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Le a kalappal!
Ez a nyár a sportok nyara. Foci-Eb, nyári olimpia, közben
bajnoki mérkőzések, izgalmas futamok a túraautó-világbajnokságon... A sportrajongók számára igazi ajándék ez
a nyár.
Sok hazai sportolónk van, akik rendkívüli teljesítményükkel elérték, hogy kiutazhattak Londonba. Amikor Önök ezeket a sorokat olvassák, már pár napja zajlik a nyári olimpia,
amelynek küzdelmei augusztus 12-ig tartanak, és a bő két
hét alatt számos olyan sportolónak szurkolhatunk együtt,
akik a MOL támogatottjai.
Elsőként Szilágyi Áron kardvívónak, aki az olimpia előtti hetekben világkupa-győzelemmel hangolt, és még július végén lépett pástra Londonban. Egyéniben és párosban is elindultak a női tenisz küzdelmei, Babos Tímeával a
mezőnyben, és már szoríthatunk a MOL Tehetségtámogató
Program tíz fiatal sportolójának is.
A MOL gyémánt fokozatú partnere a Kajak-Kenu Szövetségnek és biztató, hogy az olimpia előtti Európa-bajnokságon 9 érmet (köztük 4 aranyat) szereztek a versenyzők!
Úgy hiszem, nagyon sokan vagyunk, akik kiemelten figyeljük a vízen száguldó magyar csapatot. Éremesélyesként
szállnak vízre a MOL egyéni támogatottjai Kozák Danuta,
Kovács Katalin és Vajda Attila is.
Sportversenyeken a legjobb személyesen részt venni, de
gyakran azonban csak a tévé előtt tudunk drukkolni.
A sportrajongók sokszor találkozhattak címlapszereplőnkkel, Petrovics-Mérei Andreával, aki a nyári londoni játékok
tévés háziasszonyaként mesél nekünk a felkészülés és a
közvetítések kulisszatitkairól.
Akik a sport mellett zenei élményre is vágynak, azoknak
bátran javasoljuk a 20. Sziget Fesztivált, ahol kipróbálhatják a MOL bringaPROGRAM szolgáltatásait, és augusztus
9-én egy jót tombolhatnak a Tankcsapda koncertjén.
Izgalmakban, programokban, különlegességekben tehát
augusztusban sem lesz hiány, és ha a tehetséget vagy a
sikert ünnepeljük, mondjuk együtt: Le a kalappal!
Kelenvölgyi Ágnes
Szponzoráció vezető
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autÓs-MOtOROs HÍREK

Családi prémiummodell a BMW-től A bajor
gyártó szeretné bővíteni a kínálatát, és már
meg is van a következő jelölt: egy családi prémiummodell a 6-os sorozatban. Az egyelőre Gran Touring fantázianevet viselő autó egy
luxuskombi lesz hatalmas csomagtérrel, és
akár az M6-os 560 lóerős V8-asát is megkaphatja. Ha a vezetőség rábólint, 2014-ben kerülhet a modell a piacra.

Fiat 500 kéthengeres motorral A Fiat tesz
egy lépést visszafelé, ami persze nem azt jelenti, hogy rosszabb autót csinálnak Torinóban.
Elkészült a TwinAir motor legkisebb, 900 köbcentis, 65 lóerős, kéthengeres változata, amivel
az 500-as már majdnem olyan lesz, amilyennek
60 éve kitalálták. A kis motor 4 litert fogyaszt,
és csak 96 gr/km a károsanyag-kibocsátása.

Elektromos gépre vált a Szörny

Nobuhiro Tadzsima, a méltán legendás „hegymászó” verseny, a Colorado állambeli Pikes Peak hatszoros bajnoka és csúcstartója idén először egy elektromos hajtású autóval próbálja megvédeni a címét. A szakmában csak
Szörnynek (Monster) nevezett japán menő tavaly elsőként törte át a lélektani 10 perces határt, amelyre idén
valószínűleg nem lesz módja, de a Suzuki-alapokra épített elektromos autó biztos, hogy szerez majd egy-két
meglepetést. A coloradói erdőtüzek miatt július 8-ról augusztus 10–12-re halasztott versenyen egy másik legenda is rajthoz áll: Walter Röhrl ralibajnok egy Audi quattro S1 gázpedálját nyomja majd.

Túrázgatni angol módra

Visszatér a Honda a Dakarra
1981 és 1989 között a Honda öt elsőséget ünnepelhetett a még hagyományos útvonalon zajló Párizs–
Dakar terepraliversenyen. A Honda azonban idővel
kiszállt a sorozatból, amely azóta Dakar néven már
átköltözött Dél-Amerikába – most azonban a japánok
visszatérnek, és a 2013-as kalandnak már egy gyári
csapattal vágnak neki. Versenyzőik alatt a CFR450X
modell alapjaira épített gép dohog majd, és mindenki
őszintén reméli (legalábbis a Hondánál), hogy sikerül
megtörniük a KTM évek óta tartó egyeduralmát.

Új rekord a Nürburgringen A híres-hírhedt németországi versenypálya, jóformán
csak tesztelésre használt eredeti vonalvezetése, a 20,8 kilométer hosszú Nordschleife a
sportautógyártók egyik Mekkája: itt lehet megmutatni, milyen gyors a gép. Az ősszel bemutatni tervezett Audi R8 e-tron például 8:09.099
perc alatt száguldott körbe, majd egy perccel
megdöntve az eddigi széria elektromos autó
rekordot.

Önjáró kerék a Michelintől Az Active Wheel
nevet viselő abroncsba a motor, a futómű és
a fék is be van építve, azaz aki autót akar egy
(illetve négy) ilyen kerék fölé emelni, annak
csak a kormányzást és az energiatárolást kell
megoldania. Egy kerékben egy 41 lóerős villanymotor dolgozik, azaz két ilyen szerkezet vígan
mozgat egy középkategóriás járművet.
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Ősztől lesz kapható a Triumph vadonatúj túramotorja, a Trophy, amelyet jobban felszerelt SE változatban is kínálnak majd. Az 1215 köbcentis,
háromhengeres erőforrás 134 lóerőt ad
le, a legnagyobb nyomatéka pedig
120 Nm (6450-es fordulatnál). A gázmarkolat ún. ride by wire rendszerű, azaz nem
egy hagyományos bovdent kell húzni, hanem
csak elektronikus parancsot adunk a vezérlésnek,
ha gyorsítani szeretnénk. Itt fut össze egyébként a
tempomat, az állítható szélvédő (16,4 centiméteres intervallumban) és a futómű, valamint az ABS és
a Bluetooth elektronikája is.
Az ülés is állítható: 800 vagy
820 mm-es magasság választható. A középállvány, a zárható rekesz és a 12 voltos aljzat
A Renault új képeket mutatott az új Clio 4 modellről, és a technikai részmind szériatartozék. Az SE válletekkel sem fukarkodott. A külsőre is igen jól kitalált autó (agresszív orr,
tozathoz navigációs rendszer
dinamikus tető- és övvonal, jól eltalált fényszórók és mértéktartó sárháés audioegység is jár.
nyó-szélesítések) igazi titkai azonban a motorháztető alatt és az utastérben vannak. Az értékesítés kezdetekor a meghajtásról két 90 lóerős turbómotor gondoskodik: az egyik 900 cm3-es benzines, a másik 1,5 literes
dízel. A kisebbik átlagfogyasztása 4,3 l/100 km, a nagyobbiké 3,2 liter.
Jövőre érkezik az 1,2 literes, 120 LE-s TCe turbómotor is. Az utastér slágere az R-Link rendszer a maga 7 hüvelykes kijelzőjével, testre szabható és az R-Link
Store-ból igény szerint bővíthető navigációs és információs
tudásával.

Nagyon menő az új Clio

CÍMLaPsztORI

Petrovics-Mérei Andrea
A sportos családból (édesapja atlétikai szövetségi kapitány
volt, édesanyja szintén atletizált) származó Petrovics-Mérei
Andrea testnevelőtanár akart lenni, ám a főiskolás évek alatt
egy hirdetés láttán jelentkezett egy médiaiskolába. 1996-ban
került a Magyar Televízióhoz, ahol egy évet töltött. A kereskedelmi tévék megalakulásakor az RTL Klubhoz szegődött, ott
tíz évig dolgozott. Az első hat esztendő szólt a sportról, ám
másként, mint az MTV-ben, és Andreának tetszett az is, hogy
szórakoztatóan kellett „eladni” a sportot. Ám mivel a csatornánál idővel egyre kevesebb szerephez jutott a sport, kapóra
jött, hogy ismét lehetősége adódott arra: újra a Magyar Televíziónál dolgozzon. 2007 májusától láthatjuk ismét képernyőn
a közmédia csatornáin, és mára már a Telesport meghatározó arcává vált.
Fotó: Sárosi Zoltán, smink: Ipacs Szilvia, fodrász: Galló Krisztina,
stylist: Oláh Lilla.
Köszönet: Marks and Spencer, Salamander, Swarovski, Sony,
Puskás Ferenc Stadion
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Nagy
levegő és gyerünk!

Petrovics-Mérei Andrea

NEM IS VOLT OLYAN RÉG, AMIKOR EGY NŐI RIPORTERT CSAK AKKOR VETTEK KOMOLYAN, HA
MŰKORCSOLYÁRÓL, TORNÁRÓL VAGY ÉPPEN RITMIKUS GIMNASZTIKÁRÓL BESZÉLT. MÁRA EZ A HELYZET
VÁLTOZOTT – PETROVICS-MÉREI ANDREA, A KÖZMÉDIA MŰSORVEZETŐJE PEDIG IRÁNYT MUTATOTT, ÉS
IGAZOLTA: A NŐK IS MEGÁLLJÁK A HELYÜKET EBBEN A KORÁBBAN KIZÁRÓLAG A FÉRFIAK PRIVILÉGIUMÁNAK
SZÁMÍTÓ SZAKMÁBAN. ANDREA A LONDONI OLIMPIÁN, A KIHELYEZETT STÚDIÓBAN IS FŐSZEREPHEZ JUT.

CÍMLaPsztORI
Fogta magát, és bekopogtatott a Telesport szerkesztőségéhez. Volt mögötte egy gyakorlati év, hiszen elvégezte a Komlósi Oktatási Stúdiót, valamint néhány
biztató mondat („Azt mondták, még akár lehet is belőlem valaki ebben a szakmában!”), s volt benne egy
nagy adag bátorság is, hogy ismeretlenül bejelentkezett az akkori főszerkesztőhöz, Knézy Jenőhöz.

Egyszerűnek tűnik – kívülről
„A kezdet mégsem volt azért az” – meséli Andrea.
– „Aki akkoriban odakerült a csapathoz, már annak
is örülhetett, hogy egyáltalán levegőt vehet abban a
szerkesztőségben. Figyelni kellett és tanulni, ellesni a
fortélyokat a nagy nevektől. Már aki hagyta ezt…”
1996-ot írtunk akkor, vagyis szintén az olimpia évében jártunk – akárcsak most. Akkor a sportszerkesztőség egy része Atlantába utazott, most Londonba, a
csapatban pedig ott van Petrovics-Mérei Andrea is.
Aki nemcsak hogy tagja, hanem mára az arca lett a
Telesportnak.
„Valahogy mindig jöttek a feladatok. Szépen sorban,
aztán egyszer csak így alakult minden. Nagyon boldog
vagyok, hogy így történt” – ismeri el.

Nem ijesztik meg
a nagy feladatok sem

„A Z OLIMPIÁN IS BIZTOSAN

LESZNEK VÁRATLAN HELYZETEK,
DE AZOKAT MEG KELL TUDNI
OLDANI.”
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A Telesportnál egy országos atlétikai bajnokság közvetítésével kezdte, viszonylag hamar, majd jött
a sportág világbajnoksága. Beszélgetős műsorról, stúdiós szereplésről – a rövid hírek felolvasását kivéve – eleinte még csak nem is álmodhatott.
Egy év elteltével aztán Andrea váltott is: megalakultak a kereskedelmi televíziók, és az RTL Klubhoz
szerződött. Ám tíz évvel később már ismét a Magyar
Televízióban dolgozott, és újra megtalálták a feladatok. Több és több, egyre több: például ez év elején
szóltak neki, hogy már a Formula–1-es közvetítéseknél is számítanak rá. „Hát akkor vettem egy nagy levegőt” – nevet fel Andi. – „De korábban is követtem a
sportágat, nagyjából képben voltam, és ez megnyugtatott. Ám azt is tudtam, mindez nem elég, és azt is,
hogy a Formula–1 másfajta felkészülést igényel.”
Na, igen, a felkészülés. Andrea soha, egyetlen alkalommal sem ül be úgy a stúdióban lévő székbe, hogy
ne készült volna fel alaposan az adott műsorra. Kerüli a rutint, és nem is akar eljutni odáig, hogy rutinból oldjon meg egy-egy feladatot. A felkészültség, a
meglévő tudás, a műsorvezetői tapasztalatok ellenére persze becsúsznak néha hibák. „Előfordul, hogy
amint kimondok valamit, már tudom, hogy hibáztam.
Ez, persze, csak még inkább arra sarkall, hogy legyek
alaposabb, hogy készüljek még többet. Rosszul is
viselem, ha hibázom” – vallja be.
Hogy minél kevesebb ilyen hiba legyen, Andrea éjszakánként készül az épp aktuális beszélgetésre, versenyre. Éjszakánként – hiszen öt gyermek mellett
máskor ezt nem is igen tudná megoldani.
„A férjem (Petrovics Mátyás – a szerk.) is és én is két
gyermeket hoztunk a házasságunkba, és van egy
tizenöt hónapos kicsink is, így aztán én bizony éjjel
készülök. Néha elfáradok ebben az egészben, olykor
még hisztizni is képes vagyok, ilyenkor Matyinak kell

CÍMLaPsztORI

„VALAHOGY MINDIG

JÖTTEK A FELADATOK.
SZÉPEN SORBAN,
AZTÁN EGYSZER
CSAK ÍGY
ALAKULT MINDEN.”
türelmesebbnek lennie, de természetesen máskor
meg nekem kell nyugodtnak maradnom” – mondja.

Mit keres egy nő a labdarúgásban?
A munka szempontjából az idei év különösen nehéz
volt, hiszen egymást követték a nagy események –
májusban, a debreceni úszó-Európa-bajnokságon az
uszoda büféjében a műsorvezető férje, a női vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya etette kisfiukat, míg Andrea a kihelyezett stúdióban látott vendégül egy másik kapitányt – Kiss Lászlót, az úszók
vezérét.
„Én ilyenkor mindig nyugodt vagyok, hiszen tudom,
jó kezekben van a gyermekünk. De ugyanez a helyzet akkor is, amikor esténként dolgozni indulok, és
Matyinak öt gyerekre kell vigyáznia” – állítja magabiztosan, majd egy pillanatra elbizonytalanodik a felvetésem kapcsán. – „Te, Matyi, szoktál lázadni, amikor itthon maradsz a gyerekekkel? Na, ugye, hogy nem?!”
Kereknek és teljesnek tűnik az élete, a 16 évvel
ezelőtti kopogtatást pedig soha, egyetlen pillanatra
sem bánta meg. Még akkor sem, amikor sokan megkérdőjelezték az alkalmasságát. A férfiak, persze. És
a labdarúgó-mérkőzések miatt, persze. Érték intrikák,
froclizások, beszólások is – „Voltak, akik azt mondták, igazán bosszantó, hogy egy nő is érthet a focihoz” –, ám mára úgy tűnik, elcsitultak ezek a hangok.
Nem véletlenül, hiszen Andi még a donyecki vihart is
levezényelte, amikor az időjárás miatt félbeszakadt az
Európa-bajnokságon a mérkőzés, és senki sem tudta,
mikor folytatódhat újra a játék. Adás volt, beszélni és

beszéltetni kellett előre nem látható ideig.
Hasonló meglepetésekre persze a londoni olimpián
is számíthat majd, hiszen a – nagyságrendjét tekintve kisebb – úszó-Eb-n is előfordult, hogy a negyven
másodperces felvezető alatt ötször változott meg,
hogyan is kell majd indítania a műsort. „Ebben a
szakmában ez az egyik legnehezebb feladat. Hirtelen
kell reagálni az éles váltásokra” – mondja.
– „Az olimpián is biztosan lesznek váratlan helyzetek, de azokat meg kell tudni oldani. A játékokra nem
lehet néhány hét alatt felkészülni, ott biztos tudásra
van szükség. Emellett már jó ideje figyeljük az olimpikonokat, a velük kapcsolatos híreket, hogy Londonban ne hibázzunk.”

Nem csak a belső, a külső is számít
Fontos tehát, hogy minden a helyén legyen belül.
A fejben. Na, de mi a helyzet a megjelenéssel?
„Július első napjai arról szóltak, hogy két szakemberrel végigrohantuk Budapestet, hogy összeszedjük azokat a ruhákat, amelyekből majd Londonban
válogathatok. Beleszólhatok a dolgokba, hiszen kiválaszthatom, mit veszek fel. Nem hiszem, hogy nehéz
eset vagyok, de már előfordult, hogy valamire nemet
mondtam. És olyan is, hogy egy ruha olyannyira megtetszett, hogy már az otthoni ruhatáram részét képezi” – kacsint egyet. A korlátok nem zavarják, már
csak azért sem, mert nem érzi, hogy azok közé lenne
szorítva. Még akkor sem, ha hirtelen elhatározásból
nem festetheti például feketére a haját. Hamarjában
ugyan nem dönthet, ám jelezheti, hogy változtatni

szeretne. „Minden megbeszélés kérdése” – mondja.
Akárcsak otthon.
Az öt gyermek nevelése, iskolába, edzésre hordása
már-már logisztikai feladatnak bizonyul. „Tudatos döntés volt a részünkről, hogy a gyerekek sportoljanak.
A nagyobbik lányom maga választotta a műugrást,
ma már versenyszerűen műveli, ahogyan a két fiú is
az úszást. A kisebbik lányom vízilabdázni szeretne,
de ahhoz még kicsi, így egyelőre ő is úszik. Apukám
pedig, aki az atléták szövetségi kapitánya volt húsz
évig, szomorú arccal nézi mindezt… Igen, tudom, hogy
a legkisebb esetében még van egy esélye, hogy legalább ő az atlétikát választja, ám ez csak elvi lehetőség, hiszen a kisfiunk is az uszodában fog felnőni.”
Az öt gyermek, a sok munka, a még ma is inkább férfiasnak számító szakmában nőként való helytállás,
bizonyítás ellenére is Petrovics-Mérei Andrea hétköznapi életet élhet. Kerek és teljes életet – „És én
ebben az életben nagyon jól is érzem magam!”.
Egyetlen dologban azonban szinte biztosan különbözik Andrea a többi hölgytől.
„Ahol én vagyok, ott biztos nem lehet egy mérkőzés szünetében átkapcsolni egy másik csatornára!
Viccel? Az a műsor sava-borsa, naná, hogy kíváncsi
vagyok minden stúdióbeszélgetésre” – mosolyog.
Andrea egyetlen alkalmat sem szalaszt el, ha tanulhat, ha képezheti magát. Ettől hiteles a képernyőn. És
a férfiak többsége minden bizonnyal ezért is hagyott
fel mára azzal, hogy megkérdőjelezze a hozzáértését.
A labdarúgáshoz és minden máshoz egyaránt.
Kovács Erika
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MOL-HÍREK

Olimpiai lázban

Sikeresen zárult a Zágrábban megrendezett kajak-kenu Európa-bajnokság. A MOL gyémánt
fokozatú támogatását élvező kajak-kenu szövetség sportolói négy arany-, két ezüst- és három
bronzéremmel a második helyen zártak az éremtáblázaton. Douchev-Janics Natasa két aranyéremmel térhetett haza: K2-500 méteren Kovács Katalinnal párosban, míg K1-200 méteren egyéniben is elsőként ért a célba. Európa-bajnok lett K2-1000 méteren a Dombi Rudolf,
Kökény Roland páros, valamint 5000 méteren Csay Renáta is. A további olimpiai számok
közül K1-500 méteren Kozák Danuta második, míg K4-500 méteren a Szabó Gabriella, Kozák
Danuta, Kovács Katalin, Fazekas Krisztina kvartett a harmadik lett.
A MOL egyéni támogatását élvező Vajda Attila a sikeres olimpiai szereplés érdekében kihagyta az Európa-bajnokságot. Az olimpián augusztus 6–11. között szoríthatunk a kajak-kenu csapat tagjainak.
A MOL és az általa támogatott olimpikonok közül Szilágyi Áron kardozó lapzártánk után, de
megjelenésünk előtt, július 29-én pástra lépett. Babos Tímea – Szávay Ágnessel párosban –
július 28-tól kezdte meg versenyzését, a női egyéni döntőjét augusztus 4-én, a páros döntőjét
augusztus 5-én rendezik.
Az Új Európa Alapítvány támogatottjai a következő időpontokban versenyeznek:
Biczó Bence, úszás: július 30–31.
Bohus Richárd, úszás: július 29–30.
Sztankovics Anna, úszás: augusztus 3–4.
Gondos Flóra, műugrás: augusztus 3–5.
Deák Nagy Marcell, atlétika: augusztus 4–6.
Márton Anita, atlétika: augusztus 6.
Baji Balázs, atlétika: augusztus 7–8.
Dudás Miklós, kajak-kenu: augusztus 10–11.
Tóth Adrienn, öttusa: augusztus 12.
Csonka András, para-asztalitenisz:
augusztus 30. – szeptember 3.

Budapesten az Erzsébet téri Akvárium klubnál megnyílt a MOL
bringaKÚT, ahol októberig minden nap 12–24 óráig ingyenes
szervizt és tanácsadást nyújtanak a kerékpárosok számára.
A bringaKÚT és bringaPONT-ok mellett idén nyáron ismét találkozhatunk a MOL bringaMENTŐ-vel, amely a Tihany melletti
kerékpárúton, minden hétvégén 9-12 és 12-20 óra között nyújt
ingyenes frissítőt és szakszerű segítséget a kerékpárosoknak
augusztus 26-ig.

A Vidi nyerte a Szuperkupát
2011-hez hasonlóan ismét a Videoton FC nyerte a Szuperkupát. Az 1992 óta megrendezett döntőt az előző évi
magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes vívja, ám mivel mind a két cím a DVSC-TEVA csapatáé lett, így a bajnoki ezüstérmes, egyben címvédő Videoton lett a debreceniek ellenfele. A finálé a rendes játékidőben 1–1-es döntetlent hozott, a tizenegyesrúgásokban azonban a fehérváriak céloztak jobban, és 5–3-ra megnyerték a büntetőpárbajt. A Vidi ezzel sorozatban másodszor nyerte meg a Szuperkupát, és bizakodva várta a nemzetközi
kupaszereplést (a csapat a pozsonyi Slovan ellen kezdte meg Európa Liga-szereplését, az első mérkőzés 1-1-es
végeredményt hozott, a visszavágóra lapzártánk után, július 26-án került sor) és a bajnoki idényt.
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MOL bringaKÚT
és bringaMENTŐ

Motoros Angyalok

A MOL 2010-ben indította útjára a Motoros Angyalokat, akik minden fontosabb eseményen szerszámkészlettel, kenőanyagokkal és tanácsokkal látják el a
motorosokat. A Motoros Angyalok idén nyáron is folytatják útjukat, az alábbi helyszíneken és időpontokban:
08. 04., 09. 01., 10. 06: Citadella Motoros
Találkozó, Budapest
08. 11.: Tokaji Motoros Találkozó, Tokaj
08. 18.: Nemzetközi Motoros Találkozó,
Bátonyterenye
08. 25.: XXI. Motoros
Találkozó, Szelidi-tó
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MOL-HÍREK

jó tanács, mielőtt útnak indulunk

1.) Ellenőrizzük a gumikat és a pótkerekeket!
Mielőtt útnak indulnánk, elsőként a kerekek állapotát ellenőrizzük le: mennyire kopottak és mekkora a nyomás bennük. Mivel a nyomás szintje az időjárás függvényében változik, nagyon fontos,
hogy a megfelelő szintre legyen beállítva.
2.) Plusz egy flakonnal!
A hosszabb utak előtt, vagy 2000 kilométerenként elengedhetetlen a
motorolajszint ellenőrzése. A váratlan helyzetek elkerülése érdekében
mindig legyen a csomagtartóban biztosítékként egy, a gyártó előírásának megfelelő motorolaj, így nem okoz bonyodalmat, ha külföldön, ismeretlen terepen villan fel a motorolajszint-jelző lámpa.

3.) Megfelelő folyadékszintek
Utazás előtt ellenőrizzük a hűtőés a szélvédőmosó folyadék
szintjét. Szükség esetén pótoljuk őket, előbbiből a járműgyártó
által ajánlott, jó minőségű típust
válasszuk, utóbbiból pedig olyat,
ami kiválóan oldja a szennyeződéseket, nem okoz fénytörést, és
nem tartalmaz metanolt, amely
károsíthatja az autó fényezését.

4.) Hűsítő utastér
Ügyeljünk arra, hogy megfelelő hőmérsékletet teremtsünk az
utazáshoz. Nézessük át az
autó klímáját, és ha szükséges, cseréljük ki a pollenszűrőt, de a motor légszűrőjéről
se feledkezzünk meg.

5.) Készüljünk fel!
Megfelelő és rendszeres karbantartás mellett is
megeshet, hogy lerobban az autónk, ezért erre az
eshetőségre állítsunk össze egy csomagot. Ennek
tartalma – az elakadásjelző háromszög és fényviszszaverő mellények mellett – takaró, elemlámpa, egy
részletes térkép és az autó szervizkönyve legyen.

Fényforrás minden helyzetre
Ha összeállítanánk egy túlélőcsomagot, az elemlámpa biztosan
az egyik legfontosabb helyen szerepelne a listán. Bármikor
kerülhetünk ugyanis olyan szituációba, amikor szükségünk lehet
egy kis pluszvilágításra: ha lerobbant az autónk az éjszaka kellős
közepén, vagy kiment a biztosíték a házban. De nélkülözhetetlen
kempingezéskor is, amikor a természetben, messze az elektromosságtól
még a zokninkat sem találnánk a vaksötétben. Gondoljunk bele, hogy egy éjszakai
túrán milyen hasznos lehet egy fejlámpa, amellyel még a kapaszkodás sem jelent gondot! A „Vigyen fényt az
éjszakába a MOL-lal” akció keretében most bárki akár 50% kedvezménnyel juthat hozzá a kiváló minőségű
VARTA termékekhez. A palettán tizennégy tétel kapott helyet, melyek közt többféle elemlámpatípust és
kiegészítőket is találunk. A sátorozáshoz és nagy területek bevilágításához a kétféle méretű
kempinglámpa egyikét, a környezetbarátoknak pedig a napelemmel és dinamóval működő
darabokat ajánljuk. A hölgyeknek a trendi Lipstick Light-ra, az extrém megoldásokat
keresőknek pedig az Indestructible technológiával ellátott termékekre érdemes a matricákat
gyűjteniük, melyek különleges kialakításuknak köszönhetően,
cseppállóságuk (IPX4 besorolás) mellett még azt is
túlélik, ha 9 m-ről leejtik őket. Túrázáshoz,
autószereléshez és minden olyan helyzethez,
ahol szükség lehet a kezünkre, a fejlámpa a
legideálisabb. A folyamatos energiáról pedig
a VARTA Energy alkálielemek és a 15 perces
ultragyors akkumulátortöltő gondoskodik.

A matricák beváltására július 23-tól november 4-ig,
vagy az árukészlet erejéig van lehetőség.

utazás

Nationalpark Hohe Tauern

utazás

autós
túra

Vadregényes
Ausztria

Ha Ausztriáról esik szó, először mindenkinek az Alpok
csodás sípályái jutnak eszébe, pedig az Európa szívében
elhelyezkedő ország nem csak télen számít érdekes úti célnak.

Zell am See
A természet ajándékai mellett Ausztria sokat kínál
kulturális szempontból is, minderre pedig nagyon
jó példa Graz, az ország kilenc tartománya közül a
második legnagyobb, Stájerország székhelye.
A Mura folyó két partján fekvő település ezért kitűnő kiindulópont egy néhány napos, vagy akár több
mint egyhetes autós túrához. Ha Magyarország felől
érkezünk, akkor a legjobb Szentgotthárdnál átlépni a határt, majd előbb az E66-os országúton, utána
pedig az A2-es autópályán érhetjük el Ausztria második legnagyobb városát. A város feltérképezését a
legjobb a Schlossberggel kezdeni, a központi fekvésű
dombra Európa legmeredekebb siklójával juthatunk
fel, visszafelé tartva pedig körbenézhetünk a barokk
hangulatot árasztó óvárosban. Ha több napunk is
van, vessük be magunkat a várost körülölelő dom-

Graz

Az autós túralehetőségeket bemutató sorozatunk újabb részében
a vadregényes osztrák tartományok játsszák a főszerepet.
bok és hegyek közé, akár kisvasúttal, akár biciklivel.
A vasút különböző állomásain számos helyi specialitás közül választhatunk, a Stainz környéki jellegzetes
borok, a vidék gyógyfüvei, a halastavakból kikerülő
pisztrángok egytől egyig gasztronómiai ínyencségek.
Az A2-es autópályán továbbhaladva a következő állomásunk a szlovén–olasz–osztrák hármashatárnál,
a Dráva partján található Villach. Karintia tartomány
második legnépesebb települését leginkább mediterrán éghajlata és lakosainak már-már déli temperamentuma teszi vonzóvá. Ha pedig belefáradtunk a
sétálgatásba az óváros ódon utcáin, a település szélén lévő Villach Warmbadban, a római kor óta fennálló gyógyfürdőben pihenhetünk meg.
Még nagyobb kényeztetést tud nyújtani az észak-nyugatra fekvő kisvároska, Lienz, amelybe előbb az A10-

Lienz
es autópályán, majd az E66-os országúton haladva
juthatunk el. Az évente több mint 2000 napsütéses
órával büszkélkedő, 750 éves, mégis modern, pezs-

utazás

gő életű kisváros már Tirol tartományban található.
A történelmi városközponttól mindössze néhány percre várja a vendégeket Kelet-Tirol első ötcsillagos szállodája, a varázslatos hangulatú Grandhotel Lienz.
A több mint 1400 négyzetméteres spa és wellnessrészleget a legmodernebb orvosi berendezésekkel
szerelték fel, a hotel romantikus kertje pedig Ausztria
egyetlen gleccserfolyója, az Isel partján fekszik.
Lienz egyik vonzerejét az ország legnagyobb nemze-

Lienz
ti parkja, a Hohe Tauern közelsége adja, így a túra is
ide vezet tovább – észak felé haladva a célállomás az
Európa-hírű Gastein-völgy egyik gyöngyszeme, Bad
Gastein. Már maga az idevezető út is lélegzetelállító szépségű, a tengerszint felett mintegy 1000 méter
magasan fekvő városkában pedig kristálytiszta a
levegő, nem hiába volt a császári család üdülőhelye. A hely arculatát a gasteini vízesés és a köré épült
Habsburg-korabeli épületegyüttes határozza meg, de

Bad-Gastein

a másik nagy vonzerő itt is a gyógyvíz és
természetesen az élményfürdő.
Salzburg tartományban észak felé autózva
érjük el az újabb turistaparadicsomot. Zell
am See Ausztria egyik legszebb helye és az
ország egyik legjelentősebb télisportközpontja. A Schmitten-csúcs tövében, a Zeller-tó partján lévő település a többi évszakban is változatos programokkal várja az
ideérkezőket: az aktív pihenés szerelmesei többek között a hegymászás, a túrázás,
a lovaglás vagy a gleccsertavi búvárkodás
közül választhatnak.

A természet ölét elhagyva az Alpok északi peremén
található kultúrközpont, az UNESCO-világörökséggé nyilvánított Salzburg a következő cél, melyet az
A10-es autópályán közelíthetünk meg. Az óvárosban
sétálva kézzel tapintható a múlt: egymást érik a paloták, a látogatókra az udvari élet, a katolikus egyház
és a Mozart-emlékek kavalkádja zúdul. Nem véletlen,
hogy a települést gyakran Mozartstadtnak is nevezik,
hiszen a zseniális zeneszerző itt született és itt töltötte rövid életének több mint a felét. Így aztán Salzburg
a zenei fesztiválok városa is – akármikor is érkezzünk ide, biztos, hogy valamilyen kiemelkedő kulturális eseménybe botlunk.
Levezetésképpen túránk utolsó állomása a mintegy
50 kilométerre, keletre fekvő Bad Ischl, egy újabb történelmi fürdőhely. Ferenc József császár kedvelt üdülőhelye egyben a művész elit találkahelye is volt, például Lehár Ferenc, Brahms, Strauss és Bruckner is
szívesen alkotott itt.

Bad Ischl
Salzburg

Ausztriában az euró a hivatalos fizetőeszköz.
Az autópályákon és gyorsforgalmi utakon matricás rendszer van használatban, és fontos tudnivaló, hogy a matricát kötelező a szélvédőre ragasztani. Személyautókra 10 napra, 2 hónapra vagy
egy évre érvényes matricát lehet vásárolni.
Ausztriában a MOL Gold Kártya 10 kiemelt Rothkúton, valamint 24 MOL-töltőállomáson használható. Utóbbiaknál lehetőség van osztrák autópálya matrica megvásárlására is.
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ÉNtÉRKÉP

Jó

nyaralást!

HOGYAN PIHENJÜNK EGY HÉT ALATT?

CSAK EGY HÉT SZABADSÁGRA JUT IDŐNK NYÁRON? SEMMI OK A PÁNIKRA,
HISZEN HA KELLŐKÉPPEN FELKÉSZÜLÜNK AZ ÜDÜLÉSRE, EGY KIS SZERENCSÉVEL
PERSZE, AKÁR HÉT NAP ALATT IS ÚJJÁSZÜLETHETÜNK!

Mielőtt útra kelnénk, üljünk le, és írjuk össze egy
cetlire, hogy mire lesz szükségünk a nyaralás alatt.
Ha a kötelező holmik már a bőröndben vannak,
jöhet a szórakozás!

Sportos kikapcsolódás
Nyaraláskor talán az a legfontosabb, hogy megpróbáljunk minél jobban kiszakadni a megszokottból!
Általában minden reggel kávéval kezdődik a nap?
Itt az idő, hogy kipróbáljuk a zöld teát, ami nemcsak felébreszt, de zsírégető hatása is csodákra
képes. Reggelente próbáljunk meg időben felkelni,
hiszen ha az egész délelőttöt átalusszuk, teljesen
felborul a biológiai ritmusunk, amitől aztán csak
fáradtabban telnek a napok. Egy délelőtti kocogás,
séta vagy esetleg jóga hihetetlen nagy energiát ad,
amit aztán lelkiismeret-furdalás nélkül pecsételhetünk meg egy finom ebéddel – bátran kóstoljuk
meg a helyi specialitásokat! A napfény, a tengeri
szél, a táj varázsa és az új ízek maradandó nyomot,
kellemes érzéseket hagynak bennünk. A legtöbb
szálloda – belföldön és külföl-
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dön egyaránt – naponta többször kínál vendégeinek különböző animációs programokat. Jelentkezhetünk reggeli tornára vagy vízi aerobikra, de ha
még aktívabban töltenénk az üdülést, akkor csoportos kerékpártúrára és búvárkodásra is befizethetünk. (Ilyenkor is figyeljünk oda a megfelelő folyadékbevitelre, amely ellenállóbbá tesz a fáradsággal
és a napszúrással szemben.) Ha mégsem vágyunk
társaságra, akkor egy bérelt biciklivel fedezzük fel
a környék látványosságait. Erre bőven elég egy,
maximum két napot szánni, mert ha többre tervezzük, akkor tényleg nem marad idő a pihenésre.
Semmi gond, ha nem tudunk minden látnivalót felfedezni, az a lényeg, hogy a legfontosabbakat élőben is megcsodálhassuk. És természetesen, ha
már vízközelben vagyunk, ússzunk! Élvezzük ki a
hűsítő habokat, mozgassuk át a gerincoszlopunkat
és az izmainkat – különösen, ha egyébként otthon
egész nap a számítógép mellett gubbasztunk. Idegen kulturális közegbe kerülve (de belföldi utazásaink során is) érdemes egy napra „meglógni” a hivatalos turistaprogramok elől, és önmagunkat helyi

lakosnak álcázva belevegyülni a város forgatagába
vagy a vidék hangulatába. Ezek lehetnek a nyaralás legjobb pillanatai! Megérezhetjük, milyenek az
adott térség lakosai civilben, amikor nem akarnak
hasznot húzni a turistákból, és az ilyen alkalmakkor
lehet kultúrákon átívelő, hosszú időre szóló barátságokat kötni.

Élmények kavalkádja
A gyermekes családoknak érdemes olyan helyet
választaniuk, ahol célzottan készülnek a csemetékre. Sok szállodában van már gyerekmegőrző, amelyekben kifejezetten a kicsik szórakoztatása a cél.
Így a szülő és a gyerek is jól érzi magát: míg egyikük
napozik, addig a másik örömmel veti bele magát a
víziprogramokba. És végül egy jó tanács: ne töltsük
az időt speciális és drága szuvenírek felkutatásával barátaink számára, ezek jó része úgyis csak számunkra idézi fel a nyaralás emlékét. Sokkal érdemesebb minden élményt magunkba szívni, hogy aztán
hazatérve örömmel és persze kipihenten mesélhessünk barátainknak a vakáció eseményeiről.

LENDÜLEtBEN

Bringázás:

váljék
egészségünkre!

A BRINGÁZÁS NEMCSAK A KÖRNYEZETVÉDELEM
SZEMPONTJÁBÓL HASZNOS, HANEM SAJÁT EGÉSZSÉGÜNKNEK
IS JÓT TESZ. ÉGETJÜK A KALÓRIÁKAT, ERŐSÍTJÜK IZMAINKAT
ÉS ÉPÍTJÜK AZ ÁLLÓKÉPESSÉGÜNKET. ÖSSZEFOGLALTUK ,
MILYEN REKREÁCIÓS ÉRVEK SZÓLNAK A KERÉKPÁROZÁS
MELLETT, S MIRE KELL FIGYELNÜNK!

1.) A bringázás a sportolás egyik legegyszerűbb módja
Legyen tél vagy nyár, lakjunk vidéken vagy városban, bringázásra mindig és mindenhol lehet alkalmat keríteni. Nem szükséges hozzá
semmilyen különös előkészületet tenni, és speciális tudást sem
igényel – ha már egyszer megtanultunk biciklizni, sosem felejtjük el. Mindössze némi szabadidőre van szükség, és persze az elhatározásra, hogy bringára pattanjunk. Ne feledjük, hogy nem utolsósorban közlekedési eszköz, így
a sportolást összeköthetjük akár a munkába járással is, hiszen nem csak a hegyikerékpározás számít
aktív mozgásnak. Habár egy komolyabb kerékpár
ára igen borsos lehet, a városi közlekedésre egy
egyszerűbb darab is tökéletesen megfelel. Sőt
használtan is megkímélt állapotú, szép bringákra lehet lelni némi kutakodás után, de kölcsönözhetünk ismerősöktől vagy erre szakosodott cégektől is.

2.) A bringázás javítja
az állóképességet
Persze, nem mindjárt Balaton-körrel kell kezdeni annak, aki évek óta nem tekert, a fokozatosság elvét betartva egészen komolyan javíthatunk az állóképességünkön. Nagy előnye, hogy
mivel nem annyira megterhelő mozgásfajta, mint például a futás, akár észrevétlenül is javulhat teljesítményünk, már rég elhagytuk az előre kitűzött távolságot, és még mindig csak tekerünk és tekerünk.
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3.) A bringázás erősít
és izmosabbá tesz
Egyszerű tévhit az a nézet, miszerint a bringázás
csak a lábakat mozgatja meg, ugyanis az egész testünk aktivizálódik közben, így valamilyen szinten az
összes izmunkat erősíti. Sok más sporttal ellentétben azonban itt kicsi az esélye annak, hogy túlerőltessük őket vagy meghúzódjanak, és kíméletesen
mozgatja meg a térd- és csípőízületeket is. Akár már
néhány hét tekerés után is észrevehetjük magunkon,
hogy tónusosabbá válnak izmaink, főként a vádlin, a
combon, a farizmokon és a csípőn.

„A biciklizés egészen olyan, mint a szerelem:
elsősorban önbizalom dolga. Hidd, hogy meg
tudod tenni, s máris tudod és megteszed.”
( H. G. Wells)

4.) A bringázás edzi a szívünket
A Brit Orvosi Szövetség kutatásai szerint már heti
csupán 20 mérföldnyi (kb. 32 km) bringázás is akár
50%-kal csökkentheti a szívkoszorúér megbetegedéseit. De szívünk általános egészségét is javítja, hiszen a sport keményebb munkára készteti, így
megerősödik a szívünk és a környező erek is.

5.) A bringázás fejleszti a koordinációt
A bringázás kiváló agytorna is: gondoljunk csak bele,
mekkora munka lehet agyunkat összehangolni mindkét
kezünket, lábunkat és szemünket ahhoz, hogy a kívánt
ütemben és a kívánt irányba haladjunk. Nemcsak a
koordinációt fejleszti, hanem az egyensúlyérzéket is.

6.) A bringázás fogyaszt
Bár nem csak emiatt érdemes nyeregbe pattannunk,
felettébb kellemes mellékhatás, hogy a biciklizés
csakúgy falja a kalóriákat. Állandó, egyenletes tempójú tekerés esetén egy óra alatt kb. 300 kalóriát
égetünk el, tehát, ha kitartóak vagyunk, és minden nap fél órát kerekezünk, egy év alatt akár öt
kg-nyi zsírtól is megszabadulhatunk, és anyagcsere-serkentő hatását még a bicikli leparkolása után is tapasztalhatjuk.

bringaPROGRAM a Szigeten is

7.) A bringázás stresszűző hatású
Mindenféle testmozgás segít megszabadulni a felgyülemlett stressztől, megelőzi a depresszió kialakulását és növeli az önbecsülést. Persze, ki ne lenne
büszke a megtett kilométerekre? Közismert fiatalító hatása is, ugyanis a mozgással hatásosan veszszük fel a harcot a testünkben felszabaduló, öregítő
hatású szabad gyökök ellen. Az átmozgatás mellett
az is szerepet játszik a stresszoldásban, hogy a szabad levegőn kiüríthetjük a fejünket, és megtisztíthatjuk gondolatainkat.

MOL bringaPROGRAM

+ 1 tipp:
Bár a biciklizés nemcsak
sport, hanem szórakozás is egyben, a biztonságról semmiképp se feledkezzünk meg, óvjuk magunkat
az esetleges sérülésektől
kerékpáros-fejvédőkkel.

A MOL bringaPROGRAM a fesztiválozókról sem feledkezett meg, a VOLT Fesztivál és a Heineken Balaton Sound után a Szigeten is bringaPONT-tal várja a két keréken érkezőket. Itt bárki ingyenesen tárolhatja kerékpárját, a
bringaMENTŐ szakemberei pedig szükség esetén – szintén ingyen – megszerelik őket, legyen szó javításról vagy beállításról, csupán az szükséges alkatrészek árát kell megfizetni. A MOL emellett ingyenes bringakölcsönzőt is működtet a fesztiválozók számára két helyszínen, a Szigeten és az Akváriumnál
működő MOL bringKÚT-on.
További információ: www.molbringaprogram.hu

A tavaly bevezetett bringaPONT-ok sikerét látva, illetve a megnövekedett nyári biciklis forgalomra való tekintettel a MOL újabb bringabarát kezdeményezéseket indít, MOL bringaPROGRAM néven. Az oldal
honlapján megtalálhatjuk, hol találkozhatunk ingyenes bringás szolgáltatásokkal, valamint az országban lévő
MOL bringaPONT-ok elérhetőségeit, ahol elvégezhetjük a legszükségesebb javításokat, pihenhetünk, feltöltődhetünk a shopban kapható ételekkel és italokkal, kiegészítőket vásárolhatunk, vagy épp lemoshatjuk kerékpárunkat. Emellett információkat szerezhetünk a nyári aktualitásokról (pl. bringaMENTŐ, bringaKÚT), eseményekről, fesztiválokról, és akár túraútvonalakat is letölthetünk. További információ: www.molbringaprogram.hu

Mobiltipp

Ha okostelefonja segítségével
beszkenneli a QR-kódot, máris naprakész információkat
szerezhet az országban található 125 MOL bringaPONT
elérhetőségéről és a szolgáltatások listájáról.
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GasztRONÓMIa

Édes élet
könnyŰ, nyári finomságok
– diabetikus megoldásokkal!

A NYÁRI HŐSÉGBEN A KÖNNYEDEBB FINOMSÁGOKAT RÉSZESÍTJÜK ELŐNYBEN, MELYEK
NEM NEHEZÍTIK EL A GYOMROT, UGYANAKKOR ÍZLETESEK IS! ALÁBBI RECEPTJEINKET
AZOK IS NYUGODTAN ELKÉSZÍTHETIK ÉS FOGYASZTHATJÁK , AKIKNEK TARTANIUK KELL
A DIÉTÁJUKAT, VAGY CSAK VIGYÁZNI SZERETNÉNEK AZ ALAKJUKRA!

GasztRONÓMIa

Nyári gofri

Hozzávalók: 2 dl víz, 2 csomag zabpehely, egy csipet
só, 5-6 ek. kukoricaliszt, 1 db banán, 1-2 ek. kókuszreszelék, 1-2 ek. mazsola, 1/2 ek. földimogyoró, 1-2 ek.
karobpor (elhagyható), 1 citrom, kevés nyírfacukor.
Az összes hozzávalót egy tálban robotgép segítségével alaposan
összeturmixoljuk, úgy, hogy sűrű masszát kapjunk. Ezt követően
gofrisütőben vagy palacsintasütőben kisütjük. Idő közben a citrom
levét kifacsarjuk, majd kevéske nyírfacukorral feltesszük főni egy
lábasban. Folyamatos kevergetés közepette addig forraljuk, amíg
sűrű szirupot nem kapunk. (Ezt természetesen diabetikus szörppel is helyettesíthetjük.) Tálaláskor egy-egy kanál citromos szirupot
öntünk a gofrikra, melyeket ízlés szerint diabetikus tejszínhabbal,
illetve nyári gyümölcsökkel díszítve is tálalhatunk!

Limonádé

Hozzávalók: 20 dkg fruktóz vagy xilit, 2 db citrom, 1 db lime, 4-5 db mentalevél,
1-1,5 liter ásványvíz.

Lime mousse

Hozzávalók: 1 db lime leve, kb. 20 db mentalevél, 0,5 dl víz, 35 g xilit vagy más édesítőszer, 5 g zselatinpor, 1 dl tejszín, 1 pohár natúr joghurt (125 g).
Első lépésként a joghurtról csepegtessük le a savót. A lime levét a mentával, hideg
vízzel és xilittel turmixoljuk össze, majd gőz felett kezdjük el melegíteni. Amikor langyossá válik, adjuk hozzá a zselatint és melegítsük tovább, amíg a xilit teljesen fel
nem olvad. Ne forraljuk fel teljesen, mert a zselé elveszítheti a zselésítő hatását.
Ezt követően tegyük félre hűlni. A tejszínt verjük fel, majd adjuk hozzá a joghurtot és
a kihűlt menta-lime keveréket. Öntsük formába vagy desszertes poharakba, majd
néhány órára, de ha lehet, inkább egész éjszakára helyezzük a hűtőbe. Tálaláskor
díszítsük lime-karikával és mentalevéllel!

Az igazán finom limonádé titka, hogy száraz
kristály-, illetve porcukor helyett főzött cukorszirupból készül. Egy adag cukorszirup elkészítéséhez főzzünk fel 20 dkg fruktózt, nádcukrot vagy xilitet 1,5 dl vízzel, forrás után
pedig hagyjuk kihűlni. A klasszikus limonádénál a sziruphoz hozzáadjuk a citrom és a
lime kifacsart levét, felöntjük ásványvízzel, és
néhány darab mentalevelet tépünk
a kancsóba. Ezt követően pedig
néhány órára hűtőszekrénybe tesszük. Természetesen
a limonádéalapot tovább
is lehet variálni, és
az elmaradhatatlan lime- és citromlé
mellett ízesíthetjük
különböző nyári gyümölcsökkel, fűszerekkel, de akár virágokkal is.

Zöld teás sütemény
Hozzávalók: 6 db tojás, 6 ek. nyírfacukor, 1 cs sütőpor, csipetnyi só,
1 ek. zöldtea-por, 6 púpos kanál liszt.
A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a nyírfacukorral habosra keverjük egy nagy tálban. A lisztet leszitáljuk, majd jól összekeverjük sütőporral. A tojások fehérjét a sóval kemény habbá verjük. A tojássárgájára rászórjuk a liszt felét, beleforgatjuk a tojásfehérjét, majd a tetejére a
maradék lisztet és a zöldtea-port. Fakanállal vagy habverővel nagyon óvatosan összedolgozzuk, vigyázva, hogy a tojáshab ne törjön össze! Sütőpapírral kibélelt, tetszőleges formába öntjük és kb. 180 fokra előmelegített sütőben aranysárgára sütjük, kb. 15–20 perc alatt.

GasztRONÓMIa

Hozzávalók: 3 tojásfehérje (amit előtte 1-2 napig pihentettünk), 30 g xilit,
200 g édesítőszer, 125 g mandulaliszt, zöld ételszínező paszta
A krémhez: 2 lime, 2 tojássárgája.
Szitáljuk össze egy nagy tálba a mandulalisztet az édesítőszerrel. Verjük fel a tojásfehérjét lágy habbá, majd adagoljuk hozzá a xilitet és egy
késhegynyi színezőpasztát, és verjük addig, míg fényes, borotvahab állagú tojáshabot kapunk. Akkor jó a tojáshab, ha az edényt megfordítva a
hab megáll benne, a habkart kihúzva pedig kampókat formál, de nem
törik. Adjuk hozzá az átszitált mandulalisztes keveréket, és először határozott mozdulatokkal, szilikonlapáttal, majd 20-25 keverő mozdulat után
habkártyával lassan keverve dolgozzuk össze a masszát. Vigyázat, ha a
masszát túlverjük, sütés közben összetörik a macaronok vékony héja.
Habzsákba töltve kb. 3 cm-es pöttyöket nyomjunk a masszából dupla sütőpapírra vagy szilikonlapra. Hagyjuk így pihenni legalább egy
órát. 150 °C-on kb. 10
perc alatt süssük
meg a habcsókokat. A sütőből kivéve hagyjuk kihűlni, ezután szinte
magától leválik majd a sütőpapírról vagy a
szilikonlapról.

A krém elkészítése:
Reszeljük le a lime héját,
és facsarjuk ki a levét. A lime
héját morzsoljuk össze egy kis xilittel,
majd keverjük össze a tojássárgáját ezzel a keverékkel, és öntsük bele
a lime levét is. Vízgőz fölött főzzük össze a krémet sűrűsödésig. Szűrjük
le az így kapott masszát, és hagyjuk egy kicsit hűlni. Amikor langyos, kis
darabokban adjuk hozzá a szoba-hőmérsékletű vajat, és keverjük simára. Végül ragasszuk össze a mandulás habcsókokat a lime-krémmel.
Hagyjuk fél napig hűtőben pihenni, hogy egy kicsit puhuljon, és az ízek is
összeérjenek.

Joghurtos szőlőtorta

Hozzávalók: A krémhez: 1 nagy pohár natúr joghurt, 6 ek. nyírfacukor
összetörve, 40 dkg szőlő, 1 citrom, 1 csomag zselatinpor, 10 dkg szőlő
(zöld és lila szőlő vegyesen).
A tésztához: 25 dk. darált, teljes kiőrlésű keksz, 2 ek. nyírfacukor összetörve, 1 kiskanál vaníliaaroma, 15 dkg margarin, tej, citromfű a díszítéshez.
A darált kekszet porcukorral, vaníliaaromával, olvasztott margarinnal keverjük
össze, és öntsünk hozzá annyi tejet, hogy krémes állagú tésztát kapjunk.
A tésztát öntsük egy folpackkal kibélelt, kerek tortaforma aljára, s nyomkodjuk szét egyenletesen a masszát a tortaforma alján. A joghurtot a nyírfacukorral keverjük simára, adjuk hozzá a hosszában félbevágott szőlőszemeket
(cukorbetegek olyan gyümölccsel helyettesítsék a szőlőt, amit fogyaszthatnak), a reszelt citromhéjat, és az 1dl forró vízben feloldott zselatint. Gyorsan
keverjük össze, öntsük a tésztára, takarjuk be folpackkal, tegyük hűtőszekrénybe, s várjunk, hogy megdermedjen. Tálaláskor néhány félbevágott szőlőszemmel, illetve mentalevéllel díszítsük. Ízlés szerint diabetikus tejszínhabot
is kínálhatunk hozzá!
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Hozzávalók: 6 dl 1,5%-os tej, 2 dl víz, 120 g rizs, 60 g kávétejszín,
4 g vaníliarúd, 1 pohár natúr joghurt, egy csipet só, édesítőszer,
sáfrány vagy kardomán.
A rizst a megadott mennyiségű vízben felrakjuk főni. Amikor a vizet
már magába szívta, hozzáadjuk a tejet és a vaníliarudat. Ha felforrt,
húzzuk félre, tegyünk rá fedőt, és hagyjuk megpuhulni. Csak ezt követően adjuk hozzá a joghurtot, majd ízesítsük édesítőszerrel ízlés szerint. Fontos, hogy az édesítőszert már csak akkor adjuk hozzá, amikor
a masszát már nem éri hőhatás. Díszítsük nyári idénygyümölcsökkel,
szórjunk a tetejére sáfrányt vagy kardománt, és fogyasszuk hidegen!

HIGH-tECH

nem csak telefon…
a

mobiltelefonokat már jó ideje nem kizárólag telefonálásra
Használjuk .

vannak , akik a Hétköznapi kommunikációban
Hasznosítják , míg mások a szabadidős programjaikHoz .
a z olimpia és a fesztiválok alat ti élmények miat t most
kÜlönösen jól jön egy mobil társ .

LG Optimus L3
– Stílushatározó

Az LG új L-Style design szériájának első tagja az L3 kompakt, időtálló megjelenéssel hódít a piacon.
Az androidos telefon azoknak készült, akiknek nincs szükségük csúcstechnikára, ám mégis szeretik, ha
mobiljuk minden elvárható műveletre képes, és emellett elismerő pillantásokra vágynak, amikor előveszik
mobiltelefonjukat. A 800 MHz-es processzorral szerelt mobil 3,2 colos kijelzőjével és 3,2 MP-es kamerájával
a középkategória kiemelkedő darabja lehet, különösen, hogy 1500 mAh akkumulátora különösen
hosszú használatot tesz lehetővé.
Infó: www.lg.hu
Ára: 39 900 Ft (kártyafüggetlenül)

Nokia 808 PureView
– „A” fényképezős mobil

A Nokia merész lépésre szánta el magát, amikor bejelentette a még előző, Symbian operációs rendszerére alapuló különleges, 41 (!) MP-es kamerával ellátott mobilját. A lenyűgöző,
természetesen Carl Zeiss optikát használó PureView technológiával kiegészített mobil rendkívül részletgazdag fotókat
képes készíteni, míg Xenon vakuja a közeli képek megvilágítását teszi tökéletessé. A kamera Full HD videók rögzítésére
is képes, emellett AMOLED kijelzőjén felül NFC technológiát,
wifit, A-GPS-t és FM transzmittert is tartalmaz. Ezt a mobilt a
tudása és várhatóan magasan pozicionált ára miatt a speciális felhasználás iránt érdeklődők keresik majd előszeretettel.
Infó: www.nokia.hu
Ára: még nem ismert
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Samsung Galaxy S III
– Hódító

Az Android operációs rendszert (4.0.4-es Ice Cream
Sandwich) futtató újdonságok kiemelkedő darabjának számít a stílusos, vékony és 4,8 colos Super
AMOLED kijelzővel ellátott, 1,4 GHz-es négymagos
processzorral szerelt Galaxy S III. A mobiltelefon
nemcsak lenyűgöző, de 2100 mAh teljesítményű
akkuja és 1,9 MP-es első és 8 MP-es hátsó kamerája kiemeli vetélytársai közül. A vezeték nélküli fizetést is lehetővé tévő NFC technológia segítségével
pedig igencsak komoly készüléknek tekinthető.
Infó: www.samsung.hu
Ára: 174 900 Ft (kártyafüggetlenül)

HIGH-tECH

Apple iPhone 4S
– A sikerdarab

Szinte csak a nevét kell kiejteni az Apple
sikermobiljának, és más meggyőzés nem is szükséges
ahhoz, hogy elkapkodják. Az óriási tudású mobiltelefon kétmagos A5 chipje, hihetetlen felbontású retinakijelzője és 8 MP-es iSight kamerája segítségével sokakat megbabonázott már, de azok is megtalálják benne
számításukat, akiket az iTunes-on elérhető, különlegesebbnél különlegesebb programok ejtenek ámulatba.
A stílusos fekete vagy fehér telefon még mindig tökéletes választás.
Infó: www.apple.hu
Ára: 192 990 Ft (kártyafüggetlenül)

MOL bringaPONT
Mobil applikáció

A MOL bringaPONT mobil applikáció rendszerezi,
összegyűjti és megosztja a kerékpározókkal a folyamatosan frissülő túraútvonalokat, amelyeket akár
saját túraleírásokkal is bővíthetünk. Az applikációban megtalálhatóak a bringaPONT szolgáltatásokkal ellátott MOL-kutak, vagy a térképen rákereshető,
hogy hol van a hozzánk legközelebb eső bringaPONT.
Az applikáció számos múzeumot, történelmi látványosságot és vendéglátóhelyet is tartalmaz, amelyeket útba ejthetünk kerékpározás közben. A mobil
applikáción létrehozhatunk saját profilt is, melyen
a túraútvonalaink paramétereit, a megtett időt és a
távolságot is lemérhetjük és megoszthatjuk ismerőseinkkel. Az applikáció Android és iOS operációs
rendszereken működik.

Android verzió QR kódja

Nokia Lumia 610
– A Népszerű

A Nokia a legújabb Lumia-sorozatától sokat
vár. Az olcsóbb középkategóriába tartozó Lumia 610 készülék fiatalos megjelenésével, fémes házával sokak szívét megdobogtatja. A WindowsPhone
7.5 operációs rendszert futtató újdonság gyorsan képes elvarázsolni az
embert. A szokásos Nokia-tudást
találjuk a készüléken belül, így az
A-GPS, a wifi és a LED-es vakuval ellátott 5 MP-es kamera szinte alapvetőnek tekinthető. A fekete, kék, rózsaszín és fehér fémes
színben kapható újdonság új
fejezetet nyit a Nokia és a felhasználók életében is.
Infó: www.nokia.hu
Ára: kb. 59 900 Ft
(kártyafüggetlenül)

KIsHÍREK

Ló helyett tehén

Sprintben a fogyás

Egy újkeletű kutatás azt vizsgálta, milyen élettani hatásokkal jár a sprintelés, és meglepő eredményekre jutott. Már egy 30 másodperces vágta is 530%-ra emelte a futó HGH-hormon szintjét,
amely a zsírégetésért felelős a szervezetben. Ezenkívül a sprint hatására az agy „üzenetet” küld a sejtek mitochondrájának, ami zöld jelzést ad az energiafelhasználásra, megóvva a szervezetet attól, hogy az
energiát más értékes helyről vonja el. A kutatók szerint több zsírt oxidál 20 perc intenzív futás, mint 60
perc cardiogyakorlat. Fontos viszont, hogy az ilyen
átütő erejű mozgásra gondos bemelegítéssel fel kell
készíteni az izomzatot, a görcsök és a sérülések elkerülése végett.

A nomádkorban kizárólag a harcosokat temették
megbecsült állataikkal, leggyakrabban lovukkal,
hogy azok a túlvilágon is szolgálják gazdájukat. Nemrég egy V. századi angolszász sírban azonban egy
női csontváz mellett találtak egy eltemetett állatot –
ráadásul egy tehenet. A sírban gazdag leletegyüttest
találtak, rengeteg értékes holmival, az asszony övére erősített díszes kulccsal.A lelet egyedülálló egész
Európában, és a szakmán belül is vitát indukált.
Az ásatás vezetője szerint minden bizonnyal a közösség egyik vezetőjéről lehetett szó, aki a falu értékeit
is kezelhette. Így már érthető, hogy a gazdagság,
a jólét, és a hatalom szimbólumaként számon tartott
tehenet miért temették mellé.

Vándorlás
a válságban

A lakosság költözését csak
nagyon nehezen tudják modellezni a demográfusok, pedig egy
társadalom életében ez rendkívül nagy
jelentőséggel bíró adat. Egy rostocki kutatóintézetben kézenfekvő megoldást találtak a problémára: negyvenhárommillió e-mailt dolgoztak fel a feladás és a
címzett lakhelye szerint. A kutatás kizárólag a Yahoo!
elektronikus levélforgalmára szorítkozik, de mégis jelentős eredményeket tud felmutatni, ugyanis kirajzolta a világ migrációs térképét 2009–2011 között. Az eredmény
legérdekesebb vonatkozása, hogy pont a legfejlettebb régiókból a legmagasabb az
elvándorlás a gazdasági világválság első éveiben, de ennek üteme fokozatosan lassul,
ahogy szelídülnek a recesszió tünetei. Ha más internetes portálokat is bevonnak majd
a vizsgálatba, akkor még pontosabb adatokkal lehet számolni.

A lomhának is asztalt terít az óceán

A sarki vizek kutatói sok éve próbálnak rájönni, hogy a grönlandi cápa miként képes fennmaradni. Köztudott ugyanis, hogy csigalassúsággal közlekedik a gyakran kétfokos vízben, hiszen a gyors mozgás a saját „fűtéstől” vonná el az energiáját. De akkor
mégis, hogyan foghatja el zsákmányát, a nála fürgébb fókát? Egyetlen értelmes magyarázat maradt csupán: a Spitzbergák
fókaállománya – mivel leginkább a rájuk vadászó jegesmedvéktől tartanak – a jeges felszín helyett a vizet választja alvóhelyéül, így könnyű préda a csendben cserkésző óriáscápáknak. Ez a felismerés újabb kihívás elé állítja a természetfilmeseket, mert
még senkinek sem sikerült lencsevégre kapnia ezt az érdekes folyamatot.
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KuLtÚRa

Programok – Fesztiválok
SZIN
Vydareny Iván-életmű-kiállítás

MEGTEKINTHETŐ:
2012. AUGUSZTUS 31-IG A SZLOVÁK INTÉZETBEN

Vydareny Iván a két háború közti időszakban a
magyar művészfényképezés egyik legfontosabb
szervezője volt. Több tízezer fényképet készített,
melyeknek témáját gyakorta párhuzamosan feldolgozta akvarell- vagy más festészeti technikákat alkalmazva. Az első világháború befejeztével hazatért a frontról, és elhelyezkedett Wellisch
Alfréd tervezőirodájában. 250 egyéb épület mellett megtervezték a Visegrádi utca 60. alatti bérházat és a fasori izraelita fiúárvaházat.

2012. AUGUSZTUS 22–26., SZEGED
A napfény városának fesztiválja igazi nyüzsgő, mediterrán nyárzáró buli. De a „SZIN beachen” nem csupán a zenében és a kulturális pezsgésben merülhetnek el a fesztiválozók, hanem a strand medencéiben
is. A nyár utolsó négy napján a hazai könnyűzenei
élet jeles képviselőin kívül nemzetközi sztárok is fellépnek: többek között a Kosheen, az ATB és a Parov
Stelar Band.

XIX. Summerfest
Nemzetközi Folklórfesztivál
és Népművészeti Vásár

2012. AUGUSZTUS 12–22., SZÁZHALOMBATTA
A Summerfesten bárki együtt ünnepelhet és táncolhat
a több mint húsz meghívott ország képviselőivel. A Csodálatos Világ nevű műsorban a részt vevő nemzetek
saját országukat mutatják be, a Mesterségek utcáján
erdélyi és magyar kézművesek állítják ki portékájukat,
a záróünnepségen pedig mindenki gyertyával a kezében, táncolva búcsúztathatja a fesztivált. A rendezvény
kiemelt támogatója a MOL.

SZIGET FESZTIVÁL
2012. AUGUSZTUS 6–13.,
HAJÓGYÁRI-SZIGET

Immár 20. alkalommal rendezik meg a Hajógyári-szigeten a Szigetet. A születésnaphoz
méltó a fesztivál programja is: a nemzetközi sztárfellépők megállják a helyüket a világ
bármelyik fesztiválján. A The Killers, a The
Subways, a Mando Diao, a The Horrors, The
Stone Roses, Paolo Nutini vagy éppen Goran
Bregovic neve garancia a sikerre. A Sziget
Nagyszínpadán egyetlen magyar zenekarként a Tankcsapda is fellép.

Lehel piac 1970

ZENE
Maroon 5:
Overexposed

UNIVERSAL
A Maroon 5 korábbi sikereit idézte fel pár éve a Christina Aguilera
közreműködésével rögzített Moves
Like Jagger sláger. Az Overexposed
című, új lemezük szintén biztató
eredményeket mutat: Payphone
című számuk videoklipjét 3 hét
alatt több mint 20 millióan nézték
meg az interneten. Az albumra a 12
új dal mellé felkerült a Moves Like
Jagger is, a deluxe változaton pedig
összesen 17 felvétel található.

JÁTÉK!

Sade: Bring me Home Linkin Park:
Live 2011
Living Things
SONY MUSIC
Sade 2011-ben, 10 év szünet után
tért vissza a színpadra a 104 állomásos világkörüli koncertturnéjával, mely Soldier of Love platinalemezes albumát népszerűsítette.
A turné a 10 legmagasabb bevételt elérő koncertsorozatok egyike
lett Amerikában. A koncertfelvétel
a bársonyos hangú énekesnő 22
legnagyobb slágerét tartalmazza,
melyeket élőben adott elő lenyűgöző színpadi díszletek között.
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WARNER MUSIC
A Los Angeles-i rockbanda megalakulása óta több mint 50 millió
eladott albuma mellé két Grammydíjat is begyűjtött. Első, 2000-ben
megjelent, Hybrid Theory című
lemezük az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetségétől gyémántlemez minősítést kapott. Ötödik stúdióalbumukról, a Living Things-ről a
Rolling Stone magazin így fogalmazott: „Az anyag a csapat 2000-es
debütáló albuma óta a legerősebb.”

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület,
1012 Budapest, Pálya utca 9.) augusztus 15-ig ezt
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
Usher: Looking 4 myself című CD-jét.
Előző számunk nyertese:
Rózsa Ákos, Kalocsa.
Nyereménye:
Kishalász zenekar Hepehupa című CD-je.

Usher:
Looking 4 myself

SONY MUSIC
Usher napjainkig több mint
43 millió korongot értékesített világszerte. Looking 4 Myself c1mű, vadonatúj albumát olyan együttműködőkkel készítette,
mint Salaam Remi, Diplo, Max Martin.
A David Guettával közösen készített Without You
a pop slágerlistákat, míg a Romeo Santosszal
készült Promise a latin slágerlistákat vezette.

KuLtÚRa

Mozi

Könyv
Gordon Ramsay:
Baráti lakomák
ALEXANDRA

Gordon Ramsay jól tudja: a főzés
alapvetően kikapcsolódás, a különböző fogások elkészítésében az egész család részt
vehet. Az ételek hitvallását is tükrözik: használjunk
szezonális, friss alapanyagokat, támogassuk a helyi
termelőket, őrizzük meg a nemzeti tradíciót. A Baráti lakomákban kedvenc brit ételei szerepelnek: lassú
tűzön sült mézes sonka, tanyasi csirkecomb zöldborsóval, vagy a hagyományos shepherd’s pie.

Ferran Adria:
Egy nap az elBulliban
ALEXANDRA

Apa ég!

Az emlékmás

InterCom
Douglas Quaidet (Colin Farrell) egy Mars-utazás viszszatérő álma kínozza. Felkeres egy céget, amely jutányos áron szép emlékeket ültet be az agyába, és
egy idillikus marsi vakációt vásárol. Álmában mégis
titkosügynök lesz, aki a vörös bolygón folytatja élethalál harcát – és az álom ébren is folytatódik. A férfi lassanként rájöxn, hogy egy korábbi élete emlékei
kísérthetik, ám az ezekről szóló emlékeket kitörölték
az agyából. A film az Arnold Schwarzenegger főszereplésével, 1990-ben készült sci-fi új változata.
Bemutató: 2012. augusztus 16.

DVD
Csempészek

Chris, a csempészek élő legendája kiszáll a buliból a normális élet
reményében. Ám ez nem megy
könnyen, mert zöldfülű sógora a
könnyű pénz reményében beáll a
csempészekhez. A meló nem a tervek szerint alakul, így Chris kénytelen újra felhúzni a kesztyűt, ha
családját biztonságban akarja tudni. Az óra egyre csak ketyeg, miközben rendőrök, drogbárók és bérgyilkosok próbálják lekapcsolni őt.

InterCom
Donny Berger (Adam Sandler) sokáig nem tekintette magát igazi apának. Kamaszkorában viharos kalandba keveredett szexi tanárnőjével (Eva
Amurri Murtino), és miután kapcsolatuk lelepleződött, Ms. McGarricle-t börtönbe zárták. Szerelemgyerekük, Todd (Andy Samberg) felnevelése pedig a fiatal Donnyra maradt. 30 évvel később, Donny hírét
veszi, hogy fia házasodni készül, és egy jómódú család lányát fogja elvenni. Donny felkeresi évek óta
nem látott fiát – teljesen felforgatva ezzel a hétvégi
ünnepséget és Todd addigi életét.
Bemutató: 2012. augusztus 2.

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

A spanyol elBullit egyike a világ legjobb éttermeinek, ahol egy évre előre kell asztalt foglalni. Az étterem séfje, Ferran Adria
a molekuláris gasztronómia irányzatának egyik leghíresebb képviselője, receptjeit nemigen lehet egy átlagos konyhában megvalósítani. Ez a könyv azonban
végre bepillantást enged az elBulli kulisszái mögé.

Palotás Petra:
Túl az óperencián
JAFFA

Szerelem, utazás, szex, baklövések,
félreértések, érzelmek, szülő-gyermek kapcsolatok, sírás és kacagás várja az olvasót
Palotás Petra regényében. Keményffy Kata szerelmi bánatában egy óceánjáró hajóra szegődik.
Történetében bepillanthatunk Délkelet-Ázsia titokzatos világába, s megismerkedhetünk a
20 esztendős gyönyörű thai prostituálttal is…

JÁTÉK!

Tetovált lány

40 évvel ezelőtt, egy békés családi összejövetelen eltűnt Harriet
Vanger. A lány nagybátyja, Henrik
gyilkosságra gyanakszik, ezért felbérel egy újságírót, hogy göngyölítse fel az ügyet, aki minél mélyebbre ás, annál sötétebb titkokra derül
fény. Egy rejtélyes lány, Lisbeth felbukkanásával nem várt segítőtársra akad, hogy felvegyék a harcot a
maffiával, és kiderítsék: mi történt
40 évvel ezelőtt.

Machete

Machete, az egykori rendőr összetűzésbe kerül Mexikó leghatalmasabb drogbárójával, aki bosszúból
meggyilkolja családját. Machete
Texasba megy, hogy új életet kezdjen, ám ott sem jobb a helyzet.
A texasi szenátor, McLaughlin
titokban bevándorlókat tüntet el
a városból, s ezzel veszélyezteti a
mexikói drogbáró üzletét. Machete
csak az alkalomra vár, hogy boszszút állhasson...

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
augusztus 15-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse
Andrew Nicoll: Valdez című könyvét.
Előző számunk nyertese:
Balatiincz József, Pécs.
Nyereménye:
Hidasi Judit: Áprilisi út című könyve.

Andrew Nicoll: Valdez
GABO

Ciano Valdezt hazájában nemzedéke legjelesebb írójaként
tartják számon. Tanít az egyetemen, luxuskörülmények között él, bármelyik
nőt megkaphatja. Ám hirtelen alkotói válságba
kerül. Aztán megismerkedik Caterinával, akitől
azt várja, hogy feloldja az ő szellemi blokkját, és
hozzásegíti a sikerhez. Ciano bolondul a csodálatos lányért – mégis megöli.
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FEJtÖRŐ
VÍZILÓTABLÓ
Az egyforma vízipacik
közül három kilóg
a sorból, mivel ők egy
apró részletükben
különböznek a csoporttól. Keresd meg mindhármat!

LABIRINTUS
Melyik úton jut el a kislány
az elgurult strandlabdához? Ha fogsz egy ceruzát,
megjelölheted a helyes
utat!

ELŐ A TÉRKÉPPEL!
Ha szereted a földrajzot és felismered a felsorolt országokat az alakjuk alapján, már csak azt kell
megállapítanod, melyikhez tartozik a híres építmény. Ha nem tudod, akkor a térkép alapján beazonosíthatod őket. Egyiptom, Etiópia, India, Lengyelország, Magyarország, Mongólia, Portugália, USA.
Megfejtés: Labirintus

Megfejtés: VÍZILÓTABLÓ: A 8-9-11-es képek térnek el a többitől.; ELŐ A TÉRKÉPPEL: Piramisok, Egyiptom (3), (1. USA, 2. Mongólia, 4. Magyarország, 5. India, 6.
Etiópia, 7. Portugália, 8. Lengyelország)
A rejtvény megfejtését augusztus 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Júniusi rejtvényünk helyes megfejtése: AZ ÉLET OLYAN,
MINT AZ OLIMPIA. A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Eitler Tiborné, Veresegyház; Gyenge Szibyl, Tiszaszőlős; Bertalan Ildikó, Gyöngyöshalász; Csupka Ernőné,
Szarvas; dr. Szita Mónika, Érd. Gratulálunk!
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HOROszKÓP

SZŰZ

VIII. 24. – IX. 23.
Vegyes hangulatot hoz ez a hónap. A kedvetlen napokon
szánjon önmagára egy-egy órát, amikor azt csinál, amihez
igazán kedve van. Ne engedje, hogy a munkája elborítsa, és
hogy szerettei minden szabad percére jogot formáljanak.
A vidámabb napokon pedig végezze el halaszthatatlan
teendőit. Hétvégén, ha teheti, minél többet legyen egyedül.

MÉRLEG

Keresztes Ildikó
1964. 08. 08.

IX. 24. – X. 22.
Új dolgot szeretne csinálni, valami szokatlant kipróbálni,
vagy legalább néhány napra kiszakadni a mindennapok
taposómalmából? Ennek semmi akadálya. Ha teheti, most
menjen szabadságra, és élvezze gondtalanul ezeket a
napokat. Ha ez most nem megoldható, akkor a szabadidejét töltse úgy, ahogyan az önnek jólesik.

SKORPIÓ

X. 23. – XI. 22.

Madonna
1958. 08. 16.

OROSZLÁN

VII. 23. – VIII. 23.

XI. 23. – XII. 22.
Az előző időszakban tanúsított szabadságvágya nem csökken, ám környezete most sokkal toleránsabban áll önhöz.
Partnere megértő lesz, barátaitól sok segítséget kap. Egy
rokona okozhat kisebb bosszúságot, aki olyan dolgokba
is bele akar szólni, amelyek kifejezetten önre tartoznak.
Legyen diplomatikus! A hétvégék vidáman, érdekes programokkal telnek.

BAK

KOS

VÍZÖNTŐ

I. 21. – II. 19.

BIKA

II. 20. – III. 20.
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IV. 21. – V. 20.
Ez a hónap nyugodt és békés lesz. Ha korábban kisebb vitába
keveredett szeretteivel, akkor most ezt sikerül rendeznie, ön is
sok mindent másképp lát, türelmesebb és megértőbb. Ha van
iskoláskorú gyermeke, fontos kérdés lesz a szünidei program!
Anyagi helyzetével még mindig nem igazán elégedett, különösen
akkor, ha egy régóta várt összeg nem érkezik meg időben.

IKREK

Végre sikerült családtagjaival megegyeznie a nyári programról. Lehet, hogy kénytelen volt kisebb kompromisszumot kötni, de ezzel mindenki jobban járt. Felbukkanhat egy új munkalehetőség, de legyen óvatos, egyelőre ne fogadja el az
ajánlatot. A „nem mind arany, ami fénylik” mondás ezekben
a napokban más életterületeken is megfontolandó lesz.

Mivel a vizes jegyek csoportjának szülötte, töltsön annyi időt
víz mellett, amennyit csak tud. Mindegy, hogy ez tó, folyó,
tengerpart vagy egy strand medencéje. Ettől jobb lesz a közérzete, és a gondolatai is tisztábbak lesznek. Augusztus első
két hetében kicsit több munkája lesz mint tervezte, de ha jól
osztja be az idejét és az erejét, ez nem okoz majd gondot.

III. 21. – IV. 20.
Az előző időszak lendülete a forró nyár utolsó hónapjában sem
csökken, csúcsformában érzi magát. Családtagjai szívesen
mennének szabadságra vagy töltenének több időt önnel, de
most inkább a munkában vezeti le nagy energiáját. Sok feladata
lesz, és a megszokott maximalizmusával végzi el őket. Ám mégsem árt, ha egy kis pihenőt tart, és időt fordít szeretteire is.

XII. 23. – I. 20.
Fáradékonyabbnak érzi magát, a legjobb, amit tehet, ha
hallgat a szervezete jelzéseire, és sokat pihen. Ha ebben a
hónapban megy szabadságra, inkább a passzív pihenést
válassza, még akkor is, ha mások szemében ez lustálkodásnak tűnik. Augusztus utolsó hétvégéjén egy baráti vitában
kell megvédenie az álláspontját. Nem kell mindenkivel egyetérteni!

HALAK

Edward Norton
1969. 08. 18.

A hónap első napjaiban kicsit visszavonul, de lassan visszatér a régi ereje és életkedve. Ebben nagy segítség lesz egy jó
hír. Kommunikációs képessége remek lesz, többet és szívesebben társalog. Felbukkan egy régi kapcsolat, amelynek valószínűleg nem lesz folytatása, de a gondolataiban mégis sok mindent megváltoztat.

Ezekben a napokban előtérbe kerülhet egy korábban tett
vagy kapott ígéret. A hónap első fele különösen kedvező a
régi viták tisztázására, legyen az egy be nem tartott ígéret
vagy egy korábbi félreértés. Pénzügyei továbbra is kedvezően alakulnak. Idén nyáron szóba jöhet akár egy kicsit költségesebb nyaralás is, ha családjának is van hozzá kedve.

NYILAS

Mila Kunis
1983. 08. 14.

V. 21. – VI. 21.
Önbizalma és aktivitása szárnyakat kap, ami merésszé teszi.
Ha van valami, amibe eddig nem mert vagy nem akart belefogni, akkor most itt az idő. Ha ez egy nagyobb terv volt, akkor megteszi az első lépést, ha kisebb, akkor akár meg is valósulhat.
Ha ezekben a napokban veszi ki szabadsága egy részét, akkor
olyan helyre utazzon, ahol érdekes, új élmények várják.

RÁK

VI. 22. – VII. 22.
Vidám, de alapvetően nyugodt hónapot sejtet az augusztus.
Családtagjai és szerettei több törődést fognak igényelni. Egy
régi barát érdekes javaslattal áll elő, amit hirtelenjében nem
tud mire vélni. Ám valószínű, hogy ez változást hoz életében.
Ha súlyproblémája van, akkor ezekben a napokban könnyedén
lead pár kilót.

PÉLDaKÉP

Pap Dávid (17)

Dávid 23-szoros korosztályos magyar bajnok (egyéni, csapat, váltó, duatlon, triatlon, aquatlon), 8-szor
volt korosztályában az adott év legjobb versenyzője. A 2011-es, pekingi vb-n legjobb magyar junior fiúként Triatlonban 8., Aquatlonban 6. lett. 2011-ben
Heraklész Válogatott Sportoló díjat kapott triatlonban.

Pap Eszter (19)

Eszter kétszeres felnőtt magyar
bajnok, 2011-ben az ITU Európai
Junior ranglistán az első helyen
végzett. A 2011-es, pekingi vb-n
legjobb magyar junior hölgyként
triatlonban 4., Aquatlonban 2. lett.

Családban
Pap Eszter
és Dávid

marad

EGY TEHETSÉGES SPORTOLÓ IS ÖRÖM A CSALÁDNAK, HÁT MÉG, HA
KETTŐ VAN BELŐLE! A MOL ÁLTAL IS TÁMOGATOTT PAP ESZTER
ÉS DÁVID TRIATLONOZÓ TESTVÉRPÁR SORRA HÓDÍTJA EL A SPORTÁG
LEGNAGYOBB ELISMERÉSEIT, PEDIG MÉG CSAK JUNIOR, ILLETVE
IFJÚSÁGI KATEGÓRIÁBAN VERSENYEZNEK. LEGFONTOSABB CÉLJUK,
HOGY KIJUSSANAK A KÖVETKEZŐ OLIMPIÁRA.

A budapesti
testvérpár 2004 óta
triatlonozik, mindketten Heraklész
Válogatott Sportolók. Nagy szónak számít, hogy Eszternek
és Dávidnak is német
csapattal van már
szerződése.

A triatlon az egyik legkeményebb sportág, hiszen három számban is
remekelni kell gyors egymásutánban: úszásban, kerékpározásban
és futásban. A versenyszámok között nincs pihenés, még az átöltözés ideje, az úgynevezett „depóidő” is beletartozik a versenybe. Eszter és Dávid 2004-ben mégis ezt az életformát választotta. Eszter
szerint pontosan azért, mert sok energiát köt le – Dávid erre mosolyogva megjegyezte, hogy emlékszik, milyen hirtelen döntötte el testvére, hogy triatlonista akar lenni. A számtalan helyezés és érem után
azonban már ő sem bánja, hogy az elsőre kiszemelt evezés helyett
szintén a triatlont választotta.
A sikerek gyorsan jöttek, hamar a margitszigeti Triatlon Villám SE legeredményesebb tagjaivá váltak. „Állandóan versenyzünk, húzzuk
egymást az eredményeinkkel, régen is mindig egymás mellett úsztunk a medencében, küzdöttünk, mint az őrültek, hogy ki ússzon
elöl. Mostanában pedig az edzésről hazáig tartó bringautat igyekszünk rekordsebességgel megtenni.”
Fiatalkoruk ellenére bejárták már szinte egész Európát, idén októberben pedig Új-Zélandra mennek a világbajnokságra. Legjobb eredményeik között mindketten számon tartanak jónéhány Európa-kupa,
Európa-bajnoki és magyar bajnoki dobogós helyezést, és az utánpótlás-nevelésről gondoskodó Héraklész-programnak is oszlopos tagjai.
„A versenyzés nagyon drága, így előfordul, hogy önállóan megyünk
külföldre. A felszerelések is sokba kerülnek, szerencsére a MOL
Tehetségtámogató Program segítségével tudtunk új kerekeket venni a versenykerékpárra, és be tudtunk szerezni speciális
kerékpároscipőt is” – mesélték a fiatalok.
A versenyidőszakon kívül azért a szórakozásra is jut idő: „A versenyidőszak után van egy hónap szünet, amikor nincs edzés, de ez a szünet már sok is, sosem bírjuk ki, mindig előbb elmegyünk edzésre.
Egy hét után már hiányzik a sport!”
Mindketten sportos jövőt terveznek maguknak: Eszter a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karára felvételizett,
és Dávid is itt szeretne majd továbbtanulni, bár számára az érettségi még arrébb van. Mindkettejük szeme felcsillan, amikor a legfontosabb cél szóba kerül: legnagyobb álmuk, hogy a 2016-os, riói olimpián ott legyenek a felnőttek mezőnyében.
Tomanicz Éva

