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Megérkezett a Ssangyong Tivoli!
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Próbálja ki Ön is a legközelebbi  
hivatalos Ssangyong márkakereskedésben!

CO2 kibocsátás: 109–167 g/km 
Vegyes fogyasztás: 4,2–7,2 l/100 km
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Kedves Olvasó!

Sportmámorban telik a nyár: éppen csak 
csendesedik a fociválogatottunk remek 
eb-szereplése miatti örömünk, máris itt az 
olimpia. majd egy hónapon át szinte min-
den nap lesz okunk izgulni valamelyik magyar 
sportolóért, csapatért. mi, sportszerető szur-
kolók ebben a pár hétben minden progra-
munkat a közvetítések időpontjához igazít-
juk. mondhatni, ez tölti ki az életünket. nekem 
még felfogni is nehéz, mit élhetnek át spor-
tolóink ezekben a mindent eldöntő pillana-
tokban ott a pályán, a páston, a medencé-
ben. Hiszen számukra tényleg minden erről 
szól. túlzás nélkül mondhatjuk, egész életü-
ket az olimpiára, az olimpiai győzelemre tették 
fel. minden asszóban, húzásban és tempó-
ban benne van hosszú évek minden napjá-
nak kemény munkája, embert próbáló edzé-
sei, megannyi áldozat, lemondás, siker és 
könny. az olimpián már nem lehet hibázni, 
nincs helye az elbizonytalanodásnak, minden 
erőnek és tudásnak abban a néhány megis-
mételhetetlen percben, másodpercben, olykor 
századmásodpercben kell összpontosulnia, 
hiszen ez vezet a vágyott győzelemhez a világ 
legnagyobb sporteseményén. Ők megteszik 
azt, ami fizikailag és emberileg csak lehetsé-
ges, számunkra pedig természetes, hogy min-
denben támogatjuk őket – vállalatként és 
szurkolóként egyaránt. 
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Minden,
mint a búcsúban

●➜ A luxus

●➜ A minőség

●➜ A brutális

●➜ A türelmes

●➜ A jövő

Az autógyártók nyáron sem pihennek, sorra 
mutatják be olykor elképesztő modelljeiket, 
tanulmányautóikat. lehet mestermű, guruló erőd 
vagy játék, mind megmutatja, hogy az autózás 
nem szükség, hanem életforma.

Szürreális

Kormány nélkül
a rolls-royce sem maradhatott ki a jóból  
a százéves tulajdonos, a BmW ünneplésekor, így 
a tradicionális brit márkától szokatlanul merész 
elképzelést mutattak a jövő luxusautójá-
ról. a rolls-royce next 100 egyetlen 
beazonosítható eleme a hűtőmaszk 
emilyvel (a márka emblémájául szol-
gáló szobrocska – a szerk.), egyéb-
ként az autó egy olyan térvázra 
épül, amelyre a tulajdonos maga 
választhat karosszériát a manu-
faktúrák kínálatából – legalábbis 
a tervek szerint. az rr next 100  
természetesen elektromos haj-
tású és önvezető, még kor-
mánykerék sincs benne. a fel-
szabadult, hosszú motorteret 
csomagszállításra használhatja  
a tulajdonos.

A nagy falat

Ismeretlen ismerős
Kontinensünkön leginkább lesajnáljuk a kínai autógyártás termé-
keit, főleg, ha saját fejlesztésről van szó. az idáig teljesen ismeretlen 
márka, a Haval azonban megmutatni látszik, hogy Kína igenis képes 
minőséget produkálni, ha arra van igény. márpedig bizonyos körök-
ben a nagy Fal mögött is egyre inkább arra mutatkozik igény. a háló-
zatról tölthető, hibrid hajtáslánccal szerelt Haval HB-02 SuV egyelőre 
tanulmány, ám annak igen ígéretes. európai hódításról még nincs 
szó, azonban ausztráliában már elkezdte a globális támadást  
a minőségi kínai autómárka.

autós-motoros hírek
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KiShíReK
Új márkanév
a Saab márkanevet tulajdonló svéd hadi-
ipari konszern bizalmatlan az autógyá-
rat birtokló kínai tulajdonossal szem-
ben, ezért megvonta tőle a név használati 
jogát. a kínaiak ezért egyszerűen nevs 9-3 
néven futtatják majd rég várt autójukat.

Takarít a Volkswagen
a Volkswagen-csoport világszerte jelen-
leg mintegy 340 típusnevet használ, 
amin tizenkét márka osztozik. ez szerin-
tük is sok, ezért a következő kilenc év 
alatt legalább negyvennel csökkenteni 
fogják ezt a számot.

Felújított istálló
méltó helyen várják a látogatókat a 
lamborghini klasszikus bikái, befejező-
dött ugyanis a Sant’agata Bolognesében 
található márkamúzeum megújítása.  
a 2001-ben épült létesítmény vadonatúj 
kiállítótérrel hívogatja a rajongókat.

Megnyerő ötvenes
idén ötvenéves a toyota emblematikus 
típusa, a corolla. a modell 1966 óta része 
a kínálatnak, jelenleg a tizenegyedik gene-
rációja fut. a megbízhatóság szinonimá-
jává vált típusnevet egy klasszikus darab 
nyúzópróbájával ünnepli a gyár.

Farmotoros

Kompakt Mini?
nagy ünneplésben van a BmW, hiszen százéves, így  
a hozzá kapcsolódó márkák is elkészítik a saját ünnepi 
tanulmányaikat. a mini is megmutatta, hogyan képzeli az 
autós közlekedést a következő száz évben. a mini next 100 
utasterét a kompakt kategóriához igazították, míg kívül hű maradt 
a márkanévhez. ezt a kívül kicsi, belül nagy koncepciót, amelyet 
Sir issigonis (a mini „ősatyja” – szerk.) az ősön már sikerre vitt, úgy 
érték el a tervezők, hogy hátra beépített villanymotort és padló alá 
rejtett akkumulátorokat tettek a next 100-ba. az autó önjáró tech-
nológiával is rendelkezik.

Huligánok ellen

Masszív ellenállás
az európát hetekig lázban tartó foci-eb eseményei is megmutat-
ták, a nemes sport körül mindig vannak olyanok, akik csak randa-
lírozással képesek az önkifejezésre. jól tudják ezt oroszországban 
is, ahol javában készülnek a 2018-as labdarúgó-világbajnokság 
szervezésére és lebonyolítására. az esemény biztosítására létre-
hoztak egy új fegyveres testületet, a nemzeti Gárdát, amelyet  
a Kamaz új csapatszállító járművekkel lát el. a patrol névvel ille-
tett páncélozott szörnyben tízen férnek el, ellenáll az aK-47-es 
lövedékeinek, és két kilogramm tnt robbanásától is megvédi  
a bent ülőket. Darabja 51 millió forintnyi rubelbe kerül.

Bűvös kocka

Négyszögletű  
kerek bogár

a leGo baltával faragott építőkocka-készlete 
nem arról híres, hogy hűen le tudná követni 
az autóiparban használatos íveket és dom-
borulatokat. idáig! a legújabb Volkswagen 

Bogár-készletet ugyanis direkt úgy fejlesztet-
ték, hogy a lehető legjobban adja vissza a 

klasszikus formát. a hatvanas évek hangula-
tához illően az autóra szerelhető kiegészítők 
között van a tetőcsomagtartó, a szörfdeszka 

és a piknikkosár is. a leGo Bogár 26 cm hosz-
szú, 10 cm széles, és a farában megtalálható 

a négyhengeres boxermotor is. Figyelem, 
csak türelmeseknek: a játékautó 1167  

építőelemből rakható össze.

autós-motoros hírek
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a torinói
Szörny

igazán különleges négykerekű az Év Veteránautója díj 
„címvédője”: az áldozatos munkával újjáélesztett Fiat 
S76 típust a valaha volt legnagyobb autómotor hajtja, 
amely még ma is frászt hoz a környezetében lévőkre.

Fiat S76

Fiat a történelemkönyvben 

az S76-ost ugyan a külső körülmények megakadályozták abban, 
hogy hivatalosan is világrekorderré váljon, az olasz gyártó azonban 

végül bekerült a történelemkönyvekbe, miután ernest eldridge az 
egyedi Fiat mephistopheles volánjánál 1924-ben 234,9 km/h-re 

javította a szárazföldi sebességrekordot. a brit pilóta egy 1908-as 
Fiat SB4 versenyautó karosszériájába épített be egy 21,7 literes 

és 320 lóerős Fiat repülőgépmotort.

a sebesség mámora hamar megfertőzte az embe-
riséget: innovatív közlekedési eszközből az autó 
gyorsan sporteszközzé vált. a gyártók és a pilóták 

pedig nemcsak az egyre gyakoribb versenyeken mérték 
össze képességeiket, de újabb és újabb sebességrekor-
dok révén is igyekeztek dicsőséget és elismerést szerezni. 
a 100 km/h órás sebességet 1899-ben lépték át először, 
tíz évvel később pedig a Blitzen Benz már 202,7 km/h-val 
száguldott. a méret a lényeg elv alapján a német rekordert 
21,5 literes (vagyis 21 500 köbcentiméteres) hengerűrtar-
talmú motor hajtotta, amely 200 lóerőt adott le. 

hiábavaló kísérletezés
a vetélytársak közül az olasz Fiat a még nagyobb motor 
mellett döntött, így született meg 105 évvel ezelőtt a Fiat 
S76, vagy sokkal találóbb becenevén: a torinói Szörny.  
az elnevezés korántsem véletlen, hiszen a kéttonnás 
monstrumot négyhengeres, 28,5 literes motor hajtotta, 
amelynek maximális teljesítménye 300 lóerő volt. ez a 
legnagyobb olyan motor, amelyet kifejezetten autó szá-
mára építettek (egyéb rekorder autókat hajtottak még 
nagyobb hengerűrtartalmú erőforrások, de azokat repülő-
gépekből vettek át). 

az autót gyakorlatilag az erőforrás köré építették, az 
eredmény pedig egy közel négy méter hosszú jármű lett, 
amelynek keskeny motorháza 1,6 méter magasra nőtt. 
amikor az autó először járta végig torino utcáit, nem-
csak a járókelők rémültek meg a hangorkántól, de Felice 
nazzaro tesztpilóta is remegve szállt ki az őrülten gyor-
suló, de szinte irányíthatatlan bestiából. a Blitzen Benz 
legyőzését először kollégája, pietro Bordino kísérelte 
meg, aki 1911-ben 200 km/h-t ért el az északkelet-ang-
liai Saltburn partszakaszán. a kísérletezés azonban nem 
maradt annyiban, a sebességmániás dúsgazdag orosz 
nemes, Borisz Sukanyov megvásárolta a két le gyártott 
S76-os egyikét, majd felkérte pilótának az amerikai 
arthur Duray-t, aki 1913-ban a belgiumi oostende ten-
gerpartján az autóval meghaladta a 220 km/h-t.  

meseautó
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az elnevezés korántsem véletlen, 
hiszen a kéttonnás monstrumot 
négyhengeres, 28,5 literes motor 
hajtotta, amelynek maximális 
teljesítménye 300 lóerő volt.

a Blitzen Benz legyőzetett, de a Fiat S76 mégsem került 
be az automobilizmus nagykönyvébe. mivel az időjárás  
és egyéb külső körülmények miatt az autó a visszaúton 
már nem tudta megismételni a bravúrt, a rekord nem  
vált hivatalossá. 
az S76 hamarosan feledésbe merült…

a bestia feltámadása
Hogy aztán bő száz évvel az utolsó rekordkísérlet után 
teljes pompájában térjen vissza. ehhez azonban szük-
ség volt egy olyan autóbolondra, aki legalább olyan meg-
szállott volt, mint a torinói Szörnyet életre keltő elődei. 
Borisz Sukanyov az első világháború miatt eladta a saját 
pél dányát, amely mexikón keresztül végül ausztráliában 
kötött ki. itt egy kisebb motorral felszerelve az autó részt 
vett néhány versenyen, mígnem egy baleset megpe-
csételte a sorsát. a másik példány a Fiat tulajdonában 
maradt, az olasz gyár pedig fejlesztési titkait féltve szét-
szerelte a járművet, igaz a mérnökök a motort egyben 
hagyták. az évezred elején erre bukkant rá a brit Duncan 
pittaway, aki onnantól kezdve a Fiat S76 felélesztésének 
szentelte az életét. alapos kutatómunka után 2003-ban 
megtalálta az ausztráliába került másik bestia alvázát, és 
az egyes sorszámú S76-os motorját használva belekez-
dett az újjáépítésbe. az eredeti tervek és a korabeli fotók 
alapján pedig nemcsak a motorba lehelt új lelket, de sike-
rült élethűen rekonstruálnia a karosszériát és a váltót is. 
az újjáéledt Fiat S76 a tavalyi Goodwoodi Sebesség-
fesztiválon ünnepelte világpremierjét, ahol a 28,5 lite-
res monstrum zihálása ismét libabőrössé tette a nézőket, 
akárcsak az idei, párizsi rétromobile veterán autó- 
kiállítás és -vásár látogatóit.

Az év veteránautója
Duncan pittaway áldozatos mun-
káját nem hagyta figyelmen kívül a 
veteránautós világ. az S76-os tavaly 
decemberben a történelmi járművek 
nemzetközi Gáláján elnyerte az  
év autója díjat. a 2011-ben alapított 
elismerés összesen 14 kategóriában 
díjazza a klasszikus autók világában 
az adott esztendőben elért kiemel-
kedő teljesítményeket.

meseautó
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A MOL-csapat mindenhol jelen van

Érmek, eredmények,
életmentő tettek

agipból mOl-kutak
a mOl megvásárolta az eni hungária zrt.-t
az eni Hungária zrt. megvásárlásával a jövő év végéig az összes agip-kút átalakul, a töltőállo-
mások névváltása és a Fresh corner egységek kiépítése a tervek szerint már az idén megkezdő-
dik, így az országban már közel 550 helyen várjuk vásárlóinkat. a tranzakció nagyban hozzájárul 
a mol régiós kiskereskedelmi hálózatának fejlődéséhez, hiszen a terjeszkedéssel a mol-
csoportnak több mint kétezer töltőállomása lesz, melyek hét márkanév alatt futnak Közép- és 
Kelet-európa tíz országában. ami pedig az üzleti vásárlókat illeti, a mol Gold/Silver üzemanyag-
kártyákat már most is használhatják az egykori agip-kutakon.

az országban minden 
negyedik töltőállomás  
mol-kút lesz.

motoros nagykövet kerestetik
a mOl motoros Family civil nagyköveteket toboroz

a mol motoros Family azért jött létre, hogy közösségként álljon 
a jó ügyek szolgálatába, legyen az véradás, faültetés vagy ado-
mánygyűjtés a rászorulók számára. a motoros klán celebnagykö-
vetei (Kamarás iván, Kiss Viktória, müller attila) egy kisfilmben 
biztatják a motorosokat arra, hogy jelentkezzenek ők is civil nagy-
követnek. a poszt elnyerése olyan feladatokkal jár, mint létrehozni 
egy segítő közösséget, illetve találni egy vagy több olyan jótékony 
célt a közvetlen környezetükben, amiért érdemes összefogni.

MOL-hírek
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életet mentettek  
a bajai kútkezelők
egy idős hölgy lett rosszul  
a mOl-kúton

a bajai mol-töltőállomás kútkezelői-
nek rátermettsége mentett meg egy 
idős hölgyet, aki a benzinkút mellék-
helyiségénél lett rosszul. mivel az épü-
let hátsó részét nem figyelik a kame-
rák, nagy szerencse, hogy az egyik 
kútkezelő éppen arra járt és észre-
vette a bajt. az alkalmazottak együtt 
kezdték meg az életfunkciók visszaál-
lítását, és a mentők érkezéséig sike-
rült újraéleszteniük a hölgyet, akit 
aztán a bajai kórházba szállítottak.  
a hálás családtagok később levélben 
köszönték meg a segítséget.

Babos timi sikere Wimbledonban
a női teniszpáros ismét a döntőben

Harmadszorra jutott a wimbledoni tenisztorna döntőjébe Babos 
tímea párosban (2014-ben szintén női, 2015-ben pedig vegyes 
párosban). timi idén a kazah jaroszlava Svedova oldalán lépett 
pályára és két szoros játszmában 6:3, 6:4-re az a Serena 
Williams–Venus Williams duó tudta csak megállítani őket, akik 
14. alkalommal játszottak együtt Grand Slam-finálét, és még 
egyszer sem szenvedtek vereséget. „Sajnálom, hogy így alakult 
a mérkőzés, de hihetetlenül jól játszott az ellenfél. mi is mindent 
megtettünk, jó meccs volt. Köszönet a sok magyar szurkolónak 
a támogatásért! rengeteg magyar szót hallottam a döntő alatt, 
kórusban skandálták a nevemet. libabőrös vagyok még most is”  
– nyilatkozta a 23 éves mol-támogatott teniszező.

„mi is nyaralunk!”
nyári tábor a kis betegeknek

a transzplantációs alapítvány 2004 óta minden évben 
megrendezi a „mi is nyaralunk!” nyári tábort a szervát-
ültetett és szervátültetésre váró, krónikusan beteg gyer-
mekek és családjaik részére Balatonszemesen. a tábor 
célja, hogy a gyerekek felejthetetlen élményeket gyűjt-
senek a táborban szervezett sokszínű programok, a 
sok játék és a sportolás során. a mol Gyermekgyógyító 
program idén is hozzá járult a tábor megvalósulásához.

eb-érmek  
az olimpia előtt
Kiváló formában a mOl-csapat tagjai

több sportágban is brillíroztak élsportolóink 
az olimpiát megelőző európa-bajnokságokon. 
Kozák Danuta a moszkvai kajak-kenu európa-
bajnokságon három aranyat nyert, ráadásul 
mindhármat olimpiai számaiban, K1, K2 és K4 
500 méteren. mindeközben az amszterdami atlétikai 
kontinens viadalon sem volt okunk panaszra, ahol Baji 
Balázs 110 méteres gátfutásban, márton anita pedig 
súly lökésben szerzett ezüstöt.

MOL-hírek
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Név: Vadnai Benjamin, a Balatonfüredi yacht club 
versenyzője
Sportág: vitorlázás, laser Standard hajóosztály (négy-
méteres, egyszemélyes hajótest, egyetlen vitorlával)
Eredményei: kétszeres junior világbajnok
A MOL Új Európa Alapítvány 2011 óta segíti Benjamin 
felkészülését.

Jó szelet,
Benjamin!

Névjegy

A 
nagy reményekre okot adó Vadnai testvérek 
idősebbik tagja, az egyébként u21-be tar-
tozó Benjamin képviselheti laser Standard 
hajóosztályban a magyarokat rióban. Benji 

az osztály idei négyfordulós versenysorozata alapján 
utazik a brazil fővárosba, ahova öccse a világbajnok-
ság miatt nem tudja elkísérni, apukájuk viszont igen. 
a mindössze 20 éves, kimondottan fiatalnak számító 
Benji rióban a középmezőnyben szeretne végezni. 
Hajóosztályában versenyzik testvére és edzőpart-
nere, a nála két évvel fiatalabb jonatán is, aki idén 
az u21-es világbajnokságra készül. „a felkészülésben 
kulcsfontosságú a jó edzőpartner. nekem szerencsém 
van, mert itt a tesóm, akivel folyamatosan hajtjuk és 
motiváljuk egymást. az ember az ellenfelével vérre 
menően rivalizál, a tesómmal azonban mindez játék, 
egy olyan játék, amely előre visz. egymástól könnyű 
elviselni a vereséget.” 
a fiúk mindketten balatoni gyerekek, édesapjuk 
volt az, aki megszerettette velük a vitorlázást, és 
akinek köszönhetően Benjiék ma már évente 250 
napot vitorláznak (ebből itthon mindössze ötvenet). 
„évente 14 verseny van, ha tartani akarjuk a lépést, 
szinte egész évben utaznunk kell. édesapánk nélkül 
sehol nem lennénk. Ő a logisztikusunk, a menedzse-
rünk és hazai vizeken az edzőnk is. rengeteget tanu-
lunk tőle, de belátta: ha tovább akarunk lépni, szük-
ségünk van versenytársakra és egy olyan edzőre, 
akitől még több tudást szerezhetünk. ezért az év 
nagy részében Splitben készülünk a horvát edzőnk-
kel és csapatával – itt több, nálunk idősebb és 
tapasztaltabb versenyző is van.”
az olimpián 48 sportoló küzd meg egymással a döntő-
ben, minden országból csak egy versenyző indulhat.

Ha tényleg minden összejön életem 
első olimpiáján, akkor 15 és 20 közé 
saccolnám magam, de reálisnak azt 
látom, hogy az első 25 között leszek.

példakép
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10000 FT ÉRTÉKŰ MOL BLUE KÁRTYA, STRAND FESZTIVÁLPULÓVER

STRAND FESZTIVÁL VIP BÉRLET SZÁLLÁSSAL 4 FŐRE

PÁROS BÉRLET A BERLINI LOLLAPALOOZA FESZTIVÁLRA, 
SZÁLLÁSSAL, ÚTIKÖLTSÉGGEL!

NYEREMÉNYEK

KIEMELT NYEREMÉNY

FŐDÍJ

NYERJ A MOL NAGYON 
BALATONNAL!

Részletek a játékszabályban az applikáción és a www.nagyonbalaton.hu honlapon
Az akció időtartama: 2016. 08. 01. - 28.

AP P

TÖLTSD LE AZ INGYENES MOL NAGYON BALATON APPOT,
VÁSÁROLJ A MOLNÁL LEGALÁBB 2016 FORINT ÉRTÉKBEN,
REGISZTRÁLD BE A BLOKK SORSZÁMÁT AZ APPBAN ÉS NYERJ HETENTE!

KÓSTOLJA MEG  
SZENDVICS MENÜNKET 
200 FT-TAL OLCSÓBBAN!

200 FT KEDVEZMÉNYT ADUNK BÁRMELY  
VÉDŐGÁZAS SZENDVICS ÉS 0,33 L-ES  
COCA-COLA (TÖBBFÉLE) VAGY  
FANTA VÁSÁRLÁSA ESETÉN*

200 Ft
KEDVEZMÉNY

*  Közel 100 résztvevő kút listájáról a 
www.mol.hu weboldalon az Akciók 
menüpontban tájékozódhat. 

Az akció visszavonásig érvényes.
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A SZURKOLÓ BENNED VAN.

Kozák Danuta, Gyurta Dániel 
és Szilágyi Áron 

Riói mesterhármas

A siker összetevői részben állandók, más szempontból változók, ám 
a tökéletes recept adott esetben aranyat ér. a nyári, rio de Janeiró-i 
játékok előtt felkészülésről, „elengedésről” és a talán enyhülő 
aranylázról beszélgettünk a londoni olimpián négy éve bajnoki 
címet szerző mOl-támogatott sportolókkal.

címlapsztori
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A SZURKOLÓ BENNED VAN.

NéVJegy
KOzáK danuta kajakozó
született: 1987. január 11.
Klubja: Újpesti te, edzője: Somogyi Béla
legnagyobb sportsikerei: 2 × olimpiai bajnok (2012, K1 
500 m, K4 500 m), 11 × világbajnok, 14 × európa-bajnok
rióban a következő számokban indul: K1 500 m,  
K2 500 m, K4 500 m 
2012 óta a MOL egyéni támogatottja

gYurta dániel úszó
született: 1989. május 4., Budapest
Klubja: Újpesti te, edzője: Széles Sándor
legnagyobb sportsikerei: olimpiai bajnok (2012, 200 m 
mell), 3 × világbajnok (2009, 2011, 2013, 200 m mell), 
2 × európa-bajnok (2010, 2012, 200 m mell)
rióban a következő számokban indul: 100 és 200 méte-
res mellúszás
2014 óta a MOL-csapat tagja

szilágYi árOn kardvívó
született: 1990. január 14., Budapest
Klubja: Vasas Sc, edzője: Decsi andrás
legnagyobb sportsikerei: olimpiai bajnok (2012, egyéni), 
európa-bajnok (2015, egyéni), világbajnok (2007, csapat)
rióban a következő számban indul: kard egyéni
2006 és 2010 között a MOL tehetségtámogató programja 
támogatta, majd 2011-ben bekerült a MOL profi szponzo-
ráltjainak csapatába

stílus&lendület: A felkészülés során működik a „bevált 
recepten ne változtass!” elv?
szilágyi áron: mivel mindhárman aranyérmesek lettünk 
londonban, elméletileg a legegyszerűbb megoldás tény-
leg az lenne, ha lekopíroznánk az akkori felkészülést, de 
ez számos körülmény miatt képtelenség. négy évvel idő-
sebb lettem, mást igényel a szervezetem, más jellegű 
ráhangolást. rio egy óceánnal és több időzónával arrébb 
fekszik, így a londoninál hosszabb az akklimatizációs idő-
szak. persze jól jönnek a pekingi és a londoni tapasztala-
tok, sok mindent beépítek belőlük. 

s. l.: Mit jelent a „mást igényel a szervezetem”? A kívül-
álló egy 26 éves, ereje teljében lévő férfit lát, aki melles-
leg elég jól vív. Olimpiát nyert. 
sz. á.: londonban 22 évesen leginkább a fizikumommal 
tűntem ki a mezőnyből, azóta technikai és taktikai téren 
szinteket léptem, bátrabban építkezem ebből a tudásból. 
a fizikumot illetően viszont a szinten tartás és a regenerá-
ció lettek a kulcsszavak. 

s. l.: Az is „járt út”, ha valaki az olimpiát megelőző hóna-
pokban eltűnik a színről. 
gyurta dániel: az, hogy „eltűnök”, túlzás. nagyjából min-
den évem így néz ki. egy kivétel volt, a londoni olim-
pia előtt, a debreceni rendezésű eb-n elindultam – nem 
tehettem meg, hogy nem állok rajtkőre. Van, aki abban 
a módszerben hisz, hogy gyakorlatilag hétvégéről hét-
végére versenyez. ennek is megvan az előnye, de mi az 
edzőmmel az olimpiai évben nem tesztelgetünk. mi a szé-
les körű alapozásra, a minőségi formába hozásra építünk.

s. l.: Mindhárman tudnak valamit, amit a riválisaik közül 
kevesen: hogyan kell olimpiát nyerni.
gy. d.: ez valóban előny. a jelenlegi mezőnyben velem 
egyidős vagy nálam egy-két évvel fiatalabb úszók a köz-
vetlen vetélytársaim, akik közül többeknek ez lesz az 
első olimpiájuk. pontosan emlékszem, én hogy éreztem 
magam az elsőn, athénban. jártam előtte világbajnok-
ságon, de az más műfaj. nem rajongok a statisztikákért, 
ám ettől tény, hogy a versenyzők kétharmada az olimpián 
nem képes élete legjobbját nyújtani. a hangulat, az élet-
körülményeink – a falu –, a ránk nehezedő nyomás miatt. 

s. l.: Mi enyhít a nyomáson? 
gy. d.: londonban Áron jóvoltából gyorsan meglett a 
magyar csapat első aranyérme, ami szerintem a legtö-
kéletesebb görcsoldó volt. pekingben nehezen született 
meg az első, ami érezhetően hatással volt a magyar csa-
pat tagjaira, feszültebb volt a hangulat. 
Kozák danuta: emiatt a pszichés teher miatt sokan nem 
merik bevállalni azt, amit edzésen, egy európa-, sőt egy 
világbajnokságon szemrebbenés nélkül.  

s. l.: Lefordíthatjuk ezt úgy is, hogy egyéniben egy 500-
as Eb- vagy vb-döntőben Kozák Danuta improvizál?
K. d.: igen, de ez párosban inkább jellemző. előfordult, 
hogy elrontottuk a rajtot, és gyakorlatilag nem maradt 
más választásunk, annyival előttünk haladt a mezőny. 

Ha sportolsz, nyilván jobb, ha olimpiát nyersz, 
mint ha nem, de nem szabad ennyire profánul 
megközelíteni a kérdést. Sokkal értékesebb 
dolgok vannak az olimpia mögött. 

Szilágyi Áron

címlapsztori
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a tervezettnél jóval hamarabb „robbantottunk”, és kezd-
tük meg a hajrát. az olimpián nem biztos, hogy ezt meg 
mered húzni. 
gy. d.: a fő számomban, 200 méter mellen olyan minimá-
lisak a legjobbak idejei közti különbségek, hogy az, aki 
nem rukkol elő valami váratlannal, nem nyerhet. Sosem 
volt még olyan versenyem, ahol – a riválisokra értve – 
pontosan az történt, amit elképzeltünk. mindenki taktiká-
zik. minden szituációra fel kell készülni, ami nehéz, mert 
az a négyszer ötven méter sok forgatókönyvet elbír. 

s. l.: Néhány hónappal, esetleg pár héttel az olimpia 
előtt egy versenyen megverik a vetélytársukat. Amikor 
az olimpián ismét összekerülnek velük, ez eszükbe jut? 
Növeli az önbizalmukat? 
sz. á.: abból, hogy egy világkupa-viadalon, európa- vagy 
világbajnokságon valakit magabiztosan, nagy különbség-
gel megverek, nem jósolható meg a jövő. én elemzem az 
ellenfél vívását, de ő is az enyémet. ugyanazzal a vívással 
egy jó kardozót nem lehet még egyszer megverni.

s. l.: Próbálta? 
sz. á.: persze, ez normális emberi reakció. azt hisszük, 
hogy ha legutóbb ment „úgy”, akkor most is menni fog, 
ugyanaz lesz az eredmény. De az esetek többségében – 
hangsúlyozva, hogy jó vívóval állok szemben – ez nem jön 
be. 
K. d.: nálunk picit árnyaltabb a kép. ugyanakkor abban 
biztos vagyok, hogy az új-zélandi rivális, lisa carrington 
Duisburgban, a világkupán még nem hozta azt a formát, 
amivel szerintem rióba érkezni fog. 
 

s. l.: A versenyhelyszín szolgálhat meglepetéssel?   
A terepismeret alapvető szükséglet?
K. d.: a lapáton és a hajón kívül nálunk semmi sem 
állandó. Számít a változó vízmélység, az eltérő vízfelület, 
a környezet, hogy fújni fog-e a szél verseny közben – sok 
a kérdőjel. rióban a város közepén van egy nagy tó, ott 
rendezik majd a versenyeket. tavaly, amikor ott jártunk, 
azt mondták, hogy az utolsó 200 méterre építenek egy 
úszó lelátót, ami ezen a szakaszon lefogná az óceán felől 
fújó szelet. Kicsit félek, hogy Sydneyhez hasonlóan vitor-
lásversenyt idéznek majd a kajak-kenu versenyek. irreális 
körülményekre nem lehet edzeni, ilyenkor a túlélés a cél, 
hogy bennmaradjunk a hajóban. a londoni azért volt ide-
ális verseny, mert a körülményeket illetően mindenkinek 
ugyanaz jutott. 
gy. d.: nálunk ugye elég egyszerű a képlet: tíz darab ötven-
méteres medence, 2,5 méter széles szabványpályával.  
a vízhőfokban és a medencék vízmélységében van elté-
rés, némelyik 2, a másik 2,5 vagy 3 méter.  ezeket az elté-
réseket pár edzés alatt belőjük. 
sz. á.: Sztenderdekben dolgozunk mi is, jó pár éve 
hasonló a pástok elrendezése, egyszerre zajlanak a küz-
delmek. a legutóbbi vb-t rióban rendezték, felmértem 
a csarnokot. a pást elhelyezkedésétől függően lesz, aki 
többet lát majd a közönségből, más a többi pástból kap 
nagyobb adagot a látómezejébe. a cél az, hogy a külső 
körülményeket kizárjuk. 

s. l.: Őszintén: hallják a szurkolókat? 
gy. d.: persze! a verseny után. 
sz. á.: nagyon fontosak, velük ünnepeljük a győzel-
met. asszó közben azonban magamra és az ellenfélre 
koncentrálok. 

címlapsztori
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s. l.: Egyetemen a szigorlat előtti estére nekünk rend-
szerint a mozit ajánlották görcsoldónak. 
K. d.: már szinte irracionálisan félek, hogy a „nagy nap” 
előtt lebetegszem ezért én inkább kerülöm a zsúfolt 
helyeket, így legtöbbször a szobámban relaxálok.  
gy. d.: Verseny előtt engem csak az talál meg, aki tudja, 
hol lakom az olimpiai faluban. nem olvasok sem magyar, 
sem külföldi sajtót, nem akarom, hogy egy szubjektív 
írás egy százalékban is elterelje a figyelmemet a felada-
tomról. a magyar médiában a negatív hír ereje sajnos 
nagyobb, mint a pozitívé. ez a sportolókra vonatkozóan 
is érvényes. egy címvédőtől mit várnak? azt, hogy újra 
olimpiai bajnok legyen! De ez nem „copy paste” műve-
let. Szóval az utolsó órákban a szobámban vagyok. 
egyébként pedig amit és akit lehet, megnézek, akár tévé-
ben is. engem feltölt, ha sporteseményeket nézek.  

s. l.: Magyarország a sikert aranyban méri. Meg lehet 
vagy inkább meg kell szokni?
K. d.: pekingből ezüstérmesként jöttem haza, amit a visz-
szajelzések alapján itthon nem sikerként könyveltek el. 
ennek éppen az ellenkezőjét éltem át londonban, már a 
befutónál is: a közönség több mint fele magyar volt. más 
nemzeteknél megbecsülik az a döntőst is, és nem csak 
az arany számít. 
sz. á.: az olimpiai sportágakban az élsportolónak hozzá 
kell szoknia a gondolathoz, hogy négyévente rendeznek 
egy versenyt, és az ottani teljesítménye alapján ítélik meg 
a következő ciklusban. De ennél fontosabb azt a fajta oda-
figyelést megélni a szurkolók részéről, ami egy olimpiát 
körbevesz. az átlagember a sikerekből motivációt nyer, 
erőt merít. Ha siker van, ha kudarc, az közösségi élmény, 
mert az olimpiára „mindenki” odafigyel. nemzetösszetartó 
esemény. Ha sportolsz, nyilván jobb, ha olimpiát nyersz, 
mint ha nem, de nem szabad ennyire profánul megközelí-
teni a kérdést. Sokkal értékesebb dolgok vannak az olim-
pia mögött, mint az arany- vagy ezüstérem. 
gy. d.: a new york times Budapesten szeretett volna 
interjút készíteni velem. rendben, mondtam, találkoz-
zunk a Komjádiban, ott készülök. eljöttek, szétnéztek. 
ez komoly? – kérdezték. azt hitték, szórakozom velük. 
a Komjádi „őszinte” hely. londonban a dobogó leg-
felső fokán állva arra gondoltam, hogy igen, nekem a 
Komjádiból érkezve sikerült legyőznöm ezt az angol és 
ezt a japán srácot. azt is látni kell, hogy nálunk hányan 
úsznak, vívnak, kajakoznak a nagy országokhoz viszo-
nyítva. csodálatos a teljesítmény, amit a magyar spor-
tolók az olimpiákon eddig nyújtottak. De nem várható el 
minden alkalommal 8-10 arany a csapattól. Szerintem 
a magyar aranyláz peking óta csillapodott, a szurkolók 
reálisabban látják a teljesítményt. minden helyezést és 
pontszerzést meg kell becsülni. Két percünk van meg-
mutatni, mennyit dolgoztunk négy éven át. az óra azt 
mutatja meg, ki kap aranyérmet, de a negyedik helyezett 
ugyanúgy világklasszis úszó, mint a győztes. 

Lipcsei Árpád

s. l.: Talán a kajakban…? 
K. d.: a pályán mi is süketek vagyunk.

s. l.: A versenynap előtt mi kell a harmóniához? 
sz. á.: ugyanakkor kelek fel, mint a felkészülés során. 
elmegyek edzeni, ami egy visszafogott, felszabadító 
átmozgatás. ugyanazt eszem, mint máskor, pihenek – 
egy bejáratott rendszer lépéseit járom végig zavaró körül-
mények nélkül. Sokan abban hisznek, hogy ilyenkor már 
el kell engedni minden verseny körüli gondolatot, én 
viszont az utolsó napon is előveszem a laptopot, meg-
nézek egy-két asszót az ellenfelemről. nem szeretem a 
váratlan telefonhívásokat.
K. d.: te sem?
 
s. l.: Ki az, aki egy nappal „a” verseny előtt váratlanul-
véletlenül bejelentkezik?
sz. á.: el sem hinné…
gy. d.: Általában én telefonálok nekik. (nevetnek.)
K. d.: a verseny előtti napon én sem csinálok semmi külö-
nöset. Sőt magát a versenyt is edzésként fogom fel – 
olyan edzésként, amin sok múlik. 

Köszönet a helyszínért a Hotel President Budapestnek.

címlapsztori
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Rio, sport,
szenvedély

Éld meg a szenvedélyed! a 2016-os nyári Olimpiai 
Játekok mottója is jelzi, hogy rio de Janeiro a híres 
brazil temperamentummal várja a szurkolókat 
augusztus 5–21. között a 31. ötkarikás viadalra.

olimpiai kisokos



Rio 2016 számokban
település ad otthont az olimpiának – futballmér-
kőzéseket ugyanis Rión kívül Brazília városban, 
Belo Horizontéban, Manausban, Salvadorban  
és S o Paulóban is rendeznek majd

létesítményben
rendezik  
a versengéseket

jegy áll a szurkolók 
rendelkezésére

év után tér  
vissza a golf  
az olimpiára38

6

7,5

112

dolgozik majd a játékok alatt az olimpia számára 
130000 ember

25000 tenisz labdát

1,23 milliárd dollárt
használnak fel a mérkőzéseken és az edzéseken

m
il

li
ó

315 ló vesz rész az olimpián (díjugratásban  
és öttusában)

fizetett az nBc tévétársaság az olimpia egyesült  
államokbeli közvetítési jogáért

10 500 000 000
dollárra teszik a szervezési költségeket; jócskán  

meghaladva az előzetes, 8 milliárdos terveket

167
nyert eddig 
magyar ország a 
nyári olimpiákon

aranyat

306 aranyérmet 
osztanak ki a játékok során

10500
sportoló

vesz részt  
a játékokon

Időeltolódás!
Figyelem, rio de janeiro és 
magyarország között öt óra az 
időeltolódás! tehát, ami ott éjfél,  
az nálunk hajnali 5 óra.

A logóról

a 139 pályázatból 
kiválasztott logón szereplő 

három figura a brazil nemzeti 
lobogó színeiben (sárga, 

kék, zöld) látható, miközben 
összefonódva rio egyik 

jelképét, a híres cukorsüveg-
hegyet mintázzák meg.

Vinicius és tom

a kabalafigurák neveit közön-
ségszavazással választották 
meg: így lett az olimpia kaba-
lája Vinicius (a múlt század-
ban élt híres zenész, Vinicius 
de moraes után), míg a szept-
ember 7–18. közötti para-
limpiát tom képviseli (a the 
Girl from ipanema világslá-
ger szerzője, tom jobin után 
kapta a nevét). Vinicius alak-
ját az ország gazdag állat-, 
míg tomét a burjánzó növény-
világ ihlette.

Brazília második legnagyobb városa, a 6,5 millió lakosú 
rio de janeiro a nemzetközi olimpiai Bizottság (noB) 
2009-es, koppenhágai szavazásán előzte meg riválisait, 

így madrid, tokió és chicago előtt nyerte el az idei olimpia ren-
dezési jogát – Dél-amerika különböző városai korábban nyolc 
alkalommal pályáztak sikertelenül. 
rio hírhedten rossz közbiztonságának fényében többekben fel-
merült a kérdés a döntés helyességét illetően, ám a szervezők 
komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek azért, hogy mindenki 
biztonságban érezhesse magát. a másik gyakori beszédtéma, a 
kontinensen tomboló zika-vírus elleni küzdelemben pedig az idő-
járás jelenthet mentsvárat; Brazíliában a játékok idején tél van, 
amikor a betegséget terjesztő szúnyogok sem annyira aktívak.
a körülmények ellenére a kariókák (ahogy a helyieket nevezik) 
a jókedv, a tánc, a közös öröm olimpiáját tervezik – mindezek 
pedig már a világhírű maracaná stadionbeli nyitóünnepségen 
is nagy hangsúlyt kapnak. a szervezők igyekeztek kihasználni a 
város egyedi adottságait: a strandröplabda-mérkőzéseket ter-
mészetesen a copacabana strandon rendezik, a kajak-kenusok 
és az evezősök pedig a megváltó Krisztus szobrának tövében, a 
látványos rodrigo de Freitas tavon szelhetik a habokat.

Falu, melynek nem látni mását
a mintegy 710 millió eurós beruházással elkészült olimpiai
falu az eddigi legnagyobb az ötkarikás játékok történetében.
rióban, a 75 hektáron felépített minivárosban 31 darab 17 eme-
letes épület 9460 szobája várja a sportolókat és hivatalos kísé-
rőiket – összesen közel 18 ezren férnek el a légkondicionált 
létesítményekben. a szigorúan őrzött falut 13 000 fős kiszol-
gáló személyzet működteti; a bank, posta és multikulturális hit-
központ mellett természetesen lesznek kávézók, edzőtermek és 
elsősegélynyújtó központok is.

viselni is nehéz, nem csak megnyerni
a riói olimpia 2488 arany-, ezüst- és bronzérme a játékok
történetének legnehezebbje lesz: a 8,5 cm átmérőjű
érmek 500 grammot nyomnak majd, 100-zal többet, mint
négy éve, londonban. az egyik oldalán a riói olimpia logója és 
az öt karika látható, körülöttük babérkoszorú, a másikon pedig 
niké, a győzelem görög istennője, mögötte a panathinaiko sta-
dion és az akropolisz. a Braille-írással ellátott 2642 paralimpiai 
éremben egy speciális eszköz található, amely hangot ad, ha 
rázzák, így a látássérült sportolók is tudják, hogy milyen színű 
érmet tartanak a kezükben.

olimpiai kisokos
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Hajrá magyarok!
Szurkoljunk együtt az olimpiai csapatnak!

Kajak-kenu
Horváth Bence (K-1 200 m, K-2 200 m), Kopasz Bálint (K-1 1000 m), Szomolányi 
máté (K-2 200 m), Hufnágel tibor (K-2 1000 m), ceiner Benjámin (K-4 1000 m), 
Kugler attila (K-4 1000 m), Somorzácz tamás (K-4 1000 m), Hajdu jonathán (c-1 
200 m), mike róbert (c-2 1000 m), Vasbányai Henrik (c-2 1000 m) • Douchev 
janics natasa (K-1 200 m), Kozák Danuta (K-1 200 m, 500 m, K-4 500 m), Szabó 
Gabriella (K-4 500 m), csipes tamara (K-4 500 m), Fazekas zur Krisztina (K-4 
500 m)

Torna
Hídvégi Víd  
(egyéni összetett),
Kovács zsófia

Atlétika
csere Gáspár, józsa Gábor (maratoni futás), Baji Balázs (110 m gátfutás), 
Helebrand máté (20 km gyaloglás), Srp miklós (50 km gyaloglás), rácz Sándor, 
Venyercsán Bence (50 km gyaloglás), Kővágó zoltán (diszkoszvetés), pars 
Krisztián (kalapácsvetés) • Erdélyi Zsófia, Papp Krisztina, Szabó Tünde (mara-
toni futás), Kovács Barbara, madarász Viktória, récsei rita (20 km gyaloglás), 
Szabó Barbara (magasugrás), márton anita (súlylökés), Krizsán Xénia, zsivóczky-
Farkas Györgyi (hétpróba)

Ökölvívás
Harcsa zoltán 
(75 kg), Bacskai 
Balázs (69 kg)

Öttusa
Demeter Bence, 
marosi Ádám,
Földházi zsófia, 
Kovács Sarolta

Sportlövészet
péni istván, 
Sidi péter (puska 
számok), Szabián 
norbert (puska, 
fekvő), tátrai mikós 
(pisztoly)

Vitorlázás
Berecz zsombor 
(Finndingi),
Vadnai Benjámin 
(laser Standard),
érdi mária 
(laser radial)

Vízilabda
női és férfi-
vízilabda-
válogatott

Vívás
Boczkó Gábor, imre Géza,  
rédli andrás, Somfay péter, 
Decsi tamás, Szilágyi Áron 
(kard) márton anna (vívás, kard), 
mohamed aida (vívás, tőr), 
Knapek edina (vívás),  
Szász emese (vívás, párbajtőr)

Tollaslabda
Sárosi laura

Triatlon
Faldum Gábor,  
tóth tamás,
Kovács zsófia,  
Vanek margit

Evezés
pétervári-molnár
Bendegúz (egypár -
evezős), juhász 
adrián, Simon Béla

Asztalitenisz
lovas petra, 
pattantyús Ádám,  
póta Georgina
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Hajrá magyarok!
Szurkoljunk együtt az olimpiai csapatnak!

a magyar olimpiai csapat tagjai lapzártánkkor, 2016. július 21-én.

Cselgáncs
ungvári miklós (75 kg), csoknyai 
lászló (81 kg), tóth Krisztián (90 kg),  
Bor Barna, cirjenics miklós (100 kg), 
csernoviczki éva (48 kg), Karakas 
Hedvig (57 kg), joó abigél (78 kg)

Birkózás
lőrincz tamás (kötöttfogás 66 kg), Bácsi péter (kötött-
fogás 75 kg), lőrincz Viktor (kötöttfogás 85 kg), Kiss 
Balázs (kötöttfogás 98 kg), Veréb istván (szabadfogás  
86 kg), ligeti Dániel (szabadfogás 125 kg), Sastin 
marianna (63 kg), németh zsanett (75 kg)

Mountain bike
parti andrás

Tenisz
Babos tímea,
jani réka-luca

Úszás
Balog Gábor (100, 200 hát), Bernek péter (200, 400, 1500 m gyors, 400 vegyes), takács Krisztián  
(50 m gyors), Bohus richárd (100 m gyors), cseh lászló (100, 200 m pillangó, 200 m vegyes), Földházi 
Dávid (200 hát), Grátz Benjámin (400 m vegyes), Gyurta Dániel (100, 200 m mell), Gyurta Gergely 
(1500 m gyors, 400 m vegyes), Kis Gergő (400 m gyors), Kenderesi tamás (200 m pillangó), Kozma 
Dominik (200 m gyors), rasovszky Kristóf (1500 m gyors), Verrasztó Dávid (200, 400 m vegyes), 
pulai Bence (100 m pillangó), telegdy Ádám (200 m hát), Gyárfás Bence, Holoda péter, pulai Vince, 
reményi Ármin (4 × 100 gyors váltó), Grátz Benjámin, Holló Balázs (4 × 200 m váltó), márton richárd, 
Szabó norbert (4 × 200 m gyors váltó), György réka (400 m vegyes), Hosszú Katinka (200, 400, 800 
m gyors, 100, 200 m hát, 200 m pillangó, 200 m, 400 m vegyes), jakabos zsuzsanna (200 m gyors, 
200 m pillan gó, 200, 400 m vegyes), Kapás Boglárka (400, 800 m gyors, 200 m pillangó, 400 m 
vegyes), Késely ajna (200, 400 m gyors), Szilágyi liliána (100, 200 m pillangó), Sebestyén Dalma (200 
m mell, 200 m vegyes), Verrasztó evelyn (200 m gyors, 200, 400 m vegyes), molnár Flóra (50 m gyors), 
Sztankovics anna (200 m mell)

Nyílt vízi úszás
papp márk 
(4 × 200 m gyors),
risztov éva

Műugrás
Kormos Villő 
(10 m toronyugrás)

Súlyemelés
nagy péter (105 kg)

Szörf
Kormos Villő 
(10 m toronyugrás)
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HeLyeK 

KözöS 

SzuRKO-

LÁSHOz

nézzük együtt

az olimpiát!
Champs Sziget
óriási leD-fal, 18 televíziókészülék, szabad-
tér és Duna-part. a champs a meccsnézési 
kultúra szinonimája, így természetesen az 
olimpiai játékok nyomon követésére is nehéz 
alkalmasabb helyszínt találni. itt minden a 
sport körül forog: ehetünk, ihatunk, beszél-
gethetünk és nagyokat szurkolhatunk együtt. 
asztalfoglalás ajánlott.

Budapest, Margitsziget
www.champssziget.hu

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
Sportosan kirobbanó nyárral várja vendégeit a létesít-
mény, ahol árnyas medencékben ejtőzve követhetjük  
nyomon sportolóinkat az interaktív sportközvetítéseken. 
az agárdi fürdő Fejér megye legközkedveltebb rekreációs 
központja, amely páratlan környezetben várja a pihenni  
és szurkolni vágyókat.

Agárd, Fürdő tér 1.
www.agarditermal.hu

Budapest Park
az idén ötödik szezonját élő fesztivál-
helyszín az eseménydús nyárra készülve 
külön sportkerttel várja a szurkolókat, 
ahol óriási leD-falon nézhetjük kedven-
ceinket. a kivetítő előtt Dj-pult is helyet 
kapott, hogy a versenyek utáni örömteli 
hangulat még jó ideig magas hőfokon 
izzhasson. 

Budapest, IX. kerület, Soroksári út 60.
www.budapestpark.hu

Champs 

sziget

agárdi 
gyógy-  és termál-
fürdő

PLÁZS, Siófok
a Balaton partján felépített plÁzS 
kiváló helyszíne a közösségi szurko-
lásnak, hiszen a színpad mellé felál-
lított óriáskivetítőn kellemes környe-
zetben követhetők a sportversenyek. 
esténként zenei programok, nap-
közben 400 négyzetméteres stég, 
medence és igazi strandhangulat 
hívogatja a vendégeket.

Siófok, Petőfi sétány 3.
www.plazssiofok.hu

széChenyi & dagágály fürdőSzéchenyi  
és Dagály fürdő
aki rosszul bírja a hőséget, és mindenképp  
vízből élvezné az olimpia eseményeit, a fővá-
rosban is megteheti, hiszen a Széchenyi és  
a Dagály fürdőben is óriáskivetítőkön, élőben 
lehet követni a sportolókat. a törzsvendége-
ket a megszokott színvonal és szolgáltatá-
sok, a szurkolni betérőket pedig utánozha-
tatlan közösségi hangulat várja.
széchenyi gyógyfürdő és uszoda

Budapest, XIV. kerület, Állatkerti körút 9–11.

www.szechenyifurdo.hu

dagály Fürdő és uszoda

Budapest, XIII. kerület, Népfürdő utca 36.

www.dagalyfurdo.hu

Még alig tért vissza a hangunk a labdarúgó-eb alatt teli torokból fújt 
biztató rigmusok után, máris itt az olimpia, ahol szintén remek magyar 
teljesítményekre számíthatunk. megnéztük, a nagy nyári melegben hol 
érdemes összegyűlni, ha közösségi szurkolásra vágyunk.

Rio 2016
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ZAMÁRDI               AUGUSZTUS 24-27.

KEDVEZMÉNYES JEGYEK: AUGUSZTUS 15-IG!

MAJKA 
&CURTIS

BËLGA

PÉTERFY BORI 
& LOVE BAND

SOERII
& POOLEK

MARGARET 
ISLAND

...ÉS MÉG 
SOKAN 

MÁSOK!

DJ SET

TOM ODELL

EXKLUZÍV!

EGY KÖZÖS NAP, CSAK A STRANDON!

WWW.STRANDFESZTIVAL.COM

A és a bemutatja

FESZTIVÁL - A BALATON RITMUSA



a magyar olimpiai Bizottság egy meghívá-
sos pályázat keretében adott lehetőséget a 
hazai divattervezőknek a formaruha megal-

kotására, ahol a uSe unuSeD kollekciója nyert. 
– Örültünk a feladatnak, a motiváci-
ónk pedig az volt, hogy végre ne csak a 
ralph laurenben feszítő amerikaiak, az 

armaniban vonuló olaszok vagy a Stella 
mccartney ruhás angol sportolók legyenek 
csinosak. a tervezés megkezdése előtt azt 
kellett figyelembe vennünk, hogy mely orszá-
gok csinálják igazán jól. ahol a nemzeti terve-
zőbüszkeség alkotja a ruhákat, ott nem kér-
dés, hogy a sportolók jól néznek ki. nagyon 
fontos szempont volt a sportosan elegáns stí-
lus megfogalmazása mellett az erősen klasszi-

kus vonal, ami a színválasztásban is megmutat-
kozik. mivel nincs olyan ember, akinek a piros és 
a zöld együtt jól állna, ezért a nemzeti színek kizá-
rólag apró részletekben köszönnek vissza, csíkok 
formájában. a kollekciót tudatosan nem akartuk 
túl uSe-osra tervezni, hiszen az az esztétika, amely 
kizárólag nőknek szól, nem feltétlenül találkozik a 
formaruha elvárásaival. mi követünk bizonyos tren-
deket, de a végeredménynek időtállónak és klasszi-
kusnak kellett lennie. 

sportolók arányaihoz igazítva
olyan fazonok kellettek, melyek a legtöbb alka ton 
jól mutatnak. a fiúkkal könnyebb volt a helyzet,  
a kisportolt testalkat nekik jobban kedvez.  
De a hölgyeknél is csak egy darab volt, melyet 
újra kellett gondolni: egy ujjatlan ruha rakott szok-
nyával és szűk derékrésszel – ennek született egy 
rövid ujjú, nem karcsúsított verziója is. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy nem volt olyan sportoló, aki-
nek ne tetszett volna a kollekció. De akadt olyan 
sporto ló is, aki eljött ruhapróbára, végül azonban 
nem szerzett kvótát – ellenben visszajött meg-
vásárolni a ruhákat.”

a férfiaknak tíz, a hölgyeknek nyolc ruhadarab készült – minden 
mindennel variálható. a pliszírozott ruha (harmonikaszerű) és  
a világoskék öltöny alkotja a bevonulószettet, egyéb alkalmakra  
a sportolók szabadon választhatnak a kollekcióból.

Szeretjük az olimpiai csapat ruháit! 

Formaság?
A tervezők
a 12 éve alapított márkát 
Godena-juhász attila  
és tóth andrás képviseli. 
portfóliójukat számos külföldi 
megjelenés és elismerés,  
egy berlini divathét, és a pop-
up boltok sokasága mellett 
immár a magyar olimpiai  
csapat 2016-os formaruhájá-
nak elkészítése is színesíti.

A magyar olimpiai csapat formaruháját megtervezni 
nagy elismerés. tóth andrást, a use unused egyik 
tervezőjét a címlapszereplőinken is látható ruhák 
mögött rejlő koncepcióról kérdeztük.
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#plissé ceremony dress

#casual blazer

#hun T-shirt

#ceremony suit#rib dress

#hun polo shir
t
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az utóbbi években a sport elemi erővel tört be  
a divatba, mely egyrészt az aktuális testideálról 

alkotott képünket is megváltoztatni látszik, 
másrészt egyre több sportos darab kerül  

a gardróbunkba. ez persze nem baj,  
a sportmárkák színesebbnél színesebb 

kollekciókkal rukkolnak elő, melyeket az 
edzőtermen kívül is bátran hordhatunk! 7

6

Sportőrültek 
gardróbja

1.

3.

8.

10.

9.

11.

1. testápoló balzsam 14 900 Ft, l’Occitane 2. jógamatrac 11 995 Ft, OYSHO 3.  törölköző MOL-töltőállomások, Arena    

4. Parfüm 30 ml 15 390 Ft Missoni EDT/Marionnaud 5. top 9999 Ft, Adidas/Players Room 6.  Bomberdzseki 9995 Ft, Mango  

7. Kulacs 4595 Ft, Oysho 8. leggings 9595 Ft, Calzedonia 9. Karóra 26 900 Ft, IceWatch/ SyamSilver  

10. sportcipő 27 999 Ft, Adidas/Players Room 11. sporttáska 39 999 Ft, Emporio Armani/Players Room

7.

6.

2.

4.

4999 Ft helyett
5 matrica  
+ 2599 Ft –48%

5.
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a férfiöltözködés kevésbé radikális változásokon esett át 
az elmúlt évszázadban, mint ahogyan ez a nőknél történt. 

a kényelem természetesen mindig elsődleges szempont, 
így a sportos divat térhódításával a fiúk nagyon jól jártak. 

a színek harmóniájára persze figyelni kell, de kiegészítőnek 
bőven elég a szépen kidolgozott izomzat.

Fedezd fel
a sportos éned!

2.

4.

5.

3.

6.
12.

7.
8.

1.

1. atléta 2990 Ft, H&M 2. sporttáska 7995 Ft, Zara 3. Bluetooth-fejhallgató 43 500 Ft, Sony 4. Bermuda 21 990 Ft, O’Neill  

5. Öv 3990 Ft, Helly Hansen 6. sportcipő 44 990 Ft, Nike/BP Shop 7. Parfüm 50 ml 15 390 Ft, Calvin Klein CK2 EDT/Marionnaud  

8. arckrém 30 ml 4500 Ft, Vichy 9. Karpánt okostelefonhoz vagy mP3 lejátszóhoz 990 Ft, H&M 10. Úszószemüveg mol-töltőállomások, Aréna  

11. Baseballsapka 8990 Ft, O’Neill 12. görkori 24 990 Ft, FILA

9.

11.

–50%

4999 Ft helyett
5 matrica  
+ 2499 Ft 10.
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a szamba fővárosából 
Kreolkonyha

ahol egzotikus fűszerek teremnek, és déligyümölcsök 
csüngenek a fákon az utcán, ott a konyha is csak 
izgalmas lehet. mivel ez az ízvilág szokatlan, nyissunk 
az újdonságra, és hagyjuk, hogy elvarázsoljon Dél-
Amerika pikáns és szenvedélyes hangulata!

gasztronómia
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hozzávalók: 2 avokádó, 1 érett, nagy mangó, 1 ek. méz, 2 ek. olíva- vagy dióolaj,  
2 ek. citromlé, frissen őrölt színes bors, tengeri só, friss koriander.

Avokádósaláta mangóval
Így készül: 
1) Hámozzuk meg, majd vágjuk vékony szeletekre az avokádót és a mangót.  
2) az öntethez a citromlét, az olívaolajat és a mézet keverjük simára, majd fűszerez-
zük a sóval és a frissen őrölt színes borssal. a gyümölcsöket óvatosan kevergetve 
öntsük rájuk ezt az édes szószt. 3) Hűtsük hidegre, és nyári estéken önmagában 
együk – de ha a sors úgy hozza, és épp akad otthon frissen sült vagy grillezett hús, 
ez a saláta köretként is felhasználható. Díszítsük friss korianderlevélkékkel.

s&l-tipp: ha igazán brazilossá tennénk ezt a fogást, vegyünk 
pálmaszívkonzervet, amely a brazil királypálma tetején növekvő friss 
hajtásból készül. vékony szeletekre vágva daraboljuk a többi gyümölcs 
közé. nem fogunk mellé néhány ananászkocka hozzáadásával sem.

s&l-infó: az empanadas végtelen sokféleképpen variálható,  
a felkészültebb háziasszonyok egyszerre többféle fűszerezésű 

töltelékkel is előrukkolhatnak. 

Húsos empanadas
Így készül: 

1) a hozzávalókat összegyúrva tésztát készítünk, majd hűtőbe tesszük egy órára. 2) ezalatt elké-
szítjük a tölteléket. a megfűszerezett csirkét 220 °c-os sütőben letakarva kb. 40 perc alatt 

puhára sütjük. 3) a hagymákat serpenyőben megdinszteljük, majd hozzáadjuk a kockára vágott 
paprikát és a fűszereket. 4) a sült csirkét apró darabkákra vágjuk, összepároljuk a paprikás 

hagymával, majd hozzáadjuk a paradicsomsűrítményt és a sajtokat. 5) ezután a tésztát liszte-
zett deszkán 1 mm vékonyra nyújtjuk. 10–15 cm átmérőjű köröket szúrunk ki belőle, melyeknek 

a szélére egy-egy teáskanálnyi tölteléket teszünk. a másik felét megkenjük felvert tojással, és így 
zárjuk össze félkörré. 6) a szélüket összenyomkodva a félköröcskék tetejét is kenjük le tojással, 

hogy pirosak legyenek. Sütőpapírral bélelt tepsiben 180 °c-on 20 perc alatt süssük aranyszínűre. 

hozzávalók: a tésztához: 50 dkg liszt, 20 dkg vaj, 2 tojás, 1,5 dl víz, 1 tk. só,  
fél tk. cukor, 1 ek. ecet. a töltelékhez: 2 nagyobb, egész csirkecomb, 1 fej vöröshagyma, 
1 gerezd fokhagyma, 1 kaliforniai paprika, 1 ek. sűrített paradicsom, só, bors, kis római 

kömény, 12  dkg krémsajt, 15 dkg reszelt keménysajt, diónyi vaj.

s&l-infó: az indiai citromfű másik neve fenyérfű, nem összekeverendő a hazai 
citromfűvel. zsenge, vastagabb része a currypép alkotóeleme. ha megszáradna,  
kissé áztassuk be felhasználás előtt.

Csirkés kukoricaleves
Így készül:
1) a kukoricát mossuk meg, majd a torzsát függőlegesen tartva vágjuk le a szemeket a cső-
ről egy éles kés segítségével. 2) lábasban olvasszuk meg a vajat, dobjuk bele a kockára 
vágott hagymát és dinszteljük meg. 3) a burgonyát hámozzuk meg, vágjuk apróbb kockákra, 
és a jalape óval meg a kukoricával együtt dobjuk a fonnyasztott hagymára. 4) 5 percnyi pirí-
tás után tegyük rá a felkockázott, tetszés szerint kiválasztott csirkehúst is, és öntsük fel 5 dl 
vízzel vagy csirkealaplével. Várjunk, amíg felforr. 5) adjuk hozzá a tejet, a sót, a borsot és az 
egészben hagyott citromfüvet is – ez utóbbit később vegyük ki a levesből, és hagyjunk belőle 
a díszítéshez. 6) alacsony hőfokon, lassan főzzük a levest, és amikor minden puha, a kéthar-
madát turmixoljuk le, majd öntsük újra össze – ettől lesz tartalmas és krémes.

hozzávalók: 3 cső zsenge kukorica, 1 fej vöröshagyma, 2 db közepes burgonya,  
25 dkg csirkehús, 5 dl tej, diónyi vaj, fél jalape o paprika kimagozva, só, frissen 
őrölt bors, pár szál indiai citromfű.

gasztronómia
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borAjánló
gere Portugieser 

2015
100% portugieser a Csillagvölgy, 

a Fekete-hegy, a Konkoly és az 
Ördögárok érett szőlőjéből, tar-

tályban erjesztve, ászokhordóban 
érlelve a primőr gyümölcsjegyek 
megtartásáért. Könnyű, finoman 

fás, száraz villányi vörösbor piros 
gyümölcsökkel, főként meggyel 

és nagy szemű cseresznyével.

gál egri csillag 
2015

Két leányka: sima és király. 
Két blanc: pinot és sauvignon. 

Mellettük viognier, zenit és szür-
kebarát, tartályban érlelve. 

Frissítő, citrusos, kis termé szetes 
maradékcukorral.

Keresse a kiemelt 
MOL töltőállomásokon!

brazil feketebab-ragu – Feijoada
Így készül: 
1) a hagymákat tisztítsuk meg és aprítsuk fel, majd egy mély lábasban dinszteljük 
meg. 2) erre dobjuk rá a csíkokra vágott bacont, majd a felkockázott húst. Várjuk 
meg, míg minden oldalukon megpirulnak a kockák, s ekkor fűszerezzük a babér-
ral, sóval, borssal. 3) Ha konzervbabot választottunk, öntsük le a levét, és a babot 
adjuk a húshoz. az egészet öntsük fel 2-3 dl vízzel, és kis lángon főzzük addig, 
amíg krémes állagú lesz. Ha szükséges, az elpárolgott vizet pótoljuk, az ételt pedig 
finoman kevergessük. 4) tálaljuk naranccsal, ahogyan a brazilok szokták,  
és köretként adjunk hozzá jázminrizst.

hozzávalók: 30 dkg sertéstarja, 10 dkg bacon, 1 fej vöröshagyma,  
4 gerezd fokhagyma, 20 dkg fekete bab, 20 dkg vörös bab, 1 narancs, 

babérlevél, só, frissen őrölt bors, víz, olívaolaj.

hozzávalók:  
12 dkg tápiókagyöngy, 
3 dl víz, 4 dl kókusztej, 

1 rúd vanília,  
1 db mangó,  

1 zöld citrom leve.

sl-tipp: ha még tartalmasabb ételre vágyunk, tegyünk répát, 
káposztát, paradicsomot is a bab mellé a lábasba. az eredeti recept 

különféle kolbászokkal is gazdagítja ezt a laktató egytálételt.

sl-infó: a tápióka önmagában íztelen, de főzés közben magába 
szívja az ízanyagokat, zselés állagúvá és áttetszővé válik. tejjel, 
kókusztejjel, fahéjjal, karamellel is kísérletezhetünk, de mártások 
vagy levesek sűrítésénél is kipróbálhatjuk.

Mangós tápiókapuding
Így készül:
1) a tápiókát beáztatjuk kétszeres mennyiségű langyos vízbe, 
nagyjából húsz percre. 2) ezután melegíteni kezdjük, beleönt-
jük a vaníliát és a kókusztejet. addig főzzük, míg pudingsűrűségű 
lesz. a gyöngyöknek üvegessé és puhává kell válniuk.  
3) a mangópüréhez a mangó húsát a zöld citrom levével egy bot-
mixer segítségével keverjük össze. 4) a pudingot szép üvegpo-
harakba adagolva, lehűtve tálaljuk, a tetejét pedig mentalevelek-
kel, pisztáciával, érdekes fűszerekkel díszíthetjük – bár varázsa 
az egyszerűségében és könnyedségében rejlik.

gasztronómia
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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.

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: +36-20-441-4011

Azért, hogy ne tűnjön mindegyik egyformának!

A VinCE Magazin borértővé teszi Önt!
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Magic Show
Budapest, margitszigeti szabadtéri színpad,  

2016. augusztus 12.

magyar és külföldi illuzionisták varázsolják el a 
Szabadtéri Színpad nézőit. Ha azt hisszük, látunk 
valamit, egész biztosan tévedünk: becsap a sze-

münk, megtréfál az elménk. itt semmi nem az, 
aminek látszik, de ettől még, vagy épp ezért, hagy-

juk magunkat elvarázsolni a lézerek, a fények, az 
árnyékok és a varázskezű illuzionisták által!

Ï

Ï

családi
Szárnyalni a Duna felett

nem mindennapi érzés 60 km/h sebességgel száguldani a Dunán  
– a maHart passnave szárnyashajóival kényelmesen utazhatunk Budapest 

és Bécs, Visegrád vagy akár esztergom között. a hajó orrába épített  
széles látószögű kamera képei és a GpS helyzetjelző rendszer adatai  

az lcD-képernyőkön keresztül tájékoztatják az utasokat a hajóút során. 
augusztus 20-án pedig még a tűzijátékot is nézhetjük a fedélzetről.

www.mahartpassnave.hu 

Kultúra bárhol, 
bármikor

Vízpart, zene,
pihenés

Strand  
és VOLT Fesztivál

Kapható a Volt és a Strand Fesztivál válogatáslemeze is a mol-
kutakon. a legjobb hazai előadókat felvonultató hanghordozók-

kal többek között a Halott pénz, a Well Hello, a punnany massif, a 
Bëlga és péterfy Bori slágereit élvezhetjük. a mol üzemanyagtöltő 

állomásain egy-egy cD 990 forintért vásárolható meg.

könyv
Férfias fogások  
– Lakjunk végre jól!
alexandra

a férfi szívéhez a gyomrán át vezet 
az út. Így volt ez régen, és így van ez 
ma is. Két darab spenótlevél a tányér 
közepén, főételként? esetleg mehet 
hozzá egy csepp olíva olaj, 
csak el ne hízzunk? nem, nem. 
Kerüljön végre a tányérra embe-
res adag, legyen íze az ételnek, 
a főzés és az evés is legyen 
igazi öröm – barátokkal, barát-
nővel vagy családdal, a lényeg: 
lakjunk végre jól!

¿

Summerfest
százhalombatta, 2016. augusztus 12–22.

európa legnagyobb folklórfesztiválja, amelyen 800 táncos és zenész 
mutatkozik be a magyar közönségnek. a külföldi fellépők mellett  pál 
istván Szalonna és bandája, Berecz andrás, Szalóki Ági lép fel, egyedi 
és egyszer látható programmal. a délutánokat különösen a családoknak 
ajánljuk, hiszen ekkor a gyerekeké a főszerep: nemzetközi játékos prog-
ram a külföldi együttesek táncosaival, zenészeivel és különleges, interak-
tív meseelőadások várják a családokat. a lábukat sem kell kitenniük a 
látogatóknak magyarországról, mégis ez egész világot beutazhatják, ha 
ellátogatnak a mol támogatását is élvező Summerfestre!

kultúra
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OLAJCSERE-TÖLTET 
ÓRIÁS-
KEDVEZMÉNNYEL
Vásároljon egy teljes olajcserére elegendő 
mennyiségű (4, 5 vagy 6 liter, illetve ezen 
mennyiségek többszöröse) prémium
MOL Dynamic motorolajat, és mi akár 
50% kedvezményt adunk az árból!

Az akcióban részt vevő termékek: 
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold 
5W-30, MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star 
PC 5W-30, MOL Dynamic Prima 5W-40, MOL Dynamic 
Synt 5W-30, MOL Dynamic Max 10W-40. 
Az akció a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.

MOL_Dynamic_olajcsere_sajto_210x146_0119.indd   1 2016.01.19.   11:08

VÁLASSZON HŰSÍTŐ 
AJÁNLATAINK KÖZÜL!
2X1,75 LITERES COCA-COLA (TÖBBFÉLE)  
VAGY FANTA 699 FT*

*  Közel 300 résztvevő kút listájáról a 
www.mol.hu weboldalon az Akciók 
menüpontban tájékozódhat.

Az akció 2016.08.01 – 09.30. között, 
illetve a készlet erejéig tart!
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Kos
március 21. – április 20.

a Kosokra jellemző az uralkodási hajlam, ez azonban 
sokkal inkább merész lépések megtételében mutat-
kozik meg. ellenséges érzelmű kapcsolatai is barát-
ságba fordulhatnak, nyitott lesz másokra.

Bika
április 21. – május 20.

magánéletében rendszeresek lehetnek a féltékeny-
ségi jelenetek, ám a Bika türelmes és óvatos, ezért 
a hónap végére kiderül, nagyobb volt a dolog füstje, 
mint a lángja. Sokkal inkább a megbízható belső érzé-
kei vezetik, mintsem az értelem.

ikrek
május 21. – június 21.

mivel mindig is érdeklődött a tudományok iránt, elha-
tározza, hogy ősztől valami újat, érdekeset, izgalma-
sat fog tanulni. tét nélkül, csupán önmaga szórakoz-
tatására. ehhez remek társakat talál, valamint olyan 
személyt, akitől igazán érdemes tanulni.

Rák
június 22. – július 22.

Bonyolult lélek a ráké, hiszen személyiségjegyei 
gyakran ellentmondanak egymásnak. Függetlenségét 
némi önállótlanság kíséri, óvatossága pedig olykor 
vakmerőségbe vált. ezt a kapcsolatai nehezen viselik, 
de a szeretet erősebb.

Oroszlán
július 23. – augusztus 22.

az oroszlán nagylelkű, mindig kész megbocsátani egy-
egy apró hibát. Ha nem lépik át önnel szemben azt a 
bizonyos határt, nem érdemes szakításon gondolkodni. 
legyen őszinte magával, mindenki hibázik olykor.

Szűz
augusztus 23. – szeptember 22.

Kicsit többet foglalkozott mostanában önmagával, az 
egészségével, ami nem baj, ám a túlzások itt is kerü-
lendők. mások gyámolítása egyébként is jellemző a 
személyiségére, most mégis fordítson több időt és 
energiát azokra, akik ezt igazán megérdemlik!

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

előfordulhat, hogy a nyár végén olyan valakinek 
engedi, hogy meghódítsa, aki nem érdemli meg a 
bizalmát. Szerencsére hamar átlát a szitán, és egy 
hosszabb vagy rövidebb nyár végi utazás helyrebil-
lenti az önmagába vetett hitét. 

Skorpió
Október 23. – november 21.

Kissé ingerült lehet augusztusban, és a jegyére jel-
lemző vitatkozási hajlamot is túlzásba viheti. Szánjon 
még egy pár napot a pihenésre a nyár utolsó hetei-
ben, hogy az őszi hajtást kisimult lélekkel kezdhesse!

Nyilas
november 22. – december 21.

Stabilnak érzi a magánéletét, és ezen meggyőző-
désétől apróbb összetűzések sem tántoríthatják el. 
a nyilasokra jellemző türelmetlensége miatt az év 
második felében többet vállal a munkájában, mint 
amennyit bír. ezzel vigyázzon!

Bak
december 22. – január 20.

noha a Bak hajlamos a borúlátásra, a fergeteges nyár 
utolsó hónapja is nagyszerűnek ígérkezik. apróbb 
viharok jelentkezhetnek a szó szoros és átvitt értel-
mében is, ám nagyon jó passzban van, semmi sem 
ronthatja el a kedvét.

Vízöntő
január 21. – február 19.

Hullámvölgyek és -hegyek jellemzik ezt az idősza-
kot, az elszigetelődésre való hajlama konfliktusokhoz 
vezethet. mégis nagy reményekkel tekinthet a közelgő 
őszre, erőfeszítései beérnek, és végre önmaga lehet.

halak
Február 20. – március 20.

Kicsit túlpörgette a nyár eddigi hónapjait, és bár  
a Halakra jellemző némi hedonista vonás, vigyázzon 
az energiájára! augusztusban rájöhet, hogy csende-
sen, akár meditálva is remekül el lehet tölteni  
a szabadnapokat.

udvaros  
dorottya  
1954. 08. 04.

madonna 
 
1958. 08. 15.

antonio  
Banderas  
1960. 08. 09.

Végre nyugodtabban telnek a napok, így érdemes elővenni 
azokat a dolgokat, amelyekre egész évben nem jutott időnk. 
Ha sikerül átgondolni és megoldani a régóta halasztott 
feladatokat, felszabadultan kezdhetjük az őszt.

augusztusi
megnyugvás Kylie  

jenner  
1997. 08. 10.

horoszkóp
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2016. július 15 - szeptember 18.

MOL ECO+ AUTÓGÁZ AKCIÓ
NYARALÁSA TERVEZÉSEKOR IS SZÁMOLJON A MOL ECO+ AUTÓGÁZZAL!

Tankoljon a kijelölt MOL töltőállomásokon, vegye át kupon-térképét és térjen vissza hozzánk!

Hűségét megjutalmazzuk.
Az akció részleteit megtalálja a MOL.hu / autózzon velünk / aktuális akciók menüpont alatt.

*  -10 Ft/liter kedvezmény a kupon-térképen megjelölt magyarországi MOL töltőállomásokon, minimum 30 liter MOL ECO+ Autógáz tankolásakor.

 -10 Ft/liter*

LPG
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LEMOSSUK 
AZ ÁRAKAT!
VÁSÁROLJON KÉT AZONOS
KISZERELÉSŰ EVOX NYÁRI 
SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉKOT
ÉS MINDEN MÁSODIK 30%
KEDVEZMÉNNYEL LEHET AZ ÖNÉ!

Az akcióban részt vevő termékek: EVOX Tropical 2L, 
EVOX Tropical 4L, EVOX Summer Fresh 2L.
A 2 db akciós termék illata szabadon választható.
Az ajánlat 2016. július 1-től a készlet erejéig
vagy visszavonásig érvényes.

A MÁSODIK30%
KEDVEZMÉNNYEL

MOL_EVOX_juliaug_promo_210x146.indd   1 2016.06.06.   13:47



Kérjük, hogy megfejtését 2016� augusztus 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38�), vagy elektronikus formában 
a rejtvenymegfejtes@mol�hu e-mail-címre� Előző rejtvényünk megfejtése: „A cselekvés az, ami nem hagyja, hogy a tűz kialudjon�” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: 
Centner János – Gödöllő; Dudás Lászlóné – Balassagyarmat; Kiss Csaba – Szeghalom; Dénes Diána – Tanakajd; Kristóf Károly – Kalocsa� Gratulálunk!

rejtvény
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„A BOR
FÉRFIDOLOG,

Márai Sándor

CSENDESEN KELL 
BESZÉLNI RÓLA.
LEGHELYESEBBEN EGY
POHÁR BOR MELLETT.”

Elég egy jó mondat, egy kedves üzenet 
vagy egy szívből jövő jókívánság 
– és máris kész az egyedi ajándék! 
Keresse egyedileg gravírozható színezüst 
érmeinket a Magyar Pénzverő Zrt. kínálatában!

Telefon: +36 1 800 8110 · www.penzvero.hu

210x297:Layout 1  14.6.2016  17:58  Page 1



AKÁR

50%* 
KEDVEZMÉNY

LendüLjön mozgásba, 
vegye feL  
a sport ritmusát!
Tankoljon a kijelölt MOL töltőállomásokon,  
gyűjtse a matricákat és szerezze meg az Arena  
termékeket akár 50%* kedvezménnyel. 

A promóció időtartama: 2016. 07. 14. –  09. 30.,  
vagy a készlet erejéig. Részletek: www.arena.mol.hu *A MOL kedvezmény nélküli áraihoz képest.


