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Itt a szüret! 

Szép, őszi napfényt, kevés esőt kívánunk Önöknek októ-
berre. A szüretelőkre különösen ráfér a jó idő, ha már a 
szőlő nagy része elázott, akkor legalább a szüret legyen 
napsütéses! Reméljük, Önök is kedvet kapnak egy őszi 
kiránduláshoz, például Tokaj-Hegyaljára, ahol nemcsak egy 
hangulatos szüreten vehetnek részt, hanem felfedezhetik 
a környék rejtett kincseit is. Utazás rovatunkban tuti tippe-
ket ajánlunk.
 
Címlapsztárunk, Babos Tímea mindössze 17 éves, de már 
a nemzetközi teniszelithez tartozik. Melbourne, Párizs és 
Wimbledon hősének az utazás életforma. Ha összeadná a 
repülővel megtett kilométereket, kiderülne, hogy az Egyen-
lítőt egy év alatt négy és félszer repülte körbe. Nekünk 
elárulta terveit, a jövő év végére a világranglista legjobb 
150. és 200. pozíciója között szeretne szerepelni. 

Salak után irány a jég! Elindult a MOL Liga. A január végéig 
tartó jégkorongkupán hat magyar és három romániai csa-
pat küzd egymással. Nagy meglepetések történhetnek 
a playoff miatt, még abból a csapatból is lehet bajnok, 
amelyik az alapszakaszban nem lesz a legjobb. A bajnok-
ság január 26-án zárul a döntővel.

Gyógyító kutyusok, avagy hogyan segítik a négylábú ked-
vencek a beteg gyerekek gyógyulását? Lapozzanak a 26. 
oldalra, bemutatjuk Önöknek a MOL Gyermekgyógyító 
Program keretében működő terápiás módszert. 

Élményekben gazdag kirándulásokat kívánunk Önöknek!
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Egy olaszul tudó kínai
A kínai autógyártókhoz hasonlóan a motorgyártóknál 
is előfordul, hogy egy máshol már sikeres formát 
vesznek át, amin aztán kicsit alakítanak a saját ízlé-
sük szerint, és azután kiadják mint újdonságot. Így 
tettek most a Neco Italia nevű robogóval is, mely-
nek esetében viszont az a szerencsés helyzet állt 
elő, hogy nagyon hasonlít egy hatvanas évekbeli 
Vespára. Ráadásul az első hírek szerint kellemesen 
motorozható a 4 lóerős, 49 köbcentis és a 8 lóerő-
vel bíró 125 köbcentis modell is. A forgalmazás már 
meg is indult Európában.

Mini sportkocsi Argentínából  A KTM-hez 
és az Ariel Atomhoz hasonló könnyűszerkezetes 
sportautó gyártásába fogott az argentin Donto 
Motor. A mindössze 700 kilós, nyitott, kétülé-
ses autó első próbamodelljét egy 180 lóerős 
Volkswagen motor mozgatja majd, és lehet, 
hogy később is ennél marad a gyártó. Egyelő-
re a prototípus elkészítésén fáradoznak, ha az 
meggyőző lesz, jöhet a sorozatgyártás. 

Jövőre bemutatják az új Beetle-t  
A Volkswagen Beetle utolsó darabjait talán éppen 
a napokban értékesítik, a jövő évi Genfi Autósza-
lonon pedig már be is mutatják a legújabb bogár-
hátú prototípusát. Bennfentesek szerint az új 
Bogár kevésbé lesz retrós, helyette alacsonyabb 
övvonallal és dinamikus külsővel, valamint a híre-
sen jó, 1,2 literes TSI-motorral készül hódítani.

Elképesztően népszerű az Audi A1  
Minden várakozást felülmúlnak az Audi A1 irán-
ti igények. A német gyártó háromajtós városi 
autójából idén 50, jövőre pedig 80 ezer dara-
bot akartak gyártani, de már a bemutatót köve-
tő néhány hétben 150 ezren jelezték, hogy ren-
delnének a modellből. Az európai piac után az 
Audi Ázsiában – elsősorban Kínában – is be 
fogja vezetni az A1-et.

Hyundai Accent Európának  Az Egye-
sült Államokban és Dél-Koreában forgalmazott 
Hyundai Accent európai piacra szánt változatát, 
az RB-t Moszkvában mutatták be. A modell egy-
előre csak prototípus, de annyira késznek tűnik, 
hogy akár a gyártását is elkezdhetnék. De erre 
majd csak 2011 tavaszától kerül sor, méghozzá 
Szentpéterváron.

Tuningolt 
Mercedes almával
A Mercedeseket előszeretettel a saját 
elképzeléseire szabó Brabus tuningcég 
az iBusiness csomag kidolgozásakor most 
elsősorban az üzletemberekre gondolt. Bár, mivel a kettő gyak-
ran egybeesik, ezért a kezelésbe vett S osztályú modellnek kicsit megpisz-
kálták a motorját is: a 6,2 literes, duplaturbós erőforrás 750 lóerőt ad le, maximá-
lis nyomatéka pedig 1100 Nm. A néhány külső változtatásnál azonban érdekesebb, 
hogy az autót az Apple termékei révén egy mozgó irodává alakították át. Az első ülé-
sek lenyitható háttámlái egy-egy iPadet rejtenek, amelyekre a velük Bluetooth-szal 
összekötött klaviatúrákkal is írhatunk. Van még az autóban egy MacMini számítógép 
15,2 colos monitorral, egy 64 gigabyte tárhellyel ellátott iPod, valamint villámgyors, 
HSDPA internetkapcsolat.

Nem erős, nem gyors, de takarékos az új Lexus IS
Kívül egy kicsit, belül egy kicsit jobban megújult a Lexus IS jelzésű limuzinja. A karosszéria változtatásait csak az 
éles szemű autóbarátok veszik észre – igazítottak egy csöppet elöl és hátul is. A motortérben annál komolyabb 
újításokat találunk: a 220d jelzésű 170 lóerős motor erejéből visszavettek, így az új IS 200d-nek bizony 10,2 
másodpercre van szüksége a százas gyorsuláshoz, cserébe viszont olyan ritkán kell tankolni, hogy jobb, ha a kút 
címét beírjuk a GPS-be. Az autó ugyanis 100 kilométeren mindössze 5,1 liter benzint fogyaszt, ami egy ekko-
ra járgány esetében szinte a csodával egyenlő. A nagyobb, 2,5 literes V6-os turbó maradt 208 lóerős, 
viszont most már az is csak 8,4 litert fogyaszt, és a károsanyag-kibocsátása megfelel az Euro5-ös 
normának.

Már kapható a Renault limuzinja
A Latitude értékesítését az első őszi hónapban egyelőre csak Oroszországban kezdték meg, de rövidesen elin-
dul az európai forgalmazása is. A modell egyébként nem más, mint a dél-koreai Samsung SM5 típus európai igé-
nyekre szabott verziója, és az alapmodellhez hasonlóan a Latitude is az ázsiai országban készül. A modell sze-
repe lesz, hogy segítségével a Renault kicsivel nagyobb szeletet hasítson ki a középkategóriás (de a felső felé 
kacsintgató) limuzinok piacából. A Latitude-ot egyelőre egy 2 literes és egy 2,5 literes V6-os benzinmotorral 
kínálják, de biztosra vehető, hogy az Európában 
forgalmazott modelleket hasonló hen-
gerűrtartalmú dízelmotorokkal is 
meg lehet majd venni.

AUTÓS-MOTOROS HÍREK
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Közel 500 km/ó-val ment az elektromos rakéta
Kereken 100 km/ó-val döntötte meg az elektromos autók sebességi rekordját a Buckeye Bullett 2.5 nevű konstrukció, amely 494 km/ó-s 
átlagsebességet tudott produkálni az amerikai Bonneville-sivatagban (egy kiszáradt tó medrében, ahol rendszeresek a sebességi rekordkí-
sérletek). Az autó már korábban egy, a hidrogéncellás járművek között bizonyító konstrukcióra épült, csak ezúttal nagy teljesítményű Li-ion 
akkumulátorok szolgáltatták az energiát. A fejlesztőcsoport szerint az autó az akkuk teljesítménye alapján a 494 km/ó-s sebességnél 
többre is képes lenne, de egyelőre azt még nem bírná el az erőátviteli rendszer.

Ezer lóerős Murcielago Amerikából
Egy titokzatos vásárló (akinek a garázsában már jó 
néhány tuningolt Lamborghini pihen) kérésére az ame-
rikai Underground Racing tuningcég most egy 
Murcielago LP670 4SV modellt vett kezelésbe. 
A gyárilag is 670 lóerős autó motorját két tur-
bófeltöltővel vadítják meg, így a hozzáadott 
plusz 350-nel 1000 fölé nő a lóerők szá-
ma. Ez pedig azt jelenti, hogy az eredetileg 
342 km/ó-s végsebesség jóval 350 fölött 
lesz. Az amerikai tuningművészek egyéb-
ként dolgoztak már Lamborghini Gallardón 
és Ferrari F430-ason is.

Plusz lóerőkkel támad 
a Lotus Evora
A Párizsi Autószalonon mutatkozik be a felfrissített Lotus 

Evora S, amelyik már nemcsak formájával csalogathatja 
a vevőket, hanem teljesítményével is. A Toyota Camryből 

átvett 3,5 literes V6-os eddigi 280 lóerejéhez hozzácsap-
tak még 70-et, így az Evora már ízig-vérig sportkocsi lett. 4,8 másodperc alatt 

gyorsul százra, a végsebessége pedig 276 km/ó, és van benne egy „Sport” gomb is, 
aminek a megnyomásával a vezetőt kevésbé köti az elektronika. Az új Evorából IPS jel-
zéssel automata váltós változat is készül, elsősorban az észak-amerikai piacra.

Országúti hős a múltból
A ’60-as és ’70-es évek európai és amerikai motorosai között 
nagy divat volt a kávézók közötti országúti verseny 

(a résztvevőket, illetve később a motorokat café 
racernek, kávézói versenyzőnek hívták), ahol 

a szent cél a 100 mérföld/órás (kb. 160 km/ó) 
sebesség elérése volt. Ezt az érzést hozza visz-

sza a Moto Guzzi gyönyörű, stílusos motorja, a 
V7 Clubman. A 744 köbcentis, kéthengeres 

V-motor közel 50 lóerős lesz, ami 
58,8 Nm-es nyomatékkal társul. A hangsúly 

nem is annyira a sebességen, mint inkább 
magán az érzésen lesz, ezt szolgálják a Bitubo 

rugóstagok, a krómozott tank, a különleges 
kipufogó és az állítható kormánycsutka.
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KOVÁCS PATRÍCIA

NEM TUDOM NEM ÉSZREVENNI: 
LEGUTOLSÓ BESZÉLGETÉSÜNK ÓTA JÓCSKÁN 

MEGVÁLTOZOT T. MEGMARADT UGYAN 
LENDÜLETESSÉGE, KIROBBANÓ ENERGIÁJA, 

KAMASZOSAN ÖNFELEDT NEVETÉSE, 
KÖZVETLENSÉGE IS A RÉGI, CSAK VALAHOGY 

A MOZDULATAIBÓL TŰNT EL A SZÖGLETESSÉG; 
LÁGYABB, NŐIESEBB, ÉS MEG MEREM 

KOCKÁZTATNI, HOGY BÖLCSEBB LET T. KOVÁCS 
PATRÍCIÁBÓL VALAMI IRIGYLÉSRE MÉLTÓ, 

NYUGODT HARMÓNIA ÁRAD.  

Stílus&Lendület: Régen találkoztunk.
Kovács Patrícia: Bizony, mikor is?
S&L: Még az előtt, hogy fenekestül felfordult volna az 
élete. Az egyik nagy változás: átigazolt a Vígbe. Mire 
készül az új évadban?
K. P.: A Mikve című kortárs izraeli darabot próbálom a 
Pesti Színházban, ami nyolc zsidó nő története, és a ren-
dezőt leszámítva mindenki nő. Az asszisztens, a súgó, a 
jelmeztervező és persze mi nyolcan, a színésznők is. 
S&L: Mi az Ön szerepe?
K. P.: Én vagyok az egyetlen nő közülük, aki nem val-
lásos. Vagyis csak azért járok a mikvébe (zsidó rituális 
fürdő), mert a férjem és a társadalom kötelez rá. 
A legliberálisabb vagyok közöttük; aki festi a körmét, 
és énekes.

S&L: Mindig rebellis lányokat osztanak Önre! 
K. P.: A filmjeimre meg azt mondják, mindig én vagyok 
a „vicces lány”, aki Fenyő Ivánnal csókolózik. Min-
denesetre színpadon is kezdik felfedezni bennem a 
humort, hamarosan a 12 éves Maszat Johannát fogom 
alakítani Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című gye-
rekdarabjában, amihez Presser Gábor írt zenét. Vicces-
nek és csintalannak kell lennem, és addig még meg 
kell tanulnom focizni is…
S&L: Végre lehet majd bohóckodni, szereti?
K. P.: Jaj, nagyon!
Tulajdonképpen bizonygatnia sem kell, a szeme sem áll 
jól, miközben igyekszik komoly arcot vágni. Aztán elne-
veti magát. Amikor előhozakodom a megkerülhetetlen-
nel, egy szempillantás alatt változik komollyá, és vásott 

kölyök helyett egy szerelmes nő ül velem szemben. 
Bizonyára fogalma sincs róla, mennyire megszépül, 
amikor a közelmúltban megkötött esküvőjéről beszél.
S&L: Talán még a szakmai változásoknál is lényege-
sebb a magánéletében bekövetkezett fordulat. Férj-
hez ment…
K. P.: Bizony.
S&L: Nem volt hagyományos esküvő. 
K. P.: Sok minden más volt, mint ahogy az megszokott, 
lehet, hogy ezért is osztják rám ezeket a „furcsa lány” 
szerepeket… semmit nem bírok, ami kötelező. Koráb-
ban nem is akartam férjhez menni, világéletemben azt 
mondogattam, hogy nem akarok!
S&L: Épp kérdeztem volna, hogy Önnek, a lázadónak, 
miért volt szüksége arra a papírra?
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www.olajexpressz.mol.hu

Termékeinket kedvező áron 
megvásárolhatja webshopunkban. 

Citroën DS3 
a következő kenőanyagot ajánljuk: 
MOL Dynamic Star PC 5W–30

Lendületes életérzés

„Valamire azt akartam 
mondani, hogy örökre!”

Patrícia arcáról egyértelmű elutasítás olvasható le, 
későn vette észre, hogy óvatlan volt. Nyilván nem elő-
ször szegezik neki ezt a kérdést, ám annál jóval udva-
riasabb, mintsem hogy egyértelműen visszautasítsa a 
válaszadást. 
K. P.: Hm, igen, mostanában az én korosztályomban 
rendkívül sokan szülnek. És igen, nyilván foglalkoztat a 
dolog, de ennél többet ne kérdezzen erről.
S&L: Visszatérve a munkára… Zsámbékon nyaranta 
összejönnek a volt osztálytársaival, és bemutatnak egy 
darabot, ami Önök közül szól valakiről. 
A Kovács Patrícia című előadásban szinte hagyta 
magát élve boncolni. 
K. P.: Azért ez valahol csalás. Ezek a darabok úgy tűn-
nek, mintha életrajzi történetek lennének, de valójá-
ban a közönség sosem tudja, hogy ebből pontosan mi 
a valóság és mi a fikció, az életembe ez alapján nem 
lehet belelátni.

S&L: Név szerint emlegették Gusztos Pétert. 
K. P.: Ebben a darabban ő nagyon sokat kapott. 
S&L: Felkészítette?
K. P.: Tudta. Amikor engem sorsoltunk következő 
„darab-témának”, akkor volt egyéves a kapcsolatunk. 
Szóltam neki, hogy most még el lehet menni, de ha 
marad, akkor bekerül… Az utolsó jelenet úgy nézett ki, 
hogy az Evita híres dalára, a Nem kell, hogy sírj Argen-
tína szövegére azt énekeltem egyenesen neki, hogy 
Nem kell, hogy sírj Gusztos Péter, a sorsom az, hogy 
érted éljek… stb. A nézőtér vinnyogott és sírt…
S&L: Bátor, hogy ország-világ elé vitte az érzelmeit! 
Mennyivel utána jött a lánykérés?

K. P.: Nem tudom, Péterrel (Gusztos Péter) valahogy 
más volt minden. Én meg valamire azt akartam mon-
dani, hogy örökre! Korábban is akartam, hogy vala-
mi örökre tartson, de féltem magamtól. Mostanra nőt-
tem fel ehhez.
S&L: Amikor utoljára beszéltünk, épp a lakása felújítá-
sán dolgozott. Helyet szorított benne Péternek?
K. P.: Igen, de nemcsak Péternek, hanem az ő öt 
és fél éves kislányának is, neki is van nálunk egy 
szobája.
S&L: Azt tudja, hogy feladta a magas labdát ezzel a 
gyerektémával?

Citroën DS3 
Motor: 1.6 THP

Lökettérfogat: 1598 cm3

Max. teljesítmény:  155 LE, 6000 fordulat /perc

Max. forgatónyomaték: 

 240 Nm, 1400-tól 4000 fordulat/percig 

Hosszúság, szélesség, magasság (mm):  

 3948/1715 (tükrökkel: 994) /1458

Max. sebesség: 214 km/ó

Gyorsulás: 7,3 s (0–100 km/ó)

Fogyasztás (város/országút/vegyes): 9,4 /5,1 /6,4 liter

Ár:  5 925 000 Ft

Fontosabb felszereltség/extrák:

Select bőrkárpit csomag, automata klímaberendezés, 

tempomat, HIFI-rendszer (USB-box, Bluetooth, mélynyo-

mó), esőérzékelős ablaktörlő, automata fényszóró, tolató-

radar, elektrokróm visszapillantó tükör.

Forintalapú, casco-köteles
finanszírozási ajánlat
Citroën DS3 1.6 THP

Bruttó ár: 5 925 000 Ft
Két példa az autó megvásárlására:

Önrész: 1 481 250 Ft 

I. 72 havi részlet: 82 796 Ft

  (THM: 10,70%)

II. 84 havi részlet: 74 255 Ft

  (THM: 10,70%)

Merkantil Lízingvonal: (06 1) 2-68-68-68 
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A hirdetés nem minősül a Merkantil Bank részéről ajánlattételnek, 
célja a figyelem felkeltése.



SZTÁRTESZT

Patrícia 
a Citroën DS3-ról:
„Életemben még ilyen klassz  autót nem vezettem! Irgalmatlanul 
jó motorja van. Igazi luxus volt számomra. Gyönyörűséges, gyors, 
biztonságos, lendületes életérzést adó, valahogy olyan nagyvilá-
gi autó. Nekünk nőknek fontos a színek harmóniája, az összha-
tás. Ezért számomra kifejezetten vonzó, hogy az autó tetejétől 
kezdve a visszapillantó tükörig mindenről eldönthetem, milyen szí-
nű legyen.
Annak ellenére, hogy kicsi, van benne valami elegáns, tekintélyt 
parancsoló. A budapesti közlekedésben két jellemzője is rendkí-
vül praktikussá teszi: méretéből adódóan könnyen lehet vele par-
kolni és még a zsúfolt belvárosi forgalomban is roppant keveset 
fogyaszt.

K. P.: Fél évvel. De volt előz-
mény. Az utolsó előadásra 
becsempészett nekem egy gyű-
rűt úgy, hogy csak a darab köz-
ben találjam meg. Az osztálytár-
saim segítettek megszervezni.
S&L: Akkor dőlt el, hogy tényleg 
komolyan gondolják?
K. P.: Az az előadás előtt már 
jóval megtörtént. Az egyikre, 
bevallom, én magam nem is 
emlékeztem sokáig, az osztály-
társaim hozták szóba, és akkor 
ugrott be. Annak idején, amikor 
főiskolások voltunk, épp próbál-

tunk, és hevert az asztalon egy Magyar Narancs, aminek ő volt a címlapján. Egy beszélgetés 
közben egyszer csak ráböktem az újságra, és azt mondtam, „ehhez a csávóhoz nekem még 
lesz közöm!”. Kérdezték, ismered? Mondtam, nem, csak szerintem, vele lesz valami… A másik 
meghatározó momentum pedig az volt, amikor Péter a második randinkra elhozta a gyerekét, 
hogy tudassa velem, hogy ő így, ebben a csomagban van, ő így kerek egész. 
S&L: Azért ez nagy változás!
K. P.: Ezt azzal is jelezni akartuk, hogy házasságkötésünk alkalmából létrehoztunk 
egy közös alapítványt, Suhanj! néven. Hiszem azt, hogy ha az embert ismerik, 
akkor oda kell állni bizonyos dolgok mellé. Az alapítványunk lényege, hogy 
mozgáskorlátozott, vak, vagy bármilyen fogyatékkal élő gyerekeket, fiatalo-
kat és idősebbeket bekapcsoljon a tömegsportba.
S&L: Miért pont ezt az alapítványt választották, hiszen az állatvédelem 
adta volna magát, először annak kapcsán találkoztak.
K. P.: Péternek szenvedélye a maratoni futás. Ha tudok, én is vele 
megyek a versenyekre.
Amikor egy-egy ilyen versenyre elmegyünk, elképesztő emberi sorsokat látunk. 
Vannak, akik végigtolják magukat kerekes székkel ezeken a távokon. Vagy egy vak 
ember végigfutja a maratont, és nemcsak ő, hanem a kísérője is… A külföldi verse-
nyeken lehet látni igazán, micsoda öröm ez mindenkinek. Sokat beszélgettünk erről, fon-
tosnak éreztük, így jött létre a Suhanj!
S&L: Boldog nőnek tűnik, vajon színésznőként mivel lenne elégedett?
K. P.: Ha azok az emberek, akik az én szakmai életemről döntenek, kíváncsiak lennének rám. 
Olyan munkákat szeretnék, ahol meg tudom lepni nemcsak a partnereimet, a közönséget, 
hanem saját magamat is. Igazából másra nem is, csak önfeledt játékra vágyom…

Pribék Nóra
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SZEPTEMBER ELSŐ NAPJAIBAN A KEVÉSBÉ SZERENCSÉSEK SZÁMÁRA MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV, 
ÉS ILYENKOR MÁR NEHEZEBBEN AZONOSULNAK AZOKKAL, AKIK A HOLLYWOODI FILMEKBEN 
ALAKÍTANAK DIÁKOKAT. MÍG NYÁRON A DIÁKOK TÖBBSÉGE ODAVAN AZ ALKONYAT VAGY 

A HARRY POTTER SZTÁRJAIÉRT, ADDIG ŐK AZ ELSŐ CSENGŐSZÓ PILLANATÁBAN ARRA 
GONDOLNAK, BÁRCSAK NEKIK IS BE KÉNE ÜLNIÜK FIZIKAÓRÁRA. DE NEKIK NEM KELL. ŐK 

INKÁBB AZ AUTÓJUKBA ÜLNEK BE, ÉS TEKINTÉLYES GÁZFRÖCCSEL HÚZNAK EL AZ ISKOLA ELŐTT.

Miley Cyrus
Smart kabrió

A 17 éves tinilány művészcsaládba 
született: édesapja, Billy Ray Cyrus 

elismert countryénekes, egyik 
nagymamája, Dolly Parton szin-
tén jó nevű előadóművész. A kis Miley 

(született Destiny Hope) 14 évesen robban-
tott: ekkor kapta meg a Disney csatornáján futó 

sorozat, a Hannah Montana főszerepét. Pillanatokon belül korosz-
tálya bálványa lett, akiről kiderült, hogy nemcsak a vásznon mutat 

jól, hanem a zenéhez is van tehetsége. Filmjei mellett sorra jelentek 
meg a lemezei, és körbeturnézta a fél világot. A Forbes magazin leg-

utóbbi, hírességeket elemző 100-as listáján a tizenharmadik volt. Az 
autója mérete alapján viszont biztos, hogy utolsó lenne: a Smart kabrió 

ugyanis nem az a tipikus celebautó, még 17 éves korban sem. 

GONDOLNAK, BÁRCSAK NEKIK IS BE KÉNE ÜLNIÜK FIZIKAÓRÁRA. DE NEKIK NEM KELL. ŐK 
INKÁBB AZ AUTÓJUKBA ÜLNEK BE, ÉS TEKINTÉLYES GÁZFRÖCCSEL HÚZNAK EL AZ ISKOLA ELŐTT.

Daniel Radcliffe
Fiat Grande Punto

Hogy mi lesz Harry Potter (és barátai) sorsa, az 
hamarosan kiderül az utolsó, a Halál erek-

lyéi című részből. Azt viszont varázspálca 
nélkül is pontosan tudjuk, hogy a 21 éves 

Daniel Radcliffe bizony már tíz éve nem jár isko-
lába. Idejét kezdetben kitöltötték a Potter-filmek, és az 

azokkal járó kötelezettségek, az utóbbi években viszont már szín-
házban is játszik, azaz biztosan találkozhatunk vele később is a 

vásznon. Daniel a sztárság ellenére megmaradt egyszerű srácnak, 
aki beéri egy Fiat Grande Puntóval, ráadásul azt se nagyon használ-

ja, mert nem igazán szeret vezetni.



Robert Pattinson
Porsche 911 Cabriolet
Az Alkonyat-filmek sármos vámpírja még csak 24 éves, azaz nyu-
godtan járhatna egyetemre (évet halasztott, vagy nem jött össze 
neki egy vizsga...), helyette azonban – a moziba járók millióinak 
legnagyobb örömére – az utóbbi évek legsikeresebb mozifilmjeinek 
egyikében tündököl. Fiatalon (még ennél is fiatalabban) játszott egy 
kis színházban, sikeres modell volt, és még a Harry Potter és a tűz serle-
ge című filmben is jutott neki egy kis szerep. 2008-ban aztán jött az Alkonyat, 
és az angol srác egy csapásra világhírű lett, olyannyira, hogy a Forbes és a Time 
magazin is beválasztotta a legbefolyásosabb száz ember közé. Naná, hogy ezek 
után nem jár iskolába, egyébként is hová parkolná nyitott 911-es Porschéjét?

Kristen Stewart 
MINI Cooper
A 20 éves kaliforniai lány kilencéves kora óta keresi kenyerét színjátszással. 
2002-ben ő játszotta Jodie Foster lányát a Pánikszoba című thrillerben. 
Később láthattuk a Hírnök és az Út a vadonba című mozikban, azaz 
nem csak tuti kasszasikerekhez hajlandó leszerződni. 2008-ban 
talán maga sem gondolta, hogy az Alkonyatban alakított karakte-
re, Bella Swan hozza meg számára a világhírt. A közeljövőben a 
kényesebb ízlésű körökben is sztár lehet: Jack Kerouac Úton című 
klasszikusának egyik főszerepét viszi majd. Kristen tervezi a tovább-
tanulást: ha lehet Ausztráliában, lehetőleg irodalmat, mert író 
akar lenni. Ausztráliába biztos nem fogja elvin-
ni kis MINI Cooperét, de Los Angeles-
ben nagyon is kapóra jön egy 
ilyen kis fürge, dinamikus 
járgány.

Robert Pattinson
Porsche 911 Cabriolet
Az Alkonyat-filmek sármos vámpírja még csak 24 éves, azaz nyu-
godtan járhatna egyetemre (évet halasztott, vagy nem jött össze 
neki egy vizsga...), helyette azonban – a moziba járók millióinak 
legnagyobb örömére – az utóbbi évek legsikeresebb mozifilmjeinek 
egyikében tündököl. Fiatalon (még ennél is fiatalabban) játszott egy 
kis színházban, sikeres modell volt, és még a Harry Potter és a tűz serle-
ge című filmben is jutott neki egy kis szerep. 2008-ban aztán jött az Alkonyat, 

re, Bella Swan hozza meg számára a világhírt. A közeljövőben a 
kényesebb ízlésű körökben is sztár lehet: Jack Kerouac Úton című 
klasszikusának egyik főszerepét viszi majd. Kristen tervezi a tovább-
tanulást: ha lehet Ausztráliában, lehetőleg irodalmat, mert író 
akar lenni. Ausztráliába biztos nem fogja elvin-
ni kis MINI Cooperét, de Los Angeles-
ben nagyon is kapóra jön egy 
ilyen kis fürge, dinamikus 
járgány.
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Babos Tímea 
Ország: Magyarország 

Lakóhely: Sopron

Születési dátum: 1993. 05. 10.

Magassága: 178 cm 

Kéz: jobb
Becenév: Mötty 

Kedvenc étele: édesanyja főztje 

Kedvenc versenyhelyszíne: 
Wimbledon

Kedvenc itala: ásványvíz 

Legnagyobb élménye: 
tornagyőzelem telt házas 
stadionban 4000 néző előtt

Legjobb eredményei:
 16-szoros korosztályos magyar 

bajnok
 felnőtt magyar bajnok, 

3-szoros Európa-bajnok
 Wimbledon junior egyéni 

elődöntő
 az ITF Junior-világranglistán 

a 18 év alatti kategória 2. 
helyezettje

 Roland Garros, Wimbledon 
és a US Open junior 
párosversenyének győztese

CÍMLAPSZTORI

12 | STÍLUS&LENDÜLET | 2010. október

Melbourne, Párizs és Wimbledon hőse idén egy mind-
össze 17 éves magyar lány. Babos Tímea a junior 
lányok páros versenyében Ausztráliában döntőzött, 
míg Párizsban és Wimbledonban nyert. Legutóbb 
párosban a rangos US Openen győzött. Állítja, sor-
sát nem kerülhette el, minthogy édesapja, Babos 
Csaba a teniszválogatottságig vitte, míg édesany-
ja kézilabdázott. „Szó szerint beleszülettem a tenisz-
be” – ad ízelítőt a kezdetekről a kirobbanóan üde és 
életvidám Tímea, akit édesapja már néhány napo-
san egy teniszütőre fektetett: „Az a kép a családi 
fotóalbum egyik gyöngyszeme, és igen nagy becs-
ben tartjuk. Apukám az ágyra rakott ütőjére tett és 
poénból így készített egy képet. Akkor még csak ő 
tudta, hogy az én életem is a tenisz lesz.” Mint kide-
rült, nem csak az övé. Ugyanis Tímea nővére, Zsuzsa 
is nagy tehetségnek bizonyult a sportágban, sorra 
nyerte a magyar bajnokságokat és nemzetközi verse-
nyeket, korosztályában a világ 16. játékosaként tar-
tották számon. Csakhogy végül az élsport helyett a 
kaliforniai Berkeley Egyetemet választotta, így a világ 
veszített egy teniszezőt, de nyert egy kommunikáci-
ós szakembert.
Az egyensúlyt Tímea állította vissza, aki eldöntöt-
te, profi játékos lesz: „Második gyerekként nekem 
sokkal könnyebb dolgom volt, mint a nővéremnek, 
hiszen testközelből láthattam, mivel jár ez az élet-

forma. A szüleim is sokkal tapasztaltabbak lettek, 
így nálam már pontosan tudták, hogy mit kell tenni-
ük ahhoz, hogy fejlődhessek.” Ami igen komoly áldo-
zatokkal járt. A család először maga finanszírozta a 
korántsem csekély kiadásokat, aztán, amint Tímea 
eredményei egyre jobbak lettek, a terhet sikerült 
megosztani az egyesület és a sorjában érkező hazai 
és külföldi támogatók között. A felkészülést 2008 
óta többek között, a MOL Tehetségtámogató 
Program segíti.
A megpróbáltatások azonban nem csak anyagi jelle-
gűek, hiszen a teniszezők már gyerekkoruktól fogva 
többet vannak távol, mint otthon. „Tavaly harminchat 
hetet töltöttem külföldön, vagyis több mint fél évig 
utaztam a világban. Ha összeadom a kilométereket, 
akkor az Egyenlítőt négy és félszer repültem körbe, 
és akkor az autóval megtett ezer kilométereket még 
nem is számoltam.”
Tímea tizenhárom éves kora óta hozzászokott az uta-
zós életformához. Először „csak” Európában karistol-
ta az eget. Első tengerentúli útja rögvest emlékeze-
tesre sikeredett: „Tizenhárom voltam, amikor először 
repültem egyedül az Egyesült Államokba. Persze rög-
tön lekéstem a párizsi csatlakozást, a telefonom nem 
működött, és még angolul sem beszéltem olyan jól. 
Nagy nehezen elintéztem, hogy még aznap felülhet-
tem egy másik gépre, de az nem San Franciscóba, 

CSECSEMŐKÉNT TENISZÜTŐRE FEKTETTÉK, TIZENHÁROM ÉVESEN 
ELVESZETT EGY AMERIKÁBA TARTÓ REPÜLŐÚTON, TIZENHÉT ÉVESEN 

PEDIG MÁR JUNIOR GRAND SLAM-VERSENYEKET NYER. BABOS TÍMEA 
MOSTANSÁG ROBBANT BE A NEMZETKÖZI TENISZELITBE, INNEN MÁR 

CSAK RAJTA MÚLIK, HOGY MIRE VISZI.

BABOS TÍMEA IDÉN BEROBBANT A NEMZETKÖZI TENISZELITBE 

M         
   …
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„Szeretem 
meglepni 

magamat.”

hanem Houstonba ment… A nővérem San Francis-
cóban sírt, mert nem talált, senki sem tudott rólam 
semmit, anyukám meg itthon elővette apukámat, 
hogy hogyan engedhetett el egyedül… Végül kikötöt-
tem San Franciscóban, és már az sem érdekelt, hogy 
a cuccom közben Houstonban jött le a szalagról.”
Számára az idei esztendő hozta el az igazi kiug-
rást. Februárban Melbourne-ben, az Austral Openen 
juniorfinálét játszhatott egy kanadai lánnyal, aki-
vel ugyanebben a korosztályban a párizsi Roland 
Garrost, illetve a legendás wimbledoni Grand Slam- 
és a US Open-versenyt is megnyerték. „Idén a wimb-
ledoni a kedvenc viadalom, elképesztő hangulat 
veszi körül a teniszezőket, még a juniorversenyeken 
is alig volt üres hely a nézőtéren.” A tradíció mellett 
a felhajtás is óriási. Tímea és párja junior győztes-
ként részt vehetett a Bajnokok Vacsoráján. „Hihetet-
len volt, mert az öltöző a verseny után valóságos áru-
házzá alakult. Estélyi és alkalmi ruhakölteményekből 
választhattunk, amelyeket egyből a versenyzőkre 
igazítottak, de volt sminkes és fodrász is. Aztán jöt-
tek a kocsik, a társaságot egy luxushotelbe szállítot-
ták, ahol fogadást adtak a tiszteletünkre. A korábbi 
nagy bajnokok és a világ jelenlegi élvonala is nagyon 
kedvesen bánt velünk, nyitottan és lazán viszonyul-
tak hozzánk. Mindenesetre furcsa volt Nadalt szmo-
kingban látni.” 
Tímea népszerűségéhez nemcsak eredményei, 
hanem habitusa is jócskán hozzájárul. Mindenhol 
kedvelik a cserfes, mosolygós lányt, aki időnként 
eldobja az ütőjét. Az interneten többtucatnyi cikk-
hez használták már fel azt a fotóját, amikor föld-
höz vágja a rakettet: „Civilben meg a pályán is sze-
retek a társaság középpontja lenni. Intenzíven élem 
meg a meccseimet, de talán csak kétévente van, 
hogy összetörök mérgemben egy ütőt. Egyéb-

ként a teniszben rengeteg a pszichológia, a testbe-
széd sokat elárul a rivális állapotáról. Vannak, akik 
egy elrontott poén után élve felboncolják magukat a 
pályán, hát én nem ilyen vagyok. Inkább lássa azt az 
ellenfelem, hogy nagyon hergelem magam.”
A tenisz állandó körforgása vonzza, ámbátor tisz-
tában van azzal, hogy a csúcson lévőknek egészen 
kivételes adottságaik vannak. „Megállás nélkül, évek 
óta hétről hétre játszanak, és sosem adják fel. 
A Williams-testvérek lassan tíz éve a topon vannak, 
ami bámulatos teljesítmény. Vannak megingásaik, 
de mindig visszatérnek, és ez óriási!” Tímea ettől 
a szinttől még messze van, de már az élvonal 
látóterébe került. A jövő januári Austral Open 
érdekében egy hathetes, versenyekkel bőven 
fűszerezett ausztráliai körutat tervez, melynek 
eredményeként szeretne felkerülni a felnőtt 
kvalifikációs táblára, majd a főtáblára is. 
Tervei szerint jövő év végére már egyessel 
fog kezdődni világranglistás helyezése, 
azaz a 150 és 200. közötti pozíciót fog-
ja elfoglalni. Két év múlva megcéloz-
za a top százat. Álmaiban a top har-
minc sem elképzelhetetlen. Hogy ez 
valóság lesz-e, még nem lehet tud-
ni, de Tímea amondó: „Szeretem 
meglepni magamat.”

Vincze Attila

Sm
ink: Árpa Karolina; fotó: Oleg Borisuk; stylist: Bognár Hajnalka; haj: Galló M

óni; ruhák és kiegészítők: H&M
, Buffalo, Orsay; helyszín: Hotel Fagus, Sopron
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forgalmazására kijelölt fi ókjaiban. A bankbetétektôl, illetve banki kötvényektôl eltérôen a termékre nem vonatkozik az Országos Betétbiztosítási 
Alap (OBA), illetve a Befektetôvédelmi Alap (BEVA) garanciája. A kötvényeken elért kamat és hozam a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény alapján kamatjövedelemnek minôsül, amelyet 20% kamatadó terhel – ide nem értve a nyugdíj-elôtakarékossági számlán 
elhelyezett, vagy tartós befektetési számlán elhelyezett értékpapírokból származó jövedelmet –, és ezt a kifi zetô köteles kifi zetéskor levonni. A 
nyugdíj-elôtakarékossági szerzôdés vagy tartós befektetési szerzôdés alapján szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az 
adózási szabályok megváltozása esetén a termék kondíciói is megváltozhatnak. A jelen ismertetôben szereplô adóügyi elszámolásra, vagy adóügyi 
következményre vonatkozó információk csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg a mindenkor hatályos jogszabályi elôírások alapján. 
A Kötvények jegyzése díjmentes. A szükséges kapcsolódó szolgáltatások (pl. értékpapírszámla-vezetés) díjait a forgalmazók mindenkor érvényes 
hirdetményei tartalmazzák. Leendô befektetôként kérjük, mérlegelje a fentieket, illetve fi gyelmesen olvassa el a fenti dokumentumokat, különös 
tekintettel a kockázatokra, és befektetési döntését ezt követôen hozza meg. 

 www.kbcequitas.hu

     

A MOL Kötvényeket keresse az OTP Bank 
és K&H Bank kijelölt fi ókjaiban, valamint a 
KBC Equitas online értékesítési felületén 
2010. szeptember 27-tôl október 22-ig.

A Kötvény a jegyzés idôpontjához kötött 
mértékû diszkont áron jegyezhetô.

.

Jegyezzen MOL Kötvényt!
  tôkeerôs vállalati kibocsátó

  évi 6,00% kamat (EHM: 6,03%)

  18 hónapos futamidô
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ZWACK IZABELLA NEMCSAK EGY OLYAN NEVET 
ÖRÖKÖLT, AMELYET AZ ORSZÁG HATÁRAIN 

TÚL IS JÓL ISMERNEK, HANEM AZT A FAJTA 
SZEMLÉLETMÓDOT IS, MELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL 

MA MÁR SAJÁT JOGON IS MAGASAN JEGYZIK 
A BORSZAKMÁBAN. 

É  
KALANDOZÁSOK A TOKAJI BORVIDÉKEN

Az Olaszországban töltött gyermekkor, majd a firen-
zei diákévek után különös váltásnak tűnhet, hogy 
valaki Magyarországra tér haza. Zwack Péter leg-
fiatalabb lánya számára azonban ma már valóban 
hazánkban van az igazi otthona. A tokaji Dobogó  
Pincészet tulajdonosa és a nevét viselő Borválogatás  
vezetője a családi cég borral kapcsolatos tevékeny-
ségét is irányítja. 
„Fontosnak tartom, hogy minél többen és minél job-
ban megismerjék a magyar borkultúrát, mely – min-
den álszerénység nélkül mondhatom – a világ élvo-
nalába tartozik. Szerencsére ma már egyre többen 
érdeklődnek komolyabban a téma iránt, így évről 
évre visszatérő vendégeink is vannak. Ennek a tájnak 
lenyűgöző, ősi ereje van, így ha valaki egyszer meg-
kóstolt egy itt megtermelt bort, örökre vissza fogja 
húzni a szíve.”

Penész, ami kincset ér
Ha magyar fociról van szó külföldön, elsőként Pus-
kás nevét ejti ki egész jól a világ bármely országának 
polgára. Ha borról, akkor a „tokaji” és a „puttonyos” 
szavak hangzanak el megmosolyogtató kiejtéssel. 
Nem csoda, a királyok bora – borok királya egy iga-

zi kincs. A tokaji borok csúcsa az aszú, és ahhoz, 
hogy az aranyló csoda létrejöjjön, a dolgok különös 
együttállására van szükség. Hogy a borban kevés-
bé járatos ínyenc is megértse: a tokaji aszú egy desz-
szertbor, rendkívül magas a cukorfoka, és hogy mégis 
élvezetes legyen és ne az édesség domináljon, magas 
savakra is szükség van. Az ősz előrehaladtával a sav-
tartalom csökken, így egyensúlyozni kell a szüret idő-
pontjával: legyen még elég sav, de már legyen érett a 
gyümölcs, a zamatok koncentrálódjanak a szőlőszem-
ben. És a lényeg még hátravan: ahhoz, hogy a külön-
leges, citrusos-barackos-mézes ízvilág megszülessen, 
szükség van egy nemespenészre, a botrytis cinereára, 
amely gyakorlatilag „megissza” a szőlőszemben a 
vizet, így a hátramaradt, aszúsodott szőlőszem külön-
legesen ízgazdag lesz. A botrytis csak nedves közeg-
ben jön létre, de szerencsére a Tokaji borvidéken két 
folyó is szolgáltatja a párát, az egyik a Tisza, a másik a 
Bodrog. A nemzetközi szakértők szerint van Bordeaux-
ban egy terület, ahol ugyancsak mesés, botrytises 
desszertborok készülnek, a magyar borértők azonban 
Tokaj mellett még két érvet hoznak fel, ez pedig Tokaj 
két fő szőlőfajtája, a furmint és a hárslevelű. A furmint 
leginkább körtére emlékeztető illatokkal és ízekkel 

kápráztatja el a kóstolót, a hárslevelű pedig virágos, 
mézes, barackos aromával. A legtöbb aszú e két szőlő-
fajta házasításával, azaz összekeverésével készül, így 
mindkét szőlő előnyei egyesülnek a hihetetlen gazdag-
ságú aszúban.

Az ország legfi nomabb öröksége
„Szerencsésnek mondhatom magam, mert számos 
országban megfordultam már és a mai napig is sokat 
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és szívesen utazom belföldön is, hiszen Magyaror-
szágon tényleg nagyon sok különleges hely találha-
tó. Az Északi-középhegységet például nem csupán a 
borai miatt érdemes felkeresni. Kevés olyan szeglete 
van még az országnak, ahol ennyi történelmi és ter-
mészeti érték található egy helyen” – mondja Zwack 
Izabella. 
A Tokaji borvidék területéből 2002 óta 13 245 hek-
tárnyi terület az UNESCO Világörökség részét is 
képezi. Az utazó hosszasan barangolhat a borvidék 
falvaiban, a szemet gyönyörködtető tájon pedig élve-
zet az autózás. A vidék mindegyik települése más 
miatt érdekes. Tokaj, a borvidék „fővárosa” nehezen 
ébredt fel az előző rendszer okozta tespedtségből, 
de ma már sorra nyílnak a kulturált kiszolgálást és 

HOLLÓKŐ

KALANDOZÁSOK A TOKAJI BORVIDÉKEN

AMIT A KÖRNYÉKEN LÁTNI KELL
✔  Aggteleki-karszt
✔  Itt található Európa egyik legnagyobb cseppkőbarlangja, 
   a Baradla-barlang. Az UNESCO Világörökség része.
✔  Tokaji zsinagóga: a szépen felújított épület ma konferencia-helyszínként 
   és galériaként szolgál, de itt rendezik meg évente az elegáns Tokaji Borok Bálját is.
✔  Tokaji Borok Háza: interaktív borkiállítás, amely minden nap négy 
   nyelven mutatja be a térség borászatát.
✔  Sárospataki vár

denkinek, hogy a helyi termelők pincéibe nézzen be 
elsősorban” – tanácsolja Izabella. 
A pincészetben elfogyasztott bor mindig élveze-
tesebb, és ennek a titka éppen a bor mögött álló 
ember vagy emberek. Annyi minden alakíthatja egy 
bor stílusát a földtől a fajtákon át a bor készítésének 
egyes fázisainál hozott döntésekig, és akkor még a 
csomagolásról nem is beszéltünk. A Tokaji borvidé-
ken az utazók szerencséjére egyre több igényes étte-
rem és szálloda nyílik. A Degenfeld Kastélyszálló, a 
Mádi Kúria, az Oroszlános Borvendéglő, az Andrássy 
Borhotel, az Ős Kaján étterem, a Magita hotel vagy 
a különös hangzású encsi „Anyukám mondta” étte-
rem mind jó választás. A borvidék pincészetei is 
fogadnak látogatókat, de ajánlatos előre időpontot 
egyeztetni. A borász saját szavaival kísért borkóstoló 
kihagyhatatlan élmény!
„A magyar föld és kultúra ismerete és tisztelete min-
dig is alapvető értékeket jelentettek a családom szá-
mára, ebbe nőttem bele, annak ellenére, hogy már 
felnőtt emberként telepedtem le újra itthon. Sike-
rült visszatalálnom a gyökereimhez és bár imádok 
utazni, jólesik a tudat, hogy van hova hazatérni.” És 
ahogy Zwack Izabella hazatért, minden hazai uta-
zó kedvű borszeretőnek egyszer fel kell kerekednie, 
hogy megcsodálja, megkóstolja, megismerje egyik 
legnagyobb kincsünket.

finőséget biztosító helyek. Tokajban gyakoriak a fesz-
tiválok is, olyankor csak a a főutcán kell végigmen-
nünk, hogy végigkóstolhassuk a helyi termelők bora-
it. Október első hétvégéjén lesznek a Tokaji szüreti 
napok (www.tokaj.hu), ahol lesz mulatság bőven. Ha 
éppen azon a hétvégén nem sikerül eljutni a Hegyal-
jára, akkor is nagy eséllyel találunk ősszel szüreti fel-
vonulást, mulatságot vagy fesztivált. Híres a mádi 
felvonulás, de érdemes ellátogatni a különleges han-
gulatú Tállyára is – állítólag az egykor betelepülő itá-
liaiakról kapta a nevét –, ahol a település kis mérete 
ellenére nem falusi, hanem városias polgári hagyo-
mányok élnek. Tarcal, Tolcsva ugyancsak figyelemre 
méltó, Erdőbénye pedig a vidék „Kapolcsaként” ontja 
magából a fiatalabbaknak is szóló programokat.

A borász poharából a legjobb
„A bor több mint egyszerű ital. Valami olyan lélek és 
mélység található benne, amely semmi máshoz nem 
fogható, így számomra egyértelmű volt, hogy borá-
szattal szeretnék a továbbiakban foglalkozni. Persze 
fontos a tudás is mindehhez, de mindenkinek, aki 
épp csak elkezd ismerkedni a borokkal, azt javaslom, 
hogy elsősorban az ízre, a hangulatra figyeljen, és ne 
foglalkozzon azzal, hogy mi számít divatosnak és mi 
nem. Kóstolni természetesen mindig ott a legjobb, 
ahol a bort termelték, így csak ajánlani tudom min-

UTAZÁS

AGGTELEKI-KARSZT
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SPORT

Így volt ez tavaly is, amikor mindenki azt várta, hogy 
a Dab. Docler nyer, mégis megelőzte őket a Vasas. 
A fővárosiak az idén is jó esélyekkel indulnak, ám 
győzelemre törekszik a hagyományosan jó gárdával 
pályára lépő csíkszeredai csapat és a nagyon meg-
erősödött FTC-Orangeways is.
A hat magyar és a három romániai csapat december 
12-ig egyenként 32 alapszakasz-mérkőzést játszik 
a legjobb nyolc közé jutásért, majd az utolsó, még 
rájátszást érő nyolcadik helyért két győzelemig tar-
tó selejtezőt játszik a nyolcadik és a kilencedik helye-
zett. A mérkőzéseket keddenként, péntekenként és 
vasárnaponként rendezik. A rájátszás a három győze-
lemig tartó negyeddöntőkkel, majd elődöntőkkel foly-
tatódik. A döntő összecsapásainak lehetséges utolsó 
dátuma január 26.      
Kangyal Balázs, a Vasas játékosa és klubigazgató-
ja, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökségi tagja 
elmondta: „Mindig vannak esélyesek a bajnoki címre, 

de hogy végül ki nyer, azt nem lehet előre 
megmondani. Tavaly például a Vasas lett a 
bajnok a Dab. Docler előtt, jóllehet minden-
ki az alapszakaszt hatalmas fölénnyel nyerő 
dunaújvárosiakat tartotta az első szá-
mú favoritnak.”
A 32 éve jégkorongozó 
játékos-szakember szerint 
a romániai csapatok nagy-
ban emelik a liga színvonalát, s kifejezetten örül 
annak, hogy Csíkszereda mellett a bukaresti és 
a brassói csapat is részt vesz a versengésben. 
„A csapatok nagyjából egyforma erőt képviselnek, 
meglátjuk majd, mi történik a pályán. Abban azonban 
biztos vagyok, hogy a HSC Csíkszereda végig ver-
senyben lesz a bajnoki címért” – mondta a 41 éves 
játékos.
Kangyal Balázs azt is biztosra veszi, hogy az idén 
nagy izgalmakat tartogat számunkra  a ligasoro-
zat. Tavaly ugyanis a legjobb négy csapat játszott 
egymással az elsőségért, most azonban klasszikus 
playoff dönti el a bajnoki cím sorsát. „A ligában még 

MEGKEZDŐDÖTT A JANUÁR VÉGÉIG TARTÓ MOL LIGA IDEI 
VERSENYSOROZATA. KANGYAL BALÁZST, A VASAS ÉS A LIGA 
EGYIK LEGTAPASZTALTABB JÉGKORONGJÁTÉKOSÁT KÉRDEZTÜK 

A LIGA ESÉLYESEIRŐL, AKI ELMONDTA, HOGY CSAPATA 
TERMÉSZETESEN AZ IDÉN IS BAJNOK SZERETNE LENNI, 

DE A SPORTBAN ÉPPEN AZ A SZÉP, HOGY SOSEM LEHET 
BIZTOSRA MENNI. 

KILENC ESÉLYES BAJNOKSÁG

A MOL Liga csapatai
 SAPA Fehérvár AV19
 Dab. Docler
 Újpesti TE
 FTC-Orangeways
 Vasas HC 
 Miskolci Jegesmedvék
 HSC Csíkszereda
 SCM Fenestela 68 Brasov
 Steaua Rangers

soha nem volt ilyen komoly rájátszás. A playoff-ban 
minden megtörténhet, s gyakorlatilag elfelejthetjük, 
hogy mi történt az alapszakaszban. Akár még az a 
csapat is megszerezheti a bajnoki címet, amelyik az 
alapszakaszban nem a legjobban teljesített.”
A liga színvonalát emeli egyrészt az is, hogy bővült 
a mezőny, másészt pedig az, hogy idén minden csa-
pat erősített. A csíkszeredaiak egyértelműen bajno-
ki ambíciókkal jöttek a ligába, s hasonló elképzelései 
vannak a tavalyi első Vasasnak is. A miskolciak szin-
tén bizakodóak, a legjobb négy között akarnak vé-
gezni. A romániai viszonylatban legnagyobb marke-
tingértékkel bíró bukaresti Steaua szintén erős gár-
dával vonul fel, és a Ferencvárosról is azt mond-
hatjuk el, hogy figyelemreméltóan nagyon sokat 
erősödött. A fiatal csapattal induló székesfehérvá-
riak és az Újpest pedig bízik a tisztes helytállásban, 
amellett hogy tapasztalatokat gyűjteni is jött a követ-
kező idényre. A volt válogatott játékos saját szereplé-
séről elmondta, hogy egyelőre csak egy évre tervez, 
hiszen csak az idei szezonra van szerződése, de az is 
lehet, hogy ez a mostani lesz az utolsó bajnoksága.

Ráthy Sándor

A MOL Liga csapatai
 SAPA Fehérvár AV19

 FTC-Orangeways

 Miskolci Jegesmedvék
 HSC Csíkszereda
 SCM Fenestela 68 Brasov
 Steaua Rangers
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TENNIS CLASSICS, 
HARMADSZOR IS

Fucsovics Márton 
Fucsovics Márton felkészülését két éve segíti a MOL 
Tehetségtámogató Program. Nevét a nagykö-
zönség talán még csak most tanulgatja, 
pedig a fiatal játékosnak már most 
rendkívül figyelemreméltó az eddigi 
teljesítménye. A nyíregyházi fiútól 
a szakma és a közönség is azt vár-
ja, hogy jövőre már a felnőttek között érjen el 
szép sikereket, és bekerüljön az első 100-ba.

verhetetlennek hitt Nadalt, akitől idén is csak a dön-
tőben kapott ki. Az élversenyzők joggal tarthatnak 
tőle, főleg óriási ütőerejétől.  

Mats Wilander 
Első Grand Slam-versenyét 1982-ben, 18 évesen nyerte, 
majd ezután összesen hat alkalommal végzett első helyen 
Grand Slam-tornákon. Minden jel arra mutatott, hogy ez a 
fiú profinak született. Túltett a szintén svéd Björn Borgon 

is, hiszen neki még az is sikerült, ami a legendás elődjé-
nek nem: Davis-kupa-győzelmet szerzett. 1988-ig nem is 
igen akadt komoly legyőzője, ám a túl gyorsan jött siker 
végül nagy áldozatot követelt: 24 évesen már nem tudta 
a tőle megszokott szintjét hozni. 

1990-ben, 26 évesen úgy döntött, befejezi a játékot, bár 
három évvel később még visszatért – a sikerek ugyan már 
elmaradtak, de Wilander így is legenda lett. 

Szávay Ágnes 
Az áttörést a 2007-es év hozta meg számára, torna-
győzelmekkel, döntőkkel, és az emlékezetes 
US Open-negyeddöntővel. 2008-ban már a 13. helyen 
állt a világranglistán, ennél jobb helyet csak Temesvári 
Andrea ért el a hölgyek között. Ekkor kisebb törés 
következett be pályafutásában, de Ági egyre jobban 
emlékeztett pár évvel ezelőtti önmagára, idén már két 
tornagyőzelmet is elért, így ismét a legjobbak közé tart. 

Taróczy Balázs 
Taróczy Balázs tíz éven át szerepelt az egyéni tenisz-világranglistán 
az első 50-ben, 1978 és 1982 között pedig az első 20-ban, páros-

ban pedig a 3. helyen is állt! 13 egyéni és 26 páros ATP-versenyt 
nyert. Párosban Heinz Günthardttal kétszeres Grand Slam-győztes: 
1981-ben Roland Garroson, 1985-ben pedig a wimbledoni tenisz-

bajnokságon is ők diadalmaskodtak. Egyéniben kétszer bejutott a 
Roland Garros negyeddöntőjébe is, továbbá Európa-bajnok. 

12 magyar bajnokságot nyert, 1983–86 között a magyar 
Davis-kupa-csapat tagja. Három éve ő találta ki a Tennis Classics 

rendezvényt, amelynek egyben a versenyigazgatója is. 

2008 ÉS 2009 UTÁN IDÉN IS 
MEGRENDEZIK A PAPP LÁSZLÓ 
BUDAPEST SPORTARÉNÁBAN 
A TENNIS CLASSICS-TORNÁT. 

Az előző évekhez hasonlóan ismét hatalmas sztá-
rok érkeznek hazánkba. Budapesten üdvözölhetjük 
a múlt nagyjai közül Ivan Lendlt és Mats Wilandert, 
a jelen csillagait pedig Robin Söderling és Thomas 
Berdych képviseli. A magyar vonalat erősítvén játszik 
majd Szávay Ágnes és Temesvári Andrea, valamint a 
juniorok között rendkívül sikeres Fucsovics Márton is. 
Aki az elmúlt években kilátogatott a Tennis 
Classicsra, az jól tudja, hogy a komoly meccseken 
kívül szórakoztató pillanatokban is bővelkedik a ren-
dezvény. A program egyaránt szól a

 ‚
80-as, a 

‚
90-es 

évek és korunk teniszéért rajongóknak. Lássuk, kik 
lesznek ezúttal Budapest teniszcsillagai!

Thomas Berdych 
Thomas Berdych viszonylag későn 

emelkedett ki a mezőnyből. Hatal-
mas ereje nagyon hamar megmu-

tatkozott, ám a koncentrációval 
neki is gondjai akadtak, emi-
att többször előfordult, hogy 
egy-egy sikerszéria után csúfos 

vereségek következtek. Berdych 
azonban sosem adta fel a küzdelmet. Idén Wimble-
donban legyőzte Federert is, és csak a döntőben vér-
zett el Nadal ellen.

Ivan Lendl 
Ivan Lendl egyik pillanatról a másikra ért meg a pro-
fi játékos szerepére. John McEnroe elleni párizsi mér-
kőzése 1984-ben mindenben megváltoztatta addigi 
pályafutását. A Roland Garroson elért győzelmét még 
további 7 Grand Slam-siker követte, és 270 hétig állt 
a világranglista élén. Szakértők szerint forradalma-
sította a játékot, stílusa, állóképessége és a tenisz 
iránti hatalmas alázata a mai napig is irigylésre méltó 
rekordok felállításához segítette. 

Robin Söderling 
A szintén svéd, a világranglistán jelenleg is az első 
10-ben található Robin Söderling  a híres elődöktől 
teljesen eltérő pályafutást és játékstílust képvisel. 
Korábban előfordult, hogy játék közben türelmetlen 
volt, ennek következtében a koncentrációját is hamar 
elveszítette, de mára már ezeket a gyengéit sikere-
sen leküzdötte, s csak a teniszre fókuszál. Ennek 
eredménye nem is marad el, hiszen az elmúlt évek-
ben csak ő volt képes legyőzni a Roland Garroson 
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Nőtt a fókák száma 
a Watt-tengerben

 Elképesztő, hogy tőlünk alig 2000 kilométer-
re, az Északi-tenger partján majdnem 6700 fóka 

éli mindennapjait. Sőt, a jelek szerint növekszik a szapo-
rulat. Igaz, ez még így is lassú gyarapodásnak tekint-
hető a 2002-ben mért 6400-as állományhoz képest, 
az azonban mindenképpen örvendetes, hogy a mos-

tani populáció nagy többségét egészséges, fia-
tal egyedek alkotják. A számlálókat légi felvé-
telek segítik a hiteles adatok feljegyzésében, 
mivel a fókák kizárólag viharmentes időben 
napoznak a tengerparti sávban. Ahogy fel-

támad a szél, a félénk állatok azonnal a ten-
gerbe menekülnek.  

Robotok dolgoznának a bányákban
Ausztrál tudósok azon munkálkodnak, hogy megtanítsák a bányákban dolgozó robotokat parancs nélkül, 

maguktól együttműködni az emberrel. Az úgynevezett kooperáló robot a kísérletek tanulsága szerint gyor-
sabban és pontosabban teljesített, mint az ember által direkt irányított társa. „A kísérlet jelentősége 
abban áll, hogy például egy bányatűznél a másodperc töredéke is számíthat az oltásban. A bányaüzemi 

dolgozók gyakran 45 fokos melegben, fémketrecekben töltik a munkaidejüket, és ezek az emberpróbáló 
körülmények óriási hibalehetőséget jelentenek a munkájukban. Az ausztrál kormány végső célja az, hogy 
néhány éven belül intelligens robotokkal váltsa ki az emberi munkaerőt a veszélyes és ártalmas munka-
körökben” – szögezte le az egyik részt vevő tudós.

A Naphoz hasonló 
csillagot találtak
Tudósok csoportja kilenc éve tanulmányoz egy tőlünk 
127 fényévre található, a Naphoz igencsak hasonlító 
csillagot: a HD10810-et. Színképmozgás-vizsgálatokkal 
öt, viszonylag nagy belső-, illetve két kisebb külsőboly-
gót fedeztek fel körülötte. A hasonlóságok mellett a leg-
jelentősebb eltérés, hogy a nagybolygók tömege jóval 
nagyobb, mint a naprendszerbelieké, és sokkal közelebb 
találhatóak az anyacsillaghoz. A legbelső pályán keringő 
bolygó például 20-szor közelebb található, mint a Nap–
Föld-távolság. Ez azt jelenti, hogy 1,18 földi nap tesz ki 
egy évet ezen a bolygón! Mivel a többi nagybolygó is ott 
tömörül szorosan a csillag körül ezért akkora a forróság, 
hogy esélye sincs az élet létrejöttének.

Borfürdő az örök 
fi atalságért
Világszerte, és hazánkban is egyre több helyen 
(Villány, Tokaj, Eger) vehetőek igénybe a borfürdők, 
amelyek jól megférnek a hagyományos fürdők 
mellett is. Avicenna, perzsa orvos és filo-
zófus útmutatásait követve salernói 
orvosok már a IX. században alkal-
mazták a borterápiát, ismervén 
a szőlőmagolaj fiatalító hatását. 
A tudományos kutatások azóta 
igazolták, hogy mind a szőlőben, 
mind a borban nagyon magas 
koncentrációban található-
ak antioxidánsok, különösen 
poliphenol és resveratrol, ame-
lyek nemcsak megnyugtatják, 
hanem meg is fiatalítják 
a bőrt. 
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Az ózon is felelős az allergiáért
Egy nemzetközi szaklapban megjelentetett tanulmány szerint nemcsak a légutakra 

hat károsan az ózonnal súlyosan terhelt levegő, hanem a növények allergéntartalma 
is megnövekszik. Eddig is ismert volt a forró nyári napokon, főleg a nagyvárosok szeny-

nyezett levegőjében az erős napsugárzás hatására feldúsuló ózon légszennyező hatása, 
de most vontak először párhuzamot az ózon szennyezte levegő és az allergia terjedése 

között. A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy az utóbbi esetben nagyobb mértékben 
lépett akcióba a rozs allergén része az emberi immunrendszer által termelt antitestekkel.  

Van élet a hamburger után
Évek óta figyelmeztetnek bennünket az életmód-tanács-
adók, hogy mennyire károsak az emberi szervezetre a 
rendszeresen fogyasztott gyorséttermi ételek. Ausztrál 
szakemberek most arra a megállapításra jutottak, hogy 
nem kell teljesen elkeseredniük a hamburger rajongói-
nak! Ha ugyanis az idejük 80%-ában egészségesen étkez-
nek, tehát elegendő zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiörlésű 
gabonát és fehérjét juttatnak a szervezetükbe, akkor nem 
számít, mit fogyasztanak a fennmaradó 20%-ban. Sőt, 
egy speciális diétát is közzétettek honlapjukon. „A lényeg, 
hogy a túlzott szénhidrát- és lipidfogyasztás másnap reg-
gelén ne engedjünk a tejszínes kávé és a péksütemény 
csábításának, inkább tojást reggelizzünk rozskenyérrel. 
Majd jöhet egy kis séta a szabadban, vagy a kocogás, de 
ne legyen túl megterhelő” – mondja a szakértő. 

Véletlenek pedig nincsenek!
Amikor egy kereszteződésben baleset történik, például az egyik autós nem adja meg az elsőbbséget jobb-
kezes kereszteződésben a másiknak, és egy vélt, egyenes utat követ, akkor egyes pszichológusok azt 
mondják, változtatni kellene az életén. Szerintük ilyenkor a balesetben mindkét résztvevőnek elakadás 

van az életében, amit valamiért nem képes megoldani. Ugyanis, ha rutinból éljük az életün-
ket, tulajdonképpen nem vagyunk éber állapotban, csupán vegetálunk. Nemcsak a bal-
eset ténye, hanem módja sem véletlen – állítják a szakemberek. Már Freud is a tudatta-

lan szándék megnyilvánulásának tekintette az ilyen eseményeket. Az újabb 
keletű pszichoszomatikus kutatások is alátámasztották, hogy léteznek 
„balesetre hajlamos személyiségek”. Ők, amint rádöbbenek, hogy mi az 

életükben az elakadás, továbbléphetnek, ha szakember segítségét kérik. 

TUDOMÁNY

Hipnocoachinggal a teljes életért
Sokan nem tudják még, hogy hipnocoachinggal számos, rendkívül fontos problémára 
találhatunk tényleges megoldást, és gyakorlatilag az élet minden területén alkalmazha-
tó, legyen az munkahelyi vagy akár magánéleti probléma: elhízás, stressz, szorongás, 
akut dohányzás. A módszer alapja a több ezer éve használt tudás, a hipnózis, amely az 
ember belső energiáit és tudatalattiját mozgósítja. A szakember a hipnózis segítségével 
lecsendesíti tudatunkat, majd előhívja a tudatalattinkat, hogy az adott problémára már 
magunk keressük meg a választ. A coachingban jártasság pedig biztosíték arra, hogy az 
üzleti életre sajátosan jellemző problémákban is otthonosan mozog a tréner, így például 
a munkahelyi konfliktusok megoldásában, stratégiai döntések vagy akár tárgyalási tech-
nikák elsajátításában. 
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A HALAK ÉS A TENGERI HERKENTYŰK ELLÁTJÁK 
SZERVEZETÜNKET FEHÉRJÉVEL ÉS MÁS ÉRTÉKES 

TÁPANYAGOKKAL, MIKÖZBEN SZINTE ALIG 
TARTALMAZNAK ZSÍRT. HANGULATJAVÍTÓ ÉS 

GYÓGYÍTÓ HATÁSUK RÉGÓTA BIZONYÍTOTT, ÍGY 
JÓ, HA MINÉL TÖBBSZÖR FELVESSZÜK ŐKET 

AZ ÉTLAPRA.

Fokhagymás tintahal
Hozzávalók: 50 dkg tisztított, egész tintahal (közepes méretű), fél dl 
olívaolaj, 1 csomó petrezselyemzöld, 5 gerezd fokhagyma, fél citrom 
leve, tengeri só, fehér bors.

Elkészítés: Serpenyőben az olajat felhevítjük, közepes hőfokon az 
egész, tisztított tintahalakat megsütjük. Nem kell túlsütni, mert a 
tintahal rágós lesz. A végén rátesszük a zúzott fokhagymát, vágott 

petrezselymet, sót, borsot és még egyszer átfordítjuk. Friss zöld-
salátával és fehér kenyérrel tálaljuk. Tálaláskor megcsorgatjuk 
citromlével és tehetünk rá pár csepp extra szűz olívaolajat.

ÖT KÖNNYŰ

Fogyasszunk hozzá Egervin Leánykát!
Kapható a MOL-kutakon.

Elkészítés: 
egész, tisztított tintahalakat megsütjük. Nem kell túlsütni, mert a 
tintahal rágós lesz. A végén rátesszük a zúzott fokhagymát, vágott 

Fogyasszunk hozzá 
Villányi Merlot-t!

Kapható a MOL-kutakon.

Avokádós ráksaláta
Hozzávalók: 30 dkg koktélrák (4 személyre), 3 gerezd fokhagyma, 3 evőkanál olívaolaj, 2 evőkanál mustár, 

1 fej zöldsaláta, 2 avokádó, 1/2 csokor apróra vágott bazsalikom, frissen őrölt fekete bors, olívaolaj.

Elkészítés: A rákot két evőkanál olajjal és az átpasszírozott fokhagymával 
összekeverjük és kb. 10 percig állni hagyjuk, majd egy teflonserpenyőben 
további zsiradék hozzáadása nélkül rózsaszínre pirítjuk. Mikor már majd-
nem kész, hozzáadjuk a mustárt, alaposan összekeverjük, és hűlni hagyjuk. 
A salátát megmossuk, megszárítjuk, apró darabkákra csipkedjük. 
Az avokádót megmossuk, kimagozzuk, apró koc-

kákra vágjuk. A salátát és az avokádót egy nagy 
tálban összekeverjük, megszórjuk az apróra vágott 
bazsalikommal és belekeverjük a kihűlt rákot. 

Sózzuk, borsozzuk, meglocsoljuk egy kevés olívaolaj-
jal, majd óvatosan összeforgatjuk. Tálalás előtt 
kb. fél órán át a hűtőben pihentetjük.



GASZTRONÓMIA
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Zöldfűszeres lazackrém
Hozzávalók: 1 kis csomó metélőhagyma, 1 kis csomó kapor, 1 kis csomó petrezselyem, 40 dkg kon-

zervlazac, 15 dkg tejszínes krémsajt, 1 db citrom, 1 kiskanál Tabasco szósz, só, bors.

Elkészítés: A zöldfűszereket megmossuk, megszárítjuk és felaprítjuk. A lazacot, a sajttal, a Tabasco szósz-
szal, a citrom kifacsart levével és a zöldfűszerekkel együtt krémes állagúra keverjük. Legalább 15 percre 

hűtőbe tesszük, majd rozskenyérrel vagy pirítóssal tálaljuk. 

Fogyasszunk hozzá Egri Bikavért!
Kapható a MOL-kutakon.

Halpaprikás egyszerűen
Hozzávalók: 1,5 kg ponty, 3 fej nagyobb vöröshagyma, 3 db 
halászlékocka, 3 db zöldpaprika, 1 kis doboz paradicsomkonzerv, 
3 púpozott evőkanál pirospaprika.

Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk, a felét az edény alján 
egyenletesen elterítjük. A két centi vastagságúra vágott 
halszeleteket alaposan besózzuk, majd a halfarkakat és a 
kettévágott fejeket az első hagymarétegen elrendezzük. Ezután  
rátesszük a hagyma másik felét, végül a halszeletekkel zárjuk 
a sort. 3 iter hideg vizet öntünk rá és hagyjuk 
teljesen felforrni. Ekkor tesszük a lébe a 
pirospaprika egyik felét, majd újabb 15 perces 
forralás után jöhet a paprika másik fele, a 
paradicsompüré, a halászlékocka, zöldpaprika, 
só (óvatosan). Lassú tűzön még 15 percig főzzük, 
amíg összefőnek az ízek.

Spagetti tonhallal 
és kapribogyóval

Hozzávalók: 30 dkg spagetti (2 személyre), 2 kanál kapribogyó, 1 tonhalkonzerv, 
pár szem paradicsom, 2 gerezd fokhagyma, olívaolaj, fűszerek 

(oregánó, bazsalikom, kakukkfű), só, 1 db csilipaprika.

Elkészítés: A tésztát sós lobogó vízbe dobjuk és készre főzzük. Olajon meg-
futtatjuk a fokhagymát, majd hozzádobjuk az apró kockákra vágott para-

dicsomot, a kapribogyót és a csilipaprikát. Pár percig főzzük, majd hoz-
zákeverjük a villával darabokra tört tonhalat és ízlés szerint sózzuk. 

Tálaláskor megszórjuk friss fűszerekkel, 
és meglocsoljuk pár csepp olívaolajjal.
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PÉLDAKÉP

A KUTYA NEMCSAK A LEGJOBB, DE A LEGRÉGEBBI 
BARÁTJA IS AZ EMBERNEK. TIZENKÉTEZER ÉVE SZOLGÁL 
BENNÜNKET, ÉS AMI RITKÁN MONDHATÓ EL BÁRKIRŐL: 

MINDIG LEHET RÁ SZÁMÍTANI.
 

A terápiák helyszínei:
Aranyhíd Integrációs Központ – Szombathely 
Gyógypedagógiai Intézet – Kőszeg 
Korai Fejlesztő – Szombathely 
Rumi Speciális Általános Iskola
Jáki Általános Iskola 
Táplánszentkereszti Általános Iskola

NÉGYLÁBÚAK AZ EMBERÉRT 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2010. október

Táplánszentkereszti Általános IskolaTáplánszentkereszti Általános Iskola

Rin-Tin-Tin, Lassie, Rex és, hogy egy kicsit haza is 
beszéljünk, a híres Mancs. Talán ők a legismertebb 
ebek, „akik” valamilyen módon ott vannak a min-
dennapjainkban. Egy hős az első világháborúból, 
egy mindenhonnan hazataláló vándor, egy tévésztár 
és minden idők egyik legjobb mentőkutyája.
Nem kell ahhoz azonban a szó fizikai értelmében 
emberi életeket menteni, hogy egy kutya segítsen. 
A Négylábúak az Emberért Közhasznú Alapítvány 
szolgálatában álló kutyák egészen más módon nyúj-
tanak segítséget a rászoruló gyerekeknek. 
A 2004-ben létrejött alapítvány kutyás terápiával 
foglalkozik, egészségügyi és szociális intézmények-
ben végez rehabilitációs munkát sajátos nevelési 
igényű gyerekek között, Szombathelyen és környé-
kén. A munka során az alapítvány hat kutyája és öt 
vizsgázott kutyavezetője heti rendszerességgel tart 
terápiás foglalkozásokat.
De mi a kutyák szerepe ebben a történetben? 
A terápia célcsoportjai mind életkor, mind sérü-
lés tekintetében nagyon változatosak: 3–18 éves 
korig megtalálhatók tanulási nehézséggel, zavar-
ral küzdő, tanulásban akadályozott, értelmileg aka-
dályozott, mozgás-, illetve halmozottan fogyatékos, 
autisztikus, hiperaktív és beszédproblémás gyere-
kek. „A kutya egy élő motiváció számukra” – mond-
ja az alapítvány vezetője, Schrőterné Vári Anita. 
„Gyakran előfordul a részképességzavarral küzdő 
gyerekek között, hogy a teljesítménycentrikus isko-
lai élet szorongást okoz. A kutya segít egy laza, fesz-
telen légkör megteremtésében. Jelenléte pozitívan 
befolyásolhatja a koncentrálóképességet. 

A gyerekek a kutya közeledé-
sét örömmel fogadják, juta-
lomként élik meg.”
Az alapítvány már hét éve tart 
terápiás foglalkozásokat az 
Aranyhíd Nevelési-Oktatási 
Integrációs Központban. „Óri-
ási segítség a kutyák jelen-
léte” – mondja Horváthné 

Kapiller Izabella, a Központ  gyógypedagógusa, aki 
13–16 éves értelmileg akadályozott gyerekekkel 
foglalkozik. 
„Számos olyan dolog van, amit a hagyományos órai 
keretek között nem tudunk megtanítani a gyere-
keknek, a kutyákkal viszont gyors és tartós fejlő-
dést érünk el náluk. A fejlődés egyik mozgatórugó-
ja az lehet, hogy a gyerekek úgy érzik, ők tanítják 
a kutyákat. Vezényszavakat adnak, mozdulatokat 
kérnek a kutyáktól, ehhez pedig nekik maguknak 
is mozogniuk, beszélniük kell. Így lesz egyre jobb a 
mozgásuk, a térérzékelésük, többet beszélnek, job-
ban artikulálnak. És, ami nagyon 
fontos: ezeket a megtanult, fejlesz-
tett készségeket magukkal viszik 
az egymás közötti kapcsolata-
ikba is. Nagyon hálásak 
vagyunk az alapítványnak 
a segítségért, a gyere-
keknek minden óra hatal-
mas élmény, alig várják, 
hogy jöjjenek a kutyák.”
Az alapítvány az egyik lét-
rehozója a Magyar Terápi-
ás és Segítőkutyás Szövet-
ség Egyesületnek, amely ma 
a Magyarországon műkö-
dő különböző habilitációs 

kutyák nyilvántartását végzi. A MOL Gyermekgyó-
gyító Programja 2007 óta támogatja az alapítvány 
munkáját.
„A programok 90%-ban a MOL támogatásával való-
sultak meg. Nagy segítséget jelentett, hogy pont 
akkor álltak mellénk, amikor a nehéz gazdasá-
gi helyzetben a legnagyobb szükségünk volt rá. Ha 
megoldható lenne a finanszírozás, akkor akár két-
szer ennyi kutyával is dolgozhatnánk, akkora igény 
van a munkánkra a megyében.”

Hegyi Áron
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MOL Green Kártya
Önnek, cégének, családjának!
Felejtse el a papíralapú szerződéskötést!
Igényeljen online módon Ön is Green Kártyát, hogy mihamarabb 
élvezhesse a kártya által nyújtott 5 Ft/liter üzemanyag-kedvezményt 
az Ön által kiválasztott MOL-töltőállomásokon!

Kerüljön előnybe!
További részletek a www.mol.hu weboldalon.



Programok – Fesztiválok

CD

Iron Maiden
¶ e Final Frontier
EMI
A sorban tizenötödik Iron Maiden-
album az együttes munkássá-
gának esszenciája. A lemezen 
– néhány rövid tételt leszámítva – 
leginkább lassan építkező mini 
opuszok kaptak helyet.  A koron-
got végighallgatva pedig megálla-
píthatjuk: kevés olyan csapat van, 
amely ennyi év és ennyi lemez 
után is képes tökéletes számo-
kat írni… 

Sheryl Crow
100 Miles From
Memphis
UNIVERSAL MUSIC

A címbéli száz mérföld végén az 
énekesnő szülővárosa, a missouri 
Kennett, valamint az énekesnő által 
bálványozott soul korszak nagysá-
gai idéződnek fel. Az albumon olyan 
„ínyencségeket” találunk, mint a 
Justin Timberlake-kel közös nóta, 
a Sign Your Name, vagy a Keith 
Richard vendégszereplésével fel-
vett Eye To Eye című reggae dal.

Glee Cast: 
Glee – ¶ e Music Vol.1.
SONY MUSIC

Minden idők egyik legsikeresebb 
musicalsorozata, a Glee egy ame-
rikai gimnázium énekszakkö-
rének mindennapjait mutatja be. 
A sorozatban a tinédzser szerep-
lők adásról adásra újabb és újabb, 
közismert dalok feldolgozása-
it adják elő (pl. Rihanna: Take A 
Bow, Celine Dion: Taking Chances, 
Queen: Somebody To Love, Avril 
Lavigne: Keep Holding On, stb). 

Bin-Jip
Enter
LAB6 RECORDS

A  Bin-Jip név mögött négy fiatal zenész rejtőzik: 
Harcsa Veronika, Kaltenecker Zsolt, Gyémánt 
Bálint és Andrew J., akik bemutatkozó albumuk-
kal máris jelentős sikereket értek el Japánban. 
A trip-hop és nu-jazz műfajainak kiválóságai Enter 
című lemezükön egy sajátosan újszerű és rend-
kívül izgalmas zenei világot hoztak létre. A tizen-
két angol nyelvű dalt tartalmazó lemezre Harcsa 
Veronika, valamint Gát Anna írt szövegeket. 

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) 

október 16-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy 
megnyerhesse Bin-Jip Enter CD-t. 

Előző számunk nyertese: Takácsné H. Mariann, Sopron. 
Nyereménye: Party Megamix című CD-je.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 

JÁTÉK!

KULTÚRA
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Csabai Kolbászfesztivál
2010. OKTÓBER 28–31., BÉKÉSCSABA

A híres alföldi gasztronómiai fesztivált immáron tizennégy éve rendezik 
meg Békéscsabán.  Az esemény az ínycsiklandozó illatok és falatok mel-
lett változatos kikapcsolódási lehetőséget is nyújt vendégeinek. 
A hangulatunkat kiállítások, szakmai konferenciák, szórakoztató és kultu-
rális programok, míg étvágyunkat a kolbász- és borbemutatók fokozzák. 
Természetesen idén  sem maradhat el a fesztivál fénypontja, a Csabai Kol-
bászkészítő Verseny.

Oldtimer Show
2010. OKTÓBER 22–24., BUDAPEST, SYMA CSARNOK

A magyarországi időszakos tárlat Közép- és Kelet-Európa legnagyobb veterán-
jármű-kiállítása. 270 veterán gyöngyszemet csodálhatunk meg – típusonként a 

fellelhető legszebb példányokat. A kiállítás anyaga a
 ‚
70-es évektől visszafelé, 

egészen a XIX. száza-
dig visz vissza ben-
nünket az időben. 
A kiállítás több is 

mint puszta vete-
ránjármű-kiál-
lítás, hiszen a 

díszletek, a kor-
hű  jelmezek és a 
korabeli háttérzene 

nosztalgikus 
hangulatot 

teremtenek.



Mozi Könyv

DVD   KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

Kolorádó Kid 
CAMEOFILM

Vágvölgyi B. András az idei Filmszemlén mutatta be 
játékfilmjét, mely a névtelen „pesti srác” mozija: azo-
ké az ismeretlen ezreké, akik vagányságból és haza-
szeretetből fogtak fegyvert 1956-ban. Kreuzer Béla 
rakodómunkás és társai véletlenül keverednek a for-
radalomba, majd kerülnek  külföldre, aztán vissza 
Magyarországra. Besúgás, ügynökök, árulások egy-
másra torlódó története elevenedik meg: de a „pes-
ti srác” elpusztíthatatlan. Főszerepben Nagy Zsolt, 
Sárosdi Lilla, Fullajtár Andrea.
Mozibemutató: 2010. október 14.

Perzsia hercege 
INTERCOM 
Dastant (Jake Gyllenhaal), az utca 
árva gyermekét őfelsége befogad-
ja két vér szerinti fia mellé. 
A felnőttként is forrófejű, ám tisz-
taszívű, s remek harcos Dastan 
mindent megtesz a birodalomért 
és családjáért, de egy összeeskü-
vés miatt mégis árulónak, s egy-
ben gyilkosnak hiszik. Menekülés 
közben megismerkedik a szépsé-
ges Tamina hercegnővel, akivel 
egymásba szeretnek.  

Iron Man
INTERCOM 
Tony Stark, a zseniális feltaláló és 
különc milliárdos éppen legújabb 
szuperfegyverét mutatja be, ami-
kor a csoportot támadás éri. Mell-
kasába vasszilánk fúródik, foglyul 
ejtik és azt követelik tőle: építsen 
egy minden eddiginél pusztítóbb 
fegyvert. Tony meg is építi, azon-
ban egy olyan páncélöltözet for-
májában, amely segítségére lehet 
a szökésben és távol tartja a vas-
szilánkot a szívétől. Így születik 
meg a legendás Vasember.

Brooklyn mélyén 
ADS 
A film három rendőr pokoljárását 
követi végig. Eddie (Richard Gere) 
az alkoholban és egy fiatal prosti 
karjaiban remél megváltást. Sal 
(Ethan Hawke) ötgyermekes csa-
ládapa, aki a kábítószerosztályon 
lehúzott 12 évnyi kemény munkáját 
teszi kockára egy veszélyes magán-
akcióval. Tango (Don Cheadle) 
beépített zsaruként dolgozik a 
drogdealerek és gyilkosok között és 
még 9 hónap börtönt is bevállalt 
a tökéletes álcázás kedvéért. 

Jared Cade
Agatha Christie és 
a hiányzó tizenegy nap
EURÓPA KÖNYVKIADÓ

1926. december 3-án eltűnt ott-
honából egy közepesen ismert 
angol krimiszerző. 1926. december 14-én este, 
mikor férje azonosította egy harrogate-i szállodá-
ban, már a világ egyik leghíresebb asszonya volt. 
A közbeeső tizenegy napban egész Anglia Agatha 
Christie-t kereste… Jared Cade angol újságíró 
elhatározta, hogy utánajár a világ egyik legismer-
tebb eltűnésével kapcsolatos titoknak. A könyv 
ily módon Christie nem hivatalos életrajzának is 
tekinthető, amely az eltűnés előtti és utáni évei-
ről is beszámol. 

Sóvári Mónika
Szerelmem, Sanghaj
DUNA INTERNATIONAL KÖNYVKIADÓ

A korábban újságíróként dolgozó 
Sóvári Mónika egy kis bükki falu-
ban élte zárkózott életét, amikor hirtelen min-
den megváltozott. Családjával a világ egyik leg-
népesebb városába, Sanghajba kellett költöznie, 
egy idegen kultúra ölelésébe. A szerző izgalmas 
önéletrajzi művéből megismerhetjük a kínai embe-
rek és egy közel 20 milliós kínai nagyváros min-
dennapi életét. A könyv kedves világa, humoros 
hangvétele és hitelessége miatt nagyszerű olvas-
mány az ázsiai kultúra iránt érdeklődők számára.

Stephen Fry
Hazudozó
KULT KÖNYVEK

Fry, korunk talán legismertebb 
angol humoristája, valódi brit 
nemzeti kincs, és egyben az egyik legszóra-
koztatóbb polihisztor napjainkban. Legújabb 
könyvében a kémregény és az „egyetemi 
regény” műfajait keresztezi nem kisebb elő-
dök megidézésével, mint például Oscar Wilde. 
A Hazudozóban Adrian Healey viszontagsá-
gokkal teli életén keresztül ismerhetjük meg 
az angol bentlakásos fiúiskolák világát, követ-
hetjük a cambridge-i doktorátusának meg-
szerzését, miközben feltárul előttünk érzelmi 
élete, fiúszerelmektől a nőkkel való kapcso-
latáig.

mány az ázsiai kultúra iránt érdeklődők számára.

JÁTÉK!

KULTÚRA
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Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) 

október 16-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
Stephen Fry: Hazudozó című könyvét. 

Előző számunk nyertese: Németh Imréné, Szombathely. 
Nyereménye: Steve Berry: A templomosok öröksége című könyve.

Az őrzők legendája 3D
INTERCOM

A nagy sikerű meseregény alapján Zack Snyder, a 
300 és a Watchmen rendezője látványos animációs 
filmet készített. Sorent, a bagolyfióka mindig is rajon-
gott a mesékért, apjától sokat hallott a védelmező 
baglyok legendájáról. Ebből a történetből merít erőt 
akkor is, amikor megszökik, és barátaival együtt egy 
hosszú, kalandos útra indul, hogy megtalálja a védel-
mező baglyok csodálatos fáját. 
Mozibemutató: 2010. október 7.
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A rejt vény meg fej té sét október 16-ig kér jük nyílt le ve le ző la pon szer kesz tő sé günk cí mé re be kül de ni (Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.). Októberi rejtvényünk helyes beküldői között könyvcsomagot 
sorsolunk ki. A szeptemberi nyertesek: Henye Péter, Debrecen; Kulcsár Éva, Kismaros; Tóth Csaba, Csolnok; Szekeres Katalin, Kecskemét; Mladonyiczki Tibor Pál, Békéscsaba. Gratulálunk!

FEJTÖRŐ

Megfejtés: REJTETT SZÁMOK: teknős = 3, fóka = 7, sárkány = 10; FONTOS A SORREND: 1-B, 2-F, 3-I, 4-C, 5-A, 6-H, 7-K, 8-D, 9-G, 10-J, 11-E

REJTETT SZÁMOK
Az állatok mindegyike egy-egy számot takar. Azo-
nos képek alatt a számok is azonosak. A sorok 
és oszlopok melletti összegek az adott sor, vagy 
oszlop három képe alatt rejtőző számok össze-
gei. Vajon milyen szám bújik meg a sárkány, 
a teknős és a fóka alatt külön-külön?

MADÁRKIRAKÓ
A képdarabkákból összeállítható a kép jobb olda-
lán látható madár, sőt, még két felesleges mozaik-
darabka is akad köztük. Melyek a felesleges kép-
darabok?

Megfejtés: MADÁRKIRAKÓ: A 6-os és a 
11-es képdarabkára nincs szükség.

FONTOS A SORREND!
Néhány papírlapocska került az asztalra. Vajon milyen 

sorrendben tették őket egymásra?





HOROSZKÓP
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IKREK  5. 21. – 06. 21.
Ne féljen, ha valami új dologba szeretne kezdeni, főleg ha már 
régóta tervezgeti, még akkor sem, ha sokan különcnek vagy 
csodabogárnak tartják ezért. Higgye el, sokan csak irigyked-
nek önre, és a legszívesebben inkább követnék a példáját, per-
sze csak, ha mernék. Lehet, hogy ez most nem annyira anyagi, 
mint inkább erkölcsi siker lesz, de egyébként éppen erre van 
a legnagyobb szüksége.

RÁK  06. 22. – 07. 22.
Lehetőleg ne bonyolódjon vitába senkivel, ha valaki másképp 
gondolkodik bizonyos dolgokról, mint ön. Inkább tekintsen az 
eltérő nézetekre úgy, hogy ezektől lesz érdekesebb a világ, és 
hogy végre számos alkalom adódik, hogy sok új dolgot tanul-
hasson másoktól. Az október második fele egy új munka lehe-
tőségét veti fel, amit nagy kár lenne kihagyni. 

OROSZLÁN   07. 23. – 08. 23.
Előfordulhat, hogy egy kisebb mulasztást követ el a munkájá-
ban, gondoljon arra, hogy csak az hibázik, aki sokat dolgozik. 
Október második hetében többet fog dolgozni, mint munkatár-
sai együttvéve. Legyen elnéző azokkal, akik fáradtságra hivat-
kozva, kevésbé bírják a tempót ön mellett.

SZŰZ  08. 24. – 09. 23.
Ha az előző hónapokban egy kicsit háttérbe szorult a magán-
élete, akkor most forduljon teljes figyelmével szerettei felé. 
Különösen az október első fele lesz alkalmas a kellemes és 
meghitt családi programok szervezéséhez. A hónap második 
felében egy hivatalos ügyet is sikerül majd lezárnia, ami nagy 
megkönnyebbülést hoz az ön számára.

SKORPIÓ  10. 24. – 11. 22.
Nem véletlen, hogy nagyobb erővel koncentrál a karrierjé-
re, különösen akkor, ha vállalkozással foglalkozik. Remek 
ötletei lehetnek ebben az időszakban! A hölgy Skorpiók 
számára azonban nagy feladatot jelent összeegyeztetni a 
munkát a családi élettel. Próbálja a hajszát kikapcsolni az 
életéből, és legalább pár órára a jelenben élni!

NYILAS  11. 23. – 12. 21.
Olykor elfordul majd, hogy hullámzó lesz a hangulata, ami 
abból fakad, hogy az égitestek vegyes fényszögeket vetí-
tenek a Nyilas jegyéhez. Szerencsére azonban tud arra 
figyelni, hogy a nyugtalanabb napokon ne keveredjen vitá-
ba senkivel. Előfordulhat, hogy valaki nagyon makacs 
módon akarja önt meggyőzni az igazáról, ne mérgelődjön, 
de ne is hagyja magát befolyásolni.

BAK  12. 22. – 01. 20.
Az október első két hete egy némileg nyugalmas és csen-
des időszak lesz,  ezért leginkább arra alkalmas, hogy jó 
alaposan átgondolja távlati terveit. Könnyen lehet, hogy 
makacsul ragaszkodik valami olyan célhoz, amit nehéz 
megvalósítania. A kulcsszó az ön számára: a rugalmasság. 
A hónap második felében a munkája kapcsán éri 
kellemes meglepetés.

VÍZÖNTŐ  01. 21. – 02. 19.
Egyes bolygóhatások kicsit nyugtalanná teszik önt.  Lesz-
nek olyan napok, amikor minden apróság zavarja, és ezek 
az apró bosszúságok megtorpanást okoznak. Egy vidám 
barát ön mellé áll, és együtt ismét képesek lesznek hinni 
abban, hogy nincs lehetetlen.

HALAK  02. 20. – 03. 20.
Egy aggodalmakkal teli időszak van a háta mögött, de 
most végre teljes egészében élvezheti az élet apró örö-
meit. Töltsön kellemes órákat a barátokkal és a rokonok-
kal. Élvezze ki ezt az időszakot, amíg csak teheti. Különö-
sen a hétvégék teremtenek jó alkalmakat vidám és aktív 
közösségi programok szervezéséhez.

KOS  03. 21. – 04. 20.
Hosszú távú céljaihoz bizony nem kizárt, hogy egy kicsit 
több pénzre van szüksége. Azt azonban mégsem javas-
lom, hogy hitelhez forduljon, inkább várjon ki egy kicsit, 
gondolja át jó alaposan a terveit, keressen új megoldást. 
Még az is lehet, hogy valaki egy remek tanácsot fog adni, 
amit érdemes lesz megfogadnia.

BIKA  04. 21. – 05. 20.
Végre egy kicsit lazíthat és elszabadulhat a napi gondok-
tól. A hónap hűvös hétvégéin hódoljon a passzív pihenés-
nek, töltsön minél több időt családjával, barátaival. Nem 
kizárt, hogy egy hosszabb távú terv témájában kerekedik 
egy kis családi vita, de ne keseredjen el, mert kitartásá-
nak gyümölcse egy mindenki számára megfelelő komp-
romisszum lesz.

MÉRLEG  09. 24. – 10. 23.
Az előző eleven, mozgalmas időszak után most a leginkább 
arra lesz szüksége, hogy nyugalmat találjon a hétköznapok-
ban. Ezt többé-kevésbé sikerül is megteremtenie, még akkor 
is, ha családja nem igazán örül ennek. Október második heté-
ben töltsön pár napot egyedül, figyeljen minél többet belülre, 
és gyűjtsön sok energiát az elkövetkező időszakra.

Clive Owens
1964. 10. 03.

Kate Walsh
1967. 10. 13.

Parminder Nagra
1975. 10. 05.

Eminem
1972. 10. 17.



Cuba 
weekend

www.spirithotel.hu, 06 95 889 555

Adj kimenőt magadnak

Kubában mindenki élvezi az életet...
Mi a titka a kubaiak életszeretetének?

Most nem kell Kubáig utaznia, hogy 
megfejtse a titkot. A Spirit Hotel ötcsil-
lagos harmóniája mellett vérpezsdítő 
latin partival, vágykeltő kubai étel- és 
italkülönlegességekkel, exkluzív szivar-
bemutatóval és megannyi különleges 
programmal várja kedves vendégeit!

December10 – 12. 79 900 Ft/fő
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EZER ÉVE 
NEM VOLTAM FÜRDŐBEN, 

RÁM FÉRNE EGY KIS LAZÍTÁS

ITT MINDENKINEK EGYFORMA 
TÖRÜLKÖZŐJE VAN?

ÉS MILYEN KLASSZAK.
MAGAMNAK IS EL TUDNÁM KÉPZELNI...

BOCSÁSSON MEG, DE MÁR NEM 
BÍROM TOVÁBB! ITT MINDENKI UGYANOTT 

VESZI A TÖRÜLKÖZŐJÉT?

AZT NEM HINNÉM, DE, AHOGY ELNÉZEM, 
MINDENKI UGYANOTT TANKOL.

HM, EGÉSZEN JÓL NÉZ 
KI EZ A TÖRÖLKÖZŐ!





www.fi at.hu
A képen látható autó illusztráció. Az ajánlat szeptember 1-jétôl az akciós készlet erejéig érvényes. Részletek az akcióban részt vevô 
Fiat márkakereskedésekben és a www.fi at.hu oldalon. Fogyasztás: városi/országúti/vegyes 7,5/5,0/5,9 l/100 km; CO2-kibocsátás 139 g/km.

PUNTO EVO FAMILY 2 990 000 FT-TÓL
• 1.4-es motor • 5 ajtós • 2 zónás digitális klíma 
• ESP visszagurulásgátlóval • 7 légzsák

GRANDE PUNTO FAMILY 2 590 000 FT-TÓL
• 1.4-es motor • 5 ajtós • mechanikus klíma 
• elektromos ablak és központi zár

Miért ne lehetne a világ sokkal szórakoztatóbb?
Punto Evo
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