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Azon szerencsés emberek közé sorolhatom
magam, akiknek gyermekkorukban lehetőségük volt sok nyarat eltölteni a Balatonnál.
Karonülőként az iszapban homokoztam, a
sekély vízben tanultam úszni, serdülőként
napokat fejelgettünk, és ha elfáradtunk, bunkert építettünk a nádasban. És persze az
első szerelmek is a tó partján bontakoztak ki.
Tulajdonképpen nekem a nyár valahol egyenlő
a Balatonnal – és ez az idő előrehaladtával
mit sem változik. Most is már minden májusban viszket a tenyerem, és amikor az ember
először látja meg a vizet, úgy érzi, a dolgok
a helyükre kerültek. Jó azt is látni, hogy ez a
Balaton-láz ragadós: gyerekeim is ugyanazzal
az izgalommal várják a nyarat, mint ahogy én.
Ez az izgalom járja át mostani számunkat is.
Bemutatjuk Litkey Farkast, akinek az ereiben
talán nem is vér, hanem a Balaton vize folyik.
Pillantást vetünk a Balaton északi lankáinak
kerékpárútjaira, és megnézzük, milyen sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak
a hazai vizek. Egyúttal tanácsokat adunk arra
vonatkozóan is, hogy milyen fortélyokkal örökíthetjük meg igazán szépen nyári élményeinket..
További kellemes nyarat kívánunk, és hajrá
Balaton!
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autós-motoros hírek

Álom és valóság
A vásárlók motortérben duruzsoló ménesekről,
dögös formákról, az autógyárak bőséges profitról,
esetleg saját feltámasztásukról, az egykori
aranykor újraéléséről álmodoznak. Aztán van,
aki mindezt videojátékban mondja el.

➜ a darázs
●
➜ a brutális
●
➜ az apróság
●
➜ a tetszhalott
●
➜ a virtuális
●

Szentségtörés?

Dízelmotort kapott az ST
Felfrissítették a Ford Focus vérpezsdítő ST kivitelét, ám a legnagyobb változás nem a karosszériaelemeken, hanem a motortérben történt: dízelmotorral
is kapható az emblematikus sportkompakt. A kipufogó- és motorvezérlő programmal ellátott kétliteres
turbódízel teljesítménye 185 LE/400 Nm, a százas sprintet 8,1 másodperc alatt hozza.
Ezek a menetteljesítmények nem okoznak csalódást a rajongóknak.
A Focus ST továbbra is elérhető a
2,0 literes, 250 lóerős EcoBoost
erőforrással, amelynek szintén
csökkentették a fogyasztását,
egészen 6,8 literes átlagra.

Fékezhetetlen?

A pokol macskája
A valaha volt legerősebb amerikai szériaautó címét birtokolja a
Dodge a Challenger SRT Hellcat elnevezésű szériájával. A 707 lóerős erőművész a teljesítményével
maga mögé utasítja a Corvette Z06-ot, a Shelby
Mustangot, de még a márkatárs Dodge Vipert
is. A 707 lóerőhöz 881 Nm-es nyomaték tartozik, ezért a korábbi nyolcfokozatú ZF automata váltót egy nagyobb nyomatékúra cserélik. Azért, hogy a kevésbé felkészült sofőrök
se szálljanak el az első kanyarban, a kétkulcsos megoldást alkalmazza a gyártó, amit korábban Mustangokban, illetve Corvette-ekben láthattunk: az indítókulccsal „csak” 500 lóerő szabadul a kerekekre, a további 207-hez egy
második kulcs elfordítására van szükség.
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KISHÍREK
Rosszra csábít a Jaguar

A kis dögös

Betiltották Nagy-Britanniában a Jaguar
reklámfilmjét, ugyanis az a hatóság szerint száguldozásra csábít. Az Advertising
Standards Authority reklámfelügyelet
a márka négy kisfilmjéről is kimondta,
hogy a felelőtlen járművezetői magatartás mellett teszik le a voksot. Ez még
jól is jöhet a Jaguarnak, hiszen aktuális
kampányszlogenjük: It's good to be bad,
vagyis jó rossznak lenni.

Formához a tartalom

Mexikóban a Mercedes és a Nissan

Korábbi Hazumi-tanulmányával a Mazda már előrevetítette kisautójának idomait, amely látványosan illeszkedik
a márka új, szívtipró formanyelvébe. Japán újságírók nemrég vezethették is a Mazda2-t, szigorúan álcázott kasztnival (kis képünkön). A japánok végleg szakítanak a Fordtechnikával, ez a kocsi is teljes mértékben a cég saját
Skyactive alapját használja. Az új 2-es hossza 16, tengelytávolsága 8 centimétert nőtt, így a karosszéria hossza
4060 mm, szélessége 1695 mm, magassága pedig
1500 mm, ami nagyobb belső teret feltételez, mint amekkorával a jelenlegi modell rendelkezik. Európában kétféle
motorral választható majd, egy benzinessel
és egy turbódízellel.

Közös Mercedes–Infiniti-gyárat épít
Mexikóban a két márka a japánok már
meglévő üzeme mellé, amelyben kompakt autókat, többek között CLA-kat gyártanak majd, elsősorban az észak-amerikai piac igényeinek kielégítésére.

Műanyag rugók az Audinál
Az üvegszálas műanyagból készített
rugók nem új keletűek, eddig azonban
csak laprugókat gyártottak így, például
a Chevrolet Corvette számára. Az Audi
most a nagy szériás tekercsrugók területén is bevezetné a technológiát, ugyanis
az üvegszálas darabok mindössze
2,7 kg-ot nyomnak – szemben a hagyományos rugók 4,4 kg-os tömegével –,
ami jó hatással van az úttartásra.

Hiányzó extrák a C-osztályból
Igen kínos a Mercedes számára, hogy
az új C-osztály extralistáján szereplő, az
utasoldali légzsákot gyermekülés behelyezése esetén kikapcsoló rendszer
nincs az autókban. Ami még kellemetlenebb, hogy ezt utólag sem lehet pótolni,
ezért a stuttgarti márka 150 euróval kárpótolja a megtévesztett vásárlókat.

Rehabilitáció

Magára találhat az MG
A kínai tulajdonba került, egykori emblematikus brit márka a sportos vonal feltámasztásával foglalatoskodik, azonban megszellőztették kompakt négyajtós kupéjukat is, a GT-t.
A kocsi nem új fejlesztés, az MG5-ösre húztak látványosabb kasztnit, belül sportosabb
színvilág jelent meg, és teljes a felszereltségek listája is: kulcs nélküli bejutás, hat légzsák, navigáció. A technikához nem nyúltak, így alapnak marad a 107 lóerős, 1,5 literes
szívómotor, továbbá 145 lóerős, 1,5-ös turbó erőforrással is kapható a GT. Az autó európai forgalmazását is tervezik, ám hozzánk érkezik majd egy 1,4 literes turbómotor is.

Az egyenarc ellen

Képernyőn a jövő
Astonja
Az Aston Martin szokatlan módját választotta legújabb koncepciójának bemutatására: a DP–100 elnevezésű modellt videón
tárták a nagyközönség elé a goodwoodi
Festival of Speeden, és a későbbiekben
is csupán videojátékban lesz elérhető.
Az újdonság ennek ellenére fontos, hiszen
virtuális tanulmányként meghatározhatja a
márka arculatát. Az egyik legnagyobb kritika a céggel szemben ugyanis az, hogy
autói túlságosan egyformák. Noha
a DP–100 csak monitoron létezik,
műszaki tartalmat is álmodtak hozzá
a fejlesztői: V12-es ikerturbós középmotort építenének bele, 800 lóerő
körüli teljesítménnyel.
2014. augusztus | STÍLUS&LENDÜLET |
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szemtől szemben

Ötletek tárháza
A nyári autós vakációk során a kompakt egyterűek is
felvillanthatják legfőbb erényeiket, de a kiemelkedő
belső tér és praktikum bármikor jól jöhet.

Citroën C4 Picasso – Vissza a jövőből
A világ a francia autóiparnak köszönheti a kompakt egyterű kategória
felfutását, és a tavaly megjelent új generációs C4 Picasso hűen viszi
tovább a hagyományt: praktikus, jól használható családi autó, takarékos motorokkal. Az alapokat a PSA-konszern új EMP2 platform szolgáltatja, ennek köszönhetően az autó átlagosan 140 kilogrammal
vált könnyebbé az előző szériához képest. A nagyméretű üvegfelületeknek köszönhetően az utastér világos, amit tovább
lehet fokozni az opcionális panorámatető megrendelésével.
A modern műszerfalon két képernyő helyettesíti a gombtengert – a használatuk azonban megszokást igényel. Rengeteg
a kisebb-nagyobb tárolórekesz, a három hátsó ülés külön
mozgatható és variálható, és mindegyikhez saját lehajtható
asztalka tartozik, míg a csomagtér könnyen és jól pakolható.

Ford C-Max Compact – Világbajnok motor
A külső design immár négy éve része az utcaképnek,
a C-Max Compact egyterű motorválasztékát jelentősen
felfrissítette a Ford. A döntés logikus, hiszen az amerikai
gyártó az utóbbi években díjat díjra halmoz a közvetlen
befecskendezéses, turbófeltöltéses EcoBoost motorcsaláddal. A kifejezetten csendes C-Max Compact a kategória egyik legélvezetesebben vezethető tagja, ami a kitűnő
motorok mellett a pontos kormányzásnak és a feszes futóműnek is köszönhető. A praktikumról többek között a hátsó
üléspad variálhatóságát növelő Comfort-csomag gondoskodik. A biztonság szintén kiemelkedő: a másik két autóhoz hasonlóan a C-Max Compact is ötcsillagos minősítést
kapott az Euro NCAP töréstesztjén.

Volkswagen Golf Sportsvan – Prémiumérzés
A hetedik generációs Golf egyterű verziója idén jelent, és immár nem Golf
Plus, hanem Sportsvan néven kerül a kereskedésekbe. Az új típus
a konszern friss fejlesztésű MQB moduláris platformjára épül, így
a méretek növekedése ellenére átlagosan 90 kilót sikerült lefaragni
a tömegből. Mivel az autó 8 cm-rel hosszabb és 12 cm-rel magasabb a ferdehátúnál az utastér még öt felnőtt számára is kényelmes
– még akkor is, ha a vásárló a fejteret csökkentő panorámatető
megrendelése mellett dönt. A 60-40 arányban osztott hátsó üléssor
egy sínen csúsztatható előre-hátra, opcionálisan pedig a jobb első
ülés is lehajtható. A Golfból ismert vezetéstámogató rendszerek
mellett a Sportsvanban jelent meg a radaros holttérfigyelő, amely
az autó mögötti keresztirányú forgalmat is figyeli.
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Citroën C4 Picasso

Ford C-Max Compact

Volkswagen Golf Sportsvan

Hosszúság ............................... 4428 mm
Szélesség................................. 1826 mm
Magasság ...................................1625 mm
Tengelytáv ............................... 2785 mm
Csomagtér ........................537/1709 liter
Motorválaszték ......... 2 benzines, 3 dízel
Teljesítményszint ....................92-156 LE
Átlagfogyasztás .......... 3,8-6,3 l/100 km
Alapár............................ 5 660 000 forint

Hosszúság ............................... 4380 mm
Szélesség................................. 1828 mm
Magasság ................................ 1626 mm
Tengelytáv ................................. 2648 mm
Csomagtér ......................... 432/1723 liter
Motorválaszték ...........5 benzines, 4 dízel
Teljesítményszint..................... 95-180 LE
Átlagfogyasztás............4,5-6,2 l/100 km
Alapár............................ 5 330 000 forint

Hosszúság ............................... 4338 mm
Szélesség................................. 1807 mm
Magasság .................................1578 mm
Tengelytáv ............................... 2685 mm
Csomagtér ....................... 500/1520 liter
Motorválaszték ......... 4 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint ................... 85-150 LE
Átlagfogyasztás .......... 3,9-5,6 l/100 km
Alapár............................ 4 750 030 forint

Design

Design

Design

Űrjármű, ufóautó – a jellegzetes frontrész miatt a piacra kerülésekor leginkább ezekkel jelzőkkel illették az autót.
A design azonban nemcsak szemből
egyedi, az egységes megjelenéshez a
minden részletében modern sziluett és
hátsó rész is hozzájárul.

A kora ellenére a C-Max külseje továbbra
is frissnek hat, főként a markáns frontrésznek köszönhetően. Ezzel együtt a járművet nem sokáig gyártják majd ebben a
formában, várhatóan még az idén bemutatkozik a frissített verzió.

Az új név ellenére a forma sokkal inkább
konzervatív, mint sportos – de az elődhöz képest jóval markánsabb a design.
A belső tér németesen puritán és átlátható, míg a minőségérzet megfelel a
Volkswagen-standardoknak.

Felszereltség

Felszereltég

A három felszereltségi szint – Trend,
Titanium, Technology – közül már az első
is tartalmaz minden fontos kényelmi és
biztonsági tartozékot, opcionálisan pedig
érintőképernyővel társított navigációs
rendszer, adaptív tempomat, holttérfigyelő
vagy parkolóasszisztens is rendelhető.

Hét légzsák, elektronikus differenciál,
hegymeneti elindulás segítő, elektronikus kézifék, másodlagos ütközésvédelem, fáradtságfigyelő, színes érintőképernyő – már az alapfelszereltség is jelzi,
hogy a Sportsvan a prémiumkategóriás
ellenfelektől is próbál vevőket csábítani.

Felszereltség
A négy különböző felszereltségi szinten –
Tendance, Collection, Intensive, Exclusive
– forgalmazott Citroën olyan opciós tételekkel rendelkezik, mint a 12 colos HD
képernyő, automata távolsági fény, adaptív tempomat, holttérfigyelő vagy automata parkolórendszer.

Motor
Motor

A kínálat belépőmotorját az 1,2 literes,
85 lóerős turbós-benzines, illetve az 1,6os, 110 lóerős dízel jelenti. Ez utóbbi,
illetve az 1,4-es TSI (125 és 150 lóerő)
is kérhető hétsebességes DSG-váltóval,
akárcsak a 2,0 literes, 150 lóerős
dízelaggregát.

Magyarországon két 1,6 literes benzines,
illetve három dízelmotorral forgalmazzák
az autót. Utóbbiak közül a 92, illetve
115 lóerős e-HDI motor megkapta
a start/stop rendszer új generációján
alapuló mikrohibrid technológiát.

Motor
Az idén immár harmadik alkalommal
az Év motorjának választott 1,0 literes
EcoBoost motornak 100 és 125 lovas
verziója is kérhető a C-Maxhoz, a benzines kínálatot a 125, 150 és 180 lóerős
1,6-os egység egészíti ki. Dízelből 1,6-os
(95 és 115 lóerő) és 2,0 literes (140 és
163 lóerő) áll rendelkezésre.
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Torna hosszú utakra
Ha sokat ültünk autóban…

A nyár a hosszú autóutak időszaka, ilyenkor
különösen fontos, hogy végig megőrizzük
frissességünket, és tudjunk összpontosítani.
Íme néhány gyakorlat, amely segít
éberen tartani minket.
Az egyhangú autópálya-szakaszokon vezetve fontos,
hogy tartsunk gyakori szüneteket: a megállók során
néhány egyszerű tornagyakorlattal gyorsan felfrissíthetjük magunkat, ami jótékony hatással lesz közérzetünkre
és a koncentrációra is. Az alábbi mozdulatok elvégzésénél fontos a megfelelő alapállás: helyezkedjünk terpeszállásba, a térdeinket enyhén hajlítsuk meg, a lábfejek
álljanak párhuzamosan a vállaink távolságában. A vállakat húzzuk hátra és kissé eresszük le.

Nyakizom-gyakorlatok

Első gyakorlatként mozgassuk meg a nyakizmunkat.
A felvett alapállásban a bal fülünket fektessük a bal vállunkra úgy, hogy feszüljön a nyak jobb oldala. Tartsuk így
öt másodpercig, majd végezzük el ugyanezt a jobb oldalon is, hogy a nyak bal része feszüljön. A gyakorlatsort
ismételjük meg legalább háromszor, majd jöhet a fejkörzés. Ne végezzünk egyszerre teljes fejkörzést – először
elöl félkörívben négyszer, majd hátsó körívben, szintén
négyszer - ez utóbbit csak akkor csináljuk, ha nyaki
csigolyáink teljesen egészségesek.

Vállmozgató gyakorlatok

A következő lépés a vállak átmozgatása.
Végezzünk nagy ívű vállkörzéseket úgy,
hogy a karjaink a testünk mellett lógjanak,
és ne mozduljon a csípőnk. Először hátrafelé körözzünk nyolcszor, majd ugyanenynyi alkalommal előre. Ugyanebben a pozícióban maradva újabb nyolc-nyolc alkalommal
húzzuk fel külön-külön a két vállunkat.

Törzsizmok nyújtása

Vegyük fel ismét a helyes alapállást, a karjainkat
emeljük a magasba a fülünkkel párhuzamosan. Hajlítsuk
a törzsünket nyolcszor jobbra, úgy, hogy érezhető legyen
a bal oldali nyújtás, majd ugyanezt ismételjük meg a
másik oldalon. Fontos, hogy a csípőnk ne mozogjon,
hanem maradjon végig a kiindulóhelyzetben. Miután
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mindkét oldalra kétszer elvégeztük a gyakorlatot, ismételjük meg
a sorozatot, de immár úgy, hogy az a kar, amelyik irányába hajlunk,
lazán lógjon a test mellett.

Vádli nyújtása

Keressünk egy stabil felületet (egy falat, vagy egy pad támláját),
amelynek teljes tenyérrel szembe tudunk támaszkodni. Párhuzamos, a fal felé mutató lábfejekkel enyhén hajlítsuk be az egyik lábunkat úgy, hogy közben a másik nyújtva
marad. A testsúlyunkat a nyújtott
lábunkra helyezzük, amelynek a
sarka is a földön marad. Miután
10-15 másodpercig tartjuk ezt
a helyzetet, váltsunk lábat,
és ismételjük meg még egyszer
a gyakorlatsort.

Fitneszparkok a MOL-kutakon
A MOL-csoport a velencei, balatonlellei és
kecskeméti benzinkútja mellé is családi fitneszparkot telepített. A kezdeményezés célja, hogy
a hosszú, fárasztó vezetés közben egy-egy benzinkúton
megállva a sofőrök és az autó utasai egy kis testmozgással
frissíthessék fel magukat, hogy utána biztonságosan folytathassák útjukat. A szabadtéri eszközökön átmozgathatjuk a
derekat, a csípőt, a kar- és vállizmokat, sőt még párban végezhető
gyakorlatokra is van lehetőség. Hogy helyesek legyenek a
mozdulataink, szöveges ábrákkal ellátott táblák segítenek.

MOL-hírek

Nyári éremeső

Újabb sportsikerek
júliusban is
A dobogó tetején
13 magyar érem a kajak-kenu
Európa-bajnokságon
Remekül szerepeltek a MOL által támogatott versenyzők a
júliusban Brandenburgban megrendezett kajak-kenu Európabajnokságon. Kozák Danuta három aranyérmet, Vajda Attila
egy ezüstérmet szerzett. Emellett a MOL Tehetségtámogató
Program fiatal támogatottjai, Kárász Anna és Takács Kincső
is remekeltek. A Kozák Danuta, Szabó Gabriella, Vad Ninetta
és Kárász Anna (a MOL Tehetségtámogató Program tagja)
összeállítás K4 500 méteren imponáló magabiztossággal végzett az első helyen. Ezt követően Kozák Danuta 200,
majd 500 méter egyesben is főlényes győzelmet aratott, míg
Vajda Attila kenu egyesben 1000 méteren szerzett ezüstöt.
Tehetségtámogatottjaink közül még a
kenus Takács Kincső diadalmaskodott
500 méter párosban. A magyar válogatott összesen 8 arany- és 5 ezüstérmet szerzett, így az éremtáblázat élén
végzett.

Wimbledonban először
Döntőt játszott Babos Tímea!
Babos Tímea és párostársa, a francia Kristina
Mladenovic ugyan elveszítette a női páros
fináléját a wimbledoni teniszbajnokságon, de
a MOL által támogatott magyar teniszező így
is pályafutása és hazánk legnagyobb sikerét érte el, hiszen Wimbledonban még egyetlen női teniszezőnk sem játszott döntőt. A fináléban a második kiemelt olasz Sara Errani,
Roberta Vinci kettőssel azonban már sajnos nem bírtak. Timi 2008-tól
vett részt a MOL
Tehetségtámogató
Programjában,
2011 óta pedig
a MOL profi
sportszponzoráltjainak csapatát
erősíti.
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Új legendák születtek
Az ifjúsági és U23-as kajak-kenu vb-n is taroltunk
Az éremtábla élén végezve összesen tíz arany-, három
ezüst- és két bronzérmet nyertek a magyar versenyzők
– köztük a MOL Tehetségtámogató Program támogatottjai is – a szegedi ifjúsági és U23-as kajak-kenu
világbajnokságon.
A zárónapon, 200 méteren az ifjúsági kategóriában Nádas Bence (K-1) és Birkás Balázs
(K-2, párja: Balaska Márk) is első helyezést ért el,
továbbá Kárász Anna kajakos 200 méteren, sőt
500 méteren is aranyat szerzett. Emellett Dudás
Miklós – korábbi tehetségtámogatott, a MOL egyéni szponzoráltja –
is elsőként végzett 200 m-en, míg
K2-ben Tótka Sándorral negyedik
helyezést érték el.
Tehetségtámogatottjaink közül még
a kenus Takács Kincső diadalmaskodott 500 méteren, párja Lakatos
Zsanett volt.

MOL-hírek

Vb-bronzérmes
a kardcsapat

Két keréken a család
MOL Motoros Family Fesztivál

45–43-ra győztünk
Oroszország ellen
A kazanyi vívó-világbajnokságon a Szilágyi Áron,
Gémesi Csanád, Decsi
Tamás, Szatmári András
összeállítású válogatottat az ukránok és az olaszok legyőzése után csak
az olimpiai bajnok délkoreai csapat tudta megállítani, így az oroszokkal
csaphattunk össze a harmadik helyért. Az erős verseny végül 45–43-ra zárult
a javunkra: a 2012-es londoni olimpia első magyar
aranyérmese, a MOL által
támogatott Szilágyi Áron,
az utolsó asszóban 36–40ről fordított, mégpedig úgy,
hogy az egyéniben győztes
Nyikolaj Kovaljovot sikerült
9–3-ra megvernie.

Első alkalommal rendezték meg július 12-én a MOL Motoros Family Fesztivált a Velencei Vízi Várban.
Tókerülő túrával, flashmobbal, motoros és családi programokkal fogadták a résztvevőket. A vízi mentők és a mentőmotorosok bemutatót, oktatást és jótékonysági gyűjtést tartottak, s az események a
Family két nagykövete, Polyák Lilla és Kovács Áron is tiszteletét tette. Hamarosan újabb fontos ügyek
várnak a MOL Motoros Family csapatára: az augusztusi véradáson való részvételével minden véradó
akár három másik ember életét is megmentheti! További információk: www.motorosfamily.hu

példakép

Az utánpótlás bajnokai
II. Ifjúsági Olimpiai Játékok
Kína ismét olimpiai országgá
válik a nyáron – ezúttal
csupa fiatal sportoló „szállja
meg” Nanking városát,
köztük kilencen az Új Európa
Alapítvány támogatásával.
Őket az I. Ifjúsági Olimpiai
Játékokról ezüstéremmel
hazatért Földházi Zsófia
mentorálja.

2007 nyarán azt a döntést hozta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy a 14 és 18 év
közötti ifjú tehetségek a világbajnokságokon
kívül egy igazi, „nagy” olimpián is megtapasztalhassák a versenyzés örömeit, izgalmait,
ismerkedjenek a többi nemzet sportolóival,
felkészülhessenek az olimpiákon való részvételre és az ezzel járó életmódra. Idén augusztus 16. és 28. közt 28 számban versenghetnek a fiatal sportolók. Összesen 56 magyar
fiatal képviseli hazánkat Kínában, az olimpiai
csapat kilenc tagja az Új Európa Alapítvány
által támogatott sportoló!
A megmérettetésre készülő fiataloknak
Földházi Zsófia öttusázó ad tanácsot, aki
ötéves kora óta maga is sportol, többszörös junior Európa-bajnok három- és négytusában, és 2010- ben sérülése ellenére ezüstérmet szerzett az I. Ifjúsági Olimpián. Jelenleg

már felnőtt kategóriában versenyez, és tagja a magyar öttusa
olimpiai keretnek is. 2009 óta a MOL támogatottja.
„Korábbi résztvevőként pontosan tudom, milyen fontos
ez a verseny a későbbi karrier szempontjából. Odakint megismertem sok olyan embert, akikkel a mai napig tartom
a kapcsolatot, de az ismeretségszerzésen kívül szerintem ez
a későbbi versenyzésre való mentális felkészülés szempontjából is komoly lehetőség.”

Akikért szoríthatunk
Gercsák Szabina (1996) cselgáncs (Hell Miskolci Judo Club)
Halász Bence (1997) atlétika – kalapácsvetés, diszkoszvetés
(Szombathelyi Dobó SE)
Móricz Dániel (1996) országúti kerékpár (KSI)
Péni István (1997) sportlövészet – 10 m légpuska (UTE)
Sztankovics Anna (1996) úszás – 50 m, 100 m, 200 m mell (UTE)
Egyedüli a mezőnyben, aki hamarabb vett részt felnőtt olimpián (2012-ben
Londonban 15 évesen), mint ifjúsági olimpián.
Szudi Ádám (1996) asztalitenisz (Jász Kun volán SC)
Tóth Lili Anna (1998) atlétika – 2000 m akadályfutás (Dombóvári VASE)
Vadnai Jonatán (1998) vitorlázás (Balatonfüredi Yacht Club)
Zs. Tóth Anna (1997) öttusa (Trion SC)
További hírek, eredmények:
www.molcsapat.hu, www.mob.hu
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lendületben

Két keréken

a Balaton felett

Bringatúrák hegyen-völgyön át

Ha túrázás, akkor sokunk szíve csücske az Észak-Dunántúl és
a Balaton-felvidék. A dimbes-dombos környék elég kihívást kínál
az edzett kalandvágyóknak, szelídebb lankáinak viszont a családosok,
vagy azok is nekivághatnak, akik erőnléti edzés helyett könnyed
gurulással pihennék ki a hétköznapokat. Most az utóbbiaknak
kínálunk rövid túrákat.
Zirc
Bakonybél

Somló

Ha kerékpáros segítségre lenne szükségünk, itt is találunk
MOL BringaPontot, ahol gyorsan megoldást találunk problémánkra. A továbbiakban nyugatról kerüljük a Csobáncot és
haladjunk Köveskál felé. A táj minden egyes izzasztó dombocskáért kárpótol majd minket – ahogy a falu három kiváló,
magas gasztronómiai igényeket kielégítő étterme is.

Könnyed karikázás a Somló-hegyen

Sümeg
Tapolca

Aki egyszer körbetekeri a Somló-hegyet, újra és újra visszavágyik majd azokra a lankákra. A Bakony és a Kisalföld találkozóhelyét, annak is legmagasabb pontját Pápa felől érdemes
célba venni. Kéttornyúlakon és Dákán át Vid felé egészen
sima a mindössze 25 kilométeres út Somló városáig.
Itt már érdemes letenni a biciklit, és gyalogosan felfedezni a környéket. A Taposó-kutat, a Szent Margitkápolnát, a hegytetőn a várat és a Szent István-kilátót
nézhetjük meg, ha még futja az erőnkből. Ha már ott
vagyunk, mindenképpen teszteljük az ország legkisebb
borvidékének legkiválóbb nedűit!

Bakonybél csodái

Sümegtől Köveskálig – csodás tájakon
A Káli-medencét manapság egyre többen látogatják, és a
szezonra évről évre egyre hatékonyabban készül a környék.
Egy Sümegtől Köveskálig tartó, összesen 33 kilométeres
túrát szinte végtelen sok programmal, látnivalóval vagy gasztrokalanddal színesíthetünk, csak az idő szabhat határt terveinknek. Sümegről a 84-es főúton Tapolca felé haladva
kisebb-nagyobb emelkedőkön és lankákon keresztül jutunk
el a Viszló-patakig. 13 kilométer után Tapolcán, a város kellős közepén, a Tavasbarlangnál érdemes megpihenni.
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A Zirc–Bakonybél-túra egy erős 1,5 kilométeres emelkedővel indul, de ötször olyan hosszú lejtővel folytatódik.
Legközelebb Pénzesgyőr előtt találkozunk majd komolyabb
szintkülönbséggel, amelynek lejtmenete a kerteskői elágazásba torkollik. A kerteskői kitérőt a Ménesbirtok miatt érdemes átgondolni, ugyanis ez az ország egyik legszebb helyén
fekvő tenyészete. Ha mégsem kanyarodunk el, akkor
Somhegypusztának vegyük az irányt, ami után
már Bakonybél jön. Ez a település elsősorban természeti szépsége miatt lehet
kiváló úti cél. De aki többre vágyik a
Kőris-hegy látványánál, felkeresheti
a tájházat, a Bakonyi Erdők Házát, a
bencések templomát és arborétumát
vagy a Borostyán-kutat. Bakonybélből
könnyedén hazajutunk majd vonattal
is, kerékpárjainkkal együtt.

címlapsztori

Vitorlás szélszabász

LITKEY FARKAS

„Részekre bonthatom, hogy versenyzek, versenyt
szervezek, tanítok, vitorlát tervezek, vitorláskönyvet vagy
cikkeket írok, klubelnök vagyok, de ezek nálam átfedik
egymást” – definiálja a tizenegyszeres Kékszalag-győztes,
soling hajóosztályban vb-első Litkey Farkas magára
vonatkozóan a vitorlázó fogalmát.
16
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címlapsztori

A hajón az élet még a fotózás
kedvéért sem áll meg, a kapitány
folyton mozgásban van

Stílus&Lendület: Abszolút kezdő vagyok. Mennyi idő
alatt tanítana meg vitorlázni?
Litkey Farkas: A hivatalos válasz úgy hangzik, hogy
a papír hat nap alatt megszerezhető. De ez nagyjából
annyit ér, mint a friss autóvezetői jogosítvány.
S&L.: Vezetni ettől még nem tudok…
L. F.: Így. Más kérdés, hogy a vitorlázásban lényegesen kisebb a kockázat. Meggyőződésem szerint ebben
a hat napban az a legfontosabb, hogy az illető megtanuljon biztonságosan közlekedni – motorral. A legtöbb
balatoni kikötőbe nem lehet vitorlázva beállni, ahová
mégis, oda motorral is. A jogszabály szerint a kikötőtől
kétszáz méterre már motorozhatsz. Abban, hogy kint,
vitorla alatt hogy közlekedsz a hajóval, nincs rizikó.
S&L.: Mert?
L. F.: Nagy a tó, el tudod kerülni a másikat, a tér biztosít egyfajta szabadságot. Nem kerülsz olyan forgalmi
helyzetbe, mint közúton az útkereszteződésben. A vízen
lényegesen kevesebb a „találkozás”, a Balatonon hetekig vitorlázhatsz úgy, hogy nem futsz össze senkivel.

S&L.: Hogy hangzik a nem hivatalos válasz a „Mennyi
idő alatt tanítana meg vitorlázni?” kérdésre?
L. F.: Minél fiatalabban kezdi az ember, annál jobb.
Egy nyár alatt kiváló vitorlázókat faragunk a nyolcéves gyerekekből. A felnőttek lassabban tanulnak, de
komplexebben látják, a gyerekek viszont ösztönösen
jól csinálják a dolgokat. Ahhoz, hogy minden szélben
megbízhatóan vitorlázz, némi szerencse is kell. Lehet,
hogy te éppen ráérsz, hajód is van, de ha nincs szél,
vagy mindig ugyanolyan a szél, a tanulás folyamata
megreked. Eltelhet úgy két év, hogy nem tapasztalod
meg a teljes skálát. A Balatonon például az erősebb
szelet nehéz kifogni.
S&L.: Az idény a három nyári hónapra korlátozódik. Mi
van előtte és utána?
L. F.: Kényszerű felejtés. Ha a balettművész egy hetet
kihagy, fájdalmasnak érzi az újrakezdést. A vitorlázásban nem ennyire drasztikus a helyzet, de az a fajta
stabil hajóvezetés, ami megengedi, hogy felemeld
a fejed, és másra is figyelj, miközben a hajó továbbra
is egyenes vonalban halad, elvész, ha csak a nyári
hónapokban vitorlázol. A versenyző ezért száll
vízre télen is.

A vitorlázás nem extrém sport, ugyanakkor
a versenyzők felelősségtudata átlag feletti.
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címlapsztori

S&L.: Ebben a sportágban milyen módon nyilvánul
meg a tehetség? Litkey Farkas tizenévesen már versenyeket nyert – de ez utólagos bizonyíték a vélelmezett vénára.
L. F.: Nincs sportágspecifikus megfejtés. A gyerekeknél az elkötelezettség a perdöntő, az a legértékesebb
tehetség, aki ezzel bír. Számára az edzés – függetlenül attól, hogy focizik, pingpongozik vagy jégkorongozik – öröm, nem pedig teher. Számos egyéb kritériumnak kell még teljesülnie ahhoz, hogy jó versenyző
legyen belőle, de az elhivatottság az alap, mert minden erre épül.
S&L.: Mi az ideális életkor a vitorlázás elkezdéséhez?
L. F.: A nyolc év jónak tűnő határ: addigra megérik egy
gyerek annyira, hogy valóban örömét lelje benne. Mert
akármennyire is fel van pörgetve, azért ez egy lassú
sport a focihoz vagy a kerékpározáshoz mérve. Beül a
kissrác a hajóba, a saját pici kategóriájába, ami egyszerűen lassú – ha képes kezelni ezt a körülményt,
ha át tudja ültetni az ő gyerekvilágának a dimenzióiba, minden rendben. Ha nem, akkor ki kell hozni a vízből. A nyári táborunkban erre is figyelünk. A hozzánk
érkező, nulla tudással rendelkező gyerekekkel megpróbáljuk megszerettetni a sportágat. Aki tehetséges,
azt továbbirányítjuk egy olyan klubba, ahol versenyzőt
faragnak belőle.
S&L.: Tanítja is az alapokat vagy „csupán” arca
a sportágának?
L. F.: Egy-egy kurzust levezénylek, de szívesebben
foglalkozom versenyzőkkel. Nekem az megy jobban.
Nemes Attila kitűnő vitorlázó és pedagógus, ő tartja
a táborainkat. Különleges érzéke van a kisebbekhez.
Azonnal észreveszi, ha nem a gyereket, hanem a szüleit vonzza a vitorlázás…
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Kékszalag 2014: szakadt a kötél
Litkey Farkas és csapata címvédőként indult július elején Európa egyik legpatinásabb tókerülő vitorlásversenyén, a balatoni Kékszalagon, ám hamar fel kellett
adnia a küzdelmet. „Elszakadt a „Vorstag” (az árbocot
előre merevítő kötél – a szerk.) tartó két fő kötél közül
az egyik, kiesett a kitámasztó rúd – nem volt más
választásunk. A mostani kötélzetben rost volt, érzékenyebb anyag. Talán piszok került bele, talán lejárt
az ideje… Nem tudjuk, mi okozta a problémát, egyszerűen elszakadt. Az új kötélzetben acéldrót lesz, ami
huszonkét kiló pluszt jelent. Ez csak pszichésen tűnik
soknak, persze, ha más eszközben szintén a súlyosabbra voksolunk, a teljes vitorlázattal együtt
nagyjából 1200 kilós hajó tömege gyorsan elszalad.”
A 46. nagydíjat – saját rekordját több mint három órával megjavítva – 7 óra 13 perc 57 másodperces idővel a Józsa Márton kormányozta Fifty-Fifty nevű kétárbocos katamarán nyerte. „Benne volt a pakliban ez az
idő, de a győztes hajóban is van még tartalék, nagyjából két órát még ezen is tud faragni – jó szélben.”

címlapsztori

A tengeren utolér a hullám
– a Balatonon te vagy a gyorsabb.
Szeretem a tengert, a Balatont
és a Velencei-tavat is: jó elmenni,
és jó visszajönni.

S&L.: Tenger nélküli országként jó terep vagyunk
vitorlázni?
L. F.: A Balaton tökéletes helyszín, velünk ellentétben a szerbek és az osztrákok a Dunán is vitorláznak, ugyanakkor rengeteg kisebb, nagyszerű, de
szinte „elfeledett” állóvizünk van még. Szerintem a
Velencei-tó kapacitása sincs kiaknázva, míg a kis tavaink, például az általam ismert pár négyzetkilométeres
bányatavak tökéletesen kihasználatlanok. Ha például
a Dorog melletti tó Németországban lenne, kétszáz
hajó cikázna rajta…
S&L.: Pénzkérdés?
L. F.: Részben annak gondolom: az adott környéken
élők anyagi lehetőségei korlátozottak, számos helyen
az infrastruktúra is hiányzik a vitorlázáshoz.
Ebből eredően azt még értem, hogy a Dunát nem preferáljuk, mert nehéz terep, de a Velencei-tó hanyagolására már nem találok „érveket”.

NÉVJEGY
Nyolcévesen delejezte meg végérvényesen a szél-vitorla-kormány
hármas egysége, ami ilyen családi háttérrel nem meglepő. Litkey
Farkas édesapja, Litkey Bence müncheni (1972) vitorlázó olimpikon volt – nem mellesleg festőművész is. Az alma és fája metafora
esetükben kézenfekvő: 1996-ban Litkey Farkas az atlantai olimpián
indult. Tizenegyszer nyerte meg a nemzetközi szinten is jegyzett balatoni Kékszalagot, 2013-ban soling hajóosztályban világbajnoki címet
szerzett. Idén februárban jelent meg „Amerre a szél fúj” című önéletrajzi könyve. Nős, egy gyermek apja.

S&L.: Mert úri sport?
L. F.: Bármi miatt. Az úri sport kitételt ugyanakkor nem
vitatom, noha társadalmi szintek tekintetében látom
benne az átjárhatóságot. Vitán felül áll, hogy a nagy
hajók, a komoly yachtok tulajdonosai a felső tízezerhez tartoznak – de ezekre kellenek kiszolgáló emberek is. A hajó attól még nem megy, mert megvettem.
Minél nagyobb hajóm van, és versenyeznék, vagy csak
vitorlázgatnék vele, már az utóbbi is elképzelhetetlen
egy-két matróz munkája nélkül. A matróz viszont már
nem ez a kör, ők a társadalom másik rétegéből érkeznek. Nagyon értik a szakmát – és nincsenek annyian,
mint kellene. Több a hajó, mint a vitorlázni tudó ember.
Húsz éve itt, a kenesei kikötőben még az volt a gond,
hogy bár megvoltak a hajók, kimenni sem sikerült
velük, mert hiányzott hozzá a tudás. Ma a tudás megvan, viszont a rendelkezésre álló legénységi létszám
alacsony. A kétezres évek elején még kikötőből volt
kevés… Szóval valami rendszerint hibádzik.

S&L.: Tenger vagy édesvíz?
L. F.: Aki a tengert szereti, az a tengert szereti –
a Balatonnak nem a tenger, hanem a Garda, a Bodeni,
a Genfi és a kis osztrák tavak a vetélytársai.
A tengernek más az anyaga. Tíz százalékkal sűrűbb
közeg, ezért a hajó gyorsabban úszik rajta. A hullámterjedés sebessége a vízmélység függvénye. A tengeren utolér a hullám – a Balatonon te vagy a gyorsabb.
Szeretem a tengert, a Balatont és a Velencei-tavat is:
jó elmenni, és jó visszajönni.
S&L.: Ha lehetősége lenne itthon változtatni valamin
a vitorlázás kapcsán, mi lenne az?
L. F.: Zavart – és ezt a könyvemben is megírtam –,
hogy Erőss Zsolt és Kiss Péter halálát követően a
médiában jó néhány fórumon az a vélekedés kezdett teret hódítani, hogy a vitorlázás olyan veszélyes
sport, mint a magashegyi mászás vagy a Formula–1.
Statisztikailag bizonyítható ostobaság. Ezt a fals megítélést kitörölném a fejekből. A vitorlázás nem extrém
sport, ugyanakkor a versenyzők felelősségtudata átlag
feletti. Ha embert kell menteni, mindenki „leteszi” a
vetélkedést, a legnagyobb versenyzők is azonnal a
bajba jutott segítségére indulnak. A média szerepe az
ilyen és ehhez hasonló szituációk kommunikálásában
szintén megkerülhetetlen kérdés. Az idei Kékszalag
tudósításába például bevágták a tavasszal tomboló
Yvette nevű vihar képeit – miért? A Kékszalagon erős
szél fújt, de nem volt vihar, ami ugyanúgy tény, mint az,
hogy a kötél elszakadása miatt nekünk korán ki kellett
szállnunk a versenyből.
Lipcsei Árpád
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Vízi élmények
Magyarországon
Itt a nyár, a vakáció, vele együtt pedig a nagy kérdés: mit tegyen
az, aki a rekkenő hőségben felejthetetlen vízi élményekre vágyik,
ám ehhez nem feltétlenül szeretné bebarangolni fél Európát?
Nos, jó hírünk van, a valódi szórakozáshoz tényleg nem kell
kitennünk a lábunkat Magyarországról.
Költségek
Figyelem!

A konzervatívabb válfajok
Azok előtt, akik szeretik a vizet, a vízpart közelségét
– ám ugrabugrálás és veszélyes manőverek helyett
csak nyugodtan, könnyű testmozgás kíséretében szeretnék élvezni a környezetet – a lehetőségek tárháza
szinte végtelen hazánkban. Szebbnél szebb tájainkat a Tiszától elkezdve a Velencei-tavon át a Balatonig
és a Dunáig az összes lehetséges hagyományos vízi
járművel bejárhatják. Egy kellemes egynapos kajakvagy kenutúra legrosszabb esetben is csupán néhány
ezer forintba kerül akármelyik hazai vizünkön, amely
során az ember kényelmesen, saját tempójában
barangolhatja be az adott környéket.
Nagyobb baráti társaságok vagy céges kirándulások
esetén feldobhatja a programot és erősítheti a közösséget a Magyarországon is egyre népszerűbb sárkányhajózás. A különleges kialakítású, általában 20 személyes, kenu formájú hajó elején sárkányfej, a végén
pedig sárkányfarok található, és az evezőkön kívül ül
egy dobos is az orr-részben, aki a ritmust adja.
Ma már a sárkányhajózást is minden nagyobb tavunkon, folyónkon bárki kipróbálhatja, de a Balatonon az
úgynevezett „stand up paddle” is egyre népszerűbb,
amely abból áll, hogy egy könnyű deszkára állva hajtja
magát az ember egy evezővel.
Pár ezer forint/fő

Az egyre népszerűbb lehetőségek
Az, aki hajlandó egy kicsit mélyebben a pénztárcájába nyúlni, már Magyarországon is európai élményekkel gazdagodhat vízparti nyaralása során.
A klasszikus sporttevékenységek közül kiemelkedik
a vitorlázás, amely különböző tavainkon, folyóinkon
már hobbiszinten is évtizedes múltra tekint vissza,
így nem csoda, hogy a kezdő szinttől a haladóig tanfolyamok egész sora várja az érdeklődőket országszerte – a legkülönbözőbb hajók bérlési lehetőségeiről már nem is beszélve.
Hasonló a helyzet a motorcsónakbérléssel is: ezek
közül van, amelyiket már 10 ezer forint körüli összegért egy egész napra megkapunk, ám olyan is, amelyért közel 100 ezret kell fizetnünk egyetlen óráért.
A motorcsónakozás extrémebb válfaja a vízi ejtőernyőzés, amely során a menetszél lobbantja be az ernyőt,
több mint 100 méteres magasba emelve az embert
– a Tisza-tónál már mintegy 10 ezer forintért részesei
lehetünk a különleges élménynek, ahogy más vontatós őrületnek is (pl. gumifánk, gumibanán stb.).
10-től akár 100 ezer forintig
A törvényi előírások szerint „A Balatonon,
a Velencei-tó és a Fertő-tó teljes területén,
továbbá a Ráckevei-Duna-ág és a Tisza-tó külön jogszabályban meghatározott részein belső égésű motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni tilos.”
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Az extrém sportok rajongóinak
Szerencsére ma már azoknak sem kell több száz kilométert utazniuk, akik az igazán extrém vízi sportokban szeretnék feszegetni saját határaikat. Legyen
szó ugyanis vízisíről, wakeboardról, jet-skiről, kitevagy windszörfről, a vállalkozó kedvűek már itthon is
simán kipróbálhatják bármelyiket – nem kell hozzájuk más, csak némi úszástudás és kitartás. Bár a vízisíről, valamint a wakeboardról sokaknak a körülményes és drága, motorcsónak mögötti kapálózás juthat
eszébe, valójában ma már országszerte profi pályák
várják a tanulni vágyókat, ahol stabil sebességre
beállított vontatókötél segítségével lehet gyakorolni
és lépésről lépésre fejlődni – mindezt akár napi
8-10 ezer forintért. A jet-ski már jóval drágább
mulatság, ráadásul a tiltás miatt a Balatonon,
valamint a Velencei-tavon erről is hiába ábrándozunk, a Tisza-tónál viszont 4-5 ezer forintért tíz
percre elvihetünk egy járgányt. Megkötések nélkül élvezhetjük azonban a szeles napokat,
ha kite- vagy windszörfözéshez támad kedvünk –
a kezdők e kategóriákban is számtalan tanfolyam
közül válogathatnak, a profik pedig különböző versenyekre is benevezhetnek nagyobb tavainkon.
Akár napi 8-10 ezer forinttól.

Csúszda- és aquaparkok
A kisgyerekes családok számára a legjobb választás egy forró nyári napon valamelyik hazai aquapark lehet. Mivel a vízpartokon a szokásos ugrálóvár,
vízibicikli, minicsúszda kombináción kívül nem igazán találni mást, ami leköthetné a legkisebbeket, ha
olyan programot szeretnénk, melynek során ők is és a
felnőttek is jól érzik magukat, alaposan meg kell gondolnunk, merrefelé vesszük az irányt. Az európai színvonalú, egész napos szórakozást kínáló csúszdaparkokkal mindazonáltal nem lehet hibázni, hiszen
a kacsaúsztatótól kezdve a szerelembarlangon át
a legextrémebb csúszdákig minden korosztály megtalálhatja a maga kedvenceit. A magyar aquaparkok között elsőként a mogyoródit, a hajdúszoboszlóit, valamint a budapestit szokták említeni, de egész
napos csúszdázás várja az érdeklődőket többek
között Debrecenben, Zalagereszegen, Kecskeméten,
Balatonfüreden, Cegléden és Ráckevén is.
Parkja válogatja, de egy négytagú család akár
20-30 ezer forintot is könnyen elkölthet egynapos vízi kalandozásai során, és ennek az összegnek legalább a fele a belépőjegyre megy el.

A Balatonon az úgynevezett
»stand up paddle« kezd egyre
népszerűbbé válni.
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Így nyaralnak…
a hegyek szerelmesei
Ha sosem voltunk fanatikus
strandrajongók, ha az idei nyarat túl
melegnek ítéljük vagy egyszerűen
csak változatosságra vágyunk, idén
kipróbálhatjuk a nyaralás egy „alternatív”
formáját. A hegyvidéki ejtőzés legalább
annyi szépséget és izgalmat rejt, mint a
„klasszikusok”, s az aktív felöltődés is
garantált.
Az Isonzo völgye a mai napig iható, kristálytiszta,
a legnagyobb melegben is mindössze 8-9 fokos
vízzel várja a hűsölni vágyókat

Családokat vár a Soča-völgy

Adrenalinlázban égő fiataloknak, aktív
pihenésre vágyó családoknak tökéletes úti cél a raftinggal, canyoninggal
(kanyon túra), hydrospeeddel (vadvízi
úszás) és barlangászással kecsegtető
Isonzó (Soča) völgye – májustól egészen október végéig. Az élménygazdag
programok szervezői lehetőséget biztosítanak raftingozásra 4 éves kortól, és
canyoning túrákra 10 éves kortól. A családosokat különféle akciókkal támogatják, ahol a
túrák ára minden esetben tartalmazza a speciális felszereléseket. Ha pedig már eleget áztunk, a Triglav
Nemzeti Parkban lélegzetelállító látványvilágú túrákat
tehetünk a néhány órástól egészen a többnaposig.
A csapat bázisa, a Log pod Mangartom falujában álló Motel Encian.
Svédasztalos reggelivel, jacuzzival, szaunával
már 28 €/fő/éj áron elérhető, családon belül
a 18 év alatti gyerekeknek 50% kedvezmény jár a
szállásból. A moteltől autóval 10–15 percre található
kempingek (Toni Kamp, Kamp Liza…) ára barátságosabb, körülbelül 12 €/fő.
www.raftandroll.hu

Motoros kirándulás a Magas-Tauernbe

A régióban található nemzeti park – Közép-Európa
legnagyobbja – túraútvonalakkal gazdagon díszített, s
a magunk vagy vezető által irányított kirándulásokon
túl olyan programokban is bővelkedik, mint a vadmegfigyelés, a gleccsernézés vagy épp egy alpesi virágoskerti séta. Feltétlenül ajánljuk továbbá a két keréken érkezőknek a Grossglockner Hochalpenstraße 48
kilométeren át kanyargó panorámaútját, mely bár fizetős, de 36 kanyarulata és bő 2500 méteres szintemelkedése szinte minden pénzt megér – hát még
a látvány, amely Ausztria legmagasabb pontjáról, a
Grossglocknerről tárul majd elénk.
Kifejezetten motorosoknak épült szállás a környéken a Laudersbach’S Landhotel Gasthof
vagy a Waldgasthof Panorama – kedden motorosok
napjával.
34–36 €/fő/éj egy duplaágyas szobában.
www.motorbike-holidays.com
www.mobikehotel.com

Egy Csontváry-kép nyomában

Következő célállomásunk Jajce, Bosznia-Hercegovina.
Mielőtt azonban elindulnánk, ne felejtsük otthon az
útlevelünket, az ország ugyanis nem tagja az Európai
Uniónak! Jajce varázslatos természeti képződménye az a gyönyörű vízesés – ezt Csontváry Kosztka
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Tivadar festményéről ismerhetjük –, amely a Pliva-tó
és a Vrbas folyó találkozásánál zúg alá.
A tavon lehetőség nyílik hajókázásra, a folyó partján
pedig a vidékre jellemző építésű vízimalmokat láthatunk. Történelmi értékeit tekintve a XV. században
épült erődöt (Komotin), sziklába vájt, földalatti kriptát
és török időkben mecsetté alakult templomot fedezhetünk fel itt. Esős időben a volt Jugoszlávia történelmébe lehet bepillantani az AVNOJ Múzeumban,
számos étteremben pedig kedvező áron kínálják a
bosnyák specialitásokat.
A helybeli hostelbe – kelendősége miatt –
érdemes időben helyet foglalni.
Árai 23 €/2 fő/éj saját szobában, 8 €/fő/éj
egy tízágyas hálóteremben.

Barlangfürdő Szlovákiában

A Selmeci-hegység lábánál terül el Szklenófürdő
(Sklené Teplice). Európai viszonylatban unikumnak számít a Parenica barlangi termálfürdő, ahová a
38–53°C hőmérsékletű termálvíz közvetlenül a forrástól jut el. A gyógyhatású víz magas kalcium- és

magnéziumtartalma segít
a műtétek utáni felépülésben, jótékonyan hat
mozgásszervi-, idegrendszeri betegségekre, csökkenti a vérnyomást.
A fürdő szolgáltatásai mellett –
pl. aromaszauna, sóbarlang, örvény-,
ózonterápia – különféle gyógykezelési csomagok közül választhatunk. Parenica nyitva áll gyerekek, fiatalok, idősek, családok és úszni nem tudók
előtt egyaránt, míg a túrázni vágyók a fürdőparkból
gyalogösvényen vághatnak neki a közeli erdőnek.
Ezt illetően nem lesz nehéz dolgunk, az erdei
víkendháztól (14,5 €/fő/éj) a különböző panziókon át (Slovenská koliba) a teljes apartmanházakig széles a kínálat.
www.kupele-skleneteplice.sk

Erdélyi kötelező: Pádis

A hegyi patakokkal, vízesésekkel, víznyelőkkel tarkított Pádis fennsíkot a legegyszerűbb Nagyvárad –
Belényes – Vasaskőfalva (Pietroasa) felől megközelíteni. Látványosságai például a Mócok temploma hegy,
az Eszkimó jégbarlang, a Bársza-katlan barlangjai és
a Csodavár, amelynek 73 méter magas, 30 méter széles bejárata egy gótikus kapura emlékeztet. Ha már itt
járunk, érdemes ellátogatni a Pádistól 36 kilométerre
fekvő, 843 méter hosszú, csodás cseppkövekkel díszített Medve-barlangba, amely nevét a húszezer évvel
ezelőtt élt barlangi medve egyik példányának épségben megmaradt csontvázáról kapta.
A Ponor réten lehet sátrat verni; de a turista
útvonalak csomópontjában van panzió is.
Szállás a Pádisi Menedékházban reggelivel
és vacsorával 10 €/fő/éj.
www.padis.hu

Hol gyűjtsek ötletet?
Íme, néhány hasznos link,
melyek segítenek elindulni, ha nyáron
a hegyekbe vágyunk.
www.retyezat.ro/tengerszemek
www.sherpa.ro
www.helian.hu/hu
www.baraka.hu
www.alfatours.hu
www.last-minute.invia.hu/ausztria
www.austria.info/hu/tematikus-udulesek

Árak
Szállás
Az anno 30 méter magas vízesés ma már „csak”
20 méternyit zúdul alá – ennek oka egy, a '90-es évek
elején pusztító áradás, mely elöntötte a területet

Hasznos információ
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Kattintgatni

?!

én is tudok
Fényképészkisokos
nem csak nyaralásra

Utazni készülünk? Semmiképp se felejtsük otthon
a fényképezőgépet! Ám vigyázzunk, mert egy kutatás szerint, aki
az idegen tájon mindenhol a szeme helyett a gépével fényképez,
sokkal hamarabb elfelejti a valódi látványt, a hely hangulatát.
Cikkünkben hasznos tanácsokkal látjuk el az utazókat, melyhez
Acsai Miklós fotográfus szakmai tudását hívtuk segítségül.
Technikai alapismeretek
dióhéjban
Három fogalmat kell ismernünk ahhoz, hogy tudatos fényképezőkké válhassunk:
A záridő az az időmennyiség, amíg a gép a fényt beengedi
az érzékelőfelületre. Ez a másodperc törtrészét jelenti.
Napos időben kevesebb, éjszaka több idő kell a kép elkészüléséhez. Törtszámokról lévén szó, minél magasabb a
nevezőben szereplő érték, annál rövidebb időt jelent.
Az ISO, vagyis érzékenység magasabbra állításakor az
érzékelőfelület érzékenyebb a fényre. Szokásos értékei
ISO 100, 200, akár 12 000-ig mehetnek. Ám minél magasabb ez a szám, a kép minősége annál rosszabb, „zajosabb” lesz. Erre a tudásra leginkább éjszakai fotózásnál
lesz szükségünk.
A rekeszérték, vagyis f-érték annak a területnek a nagyságát szabályozza, amin keresztül a fény beérkezik.
A fényrekesz az objektív lencséjébe van beépítve, a telefonokon általában fix a mérete. Nagy rekeszértéknél az
elkészült kép mélységélessége megnő, tehát szinte mindenhol éles lesz, míg kicsinél szinte csak ott lesz éles
a kép, ahová a fókuszt, azaz az élességet állítjuk.
A strandon, árnyékban ideális
lehet egy ISO200 érzékenységű felület, f4 rekeszérték
mellett 1/500 záridővel.
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Nappal szemben
Merjünk ellenfényben fotózni! Modellünket nyugodtan állítsuk háttal a napnak, különben hunyorogni
fog, vagy szemgödre csúnya árnyékot vet az arcára.
Szép sziluetteket kapunk, ha a nappal szemben fényképezünk. Próbáljuk ki bátran azt is, hogy rávakuzunk a napnak háttal álló fotóalanyra – ezt nevezzük
derítésnek.

Gasztrotúra?
Manapság divat lefényképezni az étteremben tálalt finomságokat. Sose vakuzzunk rá
ezekre, mert nem lesznek túl étvágygerjesztőek, eredeti színüknek nyoma vész. Ha ételfotót készítünk, eleve teraszra üljünk, természetes fényhez. Másik lehetőség, hogy
az ablakhoz visszük a tányért, és ott fényképezzük. Deríthetünk egy másik tányérral,
ám ekkor már lehet, hogy furán fognak ránk
nézni a felszolgálók.
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Unalmas emlékművek
Csak akkor érdemes képet készíteni egy emlékműről, ha új,
meglepő szemszögből tudjuk azt megmutatni. Egy családtag szereplésével máris egyedivé válhat a kép. Izgalmasabb
az is, ha a családtag valamilyen interakcióba kerül a szoborral-épülettel. Fantáziánknak ne szabjon határt semmi, csináljunk bátran viccet a fényképezésből. Have fun!

Kalandra fel!
Próbáljuk ki a kalandálló gépeket! Víz alatti fotókat
vagy különleges helyekről készült képeket is hazavihetünk, hiszen ezeket könnyen lehet rögzíteni, és
rendkívül strapabírók. Különleges képeink születhetnek akkor is, ha a gyerekeink kezébe adjuk a gépet.
Ők egészen más nézőpontot tárnak elénk.

Komponálás
Az amatőr fénykép egyik ismertetőjele a középre
komponálás. Próbáljuk meg oldalra, 2:3 arányba, az
aranymetszés helyére igazítani fő témánkat. Figyeljük
meg, mennyivel dinamikusabb lesz ettől a kép. Jót
tesz a fotónak, ha a modellünk „kinéz” a képből, ilyenkor közelebb kerülhetünk az ő igazi karakteréhez,
mint egy kényszeredett kamerába nézés esetén.

Kékóra
Mediterrán kisvárosok éjszakai életének fényképezésénél ne hagyjuk ki a kékórát! Ez az a kora esti időszak,
amikor a város fényei már kigyulladtak, ám az ég még
kék. Állítsuk hosszabbra a záridőt, magasabbra az ISOértéket, és nyissunk a rekeszen. Így elkerülhetjük a
vaku által okozott fénypacákat. Inkább támasszuk meg
a gépet és vállaljuk be a hosszú exponálást.

Csak stabilan
Vigyünk magunkkal állványt! Minden gép rögzíthető állványra, de ha mást nem is tudunk tenni, próbáljuk rögzíteni vagy kitámasztva letenni a masinát. Főleg hoszszú záridőnél, éjszakai képeknél van erre nagy szükség.
Nagyon menő, ha beszerzünk egy gorillakart. Biciklire,
buszkapaszkodóra, faágra csavarhatjuk a „lábait”, így extrém nézőpontokból örökíthetjük meg utazásainkat.

Hibaizmus
Hibás a kép? Töröljük ki! De előtte jól nézzük meg, hátha
érdekes! Talán kevésbé az újrahasznosítás jegyében
zajló, ám mégis megszerethető fotós művészeti ág a hibaizmus. Az eredetileg a véletlenek és a hibák esztétikáján
alapuló művészeti fogalom ma már akkor is használatos,
ha valakinek egyszerűen megtetszik egy elrontott kép.

A derítésről
Derítésre bármilyen fehér, nagyobb tárgy alkalmas lehet.
Állítsuk a modellünk árnyékos oldalára, s így kiegyenlítődik az arcon, testen lévő fény. Egy fehér vagy világos fal
is alkalmas derítésre, ám ha színes derítőfelületet választunk, számoljunk azzal, hogy a modellre visszavert
fény is színes lesz.
2014. augusztus | STÍLUS&LENDÜLET |
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Herkentyűk
a pácban

Nyaralásaink alkalmával izgalmas élmény, már-már kötelező
program egyik reggel kilátogatni a friss portékákat rejtő helyi
halpiacra. Majd kellő inspirációt gyűjtve itthon néhány tengeri
finomság elkészítésével emlékezhetünk a nyárra.
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Halcsomag zöldségekkel
Így készül:

1) Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra. Vágjunk sütőpapírból 25 cm-es négy-

zeteket, majd osszuk el bennük egyenlő arányban a spárgát, a zöldbabot
és a borsót. 2) Tegyük rájuk a pisztrángszeleteket úgy, hogy bőrük
a zöldségek felé álljon. 3) Szórjuk meg a gyömbérrel és a fokhagymával,
majd jól sózzuk és borsozzuk meg. Öntsünk egy kis bort és tegyünk egy
evőkanál vajat is a csomagokba. 4) Csavarjuk össze a sütőpapírt, esetleg
kössük át. Süssük 20–25 percig a csomagokat, majd forrón tálaljuk
a citromgerezdekkel.

S&L-tipp:
Pisztrángból
rengetegfélét
tudunk vásárolni.
Édesvízi
pisztrángot
Magyarországról is
beszerezhetünk.
A tengeri pisztráng
íze a lazacra
hasonlít.

Hozzávalók:
200 g zöldspárga, 250 g zöldbab, 125 g friss zöldborsó,
6 db 200 g-os pisztrángszelet, 2 evőkanál finomra reszelt gyömbér,
4 gerezd fokhagyma, 6 evőkanál vaj, 1 db negyedekre vágott citrom,
250 ml fehérbor, só, bors.

S&L-tipp: Fogyasszunk minél több alkalommal tintahalat,
ugyanis – a halakhoz hasonlóan – igen magas a fehérjetartalma,
a zsírtartalma pedig nagyon alacsony.

Ropogós tintahalchips
Így készül:

1) Melegítsük elő a sütőt 220 °C-ra. Egy tepsibe tegyük a burgonyákat, csorgas-

suk meg olívaolajjal és citromlével, ízesítsük a citrom héjával, sóval-borssal, valamint fokhagymával. Forró sütőben 20 perc alatt süssük ropogósra. 2) Tegyük
a zsemlemorzsát, a kakukkfüvet és a parmezánt egy tálba, és keverjük össze.
3) A tintahalkarikákat panírozzuk be, először forgassuk lisztbe, utána a felvert
tojásba, majd a fűszeres morzsába. 4) Süssük felhevített napraforgóolajban, míg
ropogós nem lesz. Sózzuk, borsozzuk. 5) Tálaljuk burgonyával és majonézzel.
Hozzávalók: 6 db azonos nagyságú burgonya negyedekre vágva,
2 citrom leve és reszelt héja, 2 gerezd zúzott fokhagyma, só, bors,
olívaolaj, 150 g zsemlemorzsa, 2 evőkanál apróra vágott, friss
kakukkfű, 50 g reszelt parmezán sajt, 1 kg tintahalkarika szárazra
törölve, 140 g liszt, 2 tojás, napraforgóolaj, 250 ml majonéz.

S&L-tipp: Kagylóból kéket és feketét könnyű beszerezni, ám hozzájuthatunk
például fésűkagylóhoz is. A kinyílt kagylót nem érdemes megfőzni, a főzés után
zárva maradt daraboktól pedig szintén érdemes megszabadulni.

Kagylós-ricottás spagetti
Így készül:

1) Melegítsük fel az olívaolajat és pirítsuk meg benne a fokhagymát. 2) Durva reszelővel
reszeljük bele a bébicukkinit. 5 percig kevergetve süssük, majd vegyük le a tűzről és sózzuk, borsozzuk meg. 3) Ekkor adjuk hozzá a ricottát is, és alaposan keverjük össze. 4) Egy
másik nagy lábasban vagy serpenyőben két evőkanál vajat forrósítsunk fel, és tegyük rá a
kagylókat. Lefedve 5 percig pirítsuk, amíg ki nem nyílnak. 5) A spagettit főzzük meg sós vízben. 6) A forró tésztát óvatosan forgassuk össze a ricottás keverékkel és a kagylóval, majd
sózzuk-borsozzuk újra, és tálaljuk reszelt parmezánnal, friss bazsalikommal.
Hozzávalók: 45 ml olívaolaj, 2 gerezd apróra vágott fokhagyma, 400 g bébicukkini,
90 dkg kagyló, só, frissen őrölt bors, 300 g ricotta sajt, 1 marék friss bazsalikom,
400 g spagetti tészta, 30 g reszelt parmezán sajt, 2 evőkanál vaj.
2014. augusztus | STÍLUS&LENDÜLET |
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Hozzávalók: 1 liter tej, 1 teáskanál oregánó, 200 g kukoricadara, 60 g reszelt
parmezán, só, bors, 100 g vaj, 3 szál friss kakukkfű, 1 ág bazsalikom, 60 ml olívaolaj,
2 citrom leve és reszelt héja, 4 vastag szelet tonhal.

Tonhalsteak fűszervajjal és polentával
Így készül:

1) A tejet és az oregánót közepes lángon forraljuk fel. Lassan adjuk hozzá a kukoricadarát, és

keverjük addig, míg be nem sűrűsödik. Ekkor vegyük lejjebb a hőmérsékletet és 5 perc alatt
főzzük készre. 2) Vegyük le a tűzről, tegyük bele a parmezánt, a sót és a borsot. Keverjük
simára. Melegítsük össze a fűszernövényekkel. Tegyük hűtőszekrénybe. 3) A tonhalszeleteket dörzsöljük be olívaolajjal, a citrom héjával és levével. 4) Hevítsünk fel egy serpenyőt,
tegyük bele a halat és süssük oldalanként 1 percig. Sózzuk, borsozzuk. 5) Tálaljuk polentával és a fűszervajjal.
S&L-tipp: A polenta hagyományosan kukoricadarából készül, és mivel
semleges ízű, bármilyen ízesítéssel elkészíthetjük. Az alaprecept szerint
25 dkg kukoricaliszt, 4-5 dl víz, 2 dkg vaj és csipet só kell hozzá.

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

Ikon Rosé
2013

Etyeki Kúria
White 2013

Hozzávalók:
6 db burgonya,
180 g zöldbab, 6 tojás,
60 ml olívaolaj,
2 gerezd apróra zúzott
fokhagyma, 1 citrom
leve és reszelt héja,
150 g tetszőleges
zöldsaláta, 1 fej apróra
vágott vöröshagyma,
300 g tonhal, só, bors.

Nizzai saláta
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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Így készül:

1) A burgonyát, a tojásokat és a zöld-

babot főzzük közepesen puhára.
2) Keverjük össze az olívaolajat, a
citrom levét és héját, valamint a hagymákat. 3) Hámozzuk meg a burgonyákat és daraboljuk fel a tojásokkal
együtt. 4) Halmozzuk a megmosott,
feldarabolt zöldsalátára a tonhalat,
a tojás- és a burgonyakarikákat
a zöldbabbal együtt egy nagy salátástálra. 5) Locsoljuk meg az olívaolajos öntettel, és sózzuk-borsozzuk
ízlés szerint.

S&L-infó: Minél
magasabb a tonhal
olajtartalma, húsa
annál sötétebb.
Sportolók és
fogyókúrázók kedvence.
A tonhal bizonyos
fajtáit a kihalás
veszélye fenyegeti a
túlzott halászat miatt.
A kékúszójú tonhalra
kifogásakor több
százezer forintokat
licitálnak a japánok.

Akár

KERESSE A HAT
ÚJ TERMÉKET
JÚLIUS 22-TŐL A MOL
TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!
Az akcióban részt vevő termékek
megvásárlásáért extra Multipont jár!
Részletek a www.mol.hu/bosch oldalon.
A képen látható termékek illusztrációk.

*A termékek MOL által alkalmazott
kiskereskedelmi árához képest.

A matricagyűjtés 2014. május 5-től
2014. augusztus 17-ig tart. A matricák
2014. május 19-től 2014. augusztus 17-ig
vagy az árukészlet erejéig válthatóak be.

50%
kedvezménnyel!*

kultúra

Napfényes nyárutó: ki a szabadba!

Kultúrpezsgés augusztusban
Augusztus a nyár utolsó hónapja, így ragadjunk meg minden
lehetőséget arra, hogy a remek időt kihasználva a szabadban
szórakozhassunk: színház, koncert, fesztivál… összeállításunkból mindenki megtalálhatja a neki leginkább megfelelőt.

fesztivál
7. Ördögkatlan Fesztivál
2014. augusztus 5–9.
Nagyharsány – Kisharsány – Beremend – Palkonya

Idén a Katona József Színház érkezik számos előadással, Lajkó
Félix pedig nemcsak lemezbemutató koncertet ad, de a Budafoki
Dohnányi Zenekarral is fellép. Díszvendég lesz Lengyelország:
a Walny Teatr a Hamlet és Don Quijote című művekkel, a Teatr Na
Walizkach pedig a gyerekeknek szóló Bohóctámadással érkezik.
A Nézőművészeti Kft. és a Szkéné Színház a lengyel drámaíró, Artur
Pałyga A zsidó című művéből készült előadást hozza el. Fellép Pintér
Béla és Társulata a Titkainkkal, Ötvös András a Csemegepultossal.
Hrabal születésének 100. évfordulóját pedig a Hrabal-vurstli rengeteg programjával ünnepelhetik a látogatók.

Koronázási Ünnepi Játékok
2014. augusztus 16–19., Székesfehérvár

A grandiózus esemény az országban egyedülálló módon jeleníti meg az
Árpád-házi királyok korát, miközben középkori hangulatba öltözteti a történelmi belvárost. Az ünnep egyik fénypontja a Koronázási Szertartásjáték,
mely az ország legnagyobb szabadtéri színpadán valósul meg, központi
alakja I. (Szent) László lesz. Egyedi látványosságnak számít a hagyományőrző lovasok felvonulása az 5 méter magas óriásbábok kíséretében.

gasztronómia

Bor, mámor... Bénye
2014. augusztus 15–17., Erdőbénye

A korábbinál is színesebb programmal és sok újdonsággal készülnek az erdőbényei borászok az idei Bor, mámor... Bénye fesztiválra. A fesztiválon kulináris élmények, koncertek,
gyermekprogramok mellett tematikus séták, író-olvasó találkozók, előadások és rengeteg
érdekes program várja a borbarátokat, a családokat és a kikapcsolódni vágyókat. A több
helyszínen zajló fesztiválon a sokszínű kulturális programok mellett a különleges tokaji
borok és a kulináris élvezetek is fontos szerepet játszanak.
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kultúra

koncert
Boban & Marko Markovics
Orkestar: Örömzene
2014. augusztus 10., 20:00
Budapest, Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Boban és fia, Marko mindent elértek, amit zenekar elérhet a világnak e szegletében; több százezer eladott
lemez, klub- és fesztiválkoncertek százai. Rajongók tízezrei követik örömzenélésüket, bárhol is játszanak
Európa országaiban. Idei budapesti nagykonÏ
certjük apropóját
az adja, hogy
Boban Markovics
ebben az évben
ünnepli 50. születésnapját.
Kerek évforduló ez a Balkán
trombitakirályának, akinek kedvenc országa
Magyarország.

Happy Ending

2014. augusztus 21. és 22., 20:00
Budapest,
Városmajori Szabadtéri Színpad

Anat Gov zenés darabja zajos sikert
aratott több országban. Főhőse egy
rajongott színésznő, akit hirtelen próbatétel elé állít az élet. Olyan döntést kell hoznia, amely egészen más
természetű, mint hogy melyik szerepet mikor, kivel, milyen rendezésben
vállaljon el. Ez a szerep a saját életéről, önérzetéről, bátorságáról szól, és
pusztán egy dolog múlik őrajta: hogy
milyen finálé legyen a végén. Az Orlai
Produkció előadása.

Ï

színház

Székely Dózsa György
2014. augusztus 22., 20:00
Budapest, Margitszigeti Szabadtéri Színpad

A táncjáték 500 évvel ezelőtti története a magyar történelem sorsfordító eseményéről, a Dózsa György
által vezetett parasztfelkelésről szól. Szuggesztív
látomás a múltról, melyben megidéződik a magyarság közös sorsa a Honvéd Táncszínház előadásában,
Novák Péter főszereplésével. A krónika Szarka Tamás
(Ghymes együttes) dalaival színes tablót fest
a történelmi korról.

könyv

Grecsó Krisztián: Megyek utánad
Magvető Kiadó

Elfeledett, rejtőzködő utak hálózzák
be a fülledt alföldi falu földjeit, ahol
¿ Daru, a kamaszodó fiú küzd bandavezéri pozíciójáért, az önbecsülésért
és a szerelemért: egyszóval az életéért. Daru makacsul járja az érzelmek
elágazó csapásait, múltban és jövőben, közben mindegyik kapcsolatában elveszít magából valamit, mindegyikbe belehal
egy kicsit. Így válik felnőtté.

Lángh Júlia: Macskák és férﬁak
Magvető Kiadó

¿

Hármaskönyvet tart kezében az olvasó: egy időskori
szenvedélyről valló naplót, egy változatos férfiportrésorozatot és egy macskakönyvet. Minden csupa meglepetés: az időskori szerelem heves és felkavaró,
mintha csak egy csitri élné át. A férfiakéval párhuzamos és rejtett kapcsolatban álló macskatörténetek
pedig igazolják a cicagazdák ismert igazságát:
a macska tartja az embert, és nem fordítva.

horoszkóp

A pihenés

és kikapcsolódás hónapja

Charlize Theron
1975. 8. 7.

Augusztusban még azoknak is lesz
idejük feltöltődni, akik a nyár első két
hónapjában nem tudtak kiszakadni
a hétköznapokból.

Kos

Március 21. – április 20.

Ha az előző hónapban kiélvezte a nyár minden áldását, kipihenten, lelkesen vetheti bele magát a munkába. Bármit is
csinál, most örömét fogja lelni benne. Ha üzlettel vagy vállalkozással foglalkozik, a hónap második fele egy kisebb, de
kedvező befektetést hoz.

Bika

Április 21. – május 20.

Lehet, hogy a hónap elején még nem igazán van kedve
nagyobb utazáshoz, de egy váratlan lehetőség mégis kedvet csinál hozzá. A hónap második felében több társasági
élményben lesz része, szívesen megy emberek közé, akár
olyan „zajos” helyekre is, ahova korábban nem gyakran járt.

Ikrek

Május 21. – június 21.

Önnek ebben az évszakban a legmagasabb az energiaszintje, így könnyedén hozza ki önmagából a lehető legjobbat. Most tele lesz belső erővel, kedve lesz nagy kirándulásokhoz, új tájak felfedezéséhez. A jelenleg szingli Ikrekre
akár a szerelem is rátalálhat.

Rák

Június 22. – július 22.

Ha az előző hónapban volt szabadságon, akkor ebben a
hónapban a már régóta halogatott lakásfelújítás kerül előtérbe. Családtagjai segítőkészen állnak az ötlethez, és a megújult környezetben mindenki otthonosabban érzi majd magát.

Oroszlán

Július 23. – augusztus 23.

Nem csoda, ha a születésnapját idén a szokottnál is lelkesebben várja, ugyanis a következő életévében több régi
vágyát, tervét is megvalósíthatja majd. A sors a tenyerén
fogja hordozni, élvezze ki a nyár minden áldását!

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.
Legyen bátor, és lépje át saját korlátait! Ha úgy látja jónak,
mondjon nyugodtan nemet, és érvényesítse a saját akaratát. Kezdetben kicsit furcsa lesz, de nagyon hamar meg
fogja szokni.
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Básti Juli
1957. 8. 10.

Ben Affleck
1972. 8. 15.

Christian Slater
1969. 8. 18.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Az a nyaralás, amit már az előző hónap végén
tervezett, még jobban fog sikerülni, mint ahogyan elképzelte. A hónap vége felé kedve támad
valami újat tanulni, ősztől beiratkozni egy tanfolyamra, amitől egyénisége még gazdagabb lesz.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Ha a közelmúltban új munkába kezdett, akkor
a forró nyár ellenére örömmel veti bele magát.
Ha azonban ez csupán terv volt, akkor nagyon
is alkalmas az időszak arra, hogy a tettek mezejére lépjen. Segítők és pártfogók fognak ön
mellé állni.

Nyilas

November 23. – december 22.

A nyár utolsó hónapja énjének a kevésbé
ismert, szentimentálisabb oldalát hozza felszínre, amit nem csupán a magánéletben tud
majd kamatoztatni. Érzései által sokkal közelebb fog kerülni azokhoz, aki fontosak az
életében.

Bak

December 23. – január 20.

Ha kicsit több csendre, visszavonulásra vágyik,
valósítsa meg! Az idei augusztus leginkább egy
kisebb, magányos utazásnak kedvez. Még az
sem kizárt, hogy egy olyan új hobbit talál magának, amellyel kreativitásának egy eddig ismeretlen oldalát csillanthatja meg.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Élénk, érdekes, sok élményben gazdag időszakot ígér ez a hónap. Ha emberek közé megy,
garantáltan a társaság középpontjába kerül,
humorával sok embert tud majd elkápráztatni.

Halak

Február 20. – március 20.

Anyagi helyzete fellendülőben van, és csak
önön múlik, hogy minden szerencsésen alakuljon. Ez az időszak inkább a kisebb vágyak
kielégítésének kedvez, nem annyira a nagy
beruházásoknak. Még az sem baj, ha mások
szemében felesleges dolgokra költ, és kicsit
kényezteti magát.

PSSSZT!
NÉGYPECSÉTES
TITOK:

A MOL ECO+ AUTÓGÁZZAL MOST
DACIA DUSTER LPG-T NYERHET!
Tankoljon négyszer 20 liter eco+ Autógázt,
gyűjtsön össze négy pecsétet és nyerjen!
TOVÁBBI NYEREMÉNYEK:
• 10 db 25000 Ft értékű MOL Blue üzemanyagkártya
• 30 db egy éves „Az Autó” magazin előﬁzetés
További részletek a www.mol.hu | Aktuális akciók weboldalon.
A nyereményjáték 2014. július 1. és augusztus 31. között tart.

KIEMELT
MÉDIAPARTNER

rejtvény

A megfejtést 2014. augusztus 31-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.).
Előző rejtvényünk megfejtése: Szeretni kell az iskolát, mert nélküle nem lenne vakáció. A júliusi keresztrejtvény megfejtői között 5 darab páros belépőt
sorsolunk ki a budapesti Tropicariumba (www.tropicarium.hu.). Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Tóth Ferenc – Körment;
Szabó Emese – Jakabszállás; Solymos Gyula – Hosszúhetény; Pesti László – Sülysáp; Zaja Eszter – Parád. Gratulálunk!
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