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Kedves Olvasó!

Az első boroskóla, biztosítótűk tucatjai
a fülben, ruhán, táskán, cipőn. Kéthavonta
izgatott metrózás, zsebünkben az összekuporgatott zsebpénzzel, a város legeldugottabb pontján lévő rockbarlangba, ahol a
csóróbbaknak kazettán, a tehetősebb punkoknak már CD-n kínálták a szubkultúra bandáinak legfrissebb zenei termését. Melyet
vattába csomagolva szállítottunk haza, ahol
a magnó mellett éjszakákon át görnyedve,
szalagszakadásig hallgattuk a lázadást, s
bibliaként forgattuk a „szövegkönyveket”,
hogy a koncerteken a rajongókkal és a zenekarral egy-egy este erejéig hatalmas családdá kovácsolódva ordítsuk éppen kamaszfejünkkel, hogy milyen igazságtalan is az
élet. Mert ilyen a punk, ilyen a rock. Ilyen
volt 25 éve, amikor címlapsztárjaink zenekarrá alakultak, s ilyen még ma is. Mert a
világ ugyan változni próbál, de van, ami örök.
A jubileumi nagykoncerten ugyanúgy ott énekel majd az a sok ezer rajongó, akiknek ott
és akkor a punkrock a mindenük.
Kedves Olvasó, ünnepeljük együtt a
Tankcsapda, az ország legnépszerűbb rockzenekarának 25. születésnapját, s koccintsunk egy korsó jó sörrel. Hogy kétségei
lennének afelől, milyen is az? Aktuális lapszámunkból mindent megtudhat, amit erről
az évezredes italról tudni érdemes.
Egészségükre!
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Régi

ismerősök

Októberben több olyan modell végleges verzióját is
megismerhetjük, amelyeket nagyon vártunk, vagy ilyenolyan formában már régóta hallunk róluk. Egy biztos,
annak ellenére, hogy egyre kevésbé az európai igények
lebegnek célként az autók tervezésénél, nekünk sem
kell lemondanunk az izgalmas újdonságokról.

Királykategória

Masszív komfortzóna
Októberben tartja a KIA nagyméretű szabadidő-autója, a Sorento európai premierjét.
A korábban már bemutatott formavilág
méreteit megnövelték, így a térkínálatra
igazán nem lehet panasz: mindhárom üléssorban elegendő láb- és fejtér várja az utasokat, és a csomagtartó is 605 literesre nőtt. Az ötféle
erőforrásból csupán kettő jut el
Európába: a 2,2 literes dízel, illetve
a 2,4-es, közvetlen befecskendezéses benzines. Az extralistán olyan
tételek is szerepelnek, mint a körkörös
kamerarendszer, a táblafelismerés vagy
a keresztirányú forgalmat felügyelő kamera.

Suzuki Indiának

A család kincse
A Suzuki elsősorban a kínai és az indiai piac igényeit tartotta
szem előtt, amikor lépcsős hátú családi modell fejlesztésébe fogott. A célszerű, tágas és viszonylag olcsónak
ígérkező Ciaz hossza 4,45, szélessége 1,73, magassága 1,49 méter, a tengelytávja pedig igen hoszszú, 2,65 méter, ami még egy kategóriával feljebb is
megállná a helyét. Az újdonság 1,4 literes, 93 lóerős
motor a Swift 1,2-esének rokona, az 1,4 literes dízel
pedig az 1,3 literes Fiat dízel egy változata, 90 lóerővel. A Ciazt októberben kezdik árusítani Indiában,
hozzánk e formában nem jön.
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➜ a csatahajó
●
➜ egy mindenkinek
●
➜ a limitált
●
➜ az óriás
●
➜ őrült teljesítmény
●

autós-motoros hírek

KISHÍREK
Szeretik Mexikót
A kedvező, alacsonyan tartható gyártási költségek miatt egyre több autógyár telepít üzemet Mexikóba. Míg a
Mercedes a Renault–Nissan óriással
építkezik, a BMW önállóan terjeszti ki
gyártókapacitását. A KIA pedig a legdinamikusabban fejlődő autógyártóként
szeptemberben kezdte meg új üzeme
felépítését Monterrey-ben.

Bella Italia

Bővít a BMW

Sergio szelleme utcára megy

Elsőkerék-hajtású termékcsoportot fejleszt a BMW az új MINI padlólemezére.
A 2-es Active Tourer mellé érkezik az új
X1 és annak kupéváltozata, valamint az
X2 bemutatása is várható előbb-utóbb.
Bár ezeket összkerékhajtással is kínálja
majd a márka, 2017-re ígérik a Z2 törpe
roadstert – szintén elsőkerék-hajtással.

A Ferrari nemrég mutatta be Sergio nevű tanulmányát, amit a márkához ezer szállal kötődő Pininfarina emlékére készítettek el. A hangos
sikert látva most úgy döntöttek, korlátozott számban elkészítik a Sergio
utcára szelídített változatát is szélvédővel, oldalablakokkal és egyéb, a
közúti forgalomhoz nélkülözhetetlen kiegészítőkkel ellátva. A korlátozott
darabszám egészen pontosan 5, azaz öt, darabjáért pedig várhatóan
mintegy kétmillió eurót kérnek majd. A műszaki adatokról annyi
tudható, hogy a Ferrari különleges autókra szakosodott műhelyében
a 458 Italia alapjaira építik a limitált sorozatot.

Visszahívták az Audikat
Habár a Volkswagen-konszern prémiummárkájánál nem gyakoriak a visszahívások, most mégis 70 000 Audit érint a kellemetlen akció. A fékrásegítő lehetséges
problémája miatt hívták vissza a 2012
márciusa és decembere között gyártott,
háromliteres dízelmotorral szerelt A4, A5,
A6, A7, Q5 és Q7 típusú autókat.

Bizonytalan robotautó
A Google hisz abban, hogy a jövő a robotautóé, melynek prototípusai már most
biztató eredményeket tudnak felmutatni,
ám egyelőre bizonytalan, mikor válik szériaéretté a rendszer. Jelenleg ugyanis
olyan, teljesen hétköznapi dolgokat sem
képes kezelni az autó, mint a kátyúk vagy
az útépítések kikerülése. Ilyenkor emberi
beavatkozást igényel az irányítása.

Gigaház

A Mercedes-luxus csúcsa
A Mercedes-Benz több igazán különleges és exkluzív felépítésű és kivitelű luxusautót gyárt, ám amennyiben a méret a lényeg, egyértelműen a Zetros jelenti a csúcsot. A jókora alapokra olyan, luxus lakóautó-felépítményt álmodtak a Hartmann
karosszériaműhely szakemberei, amely minden igényt kielégít. Ráadásul terepen
sem jön zavarba a hatalmas guruló luxuslakosztály, hiszen egy 7,2 literes,
325 lóerős hathengeres turbódízel motor szolgálja ki, 600 literes üzemanyagtartálylyal. A belső tér páratlan kialakításához használt köveket és nemes fákat
úgy válogatták, hogy ne növeljék tonnákkal a kocsi egyébként is jelentős tömegét. Korábban már készült két prototípus a Zetros Mobile Home
elképzelésre, ez a változat azonban már készen áll
a megrendelők rohamára.

Erő-izom

Feltámadt a vipera
Újra van Dodge Viper. Az elmúlt években SRT
Viperként forgalmazták a brutális erejű sportkocsit, most azonban visszatérnek a jól csengő elnevezéshez, aminek apropóján rögtön meg is újították
a viperát. A vásárlók elsősorban a régi-új márkalogónak, új színösszeállításoknak és extráknak, valamint felszereltségi szinteknek örülhetnek.
A Viper motorja minden esetben a 8,4 literes
lökettérfogatú szívó V10-es, melynek teljesítménye az új modellévre 645 lóerőre
emelkedett. Az USA-szabvány szerinti
országúti fogyasztás 12,4 l/100 km-ről
11,8 literre csökkent, ugyanis a váltó hatodik fokozatának áttételét egy kicsit megnyújtották. Ez egyébként országúton csendesebb utasteret is eredményez.
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innováció

Éljen a roadster!
Ezzel a mottóval mutatta be a Mazda emblematikus,
hamisítatlan roadster-életérzést sugárzó autója, az MX-5
legújabb generációját. Az elvárások az elődmodellek
ismeretében nagyok, ezt a tervezők is pontosan tudták.

Az MX-5-tel a gyártó 25 éve tartja
a legnagyobb példányszámban eladott
kétüléses sportautó Guinness-rekordját.

Az utolsó csavarig új tervezés a kategóriateremtő,
illetve -feltámasztó autó negyedik kiadása.
A Mazda mérnökei a „vissza a gyökerekhez” elvet
követték az újdonság tervezésénél, az autó ugyanis az
első generáció méretei és tömege felé kacsingat, ami a
roadsterek szűk világában kifejezett előny. Az alacsony
súlypont és a minél kisebb tömeg elérése érdekében
az előző kiadáshoz képest megkurtították a kocsit.
A forma kapcsán megoszlanak a vélemények, a KODO
formanyelv egyesek szerint jól áll ennek a modellnek
is, mások szerint nem, ám afelől nem lehetnek kétségeink, hogy az élményfaktor mindenkinek bejön majd.
Noha a motorokról egyelőre csak találgatások
és félhivatalos információk láttak napvilágot,
az Alfa Romeóval közösen tervezett kis kétüléses
hozza az elvárt szintet.
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innováció

Szálcsiszolt alumínium műszerfal,
masszív középkonzol, opcionális
bőrülések, ötfokozatú fűtés:
ez a kétüléses sportautó a roadsterérzés és a luxus ötvözete.

Az új MX-5 105 mm-rel rövidebb
(3915 mm), 20 mm-rel alacsonyabb
(1235 mm) lett, csak a szélessége
nőtt 10 mm-t (1730 mm).

Jinba Ittai
Azaz ló és lovasának egysége. Az idén
25. születésnapját ünneplő Mazda MX-5
negyedik generációját is ezen elv alapján
konstruálták, így a kis sportmodell legendás elődei nyomdokain kanyaroghat a
szerpentineken. Az első generáció 1989ben forradalmasította a könnyű, kétüléses sportautók piacát, és az eltelt 25
évben 947 000 MX-5 gördült ki a gyárból,
amivel a típus azóta is tartja a legnagyobb
példányszámban eladott kétüléses sportautó Guinness-rekordját.

A hirosimai gyártónak ez az első hátsókerék-hajtású
SKYACTIV modellje, ami speciálisan hozzá tervezett
SKYACTIV-G motorokkal rendelkezik. Bennfentes források pörgős, négyhengeres, másfél-két literes, 120150 lóerős erőforrásokról beszélnek hatsebességes
kézi-, illetve automata váltókkal párosítva – a hivatalos adatokra azonban még várni kell.
Az utastér is idomul a vezetés élvezetének kihívásaihoz, és bár észrevehetően a márka más modelljeinek
elemeiből gyúrták össze, minden szempontból javítottak a minőségén, úgy az összeszerelésen, mint
a tapinthatóságon.
Magyarországra a Mazda MX-5 2015-ben érkezik.
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Úri huncutságok

Veterán-szépségversenyek Londonban

Két grandiózus veterán-seregszemlének adott otthont
a múlt hónapban Anglia: a Salon Privé (szeptember 3–5.) és
a Hampton Court Concours of Elegance (szeptember 6–7.)
egyaránt rengeteg érdeklődőt vonzott.
Ódon kastély, méregzöld pázsit, szürke felhőkön átszűrődő halvány napsütés – hamisítatlan brit környezet
fogadta szeptember elején a Londonhoz közeli Syon
Parkba látogatókat. Az immár kilencedik alkalommal megrendezett Salon Privé autós seregszemle a brit felső tízezer egyik jelentős társasági eseményévé nőtte ki magát.
A belépőjegy korlátlan homár- és pezsgőfogyasztást foglalt magába, ám ezzel együtt továbbra is a járművek álltak
a középpontban: Northumberland hercegének rezidenciája körül együtt voltak láthatóak a jelen és a múlt látványos négykerekűi. A Syon-ház előtti területen a legújabb
szupersportkocsik várták, hogy a potenciális vevők visszatérjenek az épület mögötti parkból, amelyet a Salon Privé
Concours D’Elegance veterán-szépségversenyre benevezett 75 autó és 25 motorkerékpár foglalt el.

Versenyautó az élen
A klasszikus járművek szépségversenyének menete nem sokban
tér el a csinos hölgyek megmérettetésétől – ám lényeges
különbség, hogy itt nem az
autók és motorok vonultak fel a zsűri előtt,
hanem a bírálók járták
végig a több mint százéves közlekedéstörténetet felölelő gépeket,
amelyeket idén tizenegy kategóriába
osz tottak be.

A legrangosabb elismerést, a verseny nagydíját megnyerő
jármű mindig a különböző osztályok első helyezettjei
közül kerül ki. A két, motoros kategóriából az egyik a veterán versenygépeknek, a másik az épített járgányoknak
szólt, míg az autóknál többek között a Zagato-műhely,
a százéves Maserati, az ötvenedik jubileumát ünneplő
Ferrari 275 típus, valamint a hatvan éve megjelent
Jaguar D-Type versenyautó kapott külön kategóriát.
Az elismert szakírókból, aukciós szakértőkből, restaurátorokból és világhírű tervezőkből álló zsűri tagjai tüzetesen
átvizsgálták az autókat – a külső és belső design mellett
leginkább azok állapotát, eredetiségét, korhűségét és történetét figyelve. A nagydíjat végül a háromszoros Le Mansgyőztes (1955–1957) Jaguar D-Type versenyautó legeslegelső példánya gyűjtötte be, amely 1954-ben még „csak”
a második helyet szerezte meg a 24 órás franciaországi
viadalon. A közönségdíjat pedig egy 1953-as Delahaye
235MS Coupé érdemelte ki, amelyet méltán indítottak a
„Drámai hatású formatervek” elnevezésű kategóriában.

Balra fenn: Hampton Court szépe egy
Alfa Romeo 6C 1750 Touring lett
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Lenn: A Salon Privé-közönségdíjat egy 1953-as
Delahaye 235MS Coupé érdemelte ki

testközelből

Királyi pompa Hampton
Court-ban

VIII. Henrik egykori rezidenciája
látványos környezetet biztosított
a veterán-szépségversenynek

Kelendő Ferrarik
Az értékállóságuk miatt kedvező befektetésnek tartott
klasszikus járművek ára folyamatosan emelkedik az utóbbi
években, különösen a ritka Ferrari típusoké. A trend jól
érzékelhető volt a Hampton Court Concours D’Elegance
hivatalos árverésén is, amelyet a piacvezető kanadai RM
Auctions tartott. A legnagyobb összegért Londonban is egy
Ferrari cserélt gazdát: a komoly versenymúlttal rendelkező
1956-os 250 GT Tour de France 4,87 millió fontot ért
meg új gazdájának.

Hogy Anglia a veteránautózás egyik
fellegvára, mi sem bizonyítja jobban,
hogy közvetlenül a Salon Privé után már
egy újabb esemény vonzotta a klasszikus
járművek szerelmeseit London környékére.
A külsőségeket sikerült tovább fokozni, hiszen –
ahogy elnevezése is jelzi – a Hampton Court Concours of
Elegance rendezvénynek már nem hercegi, hanem egyenesen királyi palota adott otthont. A választás szándékosan esett VIII. Henrik egykori Temze-parti rezidenciájára,
hiszen a szépségverseny története szorosan kapcsolódik a brit királyi családhoz. Az első megmérettetést két
éve, a királynő koronázásának hatvanadik évfordulója
alkalmával rendezték a windsori kastélyban, tavaly pedig
a londoni St. James-palota fogadta a verseny autóritkaságait. Minden esztendőben hatvan jármű vesz részt a
más szempontból sem hagyományos versengésen: a fődíjat ugyanis nem a szakzsűri ítéli oda, hanem a meghívott
négykerekűek tulajdonosai szavaznak róla.
A szakmai felkészültséget azonban Hampton Court-ban
sem lehetett megkérdőjelezni: a fődíjat kiérdemlő legendás Alfa Romeo 6C 1750 Touring már 1931-es megjelenésekor is igazi álomautónak számított. A szépszámú
közönség azonban sokkal több mint hatvan autóban
gyönyörködhetett, a szemlére ugyanis hat brit márkaklub is hivatalos volt, így egy sereg további Aston Martin,
Bentley, Ferrari, Jaguar, Maserati és Rolls-Royce is felsorakozott Hampton Court parkjában. Közülük került ki az
esemény második számú díjazottja: a Royal Automobile
Club elismerését kivívó Ferrari 275 GTB ezzel automatikusan egyike lesz a 2015-ös szépségverseny hatvan járművének. A helyszín még ismeretlen, de nem kell félteni
a szervezőket – Angliában nincs hiány impozáns királyi
rezidenciákból.

A Ferraritól szokatlan kék fényezés,
valamint az elnevezés is a francia
túraversenyeken elért sikereket jelzi
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Biztonságos vezetés,
első látásra
Kutatások alapján az emberek több mint 50%-ának
lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra, ezzel szemben
Magyarországon közel 1,5 millióan még sosem vettek
részt szemvizsgálaton. A Látás Hónapja rendezvénysorozat
keretében csak októberben több száz optikában ingyenes
látásellenőrzéssel és szaktanácsadással várják
a látogatókat – érdemes élni vele.
Ehhez szükséges, hogy a szembejövő fényszóró okozta
ragyogásból a szemünk hamar rendbe jöjjön. 40 éves kor
felett az éjszakai vezetés képessége gyorsan romlik, az
említett ragyogásnak a 20–30 év közötti vezetők szeme
áll leginkább ellen.
Ezt tegyük: Vezessünk lassabban és időszakosan ellenőrizzük, hogy reflektoraink mindegyike a megfelelő szögben áll-e, és a maximális fényerőt biztosítja-e.

Szemtorna: a természetes gyógymód

Pislogás: végezzük tudatosan és közben enyhén maszszírozzuk a szemet és környékét. Ennek hatására cserélődik a könnyfilm, javul a szem vérellátása, a szem körüli
izmok ellazulnak.
Tekintés: mozdulatlan, egyenes fejtartás mellett, csak
szemünket mozgatva nézzünk a fő tekintési irányokba
(jobbra, fölfele, balra, majd lefele), a végpontokon pedig
pihentessük a szemet.
A vezetés és a látás kapcsán két alapvető
helyzetre kell felkészülnünk. Az esőben,
szürkületkor és éjszaka jellemző csökkent
látási viszonyokra, valamint a szem fáradtságára, amely egészségi és lelkiállapotunktól függően a
nap bármely szakában bekövetkezhet.

Tartsuk karban szemizmainkat

Nem is gondolnánk, de a vezetők kritikus döntéseinek
90 százaléka a látáson alapul. A szemizmok jó egyensúlya azt jelenti, hogy két szemünkkel könnyedén tudunk
egyidejűleg egy adott tárgyra fókuszálni. Bár a vezetők
kényelmes feltételek közt általában kompenzálni tudják,
ha az izmok nincsenek összhangban, a szükséges erőfeszítések végül fáradtsághoz vezetnek.
Ezt tegyük: Ha szemüveget írnak fel a vezetéshez, mindenképp hordjuk. Ha nem megfelelő a mélységérzékelésünk, óvatosan előzzünk.

Tekintsünk a fényszóró „mögé”

Biztonságos éjszakai vezetéshez látnunk kell a szembejövő autók vakító fényszórója mögötti gyengébb fényben.
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Így kezeljük a színtévesztést

A színlátás fontos része a vezetésnek; a vezetőknek fel
kell ismerniük és meg kell különböztetniük az eltérő színeket. Akik tudják, hogy színtévesztők, meg tudják tanulni
a közlekedési színek megkülönböztetését helyzetük és
fényerejük alapján.
Ezt tegyük: Vegyünk részt rendszeres szemvizsgálaton, illetve a színtévesztés speciális szemüveglencsével már korrigálható – pontos információt kérjünk
szemészorvosunktól.

Reakcióidő:
a 0,4 szekundum szabály
Vezetéskor még a legegyszerűbb reakció ideje is
legalább 0,4 másodperc. Ha rosszul látunk távolra,
és akkor veszünk észre egy megállj jelzést, amikor
már odaértünk, nem marad 0,4 másodpercünk
cselekedni. Vezessünk tehát lassabban! A sebesség
növekedésével a rossz távoli látás pillanatról
pillanatra nagyobb veszélyt jelent.

´´´ószi meglepetés az aBt-tól!
Különleges meglepetéssel
kedveskedünk minden
aUDi és VW tulajdonosnak
2014.09.18.–10.30 között!

egyedi ajánlatainkért
látogasson el honlapunkra.
´´
´´
Az ABT Sportsline a Volkswagen gépjármuvek
világvezeto´´ nemesítoje.

motortechNiKa • Karosszéria • KipUFogó • FUtómU´´ • FéK • sportFelNi

1134 BUDapest, KlapKa U. 4-6. • teleFoN: +36 (1) 782 9437
WWW.aBt-sportsliNe.hU
ABT-hirdetes-2014-09-VW.indd 1

2014.09.22 09:02:14

MOL-hírek

A jövőnk

Oktatás és társadalmi munka

kulcsa

Elindult a KÖSZ!
Hajléktalanoknak osztott ételt – diákokkal
közösen – Ónodi Eszter és Szilágyi Áron
Ónodi Eszter, a MOL Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete és Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó jó példát
mutatva kapcsolódott be abba a segítségnyújtási akcióba,
amelyben diákokkal közösen osztottak ételt 350 hajléktalannak a budapesti Menhely Alapítvány Nappali Melegedőjében.
A középiskolás diákoknak a sikeres érettségi előfeltételeként 50 óra önkéntes munkát kell teljesíteniük, azaz egy vagy
több úgynevezett iskolai közösségi szolgálati akcióban kell
részt venniük tanulmányi idejük alatt. A pedagógusok és a
szakértők szerint a segítő munka a diákokban erősíti a szolidaritás érzését, a nyitottságot és az érzékenységet a társadalmi problémák iránt.
Az ételosztással párhuzamosan hirdette meg a MOL Új
Európa Alapítványa KÖSZ! címen azt a pályázati programot,
amellyel hasonló civil kezdeményezéseknek tudnak támogatást nyújtani, és amivel szeretnék
elősegíteni, hogy minél több és sikeresebb iskoA középiskolás diákoknak a sikeres
lai közösségi szolgálati projekt valósuljon meg
érettségi előfeltételeként 50 óra
a jövőben.
önkéntes munkát kell teljesíteniük.

A tudatos fiatalokért
PénzSztár, a középiskolai
pénzügyi-gazdasági verseny
A második alkalommal, a MET támogatásával megrendezett országos
diákverseny a fiatal tanulókat célozza, és egyben arra ösztönzi őket,
hogy tudatos fogyasztókká váljanak a mindennapi életük során.
Azaz képezzék magukat és tegyenek szert minél több olyan ismeretre,
melyek által képesek lesznek gazdálkodni a rendelkezésükre álló
erőforrásokkal, bánni a pénzzel, és mérlegelni tudják
a döntéseikkel járó kockázatokat. Tavaly 328
intézményből összesen 1120 négyfős csapat
jelentkezett, sőt még a határon túlról is érkeztek
nevezések. Végül az egri Neumann János
Középiskola MoneySpeaks nevű csapata
győzött. Idén a verseny októberben rajtol,
és az elő- és középdöntők után a 2014
decemberében, Budapesten tartandó országos
döntőben méri majd össze a tudását a legjobb
négy csapat. A győz tes társaság tagjainak
jutalma 100-100 000 forint TakarékPont
bankkártyán, valamint egy-egy okostelefon lesz.
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A természettudomány is
lehet trendi!
5. Junior Freshhh
Ötödik alkalommal hirdeti meg a MOL a
Junior Freshhh elnevezésű, komplex természettudományos vetélkedőt, ahol a
kémia-, fizika, és matematikaifeladatok
megoldása mellett biológiai és földrajzi
ismeretekről is számot kell adni. A versenyre háromtagú, középiskolás diákokból álló csapatokat várnak, a legjobbak
értékes tárgynyereményekben részesülnek. Az online fordulók novemberben
jönnek az őszi szünet után, az élő döntő
pedig decemberben lesz a MOL százhalombattai finomítójában.
Regisztráció és bővebb információ:
www.junior.freshhh.net

MOL-hírek

Biztonságban az utakon – télen is!
A legjobb sofőrök azok, akik mindig biztonságban érnek célba.
Az alábbi három szabály betartásával Ön is közéjük tartozhat.
1. Használjunk mindig az évszaknak megfelelő
abroncsot!
A gumiabroncsok jelentik az út és az autó
közötti egyetlen kapcsolatot. A téli abroncsok speciális összetevői gondoskodnak a gumik rugalmasságáról – még extrém alacsony hőmérsékleten is. A Michelin
gumiabroncsokat speciálisan úgy tervezték,
hogy rossz időben is jól teljesítsenek, segítsék a fékezést, a jármű nyom- és úttartását, szemben a nyári vagy a négy évszakos
abroncsokkal.

2. A megfelelő abroncsnyomás
Az abroncsnyomás a kinti hőmérséklettel együtt csökken, ezért ellenőrizzük a nyomást, amint az időjárás
hidegebbre fordul!
3. A gumiabroncsok fel- és leszerelése
A Michelin azt javasolja, hogy az abroncsok le- és
felszerelését és a centrírozást bízzuk szakemberre,
akinek megvan a megfelelő technikája és szerszámkészlete, hogy könnyen és biztonságosan végezze
el ezt a feladatot.

Vásároljon Michelin-abroncsokat, és megajándékozzuk!
2014. október 1. és november 30. között a Michelin és a MOL különleges ajánlatot
kínál Önnek. Vásároljon most 4 db Michelin téli abroncsot (13” és 16” méret között),
és ajándékba kap egy 6000 Ft értékű MOL Blue üzemanyagkártyát!
Amennyiben 17” és 21” közötti abroncsokat vásárol, egy 15 000 Ft értékű
MOL Blue üzemanyagkártyával lepjük meg.
Regisztráljon a www.performance.michelin.hu weboldalon!

16 db

tartós elem

!

Hiper ajánlat!
Kizárólag a MOL-töltőállomásokon*
töltőállomásokon*

1.499Ft
AA és AAA méretben
94 Ft/db

Több energia
energia,** kevesebb használt elem***

Az akció időtartama: 2014. szeptembertől visszavonásig
Elérhető méretek: AA, AAA, C, D.

*a készlet erejéig
**összehasonlítva Energizer Classic vagy Base elemmel; Energizer Ultra+, HighTech, Ultimate Lithium elemet használva
***tartós elem használatával, kevesebb használt elem termelődik

zöldövezet

Fókuszban:

a városi kertek!
Megújult a MOL Zöldövezet Programja
Bővített kategóriákkal és megváltozott pályázati
határidőkkel vesz új lendületet idén a MOL Zöldövezet
Programja. Aki tehát zöldebb lakókörnyezetre vágyik,
s ezért tenne is, jelentkezzen!
közösségként összefogva megújítsák saját környezetüket: fákat és különféle növényeket ültessenek, valamint
az eddigi szürke, lehangoló területeket igazi közösségi
terekké alakítsák át.
A MOL Zöldövezet Programjában növényvásárlásra, kerti
eszközökre és a megvalósításhoz szükséges alapanyagokra lehet pályázni. A szervezők fontos célnak tartják
azt is, hogy a program segítségével a résztvevők a közös
munka által egy igazi közösséggé váljanak és a projekt
lezárulta után is közösen használják és gondozzák a megújított területet.

A városi zöldterületek növelése, a társasházi udvarok
őshonos növényekkel való beültetése és egy szebb, élhetőbb környezet létrehozása válhat valósággá idén is a
lakóközösségek számára létrehozott program keretében. A 2006 óta futó kezdeményezés keretében a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy lakótársaikkal,

Többtucatnyi belső udvar szépült meg
Az átalakítás előtt…

A 2014 szeptemberében induló pályázati évben kibővített
kategóriák közül válogathatnak az indulók:
• Városi zöld területek
Célja, hogy elsősorban falvakban és kisebb városokban a helyi közösség együttes erővel alakítson ki egy
zöld területet a város egy tetszőleges, sokak által látogatott pontján.
• Társasházi belső udvarok
Tavalyig csak a budapesti, idéntől azonban a vidéki társasházi belső udvarok megújítására is lehet pályázni.
• Közösségi kertek
Az idén induló új kategóriában civil szervezetek – elsősorban iskolák – pályázhatnak közösségi kertek kialakítására és közös gondozására Budapesten. A program segítségével a fővárosban élő gyermekeknek már
kiskoruktól lehetőségük nyílik közelebbről megismerkedni a növények termesztésével. Játékos módon
tanulhatják meg, hogyan lesz egy kicsi magból paprika, paradicsom vagy akár fűszernövény.

Megváltoznak a pályázati határidők

Az eddigi májusi időpont helyett októbertől lehet majd
pályázni, a nyertesek kihirdetése pedig február végére
várható. Továbbra is két fordulóban dől majd el, hogy kik
kaphatnak támogatást. Az év legsikeresebb projektjét
pedig a MOL Zöldövezet-díjjal és az ezzel járó
500 000 forinttal jutalmazzák, melyet idén a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány nyert el Budakalászról.
… és után
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példakép

Halász Bence atléta

Kőhajításnyira
a világsiker

A világhírű szombathelyi dobóműhely nem
tud hibázni, számtalan olimpiai érmes sztárt
nevelt már ki. Így a tizenhét éves Halász
Bencét is, aki élve a lehetőségeivel rövid időn
belül kalapácsvető ifjúsági világcsúccsal
hálálta meg a törődést.

Bence idén tavasszal 81,90 méterrel
korosztályos világcsúcsot döntött.
Kidolgozott izmok, koncentráció, hibátlan technika és
pontosan kiszámolt mozdulatok. E kvalitások nemcsak
diszkoszvetőként, de kalapácsvetőként is szép sikereket hoztak Bencének – már ifiként is. Persze azért a
sikeres atletizáláshoz szükség van néhány „láthatatlan” dologra is: Bence szülei például fiuk sportolói karrierje érdekében költöztették a családot a legendás
dobóműhely városába, Szombathelyre, ahol számos
olimpiai dobogós nevelkedett már az évek során.
Kalapácsvetésben többször is kiváló eredményeket
értek el magyarok az utóbbi olimpiákon, gondoljunk
csak Pars Krisztián 2012-es londoni aranyérmére.
Bence szerint hazánkban most is népszerű az atlétika,
egyre többen űzik például a kalapácsvetést. Persze
a lelkesedést mindig megdobja, ha születik egy-egy
olimpiai győzelem a sportágban.

Világcsúcsot dobott!

A szombathelyi fiúnak szerencséje van, hiszen épp
ott készül ő is, ahol a hazai kalapácsvető fenomén,
Pars Krisztián. „Szerencsére sokat tudok tanulni
Krisztiántól, amikor edz, de azért az is fontos, hogy
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tanulni tudjak a saját hibáimból” – mondja az ifjú
sportoló. A taktika a jelek szerint több mint jól működik: Bence bejárta már a világot Amerikától Kínáig, és
sorra nyeri a korosztályos versenyeket. A legnagyobb
csoda pedig idén tavasszal érkezett: a fiú olyan meszszire hajította a kalapácsot, mint ifjúsági kategóriában még senki – 81,90 méterrel korosztályos világcsúcsot döntött. A következő nagyobb cél a 2015-ös,
Svédországban megrendezendő junior-Európa-bajnokság dobogója, de a távlati tervek közt természetesen
olimpiai érmek is helyet kaptak. „Keményen küzdök,
hogy kijuthassak már a riói olimpiára is, de itt még
nem várnék komolyabb eredményeket, inkább majd a
következőn” – értékeli helyzetét Bence.
Az iskola és az edzések összehangolása, mint a profi
sportoló fiatalok nagy részénél, ügyes logisztikát kíván,
hiszen egyik sem kerülhet hátrányba. Bár Bence rengeteget edz, a külföldi versenyek kivételével osztálytársaival együtt nap mint nap az iskolapadban ül, és ezt
így is tervezi még jó sokáig. Bár nem ebben a tanévben érettségizik, fejében körvonalazódik már a továbbtanulás gondolata. Valami sportos szakot választana,
hogy kicsit az elméletet is kibővítse meglévő gyakorlati
tudása mellett. És ki tudja, talán néhány olimpiai érem
is belefér majd a tanulás mellett!

NÉVJEGY
Halász Bence atléta
A 17 éves ﬁú öt éve
ismerkedett meg a
sporttal. Proﬁvá válásának érdekében családjával Szombathelyre költözött, miután későbbi edzője felﬁgyelt teljesítményére a pályán. Itt immár az ország első számú
dobóműhelyében edzhet. Vezette már a korosztályos világranglistát, tavasszal pedig új ifjúsági
világcsúcsot állított be kalapácsvetésben. 2013 óta
az Új Európa Alapítvány támogatottja.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KIMAXOLVA

TE ADOD AZ IRÁNYT, MI ADJUK A TÁMOGATÁST.
KÖSZ! – ÚJ KALAND AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATBAN.
A KÖSZ! Programban a MOL Új Európa Alapítványa
olyan projekteket támogat, amelyekben a diákok
teljesíteni tudják a Közösségi Szolgálatot.
A pályázatokat a fogadó szervezetek tudják benyújtani.
A pályázatok benyújtási határideje: 2014. október 15.
A KÖSZ! az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel
együttműködésben valósul meg.

www.ujeuropaalapitvany.hu • www.mol.hu

lendületben

Két keréken
rossz időben
Öltözködés és bringavédelem
Nem kell a kerékpárt a pince mélyére süllyeszteni ősszel
sem, megfelelő öltözködéssel és egy kis odafigyeléssel
biztonságosan nekivághatunk a varázslatos őszi tájaknak.

A legnagyobb meglepetés, ami szeptemberben a biciklizés szerelmeseit érheti, az a fényviszonyok gyors megváltozása. Korábban nyugszik a nap és egyre rövidebbek
a nappalok, a nedves útfelület tükröződése pedig fokozottan rontja a látási viszonyokat, főleg sötétben. Az örök
szabály ilyenkor fokozottan érvényes:

„Látni és látszani!”
A biciklin legyen macskaszem (elöl fehér, hátul piros), a
kerekeken küllőprizma és/vagy reflexcsík az abroncson,
szürkülettől pedig használjunk villogót vagy lámpát! Ezzel
kapcsolatos újdonság, hogy legálissá vált a kerékpároson
elhelyezett világítás, akár villogó üzemmódban is.

Öltözzünk rétegesen!
Figyelem: biciklin ülve mindig egy árnyalattal hűvösebbnek fogjuk érezni az időt, mint gyalogosként. Elsősorban
azokat a testrészeinket védjük a hidegtől, illetve a süvöltő
ellenszéltől, amelyeknél ízületi problémák jelentkezhetnek: ilyen a térd, a kéz és a boka. Ne várjuk meg, míg
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tekerés közben azt érezzük, hogy végtagjaink „elfagynak”,
ez ugyanis intő jel lehet későbbi reumás panaszok kialakulására – amit a ruhánk alá húzott, többnyire neoprén
anyagú kar- és lábmelegítővel előzhetünk meg.
Figyeljünk rá, hogy már az őszi hónapok kezdetén is viseljünk kesztyűt, lehetőleg speciális szélálló anyagút – a
kötött ugyanis, mint halottnak a csók.
Lábunkat kamáslival védhetjük a hideg és egyben az eső
ellen is, mely praktikusan egy, a cipő felső részétől a vádlinkig takarást biztosító „lábszárvédő”.
Ha hosszabb tekerésre indulunk, válogassunk az úgynevezett technikai öltözetek közül – ezeket hőtartás, szellőzés és vízelvezetés szempontjából is intenzív mozgásra
optimalizálták, ráadásul amellett, hogy egy vékonyabb
„soft shell” dzsekiben könnyebben is mozgunk, a bőrünkben is szó szerint jobban érezzük majd magunkat a bringán, mint egy tollkabátban.
Köztudott, hogy a test hőjének legnagyobb része a fejbőrön keresztül távozik, hát még menetszélben! Így a
sapka az egyik legfontosabb őszi bringáskellék. Ha pedig
az időjárás olyan hűvössé vált, hogy nem tudjuk eldönteni, sapkát húzzunk-e vagy inkább bukósisakot, válaszszunk kifejezetten sisak alá készült, vékonyabb kendőt,
így amellett, hogy a hűvös szél ellen óvjuk a fejünket,
a biztonsági szempontokról sem kell lemondanunk.

Újdonság, hogy legálissá vált
a kerékpároson elhelyezett világítás,
akár villogó üzemmódban is.

Guminyomáspróba
A hideg és az eső érkeztével a bringának is szüksége van némi karbantartásra: kenjük be olyan olajjal a láncot, amelyet kimondottan esős időre ajánlanak. A hideg hatására az abroncsokban lévő levegő
sűrűsége csökken, és puhábbnak érezhetjük a gumikat. Ekkor megnő az esély a felütéses defektre,
ezért mindenképp állíttassuk be a megfelelő nyomást egy benzinkúton vagy kerékpáros szervizben.
Ezzel egyidejűleg a külső gumikat érdemes bordázottabbra cserélni, így kisebb eséllyel csúszunk meg
a nedves betonon.

Multiponttal most
még többet nyerhet!

Használja kártyáját
minden vásárlásnál!

Használja regisztrált Multipont kártyáját
a MOL-nál és még egy Multipont
Partnernél október 31-ig*,
és Öné lehet a fődíj,
egy új Opel Astra vagy
értékes nyereményeink egyike!

*

A promóció időtartama 2014. szeptember 15-október 31. A nyereményfotók csak illusztrációk. A nyereményként kisorsolásra kerülő autó típusa nem, de a színe
változhat. A promócióban résztvevő partnerek listáját megtalálja a Multipont weboldalán.

További részletek: www.multipont.hu

multipont_SL_210x146.indd 1

9/9/14 11:07 AM

Vásároljon OSRAM LED termékeket akár

KAPCSOLJON
CSÚCSMINŐSÉGRE!
OSRAM LED TERMÉKEK AKÁR
60% KEDVEZMÉNNYEL!*

A matricák gyűjtése 2014. október 1-jétől 2015. január 31-ig tart.
A matricák 2014. október 8-tól 2015. január 31-ig,
vagy az árukészlet erejéig válthatók be, a kijelölt
MOL-töltőállomásokon.
Vegyen részt Multipont nyereményjátékunkban is!
További részletek a www.mol.hu/osram weboldalon

*A termékek MOL által alkalmazott kiskereskedelmi árához képest

kedvezménnyel!*

címlapsztori

25 ÉVES

Mese a sörbe
fulladt Boncasztalról

A TANKCSAPDA

Szénsavmentes víz, juharszirupos palacsinta, édességek,
vegetáriánus wrap, tea – hidegen. Rendelnek. A helyszín
profán – egy kávézó eldugott szeglete –, az apropó
a maga módján felemelő: 25 éves a magyar zenei szcéna
elsőszámú rockbandája, a Tankcsapda.
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A Tankcsapda tagjának lenni
heti hétnapos és napi
24 órás „hobbi”, elfoglaltság, munka.

Lukács László: Belevágunk?
Stílus&Lendület: Már elkezdtük…
L. L.: Akkor vissza a rendelés! – nem kell a vega kaja.
Jó véresen kérem a beefsteaket!
Sidlovics Gábor „Sidi”: Én lemondok a palacsintáról.
S&L.: Imázsbeefsteak – külsőség. Számít?
Fejes Tamás: Dehogy. Ezért csinálunk belőle viccet.
S&L.: Mi az, ami huszonöt év után is számít,
megmaradt?
L. L.: Amikor a Tankcsapda megalakult, határozott
célom volt: élvezni a zenélést. A játék öröme nem
múlik. Másfelől – és most kicsit patetikusan fogalmazok, de nem járok messze az igazságtól – a mondandó lényege, amiért a Tankcsapda megalakult, nem
változott.
S&L.: Önben…
L. L.: Bennem értelemszerűen, de velem együtt a
zenekarban sem – még ha nem is mindig Fejes volt
a dobos és Sidi a gitáros. Senki sem került ide véletlenül, ami a jelenlegi felállásra nézve hatványozottan
érvényes.
S&L.: Miért a különleges nyomaték?
L. L.: Mert ha erre a zenekarra igaz, hogy elsősorban emberileg, ebből következően pedig zeneileg és
a gondolkodásmódot tekintve egységes volt, a jelenre
vonatkozóan ez még inkább így van. Nézeteltérés előfordul, persze, de ezekre jól reagálunk.
S&L.: Hallgatnak a többiek, mint most?
L. L.: Mindenki akkor beszél, amikor kell, de akkor
senki sem fogja vissza magát.
F. T.: Ez nem az a banda, ahol a tagok tartják a szájukat. Az emberekben erősen él az a képzet, hogy
Lukács Laci kitalálja ezt, megcsinálja azt, megmondja
a tutit. Hát, nagyon nem így működnek a dolgok.
Sőt ami a legszebb – és túlmutat rajtunk, mert nem
rólunk szól a mondat –, hogy Bakó Csabit (menedzser
– a szerk.) vagy Őri Ferit (turnémenedzser) véleményszinten tejes értékű tagként kezeljük. Demokrácia
van. Tisztelettel elismerjük, hogy Lukács Laci a zenekar vezetője és arca, amit nem akarunk megváltoztatni. A demokrácia Laciból fakad, akiben ez a hozzáállás nagyon erős. Egyébként meg, legyen bármi is az
igazság, a közönség úgyis az ő nevéhez kapcsolja a jó
döntéseket – meg a rosszakat is.

„Az a Tank titka, hogy nem görcsölünk.
A háttérmunka tudatos, de a zene belülről jön.”

L. L: Lehet, hogy én első vagyok az egyenlők között,
de ebben a mondatban nálam az egyenlők szón van
a hangsúly! Nincs mindent felülíró vétójogom semmilyen téren.
S. G.: Most, hogy nyilvánosan körbeudvaroltuk
egymást, lezárnám a témát. A zenekarban Tomi
személyében van még egy Lukács Laci.
F. T.: Ezzel most mindenkit jól összezavarsz…
S. G.: Laci zseniális dalszerző, szövegíró, frontember. Ugyanakkor stratégiai, gazdasági és művészeti
oldalon Tomi – és most fogd be a füled! –, akárcsak
Laci, pótolhatatlan eleme a Tankcsapdának. Ez olyan
bringa, amit Bakóval és Őrivel együtt öten hajtunk.
S&L.: Mindenki egyért, miközben Lukács Laci írja a
dalokat, a szövegeket?
L. L.: Nem igaz, hogy én írom a dalokat. Lehet, hogy
az első dallamötlet tőlem jön – a következő viszont
Siditől.
F. T.: A zene közös téma, de az emberek úgy akarják
tudni, hogy Laci írt egy jó lemezt.
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A jelenlegi felállás
Fejes Tamás – dob (2000–)
Lukács László – ének, basszusgitár (1989–)
Sidlovics Gábor „Sidi” – gitár (2012–)

S&L.: Mert így egyszerűbb, követhetőbb a sztori.
F. T.: Ja. Nem is érdemes belemenni, mert aztán
csak a bénázás marad. A lényeg úgyis az, hogy
a Tankcsapda név és a zenekar jól működjön.
Ötletgazda meg mindig van.
S&L.: Naponta találkoztok? Mi a munkatempó?
L. L.: A Tankcsapda tagjának lenni heti hétnapos és
napi 24 órás „hobbi”, elfoglaltság, munka – nevezd,
ahogy akarod.
S. G.: Nincs szünet. A legutóbbi karácsony például
úgy telt, hogy forró drótban voltam Őri Ferivel a Főnix
csarnokbeli színpadkép miatt. Elénekeltük a családdal a Csendes éjt, Kiskarácsony, nagykarácsony,
aztán visszaültem a géphez – toljátok, küldjétek. Ilyen
az életünk.
L. L.: Nem a több pénzért dolgozunk, vagy azért, mert
utálnánk otthon lenni, hanem, mert tényleg ez az életünk!
S&L.: 1989. október 14. a Tankcsapda hivatalos születésnapja. Laci ott volt – ti merre jártatok?
S. G.: Biztos suliban. Nem akkor volt a taxisblokád?
F. T.: Én is biztos blokádoztam – ha akkor volt…
L. L.: Annyi kiegészítést tennék a születésnapi történethez, hogy a Tankkal azon a nyáron már volt két
vagy három bulink. Az alaptrióban mindenkinek –
Labinak, Buzsik Gyurinak és nekem is – volt
anyazenekara. A Tankcsapdát hobbiból csináltuk.
A hivatalos szülinap egyébként a zenekar első feloszlásának is a napja volt. Délután egy debreceni kocsmában Labival meg Buzsikkal megbeszéltük, hogy
jópofa dolog ez a Tankcsapdázás, de hát mindenkinek van anyazenekara, foglalkozzon azzal, hagyjuk a
Tankot. Az esti koncertet még lenyomjuk, mert le van
beszélve. Igen ám, csakhogy olyan sikerünk volt, ami
minket is mellbe vágott. Plusz aznap este megismerkedtünk azzal a sráccal, aki a koncertet szervezte.
A buli után megkérdezte, mit szólnánk hozzá, ha
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összehozna még pár bulit… Szóval délután ötkor feloszlottunk, héttől – az Auróra előtt – felléptünk, aztán
este kilenckor végérvényesen megalakultunk.
S&L.: Honnan jött a név?
L. L: Kellett. Ha nincs neved, mit írsz a plakátra?
Beültünk egy kocsmába ötletelni – azaz inni. Közben
írtuk a tippeket. Vágóhíd, Boncasztal, Tankcsapda…
az ötletelés végén persze csak dőltünk-borultunk,
és végül a Tankcsapda mellett tettük le a voksot.
Karakteres. Bejött.
F. T.: A Boncasztalnál feltétlenül jobb…
L. L.: Pedig milyen frankón lehet skandálni:
„Vá-gó-híd! Vá-gó-híd!”
S&L.: Első gázsi?
L. L.: Egy láda sör. Mondtam, hobbizenekarként
alakultunk…
F. T.: Nem is ismertétek azt a szót, hogy hobbi!
L. L.: … ami amúgy hülyeség. Nem gondolkoztunk
ilyesmin. A haverokkal gitároztunk, berúgtunk, örültünk. Másnap felkeltünk. Te másnapos vagy? Én is.

címlapsztori

De van egy másik riffem! Nézzük meg! Gázsira nem
gondoltunk. Örömből zenéltünk. Mivel nem volt pénzünk, ha pedig pénzt adtak volna, azt úgyis sörre költöttük volna, így egyszerűbb volt egyből sört kérnünk.
Profánul meg viccesen hangzik, de tényleg így ment.
S&L.: A mostani gázsiból hány láda sör jönne ki?
L. L.: Azért nem tudom, mert a sört ingyen kapjuk. Az
a kérdés, mennyit szeretnénk.
F. T.: Ez megint egy tévhit. A zenekarnak nincsen fix
gázsija.
S&L.: Változó?
F. T.: Van olyan koncert, ami eleve bukó – a turné
rezsije miatt nem lehet kihozni nullára sem. De mindig utánanézünk, milyen jellegű rendezvényre hívnak. Felmérjük, mi várható, mennyibe kerül a jegy,
milyen nézőszámmal kalkulálnak. Nem szeretnénk,
ha a szervező a házát kockáztatná egy Tankcsapdakoncert miatt. Reális árat mondunk.
L. L.: Kardinális különbségek így is vannak.
F. T.: Van olyan, hogy nagyot szakítunk. Abból tartalékolunk a következő turnéra.

S&L.: Október 14. hol éri a csapatot?
F. T.: Félig útközben. Az idei jubileumi év. Tavasszal
Nyugat-Európában, nyáron itthon koncerteztünk, közben lemezt készítettünk, új számokkal. Október 14-én
jelenik meg, annak megy a kampánya. Az őszi turnéállomásokon egy-két dalt játszunk majd róla, de a szó
szoros értelmében vett lemezbemutató turné tavaszszal indul. És egy kis előzetes infó a rajongóknak:
a lemezt a MOL-kutakon keressék, csak ott lehet
majd megvásárolni.
L. L.: Az őszi turné október elején indul, bejárjuk
az egész országot, de Brüsszelben, Rotterdamban
és Párizsban is fellépünk. December 27-én pedig,
a Főnix Csarnokban tartandó évzáró koncertből
DVD és lemez is készül majd.
S&L.: Az új lemez…
L. L.: Szerintem elég tankcsapdás lett.
S. G.: Ha nyakig benne vagy a készítésében, képtelen vagy objektív véleményt alkotni, a lemezfelvétel végére konkrétan eleged van az egészből. Ehhez
képest állandóan ez bömböl az autómban.
F. T.: Zeneileg, megszólalásra és tartalmilag is jó az
anyag. Ha sikere lesz az albumnak, király, ha kevésbé,
nekünk akkor is tetszik.
S. G.: Az a Tank titka, hogy nem görcsölünk.
Lemegyünk a próbaterembe, írunk, röhögünk, nem
méricskélünk. A háttérmunka tudatos, de a zene
belülről jön.
L. L.: Az alkotói folyamat ugyanolyan spontán, ösztönös, megmagyarázhatatlan, mint az első napon.
Az új lemez a Tank történetében a három legerősebb
album között van. Olyan lett, amin hallod, hogy három
rockzenét kedvelő és rockzenét játszó felnőtt férfi
készítette.
S&L.: Ezt dekódoljuk!
L. L.: A Tankcsapda 25 éve olyan banda volt, hogy ha
olyanom támadt, mert dühös voltam valami miatt, odamentem a kukához és belerúgtam. Most ugyanúgy felrúgom, csak előtte szólok, hogy ha nem akarod, hogy a
fejeden landoljon, húzódj arrébb. Szóval a lényeg nem
változott. De abban biztos lehetsz, hogy felrúgom.
F. T.: Mi meg visszapakoljuk, ami kihullott belőle…
Lipcsei Árpád

TANKHISTÓRIA DIÓHÉJBAN

A kortárs magyar zenei élet legfontosabb rockbandájának hivatalos születésnapja 1989. október 14. A Buzsik György (dob), Tóth Laboncz Attila (basszusgitár), Lukács László (gitár) összetételű együttes ezen a napon az Auróra előzenekaraként lépett fel Debrecenben. A kezdetben punk-rockban utazó, a média
és a kiadók által lesajnált-lenézett csapat számára az 1993-as zánkai Poppiac
hozta meg az áttörést.
A Tankcsapda első aranylemeze (több mint százezer eladott példány – az idő
tájt) az 1995-ös „Az ember tervez” című album volt. Az alapító Lukács László
vezette, változó felállású csapat eddig tizennégy stúdióalbumot adott ki.
A banda pályaívét a koncerthelyszínek egyfajta ﬁnomodása is illusztrálja:
a „hőskorban” emeleti, szoba nagyságú „rendezvényteremben” és udvaron
berendezett alkalmi színpadon is zenéltek – a 20. születésnapi koncertet a
Sziget Fesztiválon tartották (2009).
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Meg kell kóstolni
Kihagyhatatlan pub,
kocsma
Program!

Ha október, akkor Oktoberfest – jut eszébe
minden, magát valamire is tartó sörimádónak.
Igen ám, de a nevében e havi rendezvény java
szeptemberre jut, ezzel együtt bosszúságra
semmi ok: Európa kisebb és nagyobb városait
felkeresve autentikus sörtúrákban lehet
részünk. Hogy merre érdemes elindulni?
Írország, Dublin
Ha végigjártuk a „kötelezőket”, kipipáltuk a Trinity
College-et, a Dublin Castle-t, átszeltük a létező
összes parkot, megcsodáltuk a történelmi városrészek valamennyi barnás-vöröses tégláját, akkor
vegyük az irányt a stout fellegvárába, a Guinness
House-ba, mely egyfajta sörszagú Disneylandként
is funkcionál a súlyos ital kedvelői számára.
A kezdetekről: Arthur Guinness sörfőző 1759-ben
vette bérbe 9000 évre az akkor használaton kívüli
St. James Gate sörfőzdét. Tudta, hogy Írországban
nem népszerűek a világos/ale sörök, ezért kezdett
a fekete/stout gyártásába. A többemeletes interaktív Guinness House-ban tehát mindent megtudunk a Guinnessről, amit csak öt érzékszervünk
lehetővé tesz. Ha pedig kijátszottuk magunkat, feledkezzünk bele a Temple Bar „vigalmi negyedének”
sörszagú éjszakáiba.
Guinness Draught, Kilkenny Irish
Cream Ale, Murphy’s Irish Red
The Brazen Head, John Mulligan’s Pub,
The Old Dubliner
Állandó kiállítás: gyárlátogatás
a Guinness Storehouse-ban.
Nyitva: hétfő–vasárnap, 9.30–17.00,
www.guinness-storehouse.com

Németország, München
Nos, igen. Ha elég rugalmasak vagyunk, és azonnal útra kelünk, még elcsíphetjük a régió legnagyobb
sörfesztiváljának záróakkordjait. A Marienplatz, a
Múzeumnegyed vagy épp az Olimpiai Park úgyis megvár. Ahogy a hat nagy sörfőzde is (Augustiner-Bräu,
Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus, Löwenbräu, Paulaner,
Spaten-Franziskaner), melyek máig gondoskodnak
róla, hogy torok ne maradjon szárazon. A német sört
egyébként elsőként 736-ban említik „különleges
árpalé”-ként, Geisenfeldben. München legrégebbi sörgyára e dátumhoz képest fiatal aggastyán: az 1328as Augustiner-Bräu felkeresése programnak sem
utolsó, hát még ha a főzde legősibb sörét, a középkori
Augustiner Dunkelt is megízlelhetjük.
Hacker-Pschorr Hefe Weisse, HB Hofbräu
München – Premium Lager, Spaten
Oktoberfestbier
Hofbräuhaus, Augustiner-Bräu, Weisses
Bräuhaus
Bier und Oktoberfest Museum
(Sör- és Oktoberfest Múzeum).
Nyitva: kedd–szombat, 13.00–18.00.
Szeptember 20. – október 5.: Oktoberfest
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Belgium, Brüsszel és Leffe
Ha valahol, belga földön a sör tudományának doktoraivá válhatunk, csak győzzük végigkóstolni a
kocsmánként jellemzően 40-50-féle sört. Azt például tudta, hogy a speciális sörökhöz választékosan kidolgozott, sajátos formájú poharakat terveznek? Legnépszerűbb a tulipánpohár, amely nemcsak
az aromáért felel, de alul gömbölyded, majd a szájnál
kiszélesedő formája (a habképzést segítve) kellemes
vizuális és illatélményt is nyújt. A brüsszeli eurokrata
negyed és a történelmi belváros – benne a szemtelenül aprócska pisilő kisfiú – kipipálása után is koccintsunk hát egyet, s ne feledjük: Leffe városának 1152es alapítású Notre-Dame de Leffe apátságát belgiumi
látogatásunk során vétek lenne kihagyni, elvégre,
ahol 1240 óta ugyanazzal a recepttel főzik az ízletes
Leffe-t, ott tudhatnak valamit.
Hoegaarden Grand Cru, Leffe Rituel 9°,
Westvleteren Blonde
Bier Circus (Brüsszel), Chez Moeder
Lambic, Delirium Café
Cantillon Sörfőzde gyárlátogatása
Brüsszelben, Maison Leffe, apátsági
sörfőzde látogatása
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Csehország, Pilsen
Ha nagyon nem sietünk, jövő évtől már Európa
Kulturális Fővárosaként látogathatunk a sörfőzésben
legalább annyira erős városkába. Ha Pilsenbe készülünk, számoljunk vele, hogy az 50 hektáron elterülő
Pilsner Urquell látogatóközpont egy bő fél napunkat
biztosan kitölti majd, így a Sörmúzeumot lehet, hogy
másnapra kell hagynunk. Egy estét mindenképp szenteljünk Chodova Plana izgalmas föld alatti éttermének, amely Chodovar sörgyáráról kapta a nevét, s a
gyár melletti pincerendszerben kapott helyet – ahová
csak szűk folyosókon juthatunk el, cserébe azonban
hatalmas, tágas sziklatermekbe érünk, és isteni
„sörkísérő” húsos-knédlis ételekkel várnak minket.
S még egy érdekesség utunk végére: az első hordó
aranyló Pilsner Urquellt 1842. október 5-én főzték le.
Velkopopovický Kozel Světlý, Pilsner Urquell,
Staropramen Pale (Světlý)
U Pinkasů, Zlý časy,
První pivní tramway
Sörfőzde Múzeum, Pilseni Történelmi Alagsor,
Október 4.: Pilsner Fest
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Legendás sörök

sörös legendák
Krisztus előtt hétezer évvel már ismerték Kínában,
s népszerűsége azóta is töretlen. Milliók kedvence,
társas összejövetelek elengedhetetlen tartozéka.
Hogy ne csak igyuk, de ismerjük is, alábbi
sörhatározónk nyújthat segítséget.
A sör készítése hosszadalmas és
bonyolult folyamat, annyit mégis
illik tudni, hogy az évezredeken
át újra és újra megjelenő sörtisztasági törvénykezések után a mai
sör négy alapanyagból áll: malátából, komlóból, élesztőből és vízből.
A maláta a szárítástól függően lehet:
pilseni, ami később világossárga
marad, bécsi, ami aranysárga lesz,
valamint bajor, ami sötétebbé válik.
Barna sör készítéséhez a növényt külön
pörkölik. A másik fontos összetevő a
komló, amivel együtt értékes illóolajok, íz- és színanyagok
kerülnek az arany nedűbe. A sörfajtákat leginkább erjesztési eljárásuk alapján szokás csoportokra osztani.

Felsőerjesztésű sör = Ale
Főként Nagy-Britanniában elterjedt ez a típus, melynek erjedése során az élesztő a sör tetején lebeg.
Legáltalánosabb fajtája az alacsony alkoholtartalmú,
üdítő Bitter Ale, de ide tartozik a világos
színű, édes Pale Ale is. Az India Pale Ale
(IPA) sört eredetileg az indiai gyarmatokon élő briteknek szállították, ezért komlótartalma igen
magas. Különleges Ale sör még
a csokoládéra hajazó Porter
és a testes, fekete színű
Stout, ahogy a Milk Stout is,

melyhez tejcukrot adnak, és szoptatós anyukáknak ajánlják. A Barley Wine-t magas, 8-10%-os alkoholtartalma
miatt árpabornak is nevezhetnénk, míg a Saison jellegzetes belga, gyógynövényes sörfajta. Ale-ek, továbbá
a trappista sörök is, melyek a máig fennmaradt belga
és holland trappista kolostorokból származnak.

Alsóerjesztésű sör = Lager
A XIX. században kifejlesztett és mára legelterjedtebb
típus, melynek erjesztése során az élesztő a lé aljára sülylyed. Legismertebb típusa az aranyszínű, illatos, magas
komlótartalmú, tartós habkoronájú bajor Pils. Nevezetes
lager még az alacsony komlótartalmú Bock, a szűretlen,
német Kellerbier, az Oktoberfest hivatalos sörtípusa, a
Marzen, miképp egy különösen mély színű barnasör-fajta,
a Schwarzbier is alsóerjesztésű.

Spontán erjesztésű sör
E típussal már csak Belgium egyes területein találkozhatunk, ezek a legritkább sörök. Legismertebb közülük
a száraz, savanykás Lambic, melyet ízesítve is szívesen
fogyasztanak, így különböző fajták jönnek létre: ilyen a
cukorral vagy karamellel ízesített, ritka Faro, a meggyes
Kriek vagy a málnás Framboise. De idetartozik a sörök
cuvée-je, a Geuze is, ami különböző évjáratú és fajtájú
Lambic sörök keveréke.

Aranyáron
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• A világ egyik legdrágább és eddig legerősebb sörét, az 55%-os
„The end of History”-t 2010-ben dobták piacra, preparált menyétekbe, mókusokba és nyulakba tömött üvegekben. Az összesen
12 üveg sör darabja 169 000 forintot ér.
• A majd 17 000 Ft-ért vásárolható Tutankhamun Ale sör egy
3250 éves ősi recept szerint készül, erre az egyiptomi receptre
1990-ben egy kutatás során derült fény.

életmód

Hibrid sörök
Így nevezik azokat a
különleges söröket, melyeknél keveredik az erjesztési
módszer. Ilyen például a felsőerjesztésű búzasör, melyhez a jobb érés érdekében alsóerjesztésű élesztőt is adnak.
A német Kölsch azért különleges, mert
bár felsőerjesztésű élesztővel készül,
érlelési hőmérséklete az alsóerjesztésűekre jellemző 5-9 °C. A gőzsör ennek a fordítottja: alsóerjesztéssel készül, ám magasabb
hőmérsékleten, 10-25 °C-on. További különlegesség a füstölt sör, mely ízét a kemencében szárított malátától kapja.

Milyen pohárból igyuk?
Erre vonatkozó szentírás nincs, az élvezetes sörivásnak mégis fontos része a látvány. Pohár és korsó között
ma már nemcsak az űrtartalomban vannak különbségek, hiszen mindkét típusból létezik kétdecis és félliteres
is. Igen férfias dolog a sört korsóból inni, ezzel szemben
a kecses pohár használata gourmet hozzáállást hirdet.
A tulipán formájú poharak inkább vastag habbal rendelkező sörökhöz valók, míg a karcsú, felfelé szélesedő ivóedényekből a világos, buborékosabb nedveket fogyasztjuk. Búzasörhöz jól illik az alul széles, majd enyhe szűkülő
ív után megint kiszélesedő pohár. Ennek alsó része arra
való, hogy a szűretlen rész leülepedjen, míg felső pereme
a habot kívánja visszatartani. Kínálhatjuk a sört talpas
vagy talpatlan pohárból is, minden alkalomhoz létezik
gusztusos tálalás.

A sör íze
Két dolog befolyásolja: a maláta
és a komló. A maláta adja a széndioxidot és az alkoholt, hozzájárul
a sör színéhez is, és textúrát ad
az italnak. Ettől lesz édes a sör, de
a nehéz zamat, a sötét szín, a kávés
és a karamellás íz is neki köszönhető. A komló biztosítja a sör keserűségét. Íze függ attól, hogy a
növény hol termett, de a sör alapvetően a gyümölcsös, citrusos vagy
gyógynövényes ízeket is tőle kapja.
2014. október | STÍLUS&LENDÜLET |
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Sörhöz idomított menü
Hidegen, párás pohárban, kellemes habréteggel a tetején –
általában ekképp fogyasztjuk. De ki mondta, hogy a sör csak
így jó? A forró sörből elpárolog a víz, ám a zamat ott marad,
próbáljunk hát sörrel főzni! Ha pedig maradnánk a klasszikus
fogyasztásnál: néhány sörkorcsolyareceptet is ajánlunk.
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gasztronómia

Hozzávalók: 3 nagy vöröshagyma, 1 tk. friss kakukkfű, 5 dkg vaj,
2 dl barna sör, 10 dkg ementáli sajt, néhány szelet bagett, só,
bors, fél liter szárnyasalaplé, esetleg leveskocka.

Francia barna sörös hagymaleves
Így készül:

1) A bagettet vastagabb szeletekre vágjuk. 2) A hagymát felkarikázzuk, majd forró vajon, lassú tűzön aranyszínűre sütjük. 3) Rádobjuk a

kakukkfüvet, kissé megforgatjuk, majd gyorsan felöntjük sörrel, és addig
forraljuk, hogy sűrű szaftja legyen. 4) Ekkor ráöntjük az alaplevet,
sózzuk, borsozzuk, majd 10–15 percig főzzük. 5) Tálaláskor a bagettszeletekre sajtot olvasztunk, és beletesszük őket a levesbe.

S&L-tipp: Ha van
több kisebb tűzálló
tálunk, adagonként
kimerhetjük a levest,
és tetején a friss
sajtos kenyérrel
toljuk be a grillfokozatra állított
sütőbe.

S&L-tipp: A tradicionális balzsamecetet sosem
szabad főzni, mert elveszíti értékes ízanyagát.

Flamand pörkölt barna sörrel
Így készül:

1) Egy lábasban melegítsünk vajat, majd dobjuk rá a húskockákat. Rögtön az elején szórjuk meg liszttel, sóval, borssal és barna cukorral. 2) Nagy odafigyeléssel, erős lángon és

folyton kevergetve forgassuk, süssük át a húskockákat. Ha a cukor már karamellizálódott,
a hús pedig megpirult, dobjuk rá a felkarikázott hagymákat, és hagyjuk, hogy levet ereszszen. 3) Közben tegyük bele a kakukkfüvet és a babért is. Öntsük bele a barna sört és
némi vizet, ha nem lenne elég szaftos. 4) Tehetünk bele répát és különféle erdei gombákat, hogy még zamatosabb legyen. 5) Takarjuk le, és hagyjuk párolódni legalább másfél
órán át. Amikor a hús megpuhult, tálalás előtt keverjük bele a balzsamecetet is.
Hozzávalók: 1 kg felkockázott marhahús, 2 ek. liszt, 4 ek. olvasztott vaj,
3 nagy vöröshagyma, 3 gerezd zúzott fokhagyma, 1 ek. barna cukor, 3 db
babérlevél, 1 tk. kakukkfű, 4 dl barna sör, 1 ek. balzsamecet.

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dl langyos víz, 25 g friss
élesztő, 1 tk. só, fél tk. cukor, 2 ek. szódabikarbóna,
1 tojássárgája, 1 ek. nagyszemű tengeri só.

Bajor sörperec
Így készül:

1) A lisztet és a sót keverjük össze. Morzsoljuk bele az élesztőt
és öntsük hozzá a vizet, majd gyúrjuk ruganyos tésztává. 2)

Osszuk szét hat egyforma, ököl nagyságú golyóra, majd ezeket a golyókat sodorjuk hosszú rudakká. A rudakból formázzunk pereceket, és jól nyomjuk össze a végek találkozásait,
nehogy szétessenek. 3) Forraljunk vizet egy nagy lábasban,
tegyük bele a szódabikarbónát. Minden perecet egy-egy percig főzzünk ebben a lobogó vízben. 4) Szűrőlapát segítségével halásszuk a pereceket egy tányérra és hagyjuk őket megszáradni. Ezután tegyük át őket sütőpapírral bélelt tepsibe, és
kenjük meg tojássárgájával. 5) Néhány helyen bevághatjuk
őket, hogy sütés közben kissé szétnyíljanak, s ezáltal klasszikusabb formát öltsenek. Közben bőségesen sózzuk is meg.
6) Negyed óráig még langyos helyen keleszthetjük, majd
200 °C-ra előmelegített sütőben 25 perc alatt süssük pirosra
őket. Sör mellé elengedhetetlen csemege!

S&L-tipp:
Használjunk
tengeri sót
– ez ugyanis
nemcsak nátriumkloridot tartalmaz,
de kalcium-,
magnéziumés vasionokat
is, így az egyik
legegészségesebb
sófajta.
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Hozzávalók: 2 db bőrös csülök, 3 fej fokhagyma, 4 fej vöröshagyma, 30 dkg füstölt szalonna, 2 dl olívaolaj, 2 ek. zsír, 1 liter
sör, só, bors, 1 tk. őrölt kömény, 1 tk. majoránna, 1 tk. rozmaring.

Csülök fokhagymás sörrel
Így készül:

1) A sót, a borsot, a köményt, a majoránnát, a rozmaringot és az egyik fej zúzott fok-

hagymát keverjük el az olívaolajban és kenjük a csülkökre. Tegyük egy napra a hűtőszekrénybe. 2) Másnap egy fémtepsit kenjünk ki zsírral, tegyük bele a csülköket, mellé
pedig a felnegyedelt vöröshagymákat és még egy fej gerezdekre bontott, de nem zúzott
fokhagymát. 3) A csülkök tetejére bőréig irdalt szalonnát tűzünk, hogy sütés közben
ennek zsírjával is locsolódjon. A sütőt állítsuk 190 °C-ra. 4) A sörbe beleaprítjuk az
utolsó fej fokhagymát, és néhány percenként meglocsoljuk vele a csülköt. Itt kap szerepet a fémtepsi, a kerámia ugyanis elrepedhet, ha hirtelen alacsonyabb hőmérséklettel érintkezik. 5) Amikor a „locsolósör” már elfogyott, a csülök pedig szép piros, a bőre
összeugrott és ropogós, akkor van kész. Tálalhatjuk savanyú káposztával, héjában sült
burgonyával, friss zöldségekkel.
S&L-tipp: Ha Japánban járunk, fokhagymás sört készen is
vehetünk. Alapanyaga a fekete fokhagyma, amit hagyományos
fokhagymából speciális erjesztési eljárással készítenek.

S&L-tipp:
Az eredeti barbecue
sütésénél először
gödröt ástak, ebbe
rakták a tüzet, és a
méretes, szárazabb
típusú húsokat a
langyos füst pácolta
puhára. Végül
megpirították és
szárazságuk miatt
szósszal tálalták őket.

Sörrel locsolt barbecue
csirkeszárnyak
Így készül:

1) A fokhagymát zúzzuk össze, majd keverjük össze a barbe-

cue szósszal, a barna cukorral, a vajjal, és sózzuk, borsozzuk.
2) A bacont vágjuk vékony csíkokra, és tegyük serpenyőbe.
Helyezzük rá a csirkeszárnyakat, kissé pirítsuk meg őket, majd
kenjük rájuk a barbecue öntetet. 3) Lassú tűzön többször és
kisebb adagokban locsolgassuk a sörrel. Ha grillrácson végezzük a sütést, tegyünk rá alufóliát, hogy a sör ne folyjon a tűzre.
4) Amikor a sör elfogy és a szárnyak megpuhultak, tálalhatjuk.
5) Adjunk mellé nyers szárzellert tartárral, de kiváló egyszerű
burgonyával vagy grillezett zöldségekkel is.
Hozzávalók: 1 kg csirkeszárny, 10 dkg bacon, 1 db fokhagyma, só,
bors, 5 ek. barbecue szósz, 1 ek. barna cukor, 1 ek. vaj, 5 dl sör.
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Hozzávalók:
2 nagy fej vöröshagyma, 2 l víz,
2 ek. ecet,
2 egész tojás, 2 ek.
liszt, csipet só,
0,5 dl tej.

Rántott
hagymakarikák
Így készül:

1) Tisztítsuk meg a hagymákat, majd

tegyük őket egészben egy lábas forró
vízbe, melybe ecetet is öntöttünk.
2) Forrástól számított 5 percig hagyjuk benne őket, majd vegyük ki, és
amikor kihűltek, vágjuk 1 cm-es karikákra. 3) Forgassuk meg őket simalisztben, majd állítsunk össze panírt a
tojásokból, a lisztből, a sóból és a tejből. Ebben is hempergessük meg a
hagymáinkat, majd közepesen forró
olajban süssük őket aranyszínűre.
4) Tálaljuk sör mellé, frissen, de
főzelékekhez akár feltétnek
is használhatjuk.

S&L-tipp:
Vastagabb
karikákat kapunk,
ha a szeletelésnél
két-három
hagymagyűrűt
egymáson hagyunk.

Bankkártyával jobban jár!
Használja a mellékelt kuponokat, és ﬁzessen OTP MasterCard®
vagy Maestro® bankkártyájával 2014. október 1. és november 30. között!
Vásároljon kártyájával minél többször, és nyerje meg a heti 25 db 50 000 Ft
értékű vásárlási utalvány egyikét!
A promócióval kapcsolatos további információkat keresse a hivatalos játékszabályzatban a www.otpbank.hu/ﬁzessenkartyaval weboldalon. A tájékoztatás
nem teljes körű. A termékek és szolgáltatások részletes feltételeit és díjait a bankﬁókokban és a www.otpbank.hu honlapon közzétett vonatkozó hirdetmények,
üzletszabályzatok tartalmazzák. Jelen kiadvány a ﬁgyelem felkeltését szolgálja, nem minősül ajánlattételnek.

-10 Ft/liter normál üzemanyagra
-20 Ft/liter prémium üzemanyagra

Beváltási időszak: 2014. október 1. és november 30. között.

kedvezménnyel

OTP családi menük,

akár 40%

Beváltási időszak: 2014. október 1. és november 30. között.

20% kedvezmény

20 000 Ft feletti vásárlás esetén

Beváltási időszak: 2014. október 1. és november 30. között.

15% kedvezmény

A tankönyveket kivéve.

minden könyvre*

*

Beváltási időszak: 2014. október 1. és november 30. között.

A kupon 2014. 10. 01. – 2014. 11. 30 között
a kijelölt MOL-töltőállomásokon
20 Ft/l kedvezményre jogosít EVO NEO benzin vagy
EVO NEO Diesel, illetve 10 Ft/l kedvezményre jogosít
95 Benzin, Diesel vagy Mol eco+ Autógáz (LPG)
tankolása esetén, a tankolás teljes mennyiségére.
A kedvezmény a kútnál érvényes árból kerül levonásra.
A kupon kedvezménye más engedményekkel nem vonható
össze, készpénzre nem váltható át.
A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.
A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.
További részletek és a kijelölt kutak listája a MOL-töltőállomásokon vagy
a www.mol.hu weboldalon.

Cikkszáma: 775825

akár 40%

akár 32%

Megtakarítás

A kedvezmény csak az OTP Bank által kibocsátott OTP MasterCard®
és Maestro® betéti kártyákkal való ﬁzetés esetén érvényes!

A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.

A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.

A kupon kedvezménye a bolti árból értendő és más engedményekkel
nem vonható össze, készpénzre nem váltható át.

A kedvezmény csak az OTP Bank által kibocsátott OTP MasterCard®
és Maestro® betéti kártyákkal való ﬁzetés esetén érvényes!

A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.

A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.

A kupon kedvezménye akciós termékekre nem vonatkozik és más
engedményekkel nem vonható össze, készpénzre nem váltható át.

A kupon kedvezménye más engedményekkel nem vonható össze,
készpénzre nem váltható át.
A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.
A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.
A részt vevő éttermek listája megtalálható a www.mcdonals.hu oldalon.
A kedvezmény csak az OTP Bank által kibocsátott OTP MasterCard®
és Maestro® betéti kártyákkal való ﬁzetés esetén érvényes!

OTP családi menük
OTP menü kedvezményes ára
OTP Családi menü „A”
Happy Meal menü + McChicken szendvics +
1 350 Ft
0,25l-es szénsavas üdítő vagy jeges tea
OTP Családi menü „B”
Happy Meal menü + Big Mac szendvics +
1 990 Ft
McChicken szendvics + kis burgonya +
0,4 l-es szénsavas üdítő vagy jeges tea

A kedvezmény csak az OTP Bank által kibocsátott OTP MasterCard®
és Maestro® betéti kártyákkal való ﬁzetés esetén érvényes!

Az akció ideje alatt, ha OTP MasterCard® vagy Maestro® bankkártyájával ﬁzet,
minden 5000 Ft után 500 Ft értékű kupont
kap a pénztáraknál, melyet a következő 5000 Ft feletti vásárlásakor válthat be.
A kupon 2014. október 1 – október 31. között érvényes a kijelölt töltőállomásokon.

A kupon kedvezménye más engedményekkel nem vonható össze,
készpénzre nem váltható.

A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.
A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.

További részletek és a kijelölt kutak listája a MOL-töltőállomásokon
vagy a www.mol.hu weboldalon.

A kupon 2014. október 1 – október 31. között érvényes a kijelölt töltőállomásokon.

A kupon kedvezménye más engedményekkel nem vonható össze,
készpénzre nem váltható.

A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.
A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.

További részletek és a kijelölt kutak listája a MOL-töltőállomásokon
vagy a www.mol.hu weboldalon.

A kupon 2014. október 1 – október 31. között érvényes a kijelölt töltőállomásokon.

A kupon kedvezménye más engedményekkel nem vonható össze,
készpénzre nem váltható.

A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.
A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.

További részletek és a kijelölt kutak listája a MOL-töltőállomásokon
vagy a www.mol.hu weboldalon.

A kupon 2014. október 1 – október 31. között érvényes a kijelölt töltőállomásokon.

A kupon kedvezménye más engedményekkel nem vonható össze,
készpénzre nem váltható.

A vásárlás alkalmával 1 db kupon használható fel.
A kedvezmény igénybevételéhez a kupon átadása kötelező.

További részletek és a kijelölt kutak listája a MOL-töltőállomásokon
vagy a www.mol.hu weboldalon.

A CBA üzletekben is kedvezmények várják!

EVOX FAGYÁLLÓ
HŰTŐFOLYADÉKOK
VÉDELEM MINDEN FOKON!
Az EVOX fagyálló hűtőfolyadékok maximális
védelmet nyújtanak a korrózió, a fagyás, a túlmelegedés ellen, emellett óvják a motort
a kavitáció, a vízkövesedés és a lerakódások
káros hatásaitól is.

Védelem a túlmelegedés ellen
Védelem a fagy ellen
Védelem a korrózió ellen
Védelem a lerakódás ellen
Kiváló alkatrész-kompatibilitás

kultúra

Őszi kultúrparádé

Pezsgő október

Ha eddig a nyár fáradalmait próbáltuk kipihenni,
és inkább az otthon nyugalmát választottuk
a pezsgés helyett, az októberi programkínálat
garantáltan meggyőz minket arról, hogy elég
volt a lustálkodásból.

Koncert
Ï

Pasión de Buena Vista

Budapest, RAM Colosseum
2014. Október 14., 15:00 és 17:00 óra
A Pasión de Buena Vista produkció 2014-ben visszatér Európába, ezen belül
Magyarországra is! A formáció neve egyet jelent a forró ritmusokkal, csábító táncokkal, egzotikus szépséggel és olyan dalokkal, amelyeket hallgatva a fülledt
kubai éjszakában érezhetjük magunkat. Kivételes szereplők és slágerlistás kubai
énekesek és táncosok várják a forró latin zene szerelmeseit. A lélegzetelállító
színpadi show és a gyönyörű díszletek garantálják, hogy egy életre elvarázsoljon
minden hallgatót a kubaiak humora és szenvedélye.

Christian McBride Trio
Budapest Jazzclub, 2014. október 29.

Ï

A Budapest Jazz Club folytatja a dzsessz legnagyobb hírességeinek sorozatát. A háromszoros Grammy-díjas nagybőgős, Christian McBride először játszik saját zenekarával
Magyarországon. Az elmúlt évtizedekben a legnagyobb sztárok basszusalapját szolgáltatta, mindezt csodálatos és ösztönös könnyedséggel. Mostanában lemezeket rögzített
Bruce Hornsbyval, Queen Latifah-val és Pat Metheny triójával is.

Fesztivál CAFe Budapest
Ï

Kortárs Művészeti Fesztivál

Budapest, 2014. október 3–19.
A Budapesti Őszi Fesztiválnak csak a neve változott meg, a műfajok skálája
továbbra is széles: a komoly- és könnyűzene mellett lesz tánc és opera, színház, irodalom és design. A Művészetek Palotája, a Zeneakadémia és a Millenáris
mellett a fővárosi színházakba, közterületekre is beköltözik a kortárs kultúra.
Irodalmi vándorcirkusz címmel indul sorozat a budapesti romkocsmákban, de
nem kell nélkülözni a képzőművészetet sem: a Kortárs Galériák Hétvégéje mellett
a Ludwig Múzeum és a Capa Központ új tárlatai is várják a fesztivál vendégeit.

kultúra

Kiállítás
Ï

Színház

Dada és
szürrealizmus

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria,
2014. július 9. – október 19.
A 2014 nyarán megnyílt hazai tárlat korábban
még nem látott teljességben mutatja be a XX.
század két meghatározó avantgárd irányzatát.
A jeruzsálemi Izrael Múzeum anyagából származó
válogatás többek között Duchamp, Ernst, Ray,
Miró, Schwitters, Magritte és Dalí művei segítségével nyújt átfogó képet a dadaizmus és a szürrealizmus nagy hatású alakjairól, eseményeiről,
dokumentumairól és hatásáról.
A kiállítást a nagy érdeklődésre való tekintettel
október 19-éig meghosszabbították.

CD

Céline Dion: Une seule fois
Céline Dion 'Céline une seule fois/Live 2013'
című koncertkiadványa igazi különlegesség: a 2CD/DVD-s lemez a többszörös
Grammy-díjas kanadai énekesnő Plains of
Abrahamen előadott, mérföldkőnek számító
9
fellépését örökíti meg. A legjobb dalait énekelte el a koncerten, és tökéletesen elemében volt: csodálatos dalokat, remek produkciókat találhatunk a kétkorongos csomagban.

Könyv

Kvartett

Budapest, Vígszínház, Bemutató: 2014. október 10.
A Kvartett panelházaspárjának rutinos mindennapjait különös esemény zavarja meg: egy Amerikából
érkező idegen kopogtat be hozzájuk, s azt hajtogatja, hogy a családfő, az Öreg mentette meg az életét ’56-ban. A váratlan Vendég sok évtized múltán
sem feledi az Öreg jóságát, s most drága ajándékokkal szeretné meghálálni az egykori segítséget.
Csakhogy a gyanakvó családfő árulónak nevezi a
Vendéget, és kitessékeli.

Elif Shafak: A bolhapalota

Daniel Metcalfe: A selyemút hírmondói
Geographia Kiadó

Daniel Metcalfe 2002-ben végzett az Oxfordi
Egyetem klasszika-filológia szakán. Hat hónapig alkalmi munkákból élt, majd perzsául kezdett tanulni, és Teheránba utazott, ahol egy évet
töltött. Szenvedélyes utazóként bejárta KözépÁzsiát, Kelet-Európát és a földgolyó több mint
ötven országát. Jelenleg Londonban él. Ez az
első könyve, melyet 2009-ben a Banff Mountain
könyvfesztivál díjára is jelöltek.

¿

Európa Könyvkiadó
Isztambulban, a Cabal utcában áll a valaha jobb időket látott
Bonbonpalota. Történetünk idején
az utcát ellepi a szemét, a környékről ugyanis mindenki a Bonbonpalota
melletti kert falához hordja a hulladékát. Érdekes sorsú, nagyon különböző emberek lakják az épületet,
akiknek az életét teljesen felbolygatja
egy különös felirat, amely az egyik
reggelen jelenik meg a kertfalon...

¿

horoszkóp

Kirobbanó
energia

Catherine
Zeta-Jones
1969. 09. 25.

Október nem a szürke hétköznapokról,
hanem az új tervekről, álmokról,
elképzelésekről, és ezek sikeres
megvalósításáról fog szólni.

Kos

Március 21. – április 20.

Nagy energiával kezdi az októbert, ami ennek megfelelően csupa
kellemes meglepetést tartogat az ön számára. A legjobban talán
annak fog örülni, hogy anyagi helyzete fellendülőben lesz, olyanynyira, hogy akár egy régebbi tervét is meg tudja valósítani.

Bika

Április 21. – május 20.

Az előző, nyugodtabb hónap után olyan elevenné válik,
hogy ezzel igazán meglepi környezetét. Vidám optimizmusával új embereket vonz be az életébe. A jelenleg szingli
Bika szülöttek nagyon is közel állnak hozzá, hogy magányukat egy mély, tartós kapcsolatra „cseréljék”.

Ikrek

Május 21. – június 21.

Lehetősége nyílik egy rövidebb utazásra, amit ön azonnal nagy örömmel ragad majd meg. Emberi kapcsolatait
a kellemes csalódások fémjelzik, valaki ugyanis, akitől
nem sokat várt, szívesen segít és egy egészen más arcát
mutatja, mint amit korábban megismert.

Rák

Június 22. – július 22.

Itt az ideje, hogy saját magával is foglalkozzon! Először is
tegye fel a kérdést: mihez van a legnagyobb kedve? Vegyen
magának valamit, amire már régen vágyott, vagy menjen el
egy wellnesshétvégére. Nem fogja megbánni!

Oroszlán

Gwen
Stefani
1969. 10. 03.

Hugh
Jackman
1968. 10. 12.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Az elmúlt időszak nagyon intenzív volt, ami
ugyan jó hatást gyakorolt önre, de most már
inkább egy kis csendre vágyik. A születésnapja
időszaka pont ehhez kínál kiváló lehetőséget.
Ünnepeljen a barátaival, családjával, és pihenjen sokat.

Skorpió

Október 23. – november 22.

A hónap első felében egy remek befektetési lehetőség bukkan fel, ön pedig bátran és
merészen bele fog vágni. Ne vegye el a kedvét, ha sokan már túl merésznek vélik önt.
Bízzon magában, az ítéletei mindig helyesnek
bizonyulnak.

Nyilas

November 23. – december 22.

A hónap sok sikerrel kecsegtető helyzetet tartogat a jegy szülöttei számára, legyen szó akár
szívügyekről, akár a munka világáról. Lehet,
hogy nem fog mindig az első helyen végezni, de
garantáltan pozitív lesz a mérleg.

Bak

December 23. – január 20.

Ha csendes őszre, meghitt estékre vágyott, ez
a hónap teljesíti a kívánságát. Többet lesz szerettei, családja körében, ami segíteni fogja
abban, hogy könnyebben ki tudja mutatni az
érzelmeit, még akkor is, ha ez máskor nem
mindig sikerült.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

A hónap első felében egy-két ember megtalálja önt a gondjaival. Már azzal is sokat segít nekik, ha meghallgatja őket.
Bármilyen elfoglalt is lesz ebben a hónapban, arra mindig tud majd időt szakítani, hogy felvidítsa a búslakodókat,
mert a saját energiaraktára szinte kimeríthetetlen.

Úgy látszik, ez a hónap a régi, kedves ismerősök felbukkanásáról fog szólni. Ez ezernyi régi
emléket felkavarhat, ami jó lehetőséget teremt
arra, hogy átgondolja, hol tart az életben.
Egy kis képzeletbeli leltár nagyon is jót tesz a
magabiztosságának.

Szűz

Halak

Ez a hónap arról fog szólni, hogy egy jó döntés eredményeit élvezi. Ez a továbbiakhoz is rengeteg energiát biztosít önnek, tehát októberben jól teszi, ha kezébe veszi az
ügyeit, és döntést hoz élete minden olyan területén, amelyekben korábban bizonytalan volt.

Ha az előző hónapban nekilátott korábbi vágyai
megvalósításának, a legjobb úton halad a cél
felé. Ha azonban eddig tétovázott, akkor épp
ez a hónap indítja majd el egy olyan úton, amin
nagyon is érdemes haladni.

Július 23. – augusztus 23.

Augusztus 24. – szeptember 22.
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Erős
Antónia
1970. 10. 02.
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Február 20. – március 20.

Azért, hogy ne tűnjön mindegyik egyformának!

A VinCE Magazin borértővé teszi Önt!
A VinCE Magazint keresse az újságárusoknál!
Előfizetni a www.vincemagazin.hu
weboldalon és e-mailben az
elofizetes@vincemagazin.hu
e-mail címen lehet.
További információ: +36-20-342-3937

Bortesztek, a legjobb ár-érték arányú borok.
Borkurzus: minden hónapban új lecke.
A legjobb hazai és külföldi borutak és éttermek.
Melyik ételhez milyen bort? Szezonális tippek.
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rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2014. október 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk
megfejtése: „Fényt küldeni a szív mélyébe, ez a művész hivatása.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Szabó Kitty – Öntésmajor; Bürgés István – Balástya;
Patakiné Rakonczai Piroska – Pécel; Sebestyén István – Budapest; Erdélyi Gyula – Balatonfüred. Gratulálunk!
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