hónapjában közlekedem motorral, vagyis elég sűrűn használom a gépet. Az nyilván más kérdés, hogy kirándulni vagy hosszabb utakra milyen sűrűn jut el vele az
ember…
P. L.: Nem elég, sajnos. Az én esetemben ráadásul az
időjárás is nagyban befolyásolja a motorozásra fordítható időt. Énekesnőként vigyáznom kell a hangomra,
ezért csak akkor kezdődhet a motorozás, amikor
már jó idő van. Arról nem is beszélve, hogy sokszor
a munka vagy a gyerekek miatt nem is választhatom a motort, hanem kénytelen vagyok autóba ülni.
Épp ezért, amikor van egy kis szabadidőnk, rövid túrákat iktatunk be, hogy élvezhessük a hobbimotorozást, és ne csak egy személyszállító eszköz legyen az
életünkben.
Kormos Lili

A jótékony motorosok újjá
varázsolták egy óvoda játszóterét
A minden hónapban újabb ügyért robogó MOL
Motoros Family tagjai ezúttal úgy döntöttek, felkerekednek, és egy csapat ovis örömére felújítják a
dömösi Szivárvány Óvoda játszóterét. A nagykövetek, Mező Misi, Harsányi Levente és Kárász Róbert
álltak a csapat élére, és újították fel a játszóteret.
Volt munka bőven, a közel negyed évszázadot megélt játékokra igencsak ráfért a frissítés. Mindössze
tíz eszközt találtak a játszótéren a motorosok, azok is
elavultak, rozsdásak, esetenként veszélyesek voltak.
Ezek az európai uniós szabványoknak megfelelően
új külsőt kaptak, így a gyerekek már sokkal szebb és
vidámabb környezetben játszhatnak.
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MOL-hírek

Fókuszban
a tudomány

Díjazzuk
a tehetséget!
Sportos híresség
Ónodi Eszter felvette
a nyúlcipőt
Az Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete
nemcsak színészi teljesítményével, de egészséges
életmódjával is jó példát mutat a jövő nemzedéke
számára. A színésznő legutóbbi filmje, az Aglaja
óta még inkább odafigyel, hogy helyet és időt
biztosítson a mozgásnak az életében. A sportos
életmód megfelelő fenntartásához rengeteg hasznos tanácsot kapott a MOL Tehetségtámogató
Program fiatal triatlonista tehetségétől,
Pap Dávidtól, akivel a margitszigeti futópályán is
együtt edzett, így
később akár egy
amatőr futóversenyen is részt vehet.

Életmentő pontok
12 MOL- és 6 INA-kúton is található defibrillátor
A hirtelen szívhalált hazánkban a vezető halálokok között tartják számon, naponta 70 (!) honfitársunk veszti életét ily módon. Sajnos az
éppen úton lévő vagy a töltőállomásokon megforduló nagyszámú vásárló
esetében is előfordulhatnak tragikus események, de sok ember élete
megmenthető, ha kéznél van a segítség. Ezért döntött úgy a MOL, hogy
a meglévő, hazai 12 kúton található félautomata defibrillátor mellett
további hat INA-kúton is elhelyez Powerheart AED típusú, egyszerűsített
használatú készüléket. A defibrillátort gyakorlat nélkül is biztonsággal
használhatjuk – magyar nyelvű hangutasításokkal vezeti végig a felhasználót az életmentés folyamatán, és a teljes készülék működtetéséhez
mindössze egy gombot kell kezelni. Ha pedig mégis értő kezekre lenne
szükségünk a használat során, a kúton dolgozó, az eszközt illetően kioktatott kollégák segítenek.

Defibrillátorral felszerelt magyarországi kutak:
M1 (22 km) I., II.; M1 Mosonmagyaróvár I., II.; M7 Velence I., II.;
M7 Balatonlelle I., II.; M5 Kecskemét I., II.; M3 Hatvan I., II.

Horvátországi INA-kutak:
FS Vukova Gorica, Jakovlje (kelet), Novi Marof (nyugat),
Zir (nyugat), Spačva Lubanj, Bačva (dél).

MOL-hírek

Lendületben
az Új Európa Alapítvány
Több mint 30 millió forint fiatal
tehetségek támogatására
Lezárult a 2014. évi MOL Tehetségtámogató Program Sport pályázata: összesen 128 fiatal sportoló nyerte el az Új
Európa Alapítvány anyagi segítségét több
mint 30 millió forint értékben. A sportolók
útiköltségre vagy eszközvásárlásra fordíthatják a pályázati támogatást az idei versenyszezonban. A nyertes pályázóknak az
okleveleket Kovács Katalin, többszörös
olimpiai és világbajnok kajakozó, a program
egyik zsűritagja adta át.

Egyre nagyobb a verseny minden sportágban,
és nagy szükség van az anyagi támogatásra is
ahhoz, hogy a legjobb lehessen valaki.
Kovács Katalin

Rekord a sütőolajkampányban
20 tonna káros használt
sütőolaj gyűlt össze
Rekord mennyiségű – több mint 20 tonna
– használt sütőolajat gyűjtöttek a MOL
Magyarország ügyfelei májusban.
A MOL-hoz juttatva megkezdődik
a veszélyes hulladék környezetbarát feldolgozása, melyet végül
a biodízelek előállításához szükséges összetevőként használnak fel. Az átvevőhelyek listája
a mol.hu és a boldogolaj.hu honlapokon található meg. A gyűjtés tovább folytatódik, csak június
első hetében mintegy 7 tonnát vittek vissza a környezettudatos ügyfelek,
így jelenleg 280 tonna körül van a 3 év alatt
összegyűjtött teljes mennyiség.

Az idei év
MesterM-díjasai
Természettudományos
tanárokat jutalmazott a MOL
A MOL Magyarország idén is átnyújtotta
a középiskolai matematika-, fizika- és
kémiatanárokat elismerő MesterMdíjakat. A MOL 2010 óta minden évben
felkéri a főiskolai és egyetemi hallgatókat, hogy jelöljék az elismerésre azokat
a kedves tanáraikat, akikre hálával gondolnak vissza, amiért a mérnöki és természettudományos pálya felé segítették őket. Idén is több mint 100
pedagógusra érkezett jelölés, akik közül
a MOL szakembereiből álló zsűri választotta ki a tíz legjobbat. Gratulálunk!

Tudomány és fejlődés
MOL Tanszék indul a Miskolci Egyetemen
A nemzetközi szintű szakember-utánpótlás és -fejlesztés érdekében a
MOL és a Miskolci Egyetem közös tanszéket indít az egyetem Műszaki
Földtudományi Karán. A júniustól induló MOL Tanszék kiemelten foglalkozik majd a már működő olajmérnök, és a tervek szerint 2015
őszétől aktív szénhidrogén-ipari földtudományi mérnök angol nyelvű
MSc képzésekkel. A tanszék vezetője Zsuga János lesz, aki korábban
több vezetői pozícióban dolgozott a MOL-csoportnál. Jelenleg a
Miskolci Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia Energetikai Bizottságának és a Magyar Tudományos
Akadémia Köztestületének tagja.
Képünkön balról: Fasimon Sándor, a MOL Magyarország ügyvezető
igazgatója, Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora,
Dr. Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja
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példakép

Lovakkal
gyógyító

Kardos Edina,
a Kapcsolat Alapítvány
vezetője

Kisállatot simogatni
nemcsak az állatnak
kellemes, de a gazda is
ellazul tőle – a lovasterápia
pedig még ennél is tovább
megy: a felettébb intelligens
jószágokkal bizalmat,
önfegyelmet tanítanak az
arra rászoruló kicsiknek és
nagyoknak.
„2011-ben vettem át az alapítványt, ekkor csempésztük bele az állatasszisztációt” – mesél Kardos Edina
a kezdetekről. Edina nemcsak klinikai szakpszichológus, de ő volt az első magyar okleveles lovas pszichoterapeuta is, aki számos fórumon adott elő, illetve
publikált is a témában. Az általa szervezett táborok keretein belül több száz gyerek látogatott már
el a pilisszántói tanyára, a Kapcsolat Lovasterápia
Központba, hogy az alapítvány magasan képzett pszichológus-lovasterapeutái és persze a négylábú segítők, az intelligens terápiás lovak segítségével fejlődjön, gyógyuljon.

Mi is az a lovasterápia?

A lovasterápia (hippoterápia) során – amely tulajdonképpen egy lóháton végzett speciális gyógytorna – az
állat mozgását használják ki. A ló lépésben egyenletesen mozog, ritmusosan ismétlődő kilengései áttevődnek a beteg testére, és azt a normál emberi járás
módjára késztetik mozgásra. Ezzel jól lehet gyógyítani a központi idegrendszer sérüléseiből adódó mozgászavarokat, koordinációs problémákat. Másik terápiás módszer a gyógypedagógiai lovastorna, melynek
célja az általános vagy részleges fejlesztés. Ebben
elsősorban az értelmi és érzékszervi fogyatékkal élő
vagy figyelem- és magatartászavaros, tanulási problémákkal küzdő gyerekek vesznek részt sikerrel.
Náluk elsődleges motiváció a ló-lovas együttműködés kialakítása. A lovas felelősséggel tartozik az állat
iránt, ugyanakkor fegyelmet, kitartást tanul, s az állattal való együttműködés során határozottan javul a
kommunikációja.
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Irány a tábor!

Júniusi kezdéssel négy tábor valósul meg idén
az Új Európa Alapítvány MOL Gyermekgyógyító
Programjának segítségével. Ezek nemcsak különböző életkorúaknak szólnak, de mindegyik valamiféle különleges igényre válaszol. A táborokban speciális nevelési igényű, pszichés problémákkal küzdő és
rászoruló gyermekeket látnak vendégül Pilisszántón.
A legkisebbek még csak óvodáskorúak, ők a foglalkozások alkalmával „lovascirkuszosat játszanak”; az
iskoláskorúak kincskereső táborban vehetnek részt,
a kiskamaszoknak lovas hétpróbát kell kiállniuk, míg
a tinédzserek a suttogók tudását tehetik magukévá
az ott töltött egy hét alatt.

NÉVJEGY
Kapcsolat Alapítvány
Az alapítvány 21 éves múltra tekint vissza, és a sérülést elszenvedett szülő-gyerek kapcsolatok javítására
hívták életre. Nem sokkal az indulás után már
56 Kapcsolat-ügyelet működött, ahol nemcsak terápiával foglalkoztak, de erre szakosodó mediátorokat is
képeztek. Kardos Edina 2011 óta áll a szervezet élén,
ettől az évtől kezdve tartanak foglalkozásokat pszichológus-lovasterapeuták jól képzett, terápiás lovak
segítségével. Idén nyáron az Új Európa Alapítvány
támogatásával négy tábort is indítanak különböző
korú és igényű gyermekek számára.

lendületben

Apa, bringázzunk!
Tippek a kerékpáros gyerekszállításhoz

Hollandiában, Dániában mindennapos
látvány a szülei biciklijén utazó egy vagy
akár több gyerek. Hogy a kicsiket itthon is
biztonságban szállíthassuk, végigvesszük,
mi mindenre érdemes odafigyelni
kerékpárra való gyerekülés vásárlásakor.
ülőalkalmatosságot kell keresni, amelyből nem egyszerű
kibújni. A lábakat védjük lábtartóval, a szabadon kalimpáló
lábacskák veszélyesek, a küllők közé keveredve komolyabb
balesetet is okozhatnak.
Az ülés szakszerű felszereléséhez érdemes tanácsot kérni az
eladótól, akkor is, ha egy áruházban keresgélünk. Figyeljünk
arra, hogy a rögzítéshez szükséges tartozékokat gyakran
külön kell megvenni. A legtöbb ülést nyolc hónapos kortól
ajánlják, ilyen korban már bukósisakot is találunk a kicsikre.

Több gyerekkel, hosszabb úton
A KRESZ-ből
Kétkerekű kerékpáron a 16. életévét betöltött személy szállíthat
egy 10 év alattit.
A KRESZ szerint a gyereküléseket pontosan a biciklit tekerővel
egy vonalban, elé vagy mögé kell felszerelni. Őt nem zavarhatja
sem az irányításban, sem a kilátásban, és sem az ülés, sem a
benne utazó nem takarhatja el a bicikli lámpáit.
A kerékpárosnak alapvetően kényelmesebb lehet a háta
mögött szállítani a gyereket, így viszont gyakran teljesen megszűnik a kapcsolata utasával. Hátul az ülést a csomagtartóhoz
vagy egy adapterrel a vázhoz rögzíthetjük. Ha a gyerek elöl,
a váz fölött ül (szabályozás nincs a gyerek korára, méretére,
súlyára vonatkozóan, de a szabad kilátást/mozgást nem zavarhatja), akkor a szülő két kormányra tett karjával körbefogja
őt, így védi, és a kapcsolat is állandó. Az előre került súlypont
miatt ráadásul a manőverezés is egyszerűbb lehet.

A jó gyerekülés
A biztonságos út a jó üléssel kezdődik: 11 ezer forint felett
viszonylag széles a választék, de használtan akár már féláron is hozzájuthatunk egy-egy kiváló állapotban lévő darabhoz. Háttámlás, kapaszkodós, biztonsági övvel ellátott
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Mi a megoldás a nagyobb gyereknél? És ha többen vannak, vagy hosszabb útra indulunk? A tapasztalt hollandok és
dánok azt mondják, hogy az utánfutó vagy még inkább a cargobike, azaz a viszikli. A kerékpár személyszállításra is alkalmas utánfutója a KRESZ szerint legfeljebb kétkerekű és
70 centi széles lehet, hátuljára pedig piros villogót és háromszögletű fényvisszaverőt kell tenni, utóbbit 35–60 centivel
a föld fölé. Figyelni kell arra is, hogy vagy kizárólag a biciklin, vagy kizárólag az utánfutón égjen a piros lámpa! Az ilyen
utánfutókat átlagosan 40 ezer forintért árusítják.
A viszikli előnye az egyszerű utánfutókkal szemben, hogy
gyermekeinket magunk előtt toljuk. Így láthatjuk őket és kellemesebben beszélgethetünk velük. Hátránya viszont, hogy
nem különálló alkatrészekről van szó, hanem egy egybeépített speciális járműről. Ezt azonban nem feltétlenül kell
eladni vagy parkolópályára tenni, ha már önállóan, saját
kerékpárjukon tekernek a gyerekek, hiszen a teherbringák
bevásárláskor is nagyon hasznosak. Áruk viszont borsos,
300 ezer forint körül mozog.

A legtöbb ülést nyolc hónapos
kortól ajánlják, ilyen korban már
bukósisakot is találunk a kicsikre.

On!

fesztivál

Indul a fesztiválszezon
Hazánk mára valóságos fesztiválországgá nőtte ki magát – nem
csupán a rendezvények jelentős száma miatt. Néhány magyar
fesztivál zenei kínálata bármely világhírű társáéval felvehetné a
versenyt, míg másokat a bensőséges hangulatuk miatt kedveljük.
Idén is elkészítettük ajánlónkat a nyár elsőszámú fesztiváljaiból.

VOLT Fesztivál
Július 2–6., Sopron
Arctic Monkeys, Thirty Seconds To Mars, Foals, MGMT, Hurts, Morcheeba. A VOLT line-upja a
világ bármely nagyszínpadán jól mutatna. A 22. VOLT Fesztivál idei négy napjára 150 hazai,
illetve világsztárt és több mint százezer látogatót várnak. A soproni rendezvény zenei kínálatát gazdag gasztronómiai választék egészíti ki, így a Lővér kemping pezsgő forgatagában
teljes testi-lelki feltöltődésre számíthatnak a látogatók. Ez idő alatt a belvárosban és a környező kirándulóhelyeken szervezett programok várják majd a fesztiválozókat.
Keresd a MOL-t!
A megújult MOL-kúton bárki feltankolhat jéghideg koktélokkal és sörrel. Közkívánatra
idén is lesz „Happy Minutes” akció, kerékpárját pedig bárki biztonságban tudhatja a
MOL-bringamegőrzőben.
www.volt.hu

MasterCard Balaton Sound
Július 10–13., Zamárdi
Az elektronikus zene rajongóinak legfontosabb
hazai eseménye idén is erős névsorral jelentkezik. Armin van Buuren a trance, a Dimitri Vegas &
Like Mike DJ-páros az electro house, Datsik pedig a
dubstep képviseletében érkezik Zamárdiba. A fesztivál közönsége mellettük a Clean Bandit, a DJ-settel
érkező Feed Me, a Bassjackers, a Sigma, a Warieka és a
Hardrock Sofa ritmusaira partizhat. Rutinkövetők figyelem:
új helyre költözik a Nagyszínpad, és több más programhelyszín is elmozdul korábbi helyéről, miközben a fesztivál területe negyedével bővül, és új kempingterületek kialakításával
emelik a sátorhelyek számát is.
Keresd a MOL-t!
Idén is a part melletti úton vár mindenkit az exkluzív, megújult MOL-kút! Napközben lazulhatunk a MOL vízipuffokon,
játszhatunk a vízi röplabdával, kora estétől pedig a „Happy
Minutes” akció finomságait élvezhetjük.
www.balatonsound.hu
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fesztivál

Campus Fesztivál
Július 23–27., Debrecen
A debreceni Nagyerdei Stadion rekonstrukciójának köszönhetően a Campus
megújult környezetben, még magasabb színvonalon, igényes fesztiválhelyszínen várja látogatóit. A tavaly több mint hatvanezer látogatót vonzó rendezvény – amelyet áprilisban rangos szakmai elismerésben részesített az
Artisjus zsűrije – produkcióinak zenei arculata minden műfajra kiterjed, ám
nemcsak a zene dominál majd: lesz színház, mozi, sport, humor, képzőművészet, költészet és gasztronómia is. A rendezvény nemzetközi sztárjai közt megfordul a dán The Asteroids Galaxy Tour, a svájci DJ Antoine és a német származású Wankelmut. Ráadásul az évek óta a MOL szponzorációját élvező
Tankcsapdát szülővárosában mindig különleges látni: idén a zenekar fennállásának 25. jubileumát ünneplő koncertsorozat egyik állomása Debrecenben lesz,
amely önmagában garancia egy rendkívüli hangulatú „telt házas” koncertre.
Keresd a MOL-t!
Debrecenben is ihatunk egy frissítőt
a MOL-kút bárban.
www.campusfesztival.hu

Sziget Fesztivál
Augusztus 11–18.,
Óbudai Hajógyári-sziget
A szokásostól eltérően egy héttel később rendezik meg Európa egyik legnagyobb fesztiválját.
Szintén újdonság, hogy a 22. Sziget 0. napján nem
„csökkentett”, hanem szinte teljes üzemben működik a
Nagyszínpad, több világsztárt is kínálva: ekkor ad koncertet a híres hard rock banda, a Queens of the Stone
Age is. A Hajógyári-sziget vendége lesz idén a Thrift
Shop című slágerével taroló Macklemore & Ryan Lewis,
az új lemezzel visszatérő Placebo, valamint Lily Allen,
az Outkast és a Manic Street Preachers is. Kinyit újra a
Világfalu és a varázslatos Cirque de Sziget, mellettük pedig
egy olyan újdonság is debütál, mint a Tábortűz Színpad, ahol
estéről estére önjelölt fellépők – némi előválogatás után – adják
majd elő a nemzetközi rockirodalom legjobb számait egy hangulatos tábortűz mellett.
www.sziget.hu

Művészetek Völgye
Július 25. – augusztus 3., Balaton-felvidék
Egy fesztivál kulturális mindenevőknek, a jól ismert Taliándörögd–
Vigántpetend–Kapolcs háromszögből, mely települések között, a MOL
támogatásának köszönhetően, óránként induló buszjárat is szállítja
majd a fesztiválozókat. Lesz zene és tánc, irodalom és építészet, fotó,
humor, szabad bölcsészet, képzőművészet – a hazai kulturális élet
krémjével. Azon túl, hogy mit nézünk meg, idén az is rajtunk múlhat,
milyen kedvezménnyel vásároljuk meg bérletünket: a szervezők országszerte 50 db Művészetek Völgye fatáblát helyeztek el – valamennyit
végigjárva, s beolvasva a rajtuk található QR-kódot, akár 50%-os áron
is hozzájuthatunk tíznapos belépőnkhöz. A lehetőséggel július 21-ig
élhetünk, a táblalelőhelyek listája az esemény honlapján található.
www.muveszetekvolgye.hu

„Mezítlábas
fesztiválok”
Az egyik legbarátságosabb és
legjelentősebb magyar összművészeti
fesztivál idén 7. alkalommal várja színházi,
zenei, irodalmi és képzőművészeti
programjaival a látogatókat. A Villány
környéki településeken megrendezett
Ördögkatlan Fesztivál (augusztus 5–9.)
hagyományosan idén is a Quimby
koncertjével indul, majd a Kiscsillaggal
zár. Díszvendégei a budapesti Katona
József Színház, Lajkó Félix hegedűvirtuóz,
Horváth Csaba tánctársulata, valamint
Lengyelország lesznek, s a szerencsések
akár egy Pintér Béla és Társulata előadásra
is bejuthatnak. Augusztus ugyanezen
hétvégéjén (augusztus 8–9.) egy másik
borvidék családias rendezvényét is jó
szívvel ajánljuk. A III. Paloznaki Jazz
Pikniknek a Balatonfüredtől mindössze
6 km-re található Homola Pincészet
ad otthont, melynek udvarán
fellép többek között a De-Phazz,
a Bin-Jip, Tompos Kátya és
Herczku Ágnes is.

fesztivál plusz

A fröccs
mindenkié
Még a külföldieké is. Egyre többször hallani a fesztiválokon
és a klubokban, hogy a hazánkba látogató fiatalok fröccsöt
kérnek… a fröccs szóval, igen. És még azt is tudják, hogy
mi az a hosszúlépés!
A fröccsnek jó esetben két összetevője van – persze előfordulhat, hogy a körülmények miatt, (forróság, bulifaktor) akár négy alkotóelemből is állhat, kiegészítve jéggel
és szívószállal. Alapesetben azért törekedjünk arra, hogy
hidegen, 10-12 Celsius-fokon fogyasszuk a borokat, amelyekkel kapcsolatban egy súlyos tévhitet máris el kell oszlatnunk: sokan úgy vélekednek, hogy gyengébb minőségű
borból szokás készíteni a fröccsöt, pedig ez nem igaz.
A szóda egyáltalán nem fedi el a bor hibáit, inkább előcsalogatja azokat. Ha fröccsről van szó, a legfontosabb
tényező a szóda milyensége, pontosabban a buborékossága. Vannak olyan szódák, amelyeknek buborékai durvák, mégis hamar elillannak, ám a cél az, hogy 20 perc
után is maradjon még élet a poharunkban, vagyis kavarogjanak, pattogjanak azok a buborékok a szánkban.

Mitől olyan különleges a szóda?
Hogy miért nem jó az ásványvíz? A klasszikus értelemben
vett szóda szifonfejes palackba vagy szifonfejes felvezető szárral ellátott szikvizes ballonba van töltve. Ez azért
fontos, mert a szifonfejnek köszönhető tökéletes zárás
eredményeképpen az utolsó cseppig biztosítja a szódavíz
egyenletes minőségét – amire a szén-dioxiddal dúsított
ásványvizek sohasem lesznek képesek.

Fröccs, de milyen borból?
Azoknak, akik nem gyakorlott borfogyasztók, és még
csak most ismerkednek a borok világával, a könnyed,
illatos fajtákat ajánljuk: a cserszegi fűszerestől az Irsai
Olivéren át a traminiig akad bőven választási lehetőség, de kerüljük az édes és félédes borokat. A gyakorlottabb borivók kísérletezzenek bátran a magyar
fajtákkal: olaszrizlinggel, furminttal és kékfrankos
rozékkal.

FRÖCCSHATÁROZÓ

1 2LÉPÉS

HOSSZÚ

1
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Merjünk kérdezni!
Hagyjuk, hogy az adott vendéglátóhelyen ajánljanak nekünk bort, és elképzelhető, hogy olyan
új pincészeteket és borokat fedezünk fel,
amikre nem is gondoltunk volna. Egy adott tájegységen járva fogyasszuk a régióra jellemző fajtákból készült borokat, és ne hátráljunk meg egykét csalódás után!

4

NAGY HÁ ZMES
TER
VAGY BIVALY
CSÓK

S

S

életmód

Nomád kikapcsolódás
A legfontosabb tudnivalók a sátras nyaralásról
Javában tombol a nyár. Fesztiválokkal, kirándulásokkal,
párban, párra vadászva, családosan. Ilyenkor
a kempingezés a nyaralás remek alternatívája: olcsó
és egészen kényelmes, ha tudjuk, mi mindenre
érdemes figyelni indulás előtt.
Amint felvetődik az ötlet, hogy hová utazzunk, készítsünk listát! Ne csak arról, hogy mit kell bepakolni,
hanem arról is, hogy mit szeretnénk csinálni: milyen
programokon, koncerteken vehetünk részt, fürödhetünk-e gyógyfürdőben vagy szabad strandon, vannake kijelölt turistautak, ha kirándulnánk egyet?

A sátorválasztásról
Első és legfontosabb: mindig nagyobbat kell választani, mint ahányan valójában lakni készülünk benne.
Az üzletekben feltüntetik, hogy hány személyre szabott a sátor, fontos azonban tudni, hogy ezt a jelölést
a vékony, csomag nélküli emberekre értik. Ha nyaralni indulunk, a legkényelmesebb megoldás a hatszemélyes, két hálófülkés családi sátor, így a szülők
és a gyerekek is rendelkezhetnek saját térrel. Anyagát
tekintve a kétrétegű ponyvából álló javasolt, ennek
jobb a hőszigetelése és nem vízáteresztő – természetesen lehet kapni ugyanezt a minőséget egyrétegű
ponyvából is, viszont annak az ára ezzel arányosan
nő. Fesztiválra készülve nem szükséges drága sátrat
venni, elég, ha a kétrétegűséget tartjuk szem előtt,
annál ugyanis nincs kellemetlenebb, mint amikor egy
nagyobb zuhé után a teljes heti felszerelésünk a sátor
aljában csónakázik.

Indulás előtt és a helyszínen
Miután megvettük a megfelelő sátrat, otthon gyakoroljuk az össze- és szétszerelését, megannyi történet
kering ugyanis arról, hogy az újdonsült sátortulajdonosok a helyszínen hagyták szerzeményüket, mert egyszerűen nem tudták összehajtani.

tipp:
A tűzrakó hely alkalmi otthonunktól
legyen távol, minimum 3 méterre, és
a sátor ne legyen szélirányban.

24

| STÍLUS&LENDÜLET | 2014. július

A helyszínen: sátrunkat árnyékos, vízszintes helyre verjük fel, semmiképpen se gödör
aljára, mert esőzéskor alulról felázhat. Ha lejtős helyet kapnánk, abban az esetben a sátor
köré fordított „u”-alakban vízelvezető árkot kell
ásni, ám mielőtt felépítenénk ideiglenes otthonunkat, győződjünk meg róla, hogy nincs
a közelben hangyaboly vagy élesebb kövek, ágak, amelyek
felsérthetik a sátorponyvát. A cövekeket rögzítsük alaposan, legjobb,
ha mindegyiket kb.
45 fokos szögben verjük le, úgy, hogy azok
a sátortól mindig
kifelé dőljenek.

életmód

A jó hálózsákról
Éjszakai kényelmünk meghatározója a hálózsák, melyből létezik nyári és téli. Választásunkat határozza meg
az, hogy úti célunkon milyen éjszakai hőmérséklet
várható. A zsákokon több hőmérsékleti értéket is feltüntetnek, ezek közül az ún. „komfortot” vegyük figyelembe, mert bár az „extrém” kategóriához írt érték
csábító lehet, ám az azt mutatja, mi az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelynél még túlélünk egy
éjszakát az adott zsákban. A cél pedig nyilván nem
ez. A hálózsák működésének lényege, hogy egy jól
szigetelő poliészter alapú textilnek köszönhetően

tipp:
Az ételmaradékokat jól zárható
dobozba tegyük, és ne hagyjuk a sátor
előtt a mindig éhes állatoknak.

a testünkkel felmelegített levegőt bent
tartja. Ahhoz, hogy ez a levegő átjárhassa a
zsákot, vékonyan felöltözve kell belefeküdni,
a 3 pulóver 2 zokni forgatókönyv teljes öngól. A hálózsák alá egészségügyi és kényelmi szempontból is
érdemes derékaljat tenni. Ennek praktikusabb fajtája
a hőtükörfóliával ellátott polifoam, de számtalan
egyéb típusból is választhatunk: felfújható, önfelfújós,
egészen apróra összecsomagolható…

Ne maradjon otthon!
Mindig legyen nálunk egészségügyi doboz. A doboz
tartalmazzon toalettpapírt, papírzsebkendőt, fájdalomcsillapítót, lázmértő és lázcsillapítót, kalciumot, sebtapaszt, kötszert, fertőtlenítőszert, naptejet,
napégés ellen hűsítő krémet, szúnyog- és kullancsriasztó szert.
A másik életmentő csomag a „szerszámosláda”.
Ebben legyen kisbalta a tűzifához és a sátorszegek leveréséhez, ruhaszárító kötél, zseblámpa tartalék elemekkel, gyufa, zsebkés, varrókészlet, konzervnyitó, mosogatószer, gázfőző, éjszakai világításhoz
dinamós lámpa, kempingasztal székekkel, pokróc,
evőeszköz, bogrács/lábos,
bádogtányérok és -pohaTilos-e a vadkemping?
rak, vágódeszka, konyhaTömören válaszolva: nem.
ruha, fűszerek.
Magyarországon néhány védett
És még egy fontos dolog a
terület és természetesen a
családos utazóknak: gyemagánterületek kivételével
rekekkel útra kelve gonszabadon lehet sátorozni.
doskodjunk az ő feladataDe! Az erdőtörvény kimondja,
ikról, játékaikról is! Vonjuk
hogy egy napnál, pontosabban
be őket egy közös főzőcsegy éjszakánál tovább csak
kébe, tanítsuk meg őket
engedéllyel tartózkodhatunk
tüzet rakni! Ezután jöhet a
egy adott területen. Így ha ezt a
játék labdával, kártyával,
varázslatosan nomád megoldást
társassal.
választjuk, érkezésünk előtt
mindenképp vegyük fel a
kapcsolatot az illetékes
erdőgazdálkodóval!

gasztronómia

Hamvas sárga
nyári menü
Barack – reggelire, ebédre, vacsorára
Legyen szó ősziről vagy kajsziról,
júliusban már javában szezonját éli
a barack, melyet frissen szedve is
bekebelezhetünk, de megannyi
izgalmas formában is kínálhatunk.
Sülve, főve, fagyasztva…
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gasztronómia

Grillezett barack kecskesajttal
Így készül:

1) Hevítsünk vajat, tegyük rá a gerezdekre vágott, nem túl puha ősziba-

rackszeleteket, és egy-egy percig pirítsuk mindkét oldalukat. Közben sózzuk, borsozzuk. 2) Mikor kivesszük őket, locsolgassuk meg pár evőkanál mézes almaecettel. 3) A kecskesajtot nyersen is ajánljuk mellé, ám ha
egy-két perc alatt azt is megforgatjuk a vajban, még aromásabbá válik.
4) Egy másik, száraz serpenyőben pirítsunk meg négy szem meghámozott diót, amit közvetlenül a kecskesajtra téve tálalunk majd.
5) Salátalevelekre halmozva remek előétel válik belőle.

Hozzávalók:
3 db őszibarack,
15 dkg kecskesajt,
só, frissen őrölt színes
bors, 1 evőkanál vaj,
3 evőkanál mézes
almaecet, 4 szem dió,
salátalevelek.

S&L-tipp: Az őszibaracknak több ezer fajtája ismert,
így ha tehetjük, kérjünk kóstolót, mert az íze nemcsak
az érettségétől, hanem a típusától is függ.

Szűzpecsenye barackos chutney-val

Így készül:

1) Kis tálba tegyünk olajat, majd sózzuk és borsozzuk meg. 2) Forgassuk meg benne
az egészben hagyott húst, fedjük le, és pár órán át hagyjuk a hűtőben érlelődni. 3) Ha
kivettük, forró olívaolajon forgassuk meg, hogy kérgesedjen. Ezután szeleteljük fel ujjnyi darabokra, s visszatéve a serpenyőbe mindkét oldalát hirtelen süssük át. 4) Frissen
őröljünk rá fekete borsot, de egészben színes borssal is díszíthetjük. 5) A chutney-hoz
vágjuk csíkokra vagy nagyobb darabokra a barackot és a mangót. 6) Tegyük lábasba és
forraljuk fel cukorral, ecettel, hagymával, gyömbérrel és ízlés szerint a többi hozzávalóval. 7) Húsz perc alatt gyakori kevergetés mellett főzzük lekvárrá, majd tálalásnál daraboljunk mellé citrommal lecsepegtetett friss avokádószeleteket!
Hozzávalók: 1 db érett avokádó.
A pecsenyéhez: 1 db sertésszűz, frissen őrölt fekete bors, só, színes bors, 1 dl olívaolaj.
A chutney-hoz: 1 mangó, 3 sárgabarack, fél csésze almaecet, fél csésze cukor,
10 db mogyoróhagyma, egy ujjnyi reszelt gyömbér, 2-3 karika erős paprika, 1 teáskanál
mustármag, 1 evőkanál mazsola, só, bors.
Érdekesség: A sárgabarackmag nagyon finom, ám a csonthéjon belül
megbúvó kis magból csak pár szemet fogyasszunk, mivel ciántartalma
miatt nagy mennyiségben mérgező.

Hozzávalók: 15 dkg puha vaj, csipet só, 10 dkg szeletelt mandula, 10 dkg barna
cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 2 tojás, 1 dl tej, 15 dkg liszt, 1 csomag sütőpor,
8 db sárgabarack, 1 citrom leve, 2 evőkanál porcukor.

Barackos fordított torta
Így készül:

1) A félbevágott barackokat magozzuk ki. Csepegtessünk rá citromlevet, és szórjuk meg porcukorral. 2) A vajat a sóval, a barna cukorral, a porcukorral és a vaníliás cukorral keverjük krémesre, majd adjuk hozzá a tojásokat, végül a tejet is. 3) A lisztbe sót és sütőport szórunk,
majd ezt is hozzákeverjük. 4) A mandulát úgy 5 perc alatt pirítsuk meg forró, száraz serpenyőben, míg illatos nem lesz, majd ezt is adjuk a masszához. 5) Kivajazott és liszttel meghintett 25 cm-es tortaformába pakoljuk a barackszeleteket, héjukkal lefelé. Erre öntsük rá a
tésztát, majd tegyük be 180 °C-ra előmelegített sütőbe háromnegyed órára. 6) 10 perc hűlés
után tegyünk egy tányért a torta tetejére, és borítsuk rá. Ettől lesz fordított a torta, melynek
tetejét porcukorral, karamellel, mascarponéval kedvünk szerint díszíthetjük.

Érdekesség: Az eredeti fordított torta a tarte tatin, azaz a francia fordított almatorta,
amely karamellel és almával készül. A torta legendája szerint a leány elfelejtett tésztát
tenni a torta alá a sütőedénybe, így aztán a tetejére öntötte azt.

gasztronómia

Hozzávalók: 0,5 kg kimagozott sárgabarack, 8+10 dkg kristálycukor, 1 kávéskanál
citromlé, 2 tojássárgája, 2 dl tej, 2,5 dl tejszín, 10 dkg kristálycukor.

Sárgabarackfagyi
Így készül:

1) Tegyük fazékba a megtisztított, feldarabolt barackot. 8 dkg cukorral és a citromlével 20 perc
alatt főzzük puhára, majd botmixerrel pürésítsük. Tegyük a hűtőbe másnapig. 2) 10 dkg cukrot keverjünk el 2 tojássárgájával, majd öntsük hozzá a tejszín felét. 3) Forraljuk fel a tejet és
hagyjuk gyöngyözni. Öntsük hozzá a tejszín másik felét, a tojássárgás keveréket, és jól keverjük el. Folyamatosan kevergessük, míg egy kissé besűrűsödik. 4) Hűtsük le és tegyük másnapig a hűtőbe. A második napon vegyük elő a két részt, keverjük össze őket, majd tegyük fagylaltgépbe. 5) Tálaláskor mentát, friss barackot is adhatunk hozzá.
S&L-tipp: Ha nincs fagyigépünk, tegyük a masszát fagyasztóba, majd
10–20 percenként vegyük ki, és keverjük át, hogy ne jelenjenek meg
benne a jégkristályok.

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

Ikon Rosé
2013

Hozzávalók: 1 dl hideg
kávé, 1 dl tejszín,
2 cl amaretto,
2 cl kávélikőr,
2,5 dl sárgabaracknektár
vagy 2 db érett
sárgabarack, 1 pohár
zúzott jég, mentalevelek.

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.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Barackos frappuccino
Így készül:

1) Tegyük turmixgépbe a kávét, a baracknektárt (vagy a fel-

kockázott barackot), a tejszínt, az amarettót és a kávélikőrt,
majd turmixoljuk össze, de csak alacsony fokozaton. 2) A jeget
hozzátéve vegyük magas fokozatra a gépet, és turmixoljuk
habosra az italt. A tetejét díszíthetjük finom mentalevelekkel,
és tejszínhabot is tehetünk rá.

S&L-tipp: A frappuccinók és kávés italok esetében ár-érték
arányban, sőt kalória szempontból is sokkal jobban járunk, ha
mi magunk készítjük el otthon ezeket a finomságokat.

kultúra

Mert programokból
sosincs hiány!

Mozgalmas július

Számtalan módon tölthetjük el remekül az estéket júliusban is: egy jó
könyv társaságában a teraszon vagy valamely vízparton, a városban
maradva pedig színházzal, esetleg vérbeli nyári fesztivállal.

VinCE Balaton
– Fiesztahangulat
a balatonfüredi sétányon

fesztivál
Ï

Római vakáció

színház

2014. július 29. és 30. 20:00, Budapest
Városmajori Szabadtéri Színpad
Igazi klasszikus az Orlai Produkciós Iroda előadásában. Anna hercegnő hivatalos látogatásra érkezik Rómába, ahol fellázad a protokolláris események, valamint szigorú
kísérői ellen és megszökik, hogy felfedezze a várost. Persze azonnal nyomába szegődik a bulvársajtó, hogy szaftos pletykákkal szolgáljon a közönségnek. Élükön az elszánt
Joe Bradley, aki minden áron nagy sztorit akar szállítani megrendelőinek – ha kell,
magába is bolondítja a hercegnőt.

Á
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2014. július 10–13. Balatonfüred, Tagore sétány

A harmadik VinCE Balatonon a Kékszalag
Vitorlásverseny resztvevői mellett a brazíliai labdarúgó-világbajnokság csapatainak is fiesztahangulatban
szurkolhatnak a borkedvelők. Végigkóstolhatjuk a legjobb hazai borászatok borait, a pezsgő nyári éjszakákat
pedig ingyenes koncertek indítják – köztük a Kerekes
Band és a Pannonia Allstar Ska Orchestra fellépése.
A szervezők exkluzív programokkal is készülnek; a
Kóstolószalonban borkülönlegességeket mutatnak
be, a Balaton vizén jachtokon tartanak élménykóstolókat. A fesztiválozók sötétedés után meccsközvetítéseken szurkolhatnak, és a kiállítók legjobb „meccskorcsolyáival” koccinthatnak a győzelemre és a nyár legszebb
élményeire. A belépés ingyenes, kóstolópohár 1000
forintért váltható. A vendégek a VinCE Balaton ajánlásával a kiállító borászatok egy-egy borát egységes, 200
forintos áron kóstolhatják végig.

Ï

Extrém kihívások a Mátrában

túra

A mátrafüredi High-tech Sportok Bázisa a kalandra és adrenalinra éhes vagányoknak ajánlja
a DTV shreddert. A program nemcsak a military-híveket, hanem a masszív járművek szerelmeseit is elvarázsolja. A lánctalpas, mindenféle terepviszonyhoz remekül alkalmazkodó shredder
az igazi kihívást kedvelők favoritja lesz. Mátrafüreden emellett igazi extrém járművek is várják
a vendégeket. A nyugodtabb túrázás hívei nordic walking túrákon vehetnek részt, családoknak
pedig a PegPerego játék terepjáró park ajánlott. Infó: www.hsb.hu

kultúra

koncert

Joss Stone-koncert
2014. július 29. Budapest Park

Lajkó Félix Szimfonik
2014. július 13. 20:00
Budapest, Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Fotó: Hajdu András

A vajdasági születésű Lajkó Félix idén
ünnepli 40. születésnapját. A citerán, hegedűn és zongorán játszó világzenei virtuóz
ebből az alkalomból különleges koncertre
készül a Margitszigeten a Budafoki Dohnányi
Szimfonikus Zenekarral. A Szimfonik koncerten a Lajkó Szimfóniát adják elő, amelyben
kiteljesednek
és megsokszorozódnak a
zenei dimenziók, egyedivé
és felejthetetlenné téve az
estét. Vezényel:
9 Hollerung
Gábor.

Csupán nagyon keveseknek sikerül tizenhat évesen abszolút világsztárrá válni, Joss Stone azonban
kétségtelenül ebbe a kategóriába
tartozik. Népszerűsége a hirtelen
jött világsiker után sem csökkent,
sőt épp ellenkezőleg. Az énekesnő
ugyanis kezdeti tündöklése óta sorra
szállítja a sikeresebbnél sikeresebb
stúdióalbumokat, és rendíthetetlenül
bűvöl el mindenkit markáns és erőteljes, mégis nőies előadásmódjával.

9

Pet Shop Boys
2014. július 7. Budapest Park

Ha az elektronikus popzenéről van szó, kevés
nagyszerűbb előadó van a Pet Shop Boysnál.
Tizenkét nagylemez, számtalan kritikai és
közönségdíj, valamint fergeteges hangulatú
koncertek végeláthatatlan sora övezi a londoni
duó kiváló zenében lubickoló életművét, amelyet hamarosan ismét testközelből elemezhet
a magyar közönség: a legendaszámba menő
formáció ugyanis július 7-én Budapesten lép fel,
méghozzá a Budapest Park színpadán.

könyv
Szendi Gábor: A boldogság

Isztambul – Marco Polo
Corvina Kiadó, 2013

Isztambulba tervezzük a nyaralást? Vagy csak
egy hétvégére ruccannánk ki a török nagyvárosba feltöltődni? Bármelyiket tervezzük,
a Marco Polo Isztambul útikönyve tökéletes
társ lehet számunkra. Naprakész információk, kalandok és élmények 24 órába sűrítve.
Ötletek és javaslatok, hogy kevés pénzből
hogyan érezzük igazán jól magunkat.

¿

¿

JAFFA

A boldogság valójában ott él mindanynyiunkban – csak fel kell ismernünk, és
meg kell tanulnunk élni vele. Szendi leás
a boldogság ősi gyökereihez, és az agykutatás, a genetika és az antropológia
eredményeire támaszkodva bizonyítja,
hogy az igazi boldogság a saját küldetésünk felismerését és a minket éltető
közösséghez való hazatalálást jelenti.

horoszkóp

Egy hónap

pihenésre, utazásra

George Michael
1963. 6. 25.

A legtöbb jegy szülöttje időt fog
találni júliusban arra, hogy akár egy
kellemes utazással, akár egy kis otthoni
kikapcsolódással kipihenje az elmúlt
időszak fáradalmait.

Kos

Március 21. – április 20.

Az előző, dolgos hónap után elérkezett a pihenés ideje.
Úgy fogja várni az utazás kezdetét, mint gyermekkorában,
és nem is fog csalódni. Végre egy olyan szabadság időszaka jön el, amikor teljes egészében élvezni fogja a nyár
áldásait.

Bika

Április 21. – május 20.

Ez az időszak inkább otthoni tevékenységeknek, a lakás
átrendezésének vagy esetleg új bútor vásárlásának kedvez. A hónap második felében szívesen hív vendégeket,
örömmel mutatja meg megújult otthonát.

Ikrek

Május 21. – június 21.

Az előző hónap bátor kezdeményezései most hozzák meg
a várt eredményeket. Lelkesedése másokat is magával
ragad. Egy nemrég kiötlött tervéhez még olyan emberek is
csatlakozni fognak, akik korábban különcnek vélték önt.

Rák

Június 22. – július 22.

A nyár közepe főleg a szingli Rákoknak kedvez, akik felé
Ámor végre odafordítja a mosolygós arcát. Utazásra, kikapcsolódásra a hónap egésze alkalmas, bár a családosak
egy kis kompromisszumot fognak kötni szeretteik kedvéért, és egyáltalán nem fogják megbánni.

Oroszlán

Július 23. – augusztus 23.

Az előző, anyagilag nagyon is sikeres hónap után végre joggal érezheti, hogy sokkal többet megengedhet magának,
mint az év első felében bármikor. Ön különösen szereti a
szép dolgokat, ezért kényeztesse magát kedve szerint!

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Nem igazán lesz kedve utazni, ám egy családtag kedvéért
mégis legyőzi a nyugalom iránti vágyát. Vágjon bele bátran,
kellemes élményekben lesz része. Most minden, amihez
nem nagy kedvvel fog hozzá, a lehető legjobban alakul.
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Eva Green
1980. 7. 5.

Benedek Tibor
1972. 7. 12.

Selena Gomez
1992. 7. 22.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22 .

Anyagi ügyei olyan sikeresen alakulnak, hogy
még saját magát is meglepi vele. Ha üzlettel foglalkozik, akkor most jó lehetősége lesz arra, hogy
bővítsen. Emberi kapcsolatain belül is érdekes,
ám annál kellemesebb fordulat következik be.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Ha már régóta munkahelyváltáson töri a fejét,
ez a hónap remek lehetőséget kínál. De ne
hamarkodja el a döntést, mert lehet, hogy még
a mostaninál is jobb lehetőségeket hoz a következő néhány hónap.

Nyilas

November 23. – december 22.

Szerencsére lesz lehetősége kiélnie változás utáni vágyát. A humorával sok embert fog
elkápráztatni, akár még egy kellemes flörtbe is
belekeveredhet. Nem biztos, hogy lesz folytatása, de az önbizalmára nagyon jó hatást gyakorol az élmény.

Bak

December 23. – január 20.

Egy olyan dolog kerül figyelme középpontjába,
amelynek máskor nem szentelt nagy érdeklődést. Meglepődve fogja tapasztalni, hogy bármennyire is a szokás rabjának tartotta magát,
most sikerül majd levetkőznie egy régi rossz
beidegződést.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Ha az elmúlt időszakban mert valami nagyot
álmodni, akkor most valósággal úszni fog a
sikerben. Ha azonban valami miatt ezt halogatta, akkor még mindig nem késő: tegye
meg nyugodtan azt a lépést, amit már régóta
szeretne.

Halak

Február 20. – március 20.

Ha a nyár első fele túl mozgalmas volt, akkor
most lehetősége nyílik a pihenésre és az elvonulásra. A hónap második fele kicsit dolgosabb
lesz, de ezt nem fogja bánni, mert a sok munka
anyagilag is gyümölcsöző lesz.

rejtvény

A megfejtést 2014. július 31-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.).
Előző rejtvényünk megfejtése: A kemény télben tanultam meg, hogy erős nyár lakozik bennem. A júliusi keresztrejtvény megfejtői között 5 darab páros belépőt
sorsolunk ki a budapesti Tropicariumba (www.tropicarium.hu.). Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Jarosievitz Erzsébet – Budapest;
Süli Jenő – Kiskunhalas; Kristóf Károly – Kalocsa; Dunai László – Pásztó; Dénes Gyula – Bárna. Gratulálunk!
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