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Olimpiai láz
Amikor Pierre de Coubertin
bárónak köszönhetően
újjászületett a modernkori olimpia eszméje, elsősorban az volt a cél, hogy a
nemzetek közelebb kerüljenek egymáshoz, és a fiatalok ne a csatatéren, hanem
a sportpályákon küzdjenek meg egymással. A béke és a
nemes vetélkedés azóta is fontos része az olimpiai mozgalomnak, de sok minden változott. 1896-ban, az első újkori olimpián, Athénban kevesebb, mint 250 sportoló szerepelt, mindössze 9 sportágban. 2012-ben, Londonban már
több, mint 10 000 sportoló, összesen 39 sportágban küzd
meg az érmekért.
A négyévente sorra kerülő olimpia ma már igazi sportünnep, egy egész ország szurkol a versenyzőkért, ikonok,
legendák születnek, csodálatos élményekkel gazdagodnak a részvevők, valamint a helyszínen és a tévékészülékek előtt szurkolók. Még néhány hét, és újra átélhetjük ezeket az érzéseket.
Ráadásul, a magyar olimpiai csapatban ezúttal is lesznek MOL által támogatott sportolók, mégpedig szép számban. Címlapunk szereplői, a kajakozó Kozák Danuta, a vívó
Szilágyi Áron és az úszó Biczó Bence a fiatal, de már sikeres generációt képviselik, akik világversenyeken már szép
eredményeket értek el, és természetesen most az olimpián is szeretnék megmutatni mire képesek. Mellettük természetesen az aranyért szállnak vízre azok az indulók is –
többek között Kovács Katalin vagy Vajda Attila - akik már
az ötkarikás játékokon is megtapasztalhatták, milyen amikor a dobogó legfelső fokán az ő tiszteletükre szól a magyar
himnusz.
Külön örülünk, hogy a rutinos, felnőtt versenyzők mellett
a MOL Tehetségtámogató Program fiatal támogatott sportolói és parasportolói közül tízen is kvótát szereztek! Ők a
jövő reménységei, akik hamarosan a jelen bajnokai lehetnek.
Ez a nyár a sportról szól, hiszen a labdarúgó Európa-bajnokság után máris itt az olimpia, lázban ég az egész ország.
Szurkoljunk együtt a magyar sportolóknak!
Pánczél Andrea
magyarországi
kommunikációs igazgató
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aUtÓs-motoros HírEK

A kód neve… A német szabadalmi hivatalból kikerült vagy egy tucat olyan kód, amelyet
a BMW foglalt le a jövőben megjelenő modelljeihez. Egyelőre csak találgatni lehet, hogy mit
takarhatnak a betűk és a számok. Az X2 például lehet egy kisméretű SUV, az M7 a 7-es
modell sportváltozata, de van Z8, Turbotec, sőt
M10 kód is a listában.
Ferrari motor a Lanciákba

A Fiat egyszer
már elérte, hogy a Lancia Thema csúcsmodelljébe a Ferrari egyik motorját szerelték, és most
újra erre készül. Az olasz autóipari óriás – hiába az új motorok a palettán a Chrysler felvásárlása után – Maranellóban, a Ferrari bázisán
épít új motorgyártó üzemet, ahonnan várhatóan
egy szívó V8-as és egy duplaturbós V6-os kerülhet majd a Lancia, a Maserati és az Alfa Romeo
csúcsmodelljeibe.

A világ
legkeményebb
futama

Május 26. és június 8. között rendezték
meg az idei Isle of Man TT versenyt, amely
vitán felül a legkeményebb megmérettetés,
amit a kétkerekűeknek valaha kitaláltak.
A sziget útjain kijelölt 37 mérföld (kb.
60 km) hosszú pályán hat kört kell megtenni.
A szinte folyamatosan kanyargó és néha ijesztően szűk utakon elég egyetlen apró hiba, hogy
a versenyző egy csúnya bukással intsen búcsút
a viadalnak. Ám az angol John McGuinness, aki a
verseny körrekordját is (17:12 perc, 200 km/h feletti átlagsebességgel) tartja, nem szokott hibázni – most
sem tette, és közel 15 másodperces előnnyel nyerte
meg pályafutása 18. Isle of Man versenyét.

KTM: rengeteg új modell
Az osztrák motorgyártó nem szégyenlősködik: összesen 26 modellt tervez bemutatni 2012-ben és 2013ban. Az egyik csúcsmodell ezek közül a 450 SX-F,
amellyel az MX1, azaz a legfelső motokrossz kategória koronájára hajtanak. Ebbe a sikeres 250 SX-F
blokkja került egy újfajta vezérlésű befecskendezéssel. Az endurók mellett minimotorok is érkeznek, 50,
65 és 85 köbcentis változatban, ezek közül az utóbbi
tűnik a legmeggyőzőbbnek, ebben nem kevés munkaórájuk van a fejlesztőknek.

Kisebb lesz a legerősebb Ford Eddig rendre
a Focusból készítette el legerősebb, RS jelzésű
utcai modelljét a Ford – azonban a következő
generációtól ezt a szerepet már a Fiesta veszi
át. Egyrészt már ma is a kisebb modell adja a
gyári ralicsapat autóját, másrészt a Focus túl
nagy és bonyolult lett az átformáláshoz. A Fiesta RS-be várhatóan egy 220 lóerős Ecoboost
turbómotor kerül, és 250 km/h lesz a végsebessége.
Már tesztelik a Kia új egyterűjét A Carenst
váltja le Európában a dél-koreai gyártó új, hétüléses egyterűje. Az Ausztriában lencsevégre kapott, még jócskán bebugyolált tesztautókból annyi már látszik, hogy a cég új, karakteres
hűtőmaszkját kapja, hátul vízszintesek lesznek
a lámpák, és a külső visszapillantókba is kerültek irányjelzők. A modell várhatóan a Cee’d
1,4 és 1,6 literes motorjait kapja meg.
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Szinte minden
útra Škoda

A Volkswagen-csoport kötelékébe tartozó márkánál világosan kitűzött cél, hogy jelentősen növelni kell a modellpaletta kínálatát. Ennek egyik egyszerű módja, ha minimális változtatásokat eszközölnek a már
meglévő, bejáratott modelleken. Így született meg az Audi A6 allroad távoli rokonaként bemutatható Škoda
Superb Combi Outdoor. Bár emelt hasmagasságot, alvázvédelmet és különleges futóművet nem kapott, ellenben került rá egy egészen jól mutató fényezetlen műanyag kiegészítés, amely az első és hátsó lökhárítókat, valamint a küszöböket hivatott védeni a kevésbé barátságos utakon vagy éppen a városi közlekedés viszontagságaiban. Az Superb Combi Outdoor összkerékhajtással is kérhető, amely jelentősen javít a megítélésén.

Itt az aszfaltszaggató MX-5!

Yusho, azaz „győzelem” néven mutatta be az MX-5 roadster alaposan felhergelt változatát a Mazda. A Lipcsében leleplezett csoda biztosan nem rontja az eddigi is rendkívül népszerű modell renoméját. A 2,0 literes MZR
erőforrásból az eddigi 158 helyett immár 237 lóerő tör elő, a nyomaték pedig 188-ról 274 Nm-re nőtt. Az autó
kovácsolt vas dugattyúkat, mechanikus feltöltőt, a nagyobb teljesítményhez jobban passzoló kuplungot, váltót, hűtőt és katalizátort kapott. Természetesen a futóművet is átdolgozták új rugóstagokkal és lengéscsillapítókkal ellátva.

aUtÓs-motoros HírEK

Megint zárt motorral próbálkoznak

A BMW már megpróbálta, és majdnem be is jött neki a szinte teljesen fedett motorkerékpár, amely olyan, mint
egy kétkerekű autó. A konstrukcióval azonban sok a baj: vagy túl nehéz, vagy túl nehezen kezelhető, és a szélvédettségért cserébe bizony áldozni kell a kényelemből. Az amerikai Lit Motors most mégis megpróbálkozik
a zárt motorral: a kétkerekű köré egy könnyű kapszulát építettek, amely teljesen befedi az utast. A C1 nevű
járgány ráadásul elektromos, a hatótávolsága pedig egészen biztató: 300 kilométer.

Új modell a Scirocco
születésnapjára

Idén 30 éve, hogy piacra került a második
generációs Volkswagen Scirocco,
a wolfsburgiak pedig szeretik megadni ilyenkor, ami jár egy-egy legendás autójuknak.
A Sciroccót nem is olyan régen sikerrel
támasztották föl, így nincs akadálya, hogy
ünnepi kiadás készüljön belőle. Ráadásul a
GTS önálló modellként kerül fel a palettára.
A németek egy jól bevált, kissé olaszos megoldáshoz nyúltak: az autón piros szegélyű
fekete versenycsíkok futnak végig, és a pirosból jutott a külső tükrökre és a féknyergekre is. A GTS új első és hátsó lökhárítókat és
küszöböket kapott, valamint megörökölte a
Scirocco R hátsó légterelőjét és diffúzorát is.
Az utastérbe piros varrású fekete bőrülések
és kárpit kerül, a motortérbe pedig
a 2.0 literes, 280 lóerős TSI-erőforrás.

címlapsztori
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MÉG NÉHÁNY NAP, ÉS LONDONBAN ELKEZDŐDNEK A XXX. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK KÜZDELMEI, AZ ANGOL FŐVÁROSBAN
EZ LESZ A HARMADIK NYÁRI OLIMPIA. SZILÁGYI ÁRON VÍVÓ SZÁMÁRA JÓ ELŐJEL LEHET, HOGY EDDIG MINDEN ALKALOMMAL
MAGYAR SPORTOLÓ GYŐZÖTT OTT KARD EGYÉNIBEN. KOZÁK DANUTA KAJAKOZÓ ÉS BICZÓ BENCE PEDIG ABBAN BIZAKODHAT,
HOGY A KAJAK-KENU ÉS ÚSZÁS HAGYOMÁNYOSAN SIKERSPORTÁGUNKNAK SZÁMÍT. A MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT FIATAL, DE
MÁRIS SIKERES GENERÁCIÓJÁT KÉPVISELŐ ÁRON, DANUTA ÉS BENCE MÁR FELKÉSZÜLTEK A LONDONI ÚTRA – ÉS A SIKERRE...

címlapsztori

SZILÁGYI ÁRON
A második olimpiájára készülő kardvívó 1990. január 14-én született Budapesten, és kilencévesen kezdett el vívni, nevelőedzője Gerevich György volt. 2007ben tagja volt a világbajnoki aranyérmes magyar csapatnak, majd az olimpián
egyéniben a legjobb 16 közé jutott. 2009-ben – szintén csapatban – világbajnoki bronzérmet szerzett, majd két évvel később egyéniben állt fel az Európa-bajnoki dobogó alsó fokára. Londonban egyedül képviseli a magyar kardvívást, hiszen a
csapat nem jutott ki a nyári játékokra.
Áron pályafutását 2006 és 2010 között a MOL Tehetségtámogató Program segítette, 2011 óta pedig a MOL szponzorált felnőtt sportolók táborát erősíti.

Kard karácsonyra
„Kipróbáltam én sok mindent gyerekkoromban:
tenisz, torna, karate, foci, de a vívás volt az első
olyan sportág, ahol megragadtam” – meséli Szilágyi
Áron. Ekkor kilencéves volt, de hamar rájött arra, ha
kellő kitartással dolgozik, ha megfelelő alázattal áll
az edzésekhez, akkor a kardvívásban bizony messzire juthat. Lelkesedését csak tovább fokozta a karácsonyra kapott saját (igazi!) kard. Persze, egy olyan
nevelőedző mellett, akinek az édesapja hétszeres
olimpiai bajnok volt, bőséggel megtanulhatta Áron
a kardvívás minden csínyját-bínját. Gerevich György
mellett szerette meg igazán a sportágat. „Aki igazán elmerül benne, az nagyon meg is szereti azt” –
válaszolja rendre arra a kérdésre, mi az érdekes a
kardvívásban, és hogyan válhat annak rabjává egy
kisfiú. Nevelőedzője korai halála óta Somlai Béla
mesteredző segíti Szilágyi Áron felkészülését.
Az angolul és franciául kiválóan beszélő kardvívó csak látszólag visszafogott és csendes, valójában nagyon céltudatos (a páston és a hétköznapokban egyaránt), és nem fél megfogalmazni a vágyait:
„Érzem magamban az erőt a londoni éremszerzésre.”
Áronról úgy tartják, hogy okos, megfontolt vívó, aki
bár még fiatal, hiszen csak 22 éves, mégis használja az eszét a páston, és rendszerint nem nyomasztja

„Érzem magamban
az erőt a londoni
éremszerzésre .”

a teher. Márpedig az lesz rajta a londoni olimpián,
hiszen a férfikardcsapat nem szerzett kvótát, így
egyedül képviseli a szakágat: „Ezzel nem foglalkozom, mert nem foglalkozhatom. Természetesen szomorú vagyok, hogy a csapat nem jutott ki az olimpi-

8 | stílus&lendület | 2012. július

ára, de most csak saját magamra kell figyelnem”.
Áron az élsport mellett az ELTE nemzetközi tanulmányok szakán tanul. A vizsgák, a dolgozatok is egyfajta terhet jelentenek számára, de megállja a helyét a
katedra előtt is. Épp úgy, ahogyan a páston is.

címlapsztori

KOZÁK DANUTA

Kajakos konyhatündér

Budapesten született, 1987. január 11-én. A KSI-ben
kezdett el kajakozni, és tehetsége már az első korosztályos versenyeken megmutatkozott. Első felnőttversenye
a 2007-es Eb volt, ahol gyerekkori párjával, Szabó Gabriellával rögtön aranyérmes lett K-2 1000 méteren.
A 2008-as pekingi olimpián tagja volt a második helyezett női négyesnek, 5-ször állhatott a világbajnoki dobogó felső fokán (3-szor párosban, 2-szer a négyes tagjaként), és a 2007 óta még 6-szor bizonyult a kontinens
legjobbjának. A női kajak egyesben való londoni indulás
jogát magabiztosan szerezte meg a hazai válogatón, s a
női kajak négyesnek is tagja lesz. A MOL a Kajak-Kenu
Olimpiai Csapat Gyémántfokozatú támogatója
és Danuta 2012 óta a MOL egyéni támogatottja is.

Már a neve is különleges. Kozák Danuta édesapja Lengyelországban járt egyetemre, ott ismerte meg későbbi feleségét, s döntöttek arról, hogy gyermekeik nevében köszönjön vissza a lengyel vérvonal, hiszen bátyját
Jurandnak hívják.
Dana (így hívják kajakos berkekben), a szüleinek és a
mozgékonyságának köszönheti, hogy közeli ismeretséget kötött előbb a vízzel, majd a kajakozással: „Édesapám kenuzott, én meg izgága gyermek voltam, le kellett kötni az energiáimat, így természetes volt, hogy a
vizet már kicsiként is szerettem. Úszással kezdtem,
aztán váltottam a kajakozásra. Állítólag az első alkalommal sírtam a kajakban, de erre már nem igazán emlékszem”.

A sírás elmaradt a későbbiekben, a kezdeti félelem is
elmúlt, ennek, no meg persze a többek által egyenesen istenáldotta tehetségnek kikiáltott lány kitartásának köszönhetően mára Danuta ötszörös világ- és hétszeres Európa-bajnoknak vallhatja magát (a 2012-es
kajak-kenu Eb-t lapzártánk után, június 22–24. között
rendezték meg, ennek eredményei nem szerepelnek
még itt – a szerk.)
A hőn áhított cél természetesen az olimpiai aranyérem. Danuta elindult álmai megvalósításának útján:
aki ugyanis itthon megnyeri a K-1 500 métert, tulajdonképpen kis olimpiai bajnoknak is mondhatja magát –
mögötte végzett a válogatón Kovács Katalin, DouchevJanics Natasa, Szabó Gabriella, Fazekas Krisztina,
Benedek Dalma. Szép névsor…
„Nagyon erős az itthoni mezőny, nehéz kiharcolni a kijutást. Könnyebbséget jelent számomra, hogy viszonylag hamar eldőlt, hogy én mehetek egyest Londonban” – fogalmaz Dana, aki mindig, minden alkalommal
elsősorban saját magának akar bizonyítani. Ha nem
megy hibátlan pályát, ha ront, akkor azt sokáig hordozza magában.
Most nem magában, hanem a vállán hordoz valamit
– az esélyesség terhét. Vagy inkább ne rakjunk terhet Danuta vállára? „Én úgy tudok nyerni, ha nincs rajtam pluszfeszültség, ha úgy érzem, mintha csak edzésen lapátolnám az ötszáz métert” – árulja el. Tartani
azért nem tart az olimpiától, ott volt az előolimpián
tavaly ősszel, így még a pályát is kellően feltérképezhette. Inkább keményen készül a megméretésre, és persze időnként elengedi magát. „A hétvégéken azért belefér egy kis kikapcsolódás. Persze, figyelnem kell! Nincs
buli, nincs észnélküliség” – nevet Danuta. Egy kis sütésfőzés annál inkább! Meglehetősen otthonosan mozog a
konyhában, szíves próbál ki újabb és újabb recepteket
– a barátai, és kajakostársai legnagyobb örömére.
A megszokott „kajakostulajdonság” (széles váll, erős
karok) miatt leginkább a sportos ruházatot részesíti előnyben Dana, ám a fotókat látva, erről az útról nyugodtan letérhet a jövőben. A másikról viszont ne tegye…

„Én úgy tudok nyerni,
ha nincs rajtam

pluszfeszültség, ha úgy
érzem, mintha csak

edzésen lapátolnám
az ötszáz métert.”
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BICZÓ BENCE
A kétszáz méteres pillangóúszásra fókuszáló Bence 1993. január 19-én
született Pécsett, ám gyermekkorát Nagykanizsán töltötte. Viszonylag
későn, tízéves korában kezdett el versenyszerűen úszni, ám az hamar
kiderült, hogy tehetséges, így a család visszaköltözött Pécsre. A Sántics
Béla irányításával készülő sportoló az első ifjúsági olimpián, 2010-ben,
Szingapúrban aranyérmet szerzett, és két ifjúsági Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet. A névjegyét már a felnőttek között is letette, hiszen
a májusi, debreceni kontinensviadalon második helyen végzett. Rövid
pályán is bizonyított már: 2010-ben, az eindhoveni rövid pályás Eb-n
bronzérmet szerzett.
Bence 2011 óta az Új Európa Alapítvány által létrehozott MOL Tehetségtámogató Program Sport Klasszis egyik támogatottja.

Pécsi Pillangó

„h a Életem első

olimpiáján bejutok
a döntőbe, már boldog
leszek!”

Mint a legtöbb kisgyerek, Bence is azért kezdett el úszni,
hogy „ne legyek elhízott, tunya gyerek!” A labdajátékok szóba
sem jöhettek, mert Bence se akkor, se azóta nem ápol életre szóló barátságot ezekkel a sportágakkal. Az úszás viszont
bejött, így részben emiatt költözött a család hét évvel ezelőtt
Nagykanizsáról Pécsre. Az első pécsi évet leszámítva a parton egyetlen emberre figyelt Bence: Sántics Bélára. Az edzőre, akinek elfogadja tanácsait, akire hallgat, s akinek a szavaival akkor sem ellenkezett, amikor a mester néhány éve
kitalálta: Bence az edzéseken leginkább pillangózzon. Ám
Biczó Bence nem az a típus, aki megfutamodik a kihívások
elől. „Inkább, mint a mellúszás. Furán nézne ki, ha egy élsportoló belefulladna a medencébe… Márpedig ha én elkezdenék
mellen úszni, ez könnyen megtörténhetne.” – mondja huncut
mosollyal az arcán. A pillangózással viszont olyannyira jól áll,
hogy két éve az egyik nemzetközi úszó szakportál egyenesen
Michael Phelps londoni legyőzőjeként kiáltotta ki.
Az első médiarohamot még egy meglehetősen bátortalan,
félénk kisfiú fogadta, ám mára megtanulta kezelni az ismertség minden velejáróját. Ismeretlen terepen azért még manapság is visszafogottan viselkedik, ám amint kicsit is otthon érzi
magát (és erre néha néhány perc is elegendő számára), záporoznak a poénok. Ilyenkor villan a mosolygós szempár, és
nem maradnak válasz nélkül a zrikák, a froclizások.
Visszatérve Phelpsre, Bence már a kérdést sem szereti, mire
lehet képes a 14-szeres olimpiai bajnok ellen. Míg az amerikai klasszisnak ugyanis a londoni lesz a negyedik olimpiája,
Bencének az első. „Ha életem első olimpiáján bejutok a döntőbe, már boldog leszek!” – mondja. Tavaly Sanghajban, élete
első világbajnokságán ez sikerült – némi tapasztalata tehát
azért már van arról, milyen is a világ legjobbjaival úszni egy
döntőben. Persze, Bence hazai pályán sem panaszkodhat e
tekintetben, hiszen az elmúlt néhány országos bajnokság legszínvonalasabb fináléja a 200 méter pillangó volt – a medencében Biczó Bencével és Cseh Lászlóval.
Itthon már többször legyőzte a szám olimpiai ezüstérmesét
(ám a legutóbbi Európa-bajnokságon, május végén Debrecenben Cseh László volt a gyorsabb), és egy-egy ilyen siker után
két, fülig érő szájú ember indul közösen Pécsre. Sántics Béla
és Bence ilyenkor hamar megbeszélik, mi történt a medencében, min lehet és kell javítani, ám aztán elhallgatnak. Képesek Pécsig hazafelé szótlanul ülni – csak üvöltsön a rock az
autóban!
Kovács Erika
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A JELEN BAJNOKAI
KOZÁK DANUTA,
kajakozó, 25 éves
Második olimpiájára készül, a célja, hogy a négy
évvel ezelőtti ezüstérmét aranyra „váltsa”. Ezt egyesben és a négyes tagjaként is megpróbálja. Jó jel,
hogy a hazai válogatón megnyerte az egyest, amelyet
sokan erősebb versenynek tartanak, mint az olimpiai döntőt...
Versenynapjai:
K-1 500 m – Előfutam, középdöntő: augusztus 7.
Döntő: augusztus 9.
K-4 500 m – Előfutam, középdöntő: augusztus 6.
Döntő: augusztus 8.

A VISSZASZÁMLÁLÁS LASSAN A VÉGÉHEZ ÉR, ÉS ELKEZDŐDNEK
A NYÁRI OLIMPIAI, MAJD A PARALIMPIAI JÁTÉKOK KÜZDELMEI.
ÖSSZEÁLLÍTÁSUNKBÓL MOST MEGISMERHETIK A MOL ÁLTAL TÁMOGATOTT
OLIMPIKONOKAT. NAGY ÖRÖMÜNKRE A RUTINOS, FELNŐTT VERSENYZŐK
MELLETT A MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAMBAN SZEREPLŐ
SPORTOLÓK ÉS PARASPORTOLÓK KÖZÜL TÍZEN IS KVALIFIKÁCIÓT SZEREZTEK.
SZURKOLJUNK NEKIK EGYÜTT!
KOVÁCS KATALIN,
kajakozó, 36 éves
A 31 világbajnoki címével minden idők legeredményesebb női kajakozója kétszer már nyert olimpiai aranyérmet Douchev-Janics Natasával párosban – Londonban
meglehet a harmadik siker. Emellett tagja lesz a szintén első helyre törő női négyesnek is.
Versenynapjai:
K-2 500 m – Előfutam, középdöntő: augusztus 7.
Döntő: augusztus 9.
K-4 500 m – Előfutam, középdöntő: augusztus 6.
Döntő: augusztus 8.

Magyar Kajak-Kenu Olimpiai Csapat
A MOL gyémántfokozatú támogatóként áll a magyar kajak-kenu
sportág és az olimpiára készülő csapat mögött. A sportágat Londonban a hölgyek versenyében Kozák Danuta, Kovács Katalin,
Douchev-Janics Natasa, Szabó Gabriella és Fazekas-Zur Krisztina
képviseli. A férfiaknál eddig Vajda Attila, Kökény Roland és
Dombi Rudolf indulása biztos, a kajak négyes és a K1-200 méteren indulók névsora csak július elején alakul ki véglegesen.
Versenynapjai: augusztus 6–11.

GONDOS FLÓRA,
műugró, 20 éves
Már azzal teljesült gyermekkori álma, hogy kijutott élete első olimpiájára. Londonban a
tapasztalatszerzés a cél.
Versenynapjai: Selejtező: augusztus 3. Elődöntő: augusztus 4.
Döntő: augusztus 5.
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BOHUS RICHÁRD,
úszó, 19 éves
A májusi debreceni Európa-bajnokságon 100 méter
háton nagy meglepetésre olimpiai A-szintet úszott a
békéscsabai fiú, így váltotta
meg repülőjegyét Londonba.
Versenynapjai: Előfutam, középdöntő: július 29.
Döntő: július 30.

SZTANKOVICS ANNA,
úszó, 16 éves
A Jövő SC Veolia úszója is első
ötkarikás játékára készül, a női
4x100 méteres vegyes váltóban
mellúszásban szerepel. (És talán
az egyéni mellúszó-számban is
elindul.)
Versenynapjai: Előfutam, középdöntő: augusztus 3.
Döntő: augusztus 4.

sport

VAJDA ATTILA,
kenus, 29 éves
A kenu egyes 1000 méter pekingi bajnoka Londonban a címvédésre hajt, és erre
minden esélye megvan, hiszen a tavalyi szegedi világbajnokságon sem talált
legyőzőre. Emellett a kenu egyes 200
méteren is ő képviselheti hazánkat.
Versenynapjai:
C-1 1000 m – Előfutam, középdöntő:
augusztus 6. Döntő: augusztus 8.
C-1 200 m – Előfutam, középdöntő:
augusztus 10. Döntő: augusztus 11.

BABOS TÍMEA
teniszező, 19 éves

TÓTH ADRIENN,
öttusázó, 22 éves
Eredményei alapján szép meglepetéssel is szolgálhat Londonban a Honvéd SE sportolója, aki valószínűleg Kovács
Saroltával képviseli a magyar
hölgyeket ebben a sportágban.
Versenynapja: augusztus 12.

Kezdetben csak azért úszott,
hogy megerősítse kezét, ma
már több mint 100 aranyérme
van különböző versenyekről.
Fő számja a 100 méter mellúszás, amelyben akár döntőbe is juthat élete első
paralimpiáján.
Versenynapja: augusztus 30.,

CSONKA ANDRÁS,
paralimpikon asztaliteniszező, 24 éves
2004-ben Athénban, csapatban hatodik lett, 2008-ban,
Pekingben pedig egyéniben
és csapatban is ötödik helyen
végzett. Európa- és világbajnokságról van már ezüst- és bronzérme is, így jó
eredményekre számíthatunk tőle Londonban.
Versenynapjai: augusztus 30-szeptember 3.

SZILÁGYI ÁRON,
kardvívó, 22 éves

BAJI BALÁZS,
atléta, 23 éves

Vívásban eddig 34 olimpiai
aranyérmet szereztünk, és a
kard egyéniben eddig 11-szer
végzett magyar versenyző az első helyen. Ha Áronnak kijön a lépés, akkor olyan
elődök nyomdokába léphet,
mint Gerevich Aladár, Kárpáti
Rudolf és Kovács Pál.
Versenynapja: július 29.

2010-ben, Szingapúrban az Ifjúsági Olimpiai Játékokon első helyen
végzett 200 méter pillangóúszásban. A felnőttek között ehhez a
14-szeres olimpiai bajnok Michael
Phelpset is meg kellene előznie...
Ám a döntőbe jutás nem elérhetetlen Bence számára.
Versenynapjai: Előfutam, középdöntő: július 30.
Döntő: július 31.

REMÉNYSÉGEI

RÁCZ NIKOLETT,
paralimpikon úszó,
15 éves

2010-ben a Roland Garros és a US Open
junior páros versenyét is megnyerte, és
abban az évben a nyári ifjúsági olimpiai
játékokon egyéniben 4., párosban 3. lett.
2012-ben a felnőttek között megszerezte
karrierje első WTA-tornagyőzelmét, amelylyel a világranglistán is előkelő
helyezést ért el. A londoni
szereplése még nem biztos (lapzártánk
után, június 28-án lett hivatalos a londoni indulók listája – a szerk.), de ha ott
lesz az olimpián, szép eredményekre is
képes lehet.
Versenynapjai: július 28. – augusztus 5.

BICZÓ BENCE,
úszó, 19 éves

A JÖVŐ

A 110 gátas atléta június elején csatlakozott a magyar csapathoz, miután Prágában megfutotta az olimpiai A-szintes
időt. Londonban nem a „futottak még” kategória számára a cél.
Versenynapjai: Előfutam: augusztus 7. Elődöntő,
döntő: augusztus 8.

MÁRTON
ANITA,
atléta, 23 éves
A békéscsabai nehézatléta áprilisban érte el súlylökésben az olimpiai A-szintet.
A 2006 óta minden évben
országos bajnok címet szerzett, legmerészebb álmaiban a londoni döntőben is
dobókörbe lép.
Versenynapja: augusztus 6.

DEÁK-NAGY
MARCELL,
atléta, 20 éves
A 400 méteres síkfutásban
B-szinttel rendelkező fiú a fiatalok mezőnyében már bizonyított, Európa egyik legjobb
junior futójának számít, így
Londonban is sokat vár magától a felnőttek között.
Versenynapjai: Előfutam: augusztus 4. Elődöntő:
augusztus 5. Döntő: augusztus 6.
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Wenlock&Mandeville

Az olimpiai kabalák bejelentését minden alkalommal
nagy izgalom övezi. A rendező országok – amellett,
hogy kedves, szerethető figurát igyekeznek alkotni –
gyakran csempésznek be valami „turpisságot”, többletjelentést is a kis kabalák karakterébe. Így történt
ez a londoni mágikus egyszeműekkel, azaz Wenlockkal és Mandeville-lel is. Az acélcseppből formálódott alakok egy-egy angol kisvárosról kapták a nevüket, amelyek az olimpiai mozgalomhoz kötődnek:
Much Wenlock városában ötlötte ki Pierre Coubertin
1890-ben a modern kori olimpia eszméjét, Stoke
Mandeville település pedig a paralimpiai mozgalom
elindításáról híres.

Az olimpiai falu

Az olimpiai játékok szíve kétségtelenül az olimpiai
falu, ahol a sportolók és az edzők megszállnak.
A falu 9,3 milliárd fontból épült fel, körülbelül
16 000 sportolónak, edzőnek és stábtagnak biztosít majd helyet, emellett boltoknak, éttermeknek, orvosi rendelőknek és szabadidőközpontoknak is. A hatalmas épületegyüttes központjában
egy tér áll, ahol a versenyzők családjukkal tölthetik majd az időt. A játékok befejezését követően
átalakítják a falut: mintegy 2800 új lakást, parkokat és közösségi épületeket hoznak létre ott.

L-
-
IDÉN NYÁRON MÉG A RUTINOS LONDON-JÁRÓKAT IS
ÉRHETI MEGLEPETÉS: FEJTETŐRE ÁLL A VÁROS A KÖZELGŐ
OLIMPIAI JÁTÉKOKNAK KÖSZÖNHETŐEN. BÁR A BIG BEN AZÉRT
A HELYÉN MARAD, DE NEM KELL MEGLEPŐDNI HA NÉHOL
A DÍSZEGYENRUHÁS LOVASOK HELYETT BIKINIS
STRANDRÖPLABDÁZÓKAT LÁTUNK.

London 1908 és 1948 után már harmadszor rendez nyári olimpiát. Az Olimpiai Parkba az újonnan épített hatalmas
arénák és a már meglévő stadionok mellett olyan helyszíneket is bevonnak, mint
a város egyik jelképeként számon tartott
Hyde Park (a triatlon és a hosszútávúszás
számoknak), vagy a lovas testőrség felvonulási tere, a Horse Guards Parade (itt
a lenge öltözetű strandröplabdázók mérkőznek majd meg). A szervezők a londoni
helyszíneket a könnyebb eligazodás érdekében zónákba sorolják: Olympic Zone,
River Zone és Central Zone. Ezek mellé
néhány vidéki sportközpont is csatlakozik,
többek közt Portland-szigetén, Tringben
és Cardiffban.

UtazÁs

Világzene

Anglia már a megnyitó előtti hétvégén is ünnepel:
július 21-én és 22-én mindenkit várnak az ingyenes BT River of Music fesztiválra a Temze partján, ahol szinte az egész világ zenei választékát
besűrítik a hétvége kínálatába. Minden, az olimpián és a paralimpián részt vevő országból várnak előadókat, hazánkat a Budapest Bár fogja
képviselni magyaros, mégis modern dallamaival. A rendezvény ihletője természetesen itt is az
öt kontinens volt, mindegyik kap egy-egy színpadot – kisebb csalással, mivel Európa mindjárt két
helyet is lefoglal.

LONDON 2012 számokban

Az olimpia költsége jelenleg kb. 9,325 milliárd font, ami egyes becslések szerint elérheti
a 11 milliárdot is – viszont 10 milliárd fontos bevétel is várható a brit gazdaság számára
Körülbelül 4700 érem készült összesen az olimpiai és a paralimpiai játékokra
Május 18-án érkezett meg az olimpiai láng a görögországi Olümpiából a British Airways járatán
184 ország kvalifikált versenyzőket
Az olimpiai faluban előreláthatólag 25 000 vekni kenyér, 232 tonna burgonya és 75 000 liter tej fog fogyni
Összesen 34 létesítményben zajlanak az olimpiai játékok
A 2007-re befejezett, új Wembley-stadion rekordja: itt van a legtöbb WC az épületben, összesen 2618
Az Olimpiai Parkban 10 különböző vasútvonal működik, melyek 240 000 utast szállítanak óránként

Az Olimpiai Stadion

Ki ne emlékezne 2008-ra és a pekingi Madárfészek-stadionra? Ki kellett tenniük magukért az építészeknek, hogy legalább ilyen emlékezeteset sikerüljön alkotniuk. A
486 millió fontból felépült stadionban rendezik meg a nyitóés a záróceremóniát, valamint
az atlétikai számokat. Építésekor a design mellett a legfontosabb szerep a fenntarthatóságé
volt – ahogy az egész rendezvénysorozat kivitelezésekor is. Más stadionokhoz képest lényegesen kevesebb acélt használtak fel, a betontömböket ipari hulladékból, a stadion felső gyűrűjét pedig gázcsövekből
készítették el. Érdekességek itt is akadnak: az épületben négy imaszoba is helyet kapott, a galambok nem kívánt támadása ellen pedig igazi
biomegoldást vetnek be egy Willow nevű sólyom személyében.
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Látni
és

látszani
MOL

BRINGA PONT- OK

AZ ORSZÁG

125

PONTJÁN

SAJÁT MAGUNK ÉS BRINGÁNK ÓVÁSA ÉRDEKÉBEN TÖBB DOLOGRA
IS FIGYELNÜNK KELL, MIELŐTT NYEREGBE PATTANUNK .
VAN-E MEGFELELŐ NAPSZEMÜVEGEM, AMI BÁRMILYEN VISZONTAGSÁG ESETÉN
VÉDI A SZEMEMET? BESZEREZTEM-E LÁMPÁT ÉS ZÁRAT
A KERÉKPÁROMRA? A Z ALÁBBIAKBAN
ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK A LEGFONTOSABB
SZEMPONTOKAT E MEGKERÜLHETETLEN
KÉRDÉSEK KAPCSÁN.

Hogy lássunk,
ne csak nézzünk
A szemünk az egyik legfontosabb
az érzékszerveink közül. Percenként 4,2 TB információt közvetít az agynak, ami
nagyjából 18 ezer zeneszám másodpercenként.
Óvnunk kell épségét minden módon – kerékpározás
közben is. Egy jó minőségű napszemüveg fontos kelléke
egy bringásnak!
A mai napszemüvegeknek már rég nem csak a napfény elleni védelem a feladatuk – különösen bringázáskor –, egy sor
követelmény van, amit teljesítenie kell a jó minőségű, biztonságos szemüvegnek. Sosem elég hangsúlyozni, mennyire fontosak ezek a kritériumok, hogy egy silány minőségű
lencsepárral gyakran többet ronthatunk a helyzeten, mintha
semmit sem viselnénk.
De milyen szempontokat nézzünk egy bringázáshoz való
szemüveg vásárlásakor?
– UV-védelem: A közhiedelemmel ellentétben az UV-fény
minden fajtáját 100%-ban blokkolnia kell a lencsének, így az
UVA-, UVB-, UVC-sugarakat és a káros kék fényt. (Ezért nem
elég a 98-99%, amiket matricákon lehet látni olcsóbb szemüvegeken.)
A leghatékonyabb lencsék anyagukban UV-állók, nem pedig
valamilyen utólagosan felvitt réteget tartalmaznak, mely a
viselés alatt megkophat.
– Mechanikai védelem: Ezzel biztosítják, hogy ha bármilyen erős behatás éri a szemüveget (esés vagy kőfelpattanás esetén), az nem törik össze, és nem válnak le belőle
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darabok, amik a szembe kerülve károsíthatják azt.
– Optikai védelem: Nagyon fontos, hogy minimalizálja a torzítást, és még a lencseszéleken is
borotvaéles látképet biztosítson, hiszen egy gyenge felbontó képességű lencse felesleges munkát
ad agyunknak, hogy korrigálja a torz képet. Ez egy
hosszabb túrán, például egy Balaton-körnél nemcsak zavaró, de fejfájást, teljesítményromlást, roszszabb esetben akár szembetegségek kialakulását is
okozhatja.
– Cserélhető lencsék: a változó fényviszonyoknak
megfelelően hasznos, ha cserélhető a szemüveg lencséje, így nem okoz problémát, ha egy kerékpártúra
alatt beborul az ég.
– Biztos tartás és komfort: a nedvességre tapadó gumi szárvégek és orrtámaszok helyben tartják
a szemüveget, hogy ne kelljen elengedni a kormányt
a szemüvegünk igazgatása
miatt.

– Dioptriás megoldások: Annak a bringásnak sem
kell kompromisszumot kötnie, aki látáskorrekcióra
szorul, a professzionális márkák ugyanis olyan dioptriás lencséket is kínálnak, amik megfelelnek a fenti kritériumok mindegyikének.

dunk biciklink fényforrásaitól, ha leszállunk egy percre útközben. Legkézenfekvőbb a bringás holmink közé
egy fényvisszaverő mellényt készíteni, de a design szerelmesei számos praktikus kiegészítőt kaphatnak már
erre a célra sportboltokban.

Látni és látszani

Szemünk fénye no. 2.

Miután gondoskodtunk látásunk védelméről, azt sem
szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak nekünk kell jól
látni a biztonságos bringázáshoz, hanem arra is szükség van, hogy bennünket is jól lássanak. Különösen
így, nyaranta szívesen vállalkozunk nagyobb túrákra az
esti órákban, amikor a trópusi hőséget felváltja a kellemesen langyos, alkonyati klíma, gurulunk pár kilométert, élvezve a friss levegőt, és észre sem vesszük,
máris ránk sötétedett. Nagyon fontos ezért, hogy biciklink alapfelszereltségéhez tartozzanak hozzá a különböző macskaszemek (fényvisszaverők), első és hátsó
lámpák egyaránt. Ezeket könnyedén beszerezhetjük
akár a hozzánk legközelebb eső bringaPROGRAM-ban
részt vevő MOL-kúton is.
A fényvisszaverő ruházatról se feledkezzünk meg,
ami akkor is láthatóvá tesz bennünket, ha eltávolo-

És hogy a vérbeli bringásnak mi a szeme fénye – ezúttal átvitt értelemben? Természetesen a kerékpárja. Gondoskodnunk kell az ő megfelelő védelméről is,
hogy sose kelljen megválnunk kedvenc „sporttársunktól”. Parkoljunk a forgalmas belvárosban vagy épp a
lépcsőház korlátja mellett, szükségünk lesz egy erős
zárra. A két legnépszerűbb megoldás a spirálzár és
az U-lakat: előbbi előnye, hogy rugalmasan, nehezebben elérhető helyeken is könnyedén használhatjuk,
utóbbi legjobb tulajdonsága pedig stabilitása, erőssége. Akkor se essünk kétségbe, ha csak útközben
jut eszünkbe a zár hiánya, a MOL bringaPONT-oknál
ugyanis mindkét típus közül választhatunk. Sőt, ha úgy
döntünk, hogy elgurulunk valamelyik hazai fesztiválra,
még vigyáznak is kedvenc kétkerekűnkre: bringatárolóval és szervizzel várják a pedálos vendégeket.

Készüljünk nyáron is a bringaPROGRAM-mal!
A nyáron megnövekedett bringás forgalomra tekintettel az eddig is működő
125 MOL bringaPONT mellett különleges helyszíneken is várják a két keréken érkezőket
a MOL bringaPROGRAM keretén belül. A legnagyobb hazai fesztiválokon
(VOLT Fesztivál, Heineken Balaton Sound, Sziget) ingyenes bringaszervizt, bringamegőrzőt és ingyenes bringakölcsönzőt kínál a MOL bringaPROGRAM.
Nyáron a Balatonnál, a Tihany melletti kerékpárúton is ingyenes szervizpont – BringaMENTŐ – várja hétvégenként a kerekezőket, sőt,
a megfelelő élelmiszerekkel és italokkal is felfrissíthetik magukat az odatekerők. Budapest szívénél, az Akváriumnál
pedig egy bringaKÚT fog működni, ahol júliustól októberig, 12–24 óra között ingyenes szervizzel
várják a bringával érkezőket.

Mobiltipp

Ha okostelefonja segítségével beszkenneli a
QR-kódot, akkor máris
naprakész információkat
szerezhet a MOL bringaPONT kutak listájáról
és szolgáltatásairól.

sztÁrtEszt

A FOCI SZÉPSÉGE
L B

A NŐK ÁLLÍTÓLAG NEM SZERETIK A LABDARÚGÁST. ENNEK ÉLŐ
CÁFOLATA LIPCSEI BETTA, AKI ÉVEKIG MODELLKEDETT, V
OLT SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ, MÉGIS, A FUTBALL SZÉPSÉGE JOBBAN
ELVARÁZSOLJA ŐT, MINT A KIFUTÓK VILÁGA. A SPORT TV HARMADIK

FÉLIDŐ CÍMŰ MŰSORÁNAK EGYIK HÁZIGAZDÁJA MOST ELÁRULTA NEKÜNK,
HONNAN ERED EZ A FOCISZENVEDÉLY...

Stílus és Lendület: Modellként beutazta a fél világot,
számos országban töltött el hosszabb-rövidebb időt.
Van hely, amely menthetetlenül magával ragadta?
Lipcsei Betta: Spanyolország! Fél évig éltem
kint, beleszerettem a spanyol emberek
mentalitásába, a spanyol konyhába – mindenbe! Barcelona azóta is a szívem csücske, és persze az sem titok, hogy fociban is a Barcának drukkolok.
Amíg kint laktam, minden

„Minden
problémát
megoldandó
feladatként
látok magam
előtt.”
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meccsre elmentem, amelyikre csak tudtam. Lenyűgöző az az atmoszféra, amely a stadionban uralkodik, és
az a rajongás szinte magától értetődő is, ami körülveszi a csapatot.
S&L.: De azért, gondolom, nem csupán jó élmények
érték a karrierje során.
L. B.: De nem ám! Kína például rémálom volt, egy
hónapig bírtam. Igaz, még a pekingi olimpia előtt jártam kint, azóta valószínűleg sokat javult a helyzet, de
akkor nagyon megszenvedtem a kintlétet. A higiéniai
körülmények borzalmasak voltak, és hiába gondoltam
az itthoni tapasztalatok alapján, hogy szeretni fogom
a kínai ételeket, az egy hónap alatt több mint öt kilót
fogytam. Azt például sose felejtem el, hogy munkaidő
után az emberek bent maradtak a munkahelyükön, és
gyakorolták, hogyan kell sorban állni, hogy az olimpiára szépen megtanulják. Elképesztő, nem?
S&L.: Ám talán pont ez az izgalmas abban, ha az
ember ismeretlen helyeket fedez fel.
L. B.: Igen, mindig próbáltam így felfogni azt, hogy
ennyit utazgatok. Élvezem, hogy
beleláthatok más emberek életébe, hétköznapjaiba, szeretek számomra addig

sztÁrtEszt
idegen kultúrákat megismerni, új ízeket megkóstolni.
S&L.: Most is fiatal, de modellként már „nagy öregnek” számít. Nem félelmetes tizenévesen ide-oda röpködni a világban, csupa ismeretlen emberrel körülvéve?
L. B.: Tizenhat éves koromban utaztam először, ám
mivel még nem volt tapasztalatom, az ügynökség
egyik női képviselője velem tartott, vigyázott rám, segített. Az első élményem tehát pozitív volt, utána pedig
mindig igyekeztem a jó dolgokat szem előtt tartani.
Úgy álltam hozzá: több ezer ember utazik velem együtt
nap mint nap, én csak egy vagyok közülük, mi baj történhetne, és miért épp velem történne bármi? Persze,
komplikációk mindig előfordultak: volt, hogy törölték a
gépemet, és az egész éjjelt a reptéren töltöttem egyedül, bizonytalanságban – de félni sosem féltem.
S&L.: No, igen, a félelem az utolsó szó, ami eszembe jut egy olyan hölgyről, aki bevállal egy többórás élő
tévéműsort – a fociról!
L. B.: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű feladat. De olyan kollégák vesznek körbe az első pillanattól, akik segítenek, bátorítanak, és ha elrontok valamit, nem leszúrnak, hanem azt mondják „nyugi, majd
kijavítod, nincs semmi gond”. A kezdeti nehézségeket
is ez segített áthidalni, így az előzetes félelmeim alaptalannak bizonyultak. Minden problémát megoldandó
feladatként látok magam előtt. A kétségbeesés még
senkinek se segített!
S&L.: Tényleg kap szerelmes leveleket is a nézőktől?
L. B.: Ó, igen! És képzelje, nemrég kaptam egy olyan
igazi, hagyományos levelet is, egy virágcsokorral!

Manapság interneten mindenkit el lehet érni, és persze számolatlanul jönnek is az üzenetek, e-mailek,
kommentek. Természetesen egyikre sem válaszolok, hiszen jó ideje boldog párkapcsolatban élek. De a
XXI. században papírra írt levelet kapni – az egészen
különleges érzés, olyan romantikus!
S&L.: Gyakorlatilag a fél életét kamerák és objektívek előtt élte, számtalan interjút adott már, mégsem
hallottam sohasem egyetlen álszent mondatot a szájából, nem bizonygatta, hogy milyen nehéz az élete, a
szakmája, és ez nagyon szimpatikus.
L. B.: Valóban, a modellkedéssel kapcsolatban szinte
mindenki annak árnyoldalait boncolgatja: milyen rossz
irányba viheti az ember életét, mennyire megviseli
az önbizalmat, ilyenek. Én ennek épp az ellenkezőjét
éltem meg. Mivel egy-egy fotózás alkalmával több ezer
fotó készül, és rengeteg visszajelzést kapunk mind
ismerősöktől, mind vadidegenektől, egy idő után megtanuljuk, hogy mi előnyös a számunkra, hogyan, miben
nézünk ki jól és hogyan, miben nem.
S&L.: A modellkedés tehát nemhogy káros, de egyenesen jót tesz az önbizalomnak?
L. B.: Pontosan. Persze, csak annak, aki ezeket
a dolgokat helyén tudja kezelni. Számomra a fent

említett visszajelzések nagy segítséget jelentettek,
hiszen letisztult az önképem: tudom, hogy ha rendesen felöltözöm és összeszedem magam, jól nézek ki,
és persze azt is, hogyha nem figyelek oda magamra,
akkor borzasztóan is tudok festeni. Úgy érzem, épp a
visszajelzés hiánya az, ami sok lányt furcsa dolgokra
ragadtat manapság: ezer képet töltenek fel magukról
a közösségi oldalakon, kihívóbb ruhákban járnak, csak
hogy valaki figyeljen oda rájuk. Kétségbeesnek, ha
nem az általuk megálmodott mennyiségű lájk érkezik
a fotóikra. Engem az ilyesmi nem foglalkoztat. Ezért
is kerülöm a kihívó ruhákat: az embert épp elégszer
megítélik amúgy is a külsejéről, nem szeretnék más
benyomást kelteni, mint amilyen valójában vagyok.
S&L.: Egy csinos, törékeny, de a lelátón bőszen
szotyizó és bekiabáló, futballimádó lány. Mi volt eddigi
élete legmeghatározóbb futballélménye?

Magas fordulaton

Honda Civic 1.8 i-VTEC
Motor:
1,8 literes benzin i-VTEC
Lökettérfogat:
1798 cm3
Max. teljesítmény:
142 LE fordulat /perc
Max. forgatónyomaték:
174 Nm fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:
4300/1770/1470 mm
Max. sebesség:
215 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h):
9,4 s
Fogyasztás (város/városon kívül/vegyes):
7,6/5,2/6,1 liter/100 km
Ár:
5 359 000 Ft regisztrációs adóval
+119 000 Ft metálfényfelár
Fontosabb felszereltség/extrák: Hegymenetelindulás asszisztens, indításgátló, ködfényszóró, légzsák – vezető-, utas- (kikapcsolható), oldal,
függöny, nappali menetfény (LED), riasztórendszer, VSA (Vehicle Stability Control, kikapcsolható), AUX, USB-csatlakozó, CD, MP3, esőszenzoros
ablaktörlő (intervallumállítással), könyöktámasz
– elöl, hátul, légkondicionáló – automata kétzónás, parkolást, tolatást segítő kamera, sebességtartó automatika (tempomat), Start/Stop rendszer, „MAGIC” hátsó ülésrendszer, nagyméretű multiinformációs kijelző, első és hátsó sárfogó, tetőspoiler.

Honda Civic 1.8 i-VTEC
a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic
Gold 5W-30

sztÁrtEszt
L. B.: Másodikos általános
iskolás voltam, amikor a Fradi a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott. Apukámmal kint
voltunk minden meccsen, és
az a hangulat teljesen magával ragadott. Az egész fociszeretetem ebből az élményből
ered, emlékszem, másnap

„Nem szeretnék más
benyomást kelteni, mint
amilyen valójában vagyok.”

Sportosan fiatalos
„Szinte azonnal beleszerettem ebbe az autóba. Kipróbáltam a városban és elhagyatottabb utakon is, mindenhol bevált. Annyira kézre áll minden, olyan praktikus a belső tér, hogy többször elmondtam a próbaút során, mennyire jó vezetni!
Ha pedig mindez nem volna elég, hátul utazott a fotózásra a fodrász, aki hitetlenkedve jegyezte meg az út végén, hogy a hátsó ülés kiképzése olyan jó, hogy
elmúlt a derékfájása! Fiatalos, sportos – a képek meg magukért beszélnek a
külsejét illetően.”
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mindig áradoztam az osztálytársaimnak, mit láttam
előző este. Azóta szerencsére sok nagycsapat mecscsét élvezhettem: voltam a Nou Campban El Clásicón,
Barcelona–Chelsea BL-elődöntőn, vagy Milan–Arsenal
BL-meccsen. Mindegyik fantasztikus élmény volt, de
számomra mindig azok a kilencvenes évekbeli Fradimeccsek jelentik majd a legtöbbet.
S&L.: Egyszer vagy másfél óráig ültünk egymás mellett egy autóban egy dugó közepén. Feltételezem, sokkal jobban szeret vezetni, ha haladni is lehet.
L. B.: Imádok vezetni, különösen városon
kívül. Szarvason nőttem fel, így családlátogatáskor is elég sokat kell autóznom,
de élvezem. Régebben nagyon sokat jártam Bécsbe, ráadásul elég korán,
mivel reggel nyolckor már ott kellett lennem. Hajnalban, napfelkeltekor, amikor szinte senki sincs
még az utakon, bekapcsolni a
zenét, és suhanni – na, ez az,
amit a legjobban szeretek.
Csepelyi Adrienn

GasztroNÓmia

B 
ANGOL FINOMSÁGOK – NEM CSAK SPORTOLÓKNAK

AZ IDÉN NYÁRON SORRA KERÜLŐ ÖTKARIKÁS JÁTÉKOK
GASZTRONÓMIA ROVATUNKAT IS MEGIHLETTÉK , ÍGY
A 2012-ES OLIMPIÁNAK OTTHONT ADÓ BRIT FŐVÁROS
LEGNÉPSZERŰBB FINOMSÁGAIT

LONDON 201

GYŰJTÖTTÜK ÖSSZE!

2
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GasztroNÓmia

Yorkshire-puding

Hozzávalók: 4 tojás, 3 dl hideg tej, 25 dkg liszt, 10 ml olaj, nagy csipet só.

Elkészítés: Mielőtt elkezdenénk összekeverni a hozzávalókat, előmelegítjük a sütőt 250 °C-ra. A tepsiben
(pudingformában vagy muffinsütőben is készíthetjük) egyenletesen eloszlatjuk az olajat, és betesszük a
sütőbe. A 4 db tojást mixerrel felverjük, megsózzuk, hozzáöntjük a 3 dl hideg tejet, és alaposan átmixeljük,
majd az így kapott krémet körülbelül 15 percig állni hagyjuk. Ezt követően hozzáadjuk a lisztet, és szép sima
tésztát keverünk belőle. A tepsit (formákat) kivesszük a sütőből, és beleöntjük a masszát. Visszahelyezzük az
előmelegített sütőbe, és 15–20 perc alatt készre sütjük a pudingot. A muffinformákba öntött olajban a puding
hasonló módon sül meg, mint amikor a lángost bő olajban készítjük el.

Gombás-húsos töltött táska

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1/2 tk. sütőpor, 1/2 tk. só, 8 dkg puha vaj, 1,25 dl
tejföl.
Töltelékhez: 1 tojás, 2 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 10 dkg gomba,
10 dkg darált hús, olívaolaj.
Elkészítés: Összekeverjük a lisztet, a sót és a sütőport. Hozzáadjuk a puha
vajat, a tojást és a tejfölt, simára gyúrjuk, majd hűtőszekrényben, fóliába tekerve legalább 1 órán keresztül pihentetjük.
Közepes méretű serpenyőben olívaolajat hevítünk, beleszórjuk a hagymát, a
fokhagymát és a gombát, majd 2 percig pároljuk. A darált húst sózzuk, borsozzuk, és a kihűlt gombához keverjük. A tésztát 2-3 mm vastagra nyújtjuk, 8 cm
átmérőjű korongokat szaggatunk ki belőle, melyekre rákanalazzuk a tölteléket.
Félbehajtjuk őket, a tészta szélét villával lenyomkodjuk. A kész táskákat megkenjük felvert tojássárgával, és előmelegített
sütőben 200 fokon készre sütjük.

Fish&chips

Hozzávalók: 4 szelet tőkehalfilé, 10 dkg liszt, 1 kk.
sütőpor, 1,5 -2 dl sör, só, bors,
cukor, burgonya, olívaolaj.
Elkészítés: A lisztet a sütőporral,
a sóval és a borssal összekeverjük,
majd robotgép segítségével a sörrel is jól összedolgozzuk, úgy, hogy
ragacsos, sűrű masszát kapjunk.
Az enyhén sózott halat a lisztes
masszában jól átforgatjuk,
és forró olajon szép aranyszínűre sütjük – egy-egy
oldal kb. 3-4 perc alatt sül át.
A meghámozott burgonyát
nagyobb szeletekre vágjuk fel, melyeket tepsibe helyezünk, meglocsoljuk egy kevés olívaolajjal,
majd körülbelül 30 perc alatt ropogósra sütjük.
A sült halat és a burgonyát frissen tálaljuk, öntetként majonézt ajánlunk.

Cupcake

Hozzávalók: 3 tojás, 12 dkg cukor, 15 dkg liszt, 1 ek. kakaópor, 1/2 dl napraforgóolaj, 1 kk. sütőpor, kb.
40-50 szem cseresznye, 3 dl habtejszín, cseresznyepálinka, csipet só.
Elkészítés: A cseresznyét kimagozzuk, meghintjük 1 kanál cukorral, és meglocsoljuk némi pálinkával.
Hagyjuk legalább fél órát állni. A tojások fehérjét a sóval kemény habbá verjük, majd hozzáadjuk a cukrot, és még tovább verjük. Beletesszük a tojások sárgáit és az olajat, és enyhén összedolgozzuk. Végül
kanállal óvatosan belekeverjük a sütőporral és kakaóval vegyített lisztet. Papírkapszlikat helyezünk a
muffinsütőbe, a formák aljára egy-egy kanál tésztát teszünk, majd mindegyikbe 4–5 cseresznyét
pottyantunk. Ezután rákanalazzuk a maradék tésztát, és előmelegített sütőben tűpróbáig sütjük
(kb. 15–20 perc). Ha a muffinok kihűltek, tetejüket levágjuk, majd az előzetesen felvert és édesített tejszínhabot egy habzsák segítségével rájuk nyomjuk. Amennyiben színes süteményeket szeretnénk készíteni, úgy a felvert tejszínhabot ételfestékkel színezhetjük. Tálaláskor a süteményeket ízlés
szerint díszíthetjük: reszelhetünk csokoládét a tetejükre, egy-egy szem gyümölcsöt is tehetünk rájuk, illetve
vicces marcipánfigurákkal is dekorálhatjuk őket.

HiGH-tEcH
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FÉNYKÉPEZÉS KINT, BENT, VAGY AKÁR EGY HEGY
TETEJÉN , RÖVID VIDEOÜZENET A BARÁTOKNAK
VAGY A CSALÁDNAK . M ANAPSÁG SOKAN
HASZNÁLJÁK MINDENNAPJUKHOZ KEDVENC
DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉPÜKET, AMELYEK KÖZÖT T
SZINTE MINDEN TERÜLETNEK MEGVAN A MAGA
CSODAMASINÁJA .

Canon PowerShot A3400 IS
– Zsebrevaló

Kicsi, eszes és mindent meg lehet vele pillanatok alatt örökíteni.
A Canon új PowerShot modellje 16 MP-es felbontásával tökéletes képeket készít, intelligens képstabilizátora pedig biztosítja, hogy rázkódásmentesek legyen felvételeink. A négy színben
kapható gép HD videofelvételek készítésére is alkalmas a külön
videogombbal, míg a kreatív és tréfás üzemmódok, az élőképvezérlés és az arcfelismerés teszi minden eddiginél könnyebbé és szórakoztatóbbá.
Ára: 44 900 Ft
Infó: www.canon.hu

Fujifilm Finepix XP150
– Túlélő

Az, hogy
egy fényképezőgép kompakt méretben szinte
minden olyan funkcióval rendelkezik, amelylyel akár egy profi gép, az nem meglepő. Az azonban igen, hogy kedvünkre nyúzhatjuk, mert szinte semmi sem árt neki. A por-, víz-, ütésés fagyálló XP150 igazi mindenes gép. Nem tudjuk olyan helyre vinni
az ötszörös optikai zoommal ellátott 14 MP-es gépet, ahol ne tudna
kedvünkre való képeket készíteni. A gép hátulján lévő nagy, 2,7 colos LCD kijelző tükröződésmentes felületén pedig bármelyik felvételünket nyomon követhetjük, legyen szó fényképről vagy videóról.
Ára: 79 990 Ft
Infó: www.fujifilm.hu

Panasonic HX-WA20
– Játékszer

A Panasonic kézikamerája nem egyszerűen kézbe simul és minden
eddiginél egyszerűbb videózást tesz lehetővé, de tudásában is hozza a
komolyabb kamerákban rejlő technológiát. A 16 MP-es érzékelővel ellátott kamera 28 mm-es nagy látószögű objektívvel van felszerelve, így szinte korlátok nélkül tudunk vele különböző videókat alkotni.
Ára: kb. 91 000 Ft
Infó: www.panasonic.hu
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HiGH-tEcH

Samsung WB850F – Útitárs

A Samsung kompakt gépei között szintén találni olyat, amely minden felhasználó igényéinek megfelelő szolgáltatásokat nyújt. A WB850F 14,2 MP-es beépített szenzorjával, valamint 24 mm-es nagy látószögű objektívjével mindent a
fényképre varázsol, amit csak környezetünkben látunk, akár beltérben történő,
közeli fotózások alkalmával is. A 850F azonban nem áll meg itt, Full HD videofelvételi lehetősége mellett WIFI- és GPS-kapcsolattal is rendelkezik. Előbbi
a képmegosztást teszi egyszerűvé, míg utóbbi nem csak
pluszinformációt ad a képekhez, hanem akár térképre
helyezhetjük vele fotóinkat, vagy megnézhetjük, hogy
milyen távol vagyunk úti célunktól.
Ára: 94 990 Ft
Infó: www.samsung.hu

GoPro HERO2 – A mindenes

A GoPro név ismert az extrém sportok kedvelői, illetve a vízi és a
motorsportok szerelmesei között. Kicsi, kocka alakú kütyüt – vagy
épp cső formájút – kell keresnünk egy-egy autó bármely eldugott
zugában, vagy egy bukósisakon, vagy akár egy fejlámpát helyettesítve. A 11 MP-es ultragyors kamera rendkívül okos: 170 fokos látószöggel bír, HD videót rögzít, vagy épp 10 db 11 MP-es képet másodpercenként. A hozzá kapható kiegészítők igen sokoldalúak, találni
WIFI-s távirányítót, illetve többféle tapadókorongos rögzítőszettet is,
így sokféle helyzetben készíthetünk abszolút egyedi videókat.
Aki kipróbálja egyszer, a rabjává válik biztosan!
Ára: 104 700 Ft
Infó: www.xcam.hu

mol-HírEK

A MOL a rendszeres
motorolajszint-ellenőrzésért

Az autósoknak csak a fele ellenőrzi a motorolajszintet, és azt is csak akkor, ha kigyullad
a motorolajszint-jelző lámpa – derült ki a MOL megbízásából készített online felmérésből. Pedig a rendszeres ellenőrzés elmulasztása nemcsak nagyobb fogyasztást
eredményezhet, hanem a motorok élettartama is jelentősen csökkenhet. Michelisz
Norbert (képünkön) – aki a MOL Dynamic versenykörülményekre kifejlesztett motorolaját használja a WTCC sorozatban – tapasztalatból tudja, hogy a megfelelő motorolaj
és a rendszeres ellenőrzés mennyire befolyásolja a járművünk élettartamát és teljesítményét. Ám nem kell profi versenyzőnek lenni ahhoz, hogy megfelelően ellenőrizhessük
autónkat. A MOL minden töltőállomáson kihelyezett egy motorolaj-ajánlót, amely típus,
modell és évjárat szerinti kenőanyag-ajánlással segíti a vásárlókat a választásban. Emellett a töltőállomásokon dolgozók a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, így bármikor segítséget tudnak nyújtani a
megfelelő motorolaj kiválasztásához és a motorolajszint ellenőrzéséhez.

Bajnokcsapat!

Újabb MesterM-díjasok

A MOL 2010-ben alapította a MesterM-díjat, amelyet idén 11 kiváló középiskolai pedagógus vehetett át matematika, fizika és kémia kategóriákban. A díjra főiskolás és egyetemi
hallgatók jelölhették volt tanáraikat – idén közel 190 oktatóra közel 300 ajánlás érkezett
Magyarországról és határainkon túlról –, akik tanulmányuk során motiválták, inspirálták őket és segítették természettudományos vagy mérnöki továbbtanulásukat, pályaválasztásukat. A matematika kategóriában Demény Magdolna, Dobos Sándor és Kubatov
Antal, kémiában Hancsák Károly, Stefanik Klára, Szórád Endre, fizikában pedig Kis
Tamás, Pécsi István, dr. Seres István és dr. Tóth Eszter részesült MesterM-díjban.
A különdíjat egyfajta életpályadíjként Szendrei János, nyugalmazott kémiatanárnak ítélte
oda a MOL szakmai zsűrije.

Negyedik alkalommal lett magyar bajnok a Szolnoki Olaj férfi-kosárlabdacsapat, miután a három győztes mérkőzésig tartó fináléban legyőzte a szombathelyi Falco–Szova KC-t. Az első két meccset az Olaj nyerte meg, ám a harmadikon a Falco diadalmaskodott, s újra nyílttá tette a csatát. A negyedik
mérkőzésre ismét
Szolnokon
került sor.
Az első negyedben
Brandon Gay, Obie
Trotter és Horváth Ákos is szórta a hármasokat,
félidőben már 20
pont volt a különbség a két csapat
között, végül a
hazaiak 102–84re nyertek, s megszerezték a bajnoki címet. A Szolnoki Olaj remek szezont zárt, hiszen korábban
a Magyar Kupát is megnyerte, míg a nemzetközi porondon, az EuroChallenge
sorozatban a legjobb négy közé jutott.

Több mint 30 millió forint
a fiatal sportolóknak

A MOL Tehetségtámogató Program Sport pályázatában több mint 30 millió forint támogatást osztottak ki a tehetséges fiatal sportolók között, akiknek a XI. Nagy Sportágválasztón Sebestyén
Júlia Európa-bajnok műkorcsolyázó, az Új Európa Alapítvány sportért felelős kurátora adta át az
okleveleket. A jelentkezők eszközvásárláshoz és útiköltségeikhez
igényelhettek támogatást. Az alapítvány a 10–18 év közötti fiatalok mellett idén is segíti a pályázatban korábban már részt
vett, de időközben 18. évüket betöltött, sikeres sportolókat.
A kuratórium a döntés során nemcsak a pályázók eredményességét értékelte, hanem külön figyelmet fordított a nehéz
családi vagy anyagi háttérrel rendelkező tehetségekre. A támogatottak között tíz olimpikon is van, akikért a Londoni
Nyári Olimpia Játékokon is szurkolhatunk.
A nyertesek névsora megtekinthető
a www.ujeuropaalapitvany.hu oldalon.
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Programok – Fesztiválok
Campus Fesztivál

BRYAN ADAMS

2012. JÚLIUS 25-29., DEBRECEN-NAGYERDŐ

2012. JÚLIUS 29.,
PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA
A kanadai énekes, gitáros és zeneszerző több
mint három évtizede nyűgözi le világszerte rajongóit toplistás dalaival és energikus fellépéseivel. Pályafutása során több mint 80 millió lemezt
adott el, filmbetétdalai (Robin Hood, Don Juan De
Marco) hetekig kibérelték a toplisták élét. Budapesti koncertjére legutóbbi, 11 című albumával
érkezik, de egészen biztosan nem hagyja slágerek nélkül a magyar közönséget… A Papp László Budapest Sportaréna partnere a MOL. További
információ és jegyvásárlás: www.showtime.hu

Világsztárokkal, hazai nagyágyúkkal, gasztronómiai különlegességekkel jön ismét július 25-től
29-ig a debreceni Campus Fesztivál. KeletMagyarország egyik legnagyobb rendezvénye
ötödik alkalommal várja a fesztiválozókat.
A fesztivál arculatának megfelelően sok új program várja a látogatókat, a népszerű hazai előadók mellett hat nemzetközi produkció erősíti a
kínálatot, például jön az Apocalyptica is. A finn
sztárok egyedülállóak a világon, mivel nincs
még egy olyan együttes, melyben három klaszszikus múlttal rendelkező csellista játszana. Ők
azok, akik megmutatták, hogyan lehet átmenetet képezni a klasszikus zene és a heavy metal között anélkül, hogy
valamelyik is vesztene értékéből. A debreceni Campus Fesztiválra július 28-án érkeznek. www.campusfesztival.hu

EFOTT – csak szabadon
2012. JÚLIUS 3–8., VELENCE

Zene, sport és színház. Ez a hármas jellemzi a legrégebbi magyar
fesztivált, az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját (EFOTT). Az 1976 óta vándorló rendezvény idén a Velencei-tó
partján „horgonyoz le”. A sportos hangulatról úszómedence és sportpályák (pl. strandfoci, wakeboard, tenisz, röplabda, sárkányhajózás),
a színházi élményekről pedig a Szkéné Színház gondoskodik. A több
mint 300 zenei fellépő lefedi a teljes zenei palettát, hiszen olyan előadók lépnek fel, mint a Tankcsapda, a Csík Zenekar, a Quimby,
a Kiscsillag, Dr. Alban vagy a Brooklyn Bounce.

ZENE
Garbage: Not Your
Kind Of People

Universal Music
A zenekar 1995-ben adta ki első
lemezét, azóta világszerte több
mint 12 millió album kelt el belőle. A visszatérő lemez – mely bő
fél évtizedes szünet után követi a
zenekar négylemezes életművét –
a tagok szerint a kilencvenes évekbeli anyagokhoz kanyarodik vissza.
Az új lemez első videója a Blood
For Poppies-hoz készült, melyet
mostanra közel millióan néztek
meg a videomegosztókon.

JÁTÉK!

Az első saját dalom
(X-Faktor 2011)

Sony Music
Az X-Faktor 2011-es döntősei elkészítették első közös albumukat. Az
exkluzív válogatás a fináléban szereplő 12 énekes saját dalait gyűjtötte össze. Gyurcsik Tibor, Baricz
Gergő, Kováts Vera, Muri Enikő,
Kocsis Tibor, vagy a Rocktenors –
néhány név a tehetségek közül.
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Mystery Gang:
Megőrülök érted…

GrundRecords
Új korszakához ért a Mystery Gang
együttes: a nemzetközi és hazai
sikerei után végre megjelentette első magyar nyelvű kiadványát.
A budapesti srácokból verbuválódott Rock n’ Roll zenekar tizennégy
éve szállítja megbízható minőségben a vegytiszta, ötvenes évekbeli hangulattal átitatott táncos,
urbánus rockabillyt. Sorban ötödik
nagylemezükre tizenkét nagyszerű
dal került.

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület,
1012 Budapest, Pálya utca 9.) július 15-ig ezt
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
a Kishalász zenekar Hepehupa című CD-jét.
Előző számunk nyertese:
Horváth Anna, Göd.
Nyereménye: Train: California 37 című CD-je

Kiskalász zenekar:
Hepehupa

Alexandra Records
Bartos Erika népszerű, óvodásoknak szóló versei megzenésített formában mostantól CD-n is hallhatók.
A Kiskalász zenekar a szerző két, Bárányfelhők
és a Zakatoló című kötetéből ad válogatást, így
zenei kíséretett kapott többek között az Elefánt,
a Bárányfelhők, a Palacsinta, a Hepehupa és a
Cipőfűző című versecske is.

KUltÚra

Mozi

Könyv
Hankiss Elemér:
A Nincsből a Van felé
OSIRIS KIADÓ

Hankiss Elemér szerint a végső
nagy kaland nem más, mint életünk
céljának, értelmének keresése. A szociológus,
filozófus és irodalomtörténész új könyvében
áttekinti, hogy az elmúlt 2-3 évezredben a tudósok,
a művészek és a hétköznapi emberek milyen
választ adtak a nagy kérdésre: „Mi lehet az emberi
élet értelme?”

Alain Ducasse: Húsételek
ALEXANDRA KIADÓ

JÉGKORSZAK 4.
– VÁNDORLÓ KONTINENS 3D

Az idő a jégkorszakban sem áll meg: minden változik, és mindig jöhet néhány vad meglepetés. A három
jó barát, Manny, Diego és Sid (a mamut, a kardfogú
tigris és a lajhár) újból kénytelen vándorútra indulni:
egy óriási földmozgás ugyanis leszakít a kontinensről egy szigetet, és elválasztja őket a hordától. A trió
a nyílt tengeren sem hazudtolja meg magát: a jég
hátán is túlélnek, fura tengeri lények, új földrészek és
őskalózok között vágják keresztül magukat, és közben egy percre sem veszítik el a humorérzéküket.
Mozibemutató: 2012. július 5.

DVD
Leleményes Hugo

Az árva kisfiú, Hugo a párizsi pályaudvar falai között éli titkos életét,
senki sem tudja, hogy ő állítja be
a vasútállomás óráit. Szabadidejében édesapja halála után örökölt
robotját bütyköli, és próbál rájönni:
mi az összefüggés az apja halála,
a mogorva játékboltos és egy szív
alakú lakat között, amelyhez nincs
kulcsa. Egy izgága és különc lánynyal próbálják megtalálni a választ
a rejtélyre, amely talán egyszerűbb,
mint gondolták...

A SÖTÉT LOVAG
– FELEMELKEDÉS

A 2008-ban készült A sötét lovag minden idők harmadik legsikeresebb filmje, így nem csoda, ha filmrajongók milliói várták a folytatását. A Batman-mozi
első részének teljes stábja összeállt tehát a zseniális Christopher Nolan rendező vezetésével, ám a
stáblistára új nevek is felkerültek: Macskanőt Anne
Hathaway, míg a főgonosz Bane-t, Tom Hardy alakítja.
Mozibemutató: 2012. július 26.

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

Védhetetlen

Matt Weston mindent megtenne
azért, hogy végre teljes értékű CIAügynök legyen. Ám előbb bizonyítania kell, így kerül egy poros kisvárosba, ahol a CIA egyik védett
házát kell őriznie. A ház egyetlen
lakója Tobin Frost, volt CIA-ügynök,
aki hadititkokat adott el. Nem csoda, hogy merényletet próbálnak
elkövetni ellenük, a kérdés már
csak az, hogy vajon az ügynökség,
vagy a terroristák zsoldosai támadták meg a házat?

Vaslady

A XX. század férfiak uralta világában nehéz érvényesülni. Ám volt
egy nő, akinek sikerült leküzdenie a
társadalmi és nemi diszkriminációt,
s bekerült a politkai elitbe: ő, vagyis
Margaret Thatcher, a brit monarchia első miniszterelnöknője. Már
gyerekkorától azért küzdött, hogy
kiemelkedjen abból az előítéletekkel teli társadalomból, amely belekényszeríti az alárendelt és jogok
nélküli nő szerepkörébe. Vasladyként végig is vitte, amit eltervezett.

Alain Ducasse éttermeivel összesen
19 Michelin-csillagot szerzett. Ezúttal a
húsételek világába vezeti be olvasóit, melyben megismerhetjük a francia konyha teljes repertoárját, a
klasszikus és eredeti recepteket, az alapanyagokat,
a sütés legfőbb módjait a hagyományos módszerektől a legújabbakig.

Olivia Lichtenstein: Mrs.
Zsivago megfőzi a férfiakat
ULPIUS HÁZ

Chloe Zsivago, a sikeres
pszichoterapeuta 43 éves, 17 éve
él harmonikus házasságban Greggel. Két kamasz
gyerekük és kiterjedt baráti társaságuk van. Valami
mégis hiányzik az életéből. Aztán megismerkedik
a romantikus férfival, Ivannal. Ebből vajon mi sül
ki? Szókimondó, szellemes, szexi regény, mely azt
feszegeti, hogyan tartsuk életben a szerelmet egy
hosszú házasság során.

JÁTÉK!

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
július 15-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse
Hidasi Judit: Áprilisi út című könyvét.
Előző számunk nyertese:
Nagy László, Szombathely.
Nyereménye: Garda-tó című könyve.

Garda-tó (Marco Polo)
CORVINA

Az útikönyvsorozat ezúttal a Garda-tó földrajzi adottságaival,
történelmével, kultúrájával, és
mindenekelőtt látnivalóival ismerteti meg az
olvasót. A kötet praktikus tanácsokkal, fontos
információkkal is ellátja az odautazó turistákat,
s rengeteg színes fotó kíséretében mutatja be
a terület legszebb arcát. Végezetül kisszótár és
10 oldalas útitérkép is segít a tájékozódásban.
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FEJtÖrŐ

LUFILOGIKA
Az alábbi meghatározások alapján állapítsd meg, melyik lufi
milyen színű lehet és ha mindegyikre rájöttél, színezd is be
őket!
Az ovális és a gömb alakú nem
piros, a nyuszis nem sárga.
A szív alakú se nem kék, se nem
zöld. A nyuszitól balra lévő lufi
nem sárga, nem zöld és a legalsó sem zöld!

KÜLÖNBSÉGVADÁSZAT
A két kép csak első pillantásra tűnik egyformának, ha jobban
szemügyre veszed, találsz köztük
jó pár eltérést. Mennyit is?
ÉLESÍTSD A SZEMED!
A négyzetcsoportok között
rejtőzik két olyan, amelyben
mind a négy ábra azonos.
Keresd meg őket!

Megfejtés: KÜLÖNBSÉGVADÁSZAT
Megfejtés: LUFILOGIKA: ovális = kék, nyuszis = zöld, szív alakú = piros, gömb alakú = sárga; ÉLESÍTSD A SZEMED: C-3 és D-1
A rejtvény megfejtését július 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése: MOL BRINGAPONT
- EGY ÚTON JÁRUNK. A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Bogos Lázárné, Mohács; Bene Sándor, Rétság; Bangó Barbara, Zalaegerszeg; Nagy Magdolna, Eger;
Ésik Balázs, Nyírtelek. Gratulálunk!
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HoroszKÓp

OROSZLÁN

VII. 23. – VIII. 23.

Ha megmagyarázhatatlan belső szorongás gyötri, akkor
az a legjobb, ha megkeresi ennek valós okát. Hiábavaló
olyasmitől tartani, ami talán sohasem következik be. Könynyen lehet, hogy csak elfáradt, vagy valakivel nem sikerült
megfelelően rendeznie a kapcsolatát. Ez a pár hét rendkívül alkalmas az önismeret elmélyítésére. Ha teheti, legyen
annyit egyedül, amennyit csak lehet.

SZŰZ

Tom Cruise
1962. 07. 03.

Eva Green
1980. 07. 05.

VIII. 24. – IX. 23.
A hónap elején jobban előtérbe kerülnek életében az élet
gyakorlatias dolgai. Mivel az állatöv egyik leggyakorlatiasabb embere, ez nem okoz gondot, de ha mégis megakad
valamiben, nyugodtan kérjen segítséget másoktól. Egy
kisebb, hivatalos ügy elintézése okozhat bosszúságot, de
próbálja meg a lehető legjobbat kihozni belőle.

MÉRLEG

IX. 24. – X. 22.

Harrison Ford
1942. 07. 13.

RÁK

Sok mindent másképp lát majd ezekben a napokban, mint
korábban. Megértőbb, toleránsabb lesz szeretteivel és
barátaival. Önnek különösen fontos, hogy emberi kapcsolataiban rend uralkodjon. Most úgy érzi, hogy ez megvan,
sőt, élete többi területét is a kezében tartja. Talán egyedül
az anyagiak okoznak kisebb bosszúságot, de mindent megtesz azért, hogy ezen is változtasson.

SKORPIÓ

VI. 22. – VII. 22.
Ez a hónap nem tartogat nagyobb eseményt, de most épp egy
ilyen nyugalmas időszakra van a legnagyobb szüksége. A hivatásában és a házimunkában fáradékonyabb lesz, kérjen nyugodtan segítséget családtagjaitól, és pihenjen kicsit többet.
Szeretteitől most sokkal több megértést és kedvességet kap,
de ön is ugyanezt sugározza kifelé. Hétvégeken többen keresik
majd a társaságát személyesen és telefonon is.

X. 23. – XI. 22.

Nem lesz sok munkája ebben az időszakban, ám úgy érzi,
hogy mások szeretnék beosztani a szabadidejét. Ez joggal
vált ki önből ingerültséget. Pénzügyei jól alakulnak, de családtagjai többet szeretnének költeni, mint amennyit megengedhetnek maguknak. Álljon bátran a sarkára! Különösen a
gyermekes Skorpió szülöttek legyenek határozottabbak!

NYILAS

Liptai Claudia
1973. 07. 15.

XI. 23. – XII. 22.
A Nyilasról azt tartja az asztrológia, hogy általában máshol
szeretne lenni, mint ahol épp van. Nos, ebben a pár hétben
ez különösen így lesz. Legszívesebben útra kelne, új dolgokat
próbálna ki. Szabadságvágya nagyobb lesz a szokottnál, ami
kisebb vitát is okozhat párkapcsolatában. Az lenne a legjobb
megoldás, ha legalább pár napra egyedül kelne útra, és csak
ezután terveznének egy nagyobb, közös programot.

BAK

HALAK

KOS

BIKA

I. 21. – II. 19.
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IV. 21. – V. 20.
Családtagjai úgy vélik, hogy valamiben változtatnia kellene, de
ön ezzel nem ért egyet. Szerencsére azonban ebből nem lesz
vita, sikerül megbeszélniük, nyitottabb lesz, és akár még meg
is fogadja a hasznos tanácsot. Nem árt, ha kicsit takarékoskodik, de július végén megengedhet magának egy-egy nagyobb
kiadást is. Utazásra, szabadságra is a hónap második fele lehet
alkalmasabb.

Ez a hónap csendes, nyugodt időszakot tartogat. Ha a korábbi hetekben nemet tudott mondani olyan programokra és
helyzetekre, amelyeket a „háta közepére kívánt”, akkor most
minden oka megvan, hogy jól érezze magát. Szabadidős
programként szívesebben választja a passzív pihenést, akár
több napot is relaxálással, olvasással, tévézéssel tölthet.

Az előző, kicsit fáradtabb időszak után ismét örömmel veti
magát a munkába. Ha valami nem egészen úgy sikerül,
ahogy eltervezte, akkor ezt most inkább tapasztalatszerzésnek éli meg, mintsem kudarcnak. A nyári terveknél nehezen
választ egy családi és egy baráti program között, ám valójában egyikről sem kell lemondania.

III. 21. – IV. 20.
Hatalmas lendület és önbizalom jellemzi ezt a hónapot. Úgy
érzi, hogy fizikai aktivitása nem csupán visszatért, hanem jócskán felül is múlja a korábbiakat. A hónap utolsó napjai különösen alkalmasak lesznek minden olyan régi terv megvalósításához, amelyhez korábban hiányzott a bátorsága vagy a
magabiztossága. Az életet most nagyszerű kihívásnak éli meg.

XII. 23. – I. 20.

VÍZÖNTŐ

II. 20. – III. 20.
Vegyes időszakot tartogat ez a hónap: hol vidámnak, elevennek
érzi magát, hol levertebbnek, fáradtabbnak. Környezete szemében akár hullámzónak is tűnhet a viselkedése, de szeretettel állnak ön mellett. A hónap közepén egy kisebb utazás jó irányba
lendíti hangulatát, főként, ha vízpartot választ.

IKREK

V. 21. – VI. 21.
A nyár közepe önnek legtöbbször egyet jelent az utazással. Szerencsére ez most sem lesz másként, legfeljebb az okozhat némi
vitát a családtagokkal, hogy hol töltsék az idei vakációt. Valószínűleg egy nyüzsgő, eleven, napsütötte hely lesz a legalkalmasabb. Ha semmiképp sincs módja hosszabb útra kelni, ossza be
úgy a szabadidejét, hogy legyen ideje élvezni a nyarat.

pÉlDaKÉp

M

 
A K
EGY GYERMEK
MOSOLYA TÖBBET
ÉR A VILÁG ÖSSZES

– TARTJA
A SZÓLÁS. EZÉRT

PÉNZÉNÉL

A FELBECSÜLHETETLEN
ÉRTÉKŰ KINCSÉRT DOLGOZIK

ADORJÁN K ATALIN ÉS
A MOSOLY ALAPÍTVÁNY
VALAMENNYI MUNKATÁRSA
NAP MINT NAP.

Adorján Katalin

Tíz éve dolgozik a Mosoly Alapítvány vezetőjeként. Céljuk, hogy a lelki rehabilitációval erősítsék az orvosi kezelést a súlyos
beteg gyermekek testi-lelki gyógyulása érdekében. Ma már csaknem kétezer
gyermeknek szerveznek Mosoly-terápiát, köztük – az Új Európa Alapítvány támogatásával – látássérült gyermekeknek
Debrecenben.
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Adorján Katalin a reklámszakmában építgette karrierjét, ám mindvégig úgy
érezte, valami hiányzik az életéből, értelmet szeretne adni
annak, amit csinál. Határozott céllal kereste tovább álmai
munkáját: beteg gyerekeken szeretett volna segíteni. Egy
napon, tíz évvel ezelőtt, rámosolygott a szerencse: „Találkoztam az egyik alapítóval, és azt mondtam neki: itt szeretnék
dolgozni! És így is lett, együtt építettük fel az alapítványt, és
dolgoztunk azért, hogy minél több gyermekkel tudjunk
foglalkozni.”
Az 1996-ban alapított Mosoly Alapítvány ekkor már javában
működött, azonban inkább pénzadományokkal segítette a
rászoruló apróságokat. Katalin és munkatársai kitartása,
elszántsága kellett ahhoz, hogy mára évente közel kétezer
szociálisan rászoruló, súlyos beteg gyermek arcára csaljanak mosolyt.
A titok kulcsa a lélekben rejtőzik: a betegség, a hosszú kórházi tartózkodás és a sok orvosi kezelés nem csak a kis testeket gyötri el, lélekben is megroppannak a súlyos kórral
diagnosztizált gyermekek. De hogy is lehet elérni, hogy felfelé görbüljön a szájacska, ha tulajdonosa ijedt, netán fájdalmakkal is küzd? Ebben segítenek a szakképzett terapeuták,
akik már a kórházi osztályokon megkezdik a lelki rehabili-

tálást – az alapítvány az ország számos kórházában jelen
van mese- és művészetterápiáival –, és várják a kórházból kikerült kis pácienseket a hosszú távú terápiás csoportokban. „A mese- és művészetterápiás módszer lehetővé
teszi a gyerekek számára, hogy reális énképet alakítsanak
ki, szerethetőnek és sikeresnek éljék meg magukat, felismerjék erőforrásaikat, belső segítőiket, amelyek segítségével meg tudnak küzdeni a kihívásokkal.” – hangzik a program lényege.
Időnként kivételes kihívásokkal is szembe találják magukat : „A MOL Gyermekgyógyító Program támogatásával
egy, látássérültek számára fenntartott debreceni iskolában
hoztunk létre terápiás csoportot, hiszen ott nagyon sok a
traumatizált diák, de az iskolának sajnos nem lenne pénze
a foglalkozásokra.” Ezenkívül, ha tehetik, életre szóló, boldog pillanatokat szereznek az élményprogramokon: jártak
már Disneylandben, simogattak nyomozókutyát, belestek a
Nemzeti Színház kulisszái mögé, idén pedig már ötödik alkalommal indulnak az Ultrabalaton futóversenyen, ahol egy
különleges váltóban futják körbe a magyar tengert.
A várt csoda nem marad el: a visszajelzések szerint nemcsak hamarabb gyógyulnak a lelkileg is kiegyensúlyozott
gyermekek, hanem ritkábban is esnek vissza a betegségbe!
Tomanicz Éva

