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Nyári
aranyeső
London nekünk nyolc! –
mondhatnánk viccesen,
utalva ezzel a nyolc magyar
olimpiai aranyéremre. Szeptemberben jólesik visszatekinteni a nyárra, hiszen élmények sokaságát kaptuk.
Ezen a nyáron London lett a
magyar sport sikervárosa, az egész ország együtt ünnepelte, hogy a magyar olimpikonok 8 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzérmet hoztak haza.
A magyar vívósport számára is különleges helyszín London.
Dr. Fuchs Jenő, majd Gerevich Aladár után idén egy huszonkét éves fiatalember ért a csúcsra. Szilágyi Áron pályafutását szinte a kezdetektől, 2006-tól segíti a MOL, kezdetben
az Új Európa Alapítvány révén, 2011-től pedig a MOL egyéni
támogatottjaként. Címlapszereplőnk, az első londoni arany
megszerzője a bajnoki cím felelősségéről is mesélt nekünk.
A magyar kajak-kenu válogatott 3 arany-, 2 ezüst- és
1 bronzéremmel a világ legsikeresebb csapata lett a sportágában! Talán egy picit a MOL is hozzájárulhatott a sikerhez
azzal, hogy több mint másfél évtizede biztos támogatópartnerként áll a szövetség mellett. Külön öröm, hogy a MOL
egyéni támogatottjai közül Kozák Danuta egyéniben, valamint a négyes tagjaként is olimpiai bajnok lett. A „kajakkirálynő” Kovács Katalin a négyesben arany-, Douchev-Janics
Natasával párosban ezüstérmet hozott haza.
Szívből gratulálunk minden magyar olimpikonnak. Le a
kalappal rendkívüli teljesítményük előtt!
A nyár utolsó hónapját azok is várták, akik a 20. Sziget
Fesztiválon akarták elcsípni a nyári fesztiválhangulatot.
A Szigeten bringaPONT-tal vártuk a kerekezőket, ahol ingyenesen lehetett bringát kölcsönözni, kerékpárt tárolni, szerelőink készséggel segítettek a javításban. A Tankcsapda
a nagyszínpad egyetlen magyar zenekaraként töltötte meg
a fesztivál legnagyobb „küzdőterét”.
Szeptembertől elkezdődik az iskolaszezon, amelyhez mostani lapszámunkban szülőknek, kicsiknek és nagyoknak nyújtunk segítséget a szakkörválasztásban. Az iskolai évkezdést is könnyebben veszik a gyerekek, ha vicces,
vidám ételekkel lepik meg őket szüleik – a Gasztronómia
rovatunkban ezekhez mutatunk ötleteket.
A sikeres, aktív nyár után ősszel egy csendesebb időszak
vár ránk, de az biztos, hogy a hűvösebb napokon lesz mire
visszaemlékezni!
Kelenvölgyi Ágnes
Szponzoráció vezető
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aUtÓs-motoros HírEK

Viszik, mint a cukrot A 2011-es Genfi Autószalonon mutatta be, és csak pár hónapja
kezdte meg az RS3 Sportback forgalmazását
az Audi, de máris kiderült: telitalálat volt a 2,5
literes, 340 lóerős turbóval és duplakuplungos
váltóval szerelt kocsi. Egész Európában óriási
az érdeklődés, csak a brit piacra további 250
darabot kell gyártani, mert a vevők szinte ostromolják a kereskedéseket.
Már kapható a Lada Largus Egyelőre csak
Oroszországban kezdték meg a Lada-emblémás Dacia Logan forgalmazását. A licencet birtokló Renault–Nissan konzorcium az európai
piacon az idén kifutott modell teljes gyártósorát
áttette Oroszországba, ahol már árulják az 1,6os motorral (84 és 102 lóerős) készült autókat.
Igény van rájuk, lehet, hogy a tervezett 27 ezer
darab nem is lesz elég 2012-re.

Kívánatos lesz
az új Seat Leon

A Volkswagen-konszern spanyol leányvállalata visszatér a régi, jól kitaposott ösvényre: a Leon azért lehetett egy
időben nagy kedvenc, mert kategóriájának legmenőbb modellje volt. Aztán valamiért leszoktak a spanyolok a
szép autók tervezéséről, most viszont az új Leonnal visszatértek a gyökerekhez. Vadságot sugalló, elülső hűtőmaszk, bárkivel keményen szembenéző fényszórók, harcias oldalsó élek, merész vonalvezetés – pont ilyen lesz
ez az autó, ami már a német anyavállalat új, bármilyen modell alá odailleszthető MQB platformjára épül, és megkapja a Golfban már bizonyított 1,2 és 1,4 literes, keveset fogyasztó, de igen erős, turbós TSI-motorokat is.

Ilyen egy
l bika
igazi spanyoemlé
keztető gép

Az előző, a Lotus Sevenre
egy
után az apró spanyol autóg yártó, az Aspid
val
kocsi
sport
igazán karakteres és méregerős
szörviselő
t
rukkolt elő. A GT-21 Invictus neve
nyeteg alig ezer kilót nyom az alumíniumból
zés a szénszálas ötvözetekből készült karos

A Formula–1-es világbajnok motorja
Minden idők egyik legjobb autóversenyzője, a kétszeres F1-es világbajnok brazil Emerson Fittipaldi (aki
mellesleg az amerikai CART-sorozatot is megnyerte, és
kétszeres Indy 500 győztes) már évek óta hazája egyik
legnagyobb Kawasaki márkakereskedését üzemelteti. A brazil hős és a japán motorgyártó most 50 darab
különleges, Fittipaldi legendás Lotusának feketearany festését viselő motort tervezett. Az alap a Ninja
ZX-10R, a különleges modell pedig a World Champion
Edition keresztnevet kapta, és a tankon ott díszeleg
a bajnok aláírása. Az 50 vasból a 7. lesz Fittipaldié,
egyet elárvereznek, a többit viszont aki kapja, marja!

Aston Martin kisebb motorral? Az Európai
Unió egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási
normái a rangos sportautógyártókat is utolérik:
a Jaguár után most az Aston Martin kezdte el
puhítani a vevőkört. Az angol gyár eddig csak
V8-as és V12-es motorokkal kínálta autóit,
a jövőben azonban a miniatűr Cygnetben
bemutatott háromhengeres motorok mellett
megjelenhetnek a V6-os egységek is.

Lesz M7, de nem olyan lesz Be is adta a
derekát a BMW, meg nem is: a bajorokat már évek
óta nyúzzák, hogy készítsenek a 7-es sorozat egyik
modelljéből is egy M-es gépszörnyet. Ez azonban drága mulatság, ezért a BMW köztes megoldást választott: az M770i xDrive az M Performance
jóvoltából megkapja az M betűt, hozzá pedig egy
480 lóerós, 650 Nm nyomatékú ikerturbós V8-ast.
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miután kb.
szériának köszönhetően. Így nem csoda, hogy
benne, 3 másod450 lóerős 4,4 literes V8-as motor dolgozik
ége pedig 300 km/h
perc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a végsebess
250 darab készül
körül van. A 2+2 üléses autóból várhatóan
ra is: ABS, ESP
majd, és az Aspidnál gondoltak a biztonság
és légzsákok óvják az utasokat.

Gyártásba kerülhet a vagány Lexus

A Toyota prémiummárkája az elmúlt években éppen a legfontosabb piacon, az Egyesült Államokban teljesített
a vártnál gyengébben – logikus lépés volt hát felfrissíteni a kínálatot. Erre legutóbb az LFA luxus sportautót találták alkalmasnak, azonban a korlátozott darabszám (kb. 500) és a rendkívül magas ár miatt ez mégsem volt üdvözítő megoldás. Ezt most az újabb, LF-LC névre hallgató modelltől várják, amely az LFA olcsóbb, de
nem kevésbé extravagáns kivitele, és amiért szinte megőrültek a tengerentúli kereskedők a Detroiti Autószalonon. Szinte biztos, hogy az autó
gyártásba kerül, az árát pedig
a Porsche 911 drágább modelljeihez igazítják.

aUtÓs-motoros HírEK

A BMW máris fékez

Az uniós közlekedésbiztonsági szabályok szigorítása a motorosokat sem
kíméli: 2016-tól minden új kétkerekűt ABS-szel kell ellátni. A bajor gyártó azonban elébe megy az eseményeknek: a BMW már jövőre az összes
modellnél bevezeti a kötelező biztonsági technológiát. A lépés nemcsak
marketing szempontból értékes, hanem valóban hozzájárul a biztonságosabb motorozáshoz.

Subarut előjegyzésre

Az autóipar lassan fellélegezhet: véget értek a nehéz esztendők.
Legalábbis a magasabb árfekvésű sportos autók terén biztosan.
Két kézzel kapkodnak a reménybeli tulajdonosok az új Subaru BRZ
után. A japán gyártó által Ausztráliának kiutalt 201 darab autót az
interneten kezdték értékesíteni, és a teljes mennyiség három
órán belül elfogyott – anélkül, hogy bárki is valaha látta
volna az autót. A próbaútról és az alkudozásról nem
is beszélve. Persze, bőven elég annyit tudni, hogy
a mindössze 1219 kilós sportkocsi hátsó kerekeit kétliteres, 200 lóerős, 205 Nm nyomatékot leadó
boxermotor hajtja.

címlapsztori

„a siker nemcsak rÓlam szÓl,

hanem minden magyar szurkolÓrÓl,
haTÁron innen és Túl.”

címlapsztori

A  
S Á

A 2012-ES LONDONI OLIMPIA ELSŐ MAGYAR ARANYÉRMÉT A MOL ÁLTAL
TÁMOGATOTT KARDVÍVÓ, SZILÁGYI ÁRON SZEREZTE. AZ A SPORTOLÓ, AKI MÁR
A JÁTÉKOK ELŐTT KI MERTE JELENTENI: ÉRZI MAGÁBAN AZ ERŐT, HOGY ODAÉRJEN
A DOBOGÓRA. ODAÉRT – ANNAK IS A LEGFELSŐ FOKÁRA.

címlapsztori

„T udom, hogy a bajnoki címem egyúttal
hatalmas felelősség is. Szeretnék
felnőni ehhez a feladathoz .”
Stílus&Lendület: Ki tudja, hányadikként, de ezt talán
sohasem lehet megunni: gratulálunk!
Szilágyi Áron: Köszönöm. Fantasztikus, hogy men�nyien örülnek együtt velem, hogy mennyien állítanak
meg az utcán!
S&L.: Nem számított rá?
Sz. Á.: Minden képzeletet felülmúl ez az egész. Hiába telnek a napok, még mindig képes vagyok meghatódni...
S&L.: Mi is meghatódtunk az olimpia második napján:
hihetetlenül összeszedetten, magabiztosan vívott!
Sz. Á.: Amikor aznap reggel felébredtem, úgy éreztem, harcra kész vagyok. A bemelegítés után azt,
hogy rendben van a mozgásom, az első asszóm után
pedig azt, hogy eddig minden oké. De nem akartam
elbízni magam, és jól is tettem, hiszen jött a címvédő
kínai fiú, és bár a csatánk végeredménye magabiztosságot mutat, nehéz asszó volt, nagyot küzdöttünk egymással. Ekkor már azt éreztem, jó, amit csinálok, véghez tudom vinni, amit a mesterrel elterveztem.
S&L.: Hallgatva önt, olyan egyszerűnek tűnik mindez…
Sz. Á.: Hogy mégse legyen az, jött is egy kisebb
hullámvögy, a német srác ellen nagyon össze kellett
szednem magam… Sikerült, és ez még nagyobb lendületet adott.
S&L.: Az asszók között mire marad idő? Egyáltalán:
tud ilyenkor még valami újat, valami biztatót mondani
az edzője, Somlai Béla?
Sz. Á.: Ilyenkor már csak szakmázunk, az olyan külsőségek, mint hogy „gyerünk, csináld meg, jó vagy!” már
nem kapnak szerepet. Ez korábban elhangzik, az ilyen
pillanatokban már nincs rá szükség.
S&L.: Kit hívott fel elsőként a győzelme után?
Sz. Á.: Az édesanyámat. Hazatérésem óta sokan
megkérdezték, miért nem az édesapámat. Csak azt
tudom erre válaszolni: egy anya-fia kapcsolat ilyen, őt
hívja először a gyermek. Megható beszélgetés volt, ha
lehet ezt beszélgetésnek nevezni, hiszen nem váltottunk túl sok szót…
S&L.: Értük, vagyis a szüleiért is vívott az olimpián?
Sz. Á.: A verseny előtt úgy gondoltam, csak magamért
vívok majd. Ha emlékszik, akkor a legutóbbi beszélgetésünkkor is azt mondtam, még csak azzal sem szabad foglalkoznom, hogy a magyar kardcsapat nem
jutott ki az olimpiára. Kizárólag csak magamra, a feladatomra koncentráltam. Mostanra viszont megtapasztaltam, hogy a siker nemcsak rólam szól, hanem
minden magyar szurkolóról, határon innen és túl, és
arról is talán, hogy fontos volt az aranyérmem, mert
ez volt a londoni olimpia első magyar elsősége.
S&L.: Amelyet még követett hét. Számított erre?
Sz. Á.: Előzetesen öt magyar aranyérmet jósoltam,
szégyellem is magam emiatt… Megmutattuk a világnak, hogy mire vagyunk képesek, ez fantasztikus!
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S&L.: A győzelmének egészen biztosan örült még
valaki. Valaki, aki már csak fentről figyelhette.
Sz. Á.: Gerevich György jutott legelőször eszembe a
döntő asszó után, neki nagyon sokat köszönhetek.
Nem csak a szakmát tanultam meg tőle, a mentorom
is volt. Kilenc éven keresztül volt a mesterem. Négy
évvel ezelőtti, tragikus halála után volt is egy hullámvölgy a pályafutásomban… A mai napig nagyon hiányzik. Remélem, hogy nézte, látta, mi történik Londonban, ahogyan azt is, hogy büszkeséggel töltötte el az
a nap.
S&L.: Hogyan tudott azon a napon annyira koncentráltan vívni?
Sz. Á.: Erre készültem már jó ideje. Volt mellettem egy
nagyszerű csapat: az edzőm, két pszichológus, gyúró,
próbáltam mindenre odafigyelni. A tudat, hogy mindenre felkészültem, magabiztosságot adott.
S&L.: Ha már emlegette a legutóbbi beszélgetésünket – azt is mondta, érzi magában az erőt az érem-

szerzésre. Így utólag már egyértelműnek tűnik, hogy
a kijelentése mögött is ez a mindenre kiterjedő felkészülés állt. De hogyan lehet azt kizárni, hogy egy olimpián szerepel?
Sz. Á.: Meg kell próbálni. Szerencsés voltam abból a
szempontból, hogy már a második napon pástra léphettem, így aztán az olimpiai kavalkádból nem sokat
éreztem.
S&L.: És mi lesz ezután?
Sz. Á.: Még tart az őrület, de szerintem szeptemberre, októberre lecseng mindez. Akkortól lesz majd más
téma.
S&L.: Most is, akkor is, a jövőben is olimpiai bajnok
lesz, marad.
Sz. Á.: Ez így van, de hogy mi lesz később, még nem
tudom. Vissza kell állnom a régi kerékvágásba, meg
kell látnom, mi változik.
S&L.: Változik, változhat valami?
Sz. Á.: Bízom abban, hogy nem, de még tényleg nem

címlapsztori

Kezdetektől a csúcsig
tudom, mi lesz a követendő út, hogyan állok fel a
pástra ezután. Az az elképzelésem, hogy ugyanúgy
végzem a dolgom, ahogyan eddig. Új célokat tűzök
magam elé, de elszállni nem szeretnék. Azt biztosan
tudom, hogy nem szabad úgy hozzáállnom a további versenyekhez, hogy ki, ha én nem. Nem fogok mostantól csak nyerni, ez biztos.
S&L.: De talán felszabadultabban versenyezhet,
hiszen a nagy álom, az olimpiai bajnoki győzelem már
megadatott.
Sz. Á.: Lehet, hogy így lesz. De még annyira új ez az
érzés, hogy erre sem tudok egyértelműen felelni.
S&L.: Mi az, amit a legtöbbször megkérdeztek öntől,
mióta olimpiai bajnok lett?
Sz. Á.: Talán azt, hogy felfogtam-e már, hogy nyertem.
Ahogy halad előre az idő, ahogyan távolodunk az olimpia második napjától, egyre csak változik ez az érzés.
Az, hogy a napjaim azzal telnek, hogy felkéréseknek
teszek eleget, hogy állandóan jövök-megyek, nem
könnyíti meg a dolgomat. Nincs időm leülni, nincs
időm feldolgozni mindazt, ami velem történt.
S&L.: Fárasztja a sok megkeresés?
Sz. Á.: Dehogy fáraszt! Boldog vagyok, hogy a sikeremmel végre kapott egy kis reflektorfényt a vívás.
S&L.: Hisz abban, hogy az ön aranyérme majd arra
motiválja a gyerekeket, hogy vívni tanuljanak?
Sz. Á.: Nem csak hiszek, bizonyítékom is van erre.
A győzelmemet követő héten a Vasas vívószakosztályának vezetőjét közel ötven kisgyerek szülője hívta
fel, hogy gyermekük szeretne vívni. Ennek nagyon örülök, és remélem, hogy ezek a szülők hamar rájönnek,

hogy ez a sportág olyan értékeket képvisel, amelyeket
máshol nem kapnak meg a gyerekek.
S&L.: Szilágyi Áron, a példakép. Hogy hangzik?
Sz. Á.: Próbálok erre felkészülni. Tudom, hogy a felhőtlen boldogságot, a sok-sok élményt, a találkozásokat, az autogramosztásokat majd ez követi, tudom,
hogy a bajnoki címem egyúttal hatalmas felelősség
is. Szeretnék felnőni ehhez a feladathoz. De ahhoz,
hogy ez sikerüljön, fel kell dolgozni mindazt, ami
velem történt. A szeretteim ebben sokat segítenek,
szerencsésnek mondhatom magam, hogy összetartó
családban nőttem fel, és olyan barátaim vannak, akik
nem azért vannak mellettem, mert olimpiai bajnok
vagyok. Bízom benne, hogy szólnak, ha esetleg azt
észlelnék, hogy a föld felett járok néhány méterrel…
S&L.: Tudott már velük is kicsit ünnepelni?
Sz. Á.: Igen, volt már egy nagyobb családi összejövetel, és a barátaimmal is tudtam beszélgetni. Szóval,
kaptak már belőlem egy keveset.
S&L.: Sajnálja, hogy lemaradt a többi londoni magyar
győzelemről?
Sz. Á.: Gyurta Dani elsőségének a helyszínen szurkoltam, mit mondjak, felemelő érzés volt!
S&L.: Ha jól tudom, itthonról üzent is a magyar olimpikonoknak.
Sz. Á.: Jól tudja – Kozák Danutának. Lehet, hogy nem
csak neki kellett volna… Viccet félretéve, nem gondolom, hogy az üzenetemnek bármi köze lenne a győzelmeihez. Danuta régóta küzd az álmaiért, és úgy
érzem, volt időszak, amikor kicsit háttérbe szorult a
szorgalma, a tehetsége és az eredményei ellenére is.

A Londonban olimpiai aranyérmet szerző kardvívó 1990. január 14-én született Budapesten,
és kilencévesen kezdett el vívni, nevelőedzője
Gerevich György volt. 2007-ben tagja volt a világbajnoki aranyérmes magyar csapatnak, majd a
2008-as 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 képviselte a magyar
kardvívást (mivel magyar csapat nem jutott ki a
nyári játékokra), és remek teljesítményével első
helyen végzett egyéniben.
Áron pályafutását 2006 és 2010 között a MOL
Új Európa Alapítványa, a MOL Tehetségtámogató Programja segítette, majd 2011-ben a sportoló
bekerült a MOL profi szponzoráltjainak csapatába.

Pekingben ugyan ott ült az ezüstérmet szerző négyesben, ám most nagyon bíztam abban, hogy egyesben
megszerzi az aranyat. Leginkább az egyesben bíztam,
de összejött ugyanez négyesben is – gratulálok neki
ezúton is!
S&L.: Ez most még az ünneplés és a pihenés időszaka, de mikor megy le újra a vívóterembe?
Sz. Á.: Őszintén szólva most még nem hiányoznak
az edzések, bár néha észreveszem, hogy vívóállásba
állok… Pihenésre van szükségem, és kötelességem is
pihenni, hiszen csak akkor lehetek jó később ismét,
ha teljesen kipihentem magam, ha feltöltődtem.
Kovács Erika
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Vigyen fényt
az éjszakába a MOL-lal!
London 2012: magyar sikerek!
A Londonban rendezett, XXX. Nyári Olimpián Magyarország összesen
nyolc aranyat, négy ezüstöt és öt bronzot szerzett, amellyel a kilencedik
helyen végzett a nemzetek közötti éremtáblázaton! Az első aranyérem
a MOL egyéni támogatottja, Szilágyi Áron nevéhez fűződik, aki kard
egyéniben lett első. Kozák Danuta, szintén a MOL szponzoráltjaként,
kétszeres olimpiai bajnokként tért haza Londonból: előbb a női négyes
tagjaként 500 méteren lett első, majd ugyanazen a távon egyéni futamában is elsőként ért célba, ezzel ő lett a londoni olimpia legeredményesebb magyar sportolója! A győztes kvartett tagja volt még FazekasZur Krisztina, Szabó Gabriella és a MOL által hosszú évek óta segített
Kovács Katalin is, aki a harmadik olimpiai bajnoki címe mellé egy ezüstöt is begyűjtött: Douchev-Janics Natasával párosban, 500 méteren.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség – melynek gyémánt fokozatú támogatója a MOL – olimpiai csapata összesen
3 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzéremmel zárt. Aranyérmes lett K2-1000 méteren a Kökény Roldand, Dombi Rudolf
páros, a K4-1000 méteren másodikként végzett a Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Paumann Dániel
négyes, míg K1-200 méteren Douchev-Janics Natasa harmadik lett. A MOL-támogatott olimpiai címvédő kenus,
Vajda Attila a hatodik, pontszerző helyet szerezte meg 1000 méteren, egyéniben.
Szépen szerepeltek Londonban a MOL Új Európa Alapítvány fiatal reménységei is. Dudás Miklós a pontszerző,
6. helyen végzett K1-200 méteren, Biczó Bence alig maradt le a döntőről
200 méteres pillangóúszásban 9. lett, míg Tóth Adrienn öttusázó két szám
után az élen állt, végül a 20. helyet szerezte meg.

Szeptemberben
indul a MOL Liga

Három ország hét csapatával rajtol
szeptemberben a MOL Liga ötödik
szezonja. A tavalyi magyar–román
bajnokság idén még egy országgal,
Szlovákiával bővült, ugyanis jelezte részvételét a szlovák HC Nové Zámky (Érsekújvár)
csapata is, így egyre inkább nemzetközivé válik a viadal.
A tavalyi nyolc indulóból viszont idén nem vesz részt a küzdelmekben
a Steaua Bukarest és a Sapa Fehérvár AV 19. Az alapszakasz szeptember 7-én kezdődik és február 25-ig tart, ezt követi a rájátszás,
amelynek legjobb magyar csapata idén a MOL Liga első helye mellett
a magyar bajnok címet is megszerzi.
A MOL főtámogatását élvező magyar férfi jégkorong-válogatottra
novemberben vár az első komoly kihívás: a csapat Budapesten játszik
olimpiai selejtező mérkőzéseket.
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A MOL legújabb, nyári-őszi hűségakciójában
ismét prémiumtermékek megvásárlására nyújt
lehetőséget vásárlóinak, akik magas minőségű
VARTA termékhez juthatnak hozzá akár 50%-os
kedvezménnyel. A pontgyűjtő akció keretein belül
többek közt repülőgép-alumíniumból készült,
szinte törhetetlen elemlámpák, napelemes lámpa, kempinglámpa, fejlámpa vagy elemek választhatóak. A pontok gyűjtésére és beváltására nem
csak Magyarországon van lehetőség: a kijelölt
külföldi MOL/INA/
SLOVNAFT kutakon is jár a pont a
tankolás után, és
a VARTA-termékek
is elérhetőek.
Szeptember elsejétől két új termékkel bővült a kínálat: a Lipstick
light rózsaszín és kék színben érhető el, míg a
15 perces ultra gyors akkumulátortöltő-autós
adapterrel együtt szerezhető be. Az akció részleteiről már a legnagyobb kereskedelmi televíziókon futó reklámokból, a rádióból és az internetről
(www.mol.hu/varta) is tájékozódhat!
Werkfotó a forgatásról

Kerekedj fel!
Szeptembertől indul a MOL és a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal közös projektje, a Kerekedj fel!, amelynek keretein belül hazánk műemlékeire igyekeznek felhívni
a figyelmet. Buzdítanak az épületritkaságok megismerésére, felfedezésére, de emlékeztetnek a
társadalmi összefogás fontosságára is, amely
nélkülözhetetlen az építészeti kincsek megőrzéséhez. A programban húsz vidéki város műemlék épülete kapott helyet, melyek mind egy-egy
MOL-töltőállomás közelében találhatóak, így akár
onnan egy rövid, autós kitérővel is fel lehet fedezni őket.
A gyerekeket pedig különleges kártyák várják a helyszíneken az
adott épületre vonatkozó információkkal, amelyeket a Kerekedj
fel! mappájában gyűjthetnek össze.

sztÁrtEszt
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KISZÁLL AZ AUTÓBÓL, ÉS RAGYOG.
A NŐ, AKI ÖSSZEHOZTA. EZ JUT
ESZEMBE RÓLA. SZÁNDÉKOSAN NEM
AZT ÍROM, HOGY „AKINEK SIKERÜLT ”:
FEJŐS ÉVA UGYANIS ELKÉPZELT
MAGÁNAK KISLÁNYKÉNT EGY ÉLETET,
ÉS BÁRKI BÁRMIT MONDOTT NEKI,
MEGALKOTTA. MOST PEDIG ÉLVEZI.
Stílus és Lendület: Amikor Liz Gilbert Ízek, imák szerelmek című könyvében azt olvastam, hogy az újságírónő kivett egy év fizetés nélküli szabadságot,
hogy elutazzon, azt gondoltam, szuper, csak ilyesmi
Magyarországon nem létezik. Most meg itt ülök önnel,
aki kivett öt hónap fizetés nélküli szabadságot, hogy
elutazzon Thaiföldre.
Fejős Éva: Na, igen, kellett ehhez egyfajta regényhősi bátorság. De ha van valami, amit a regényeimmel
sugallni szeretnék, akkor az az, hogy az ember merjen
lépni. Sok olvasóm mondta már, hogy valamelyik könyvem hatására mert meghozni egy-egy fontos döntést,
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ami előre vitte az életét. Úgy éreztem, váltanom kell,
hát megtettem.
S&L.: Honnan ez a szerelem Bangkok iránt?
F. É.: Furcsa dolog ez, amikor legelőször ott jártam
sok-sok éve – egy egzotikus utat szakítottunk meg egy
thaiföldi kitérővel – az első egy-két napban azon gondolkoztam, mit keresek én ott? Patkányok, csótányok,
befejezetlen építkezések – csak a negatívumokat láttam, ahová néztem. Aztán amikor elmentünk, vérzett
a szívem. Tudtam, hogy nekem még vissza kell térnem
ebbe a városba. Persze, mindezek a hibák ma is megvannak, de már egész másként tekintek az országra,

és más arcát látom, ha szétnézek Bangkokban.
S&L.: Mi vonzza újra és újra vissza?
F. É.: Thaiföldre visszatérni számomra nemcsak fizikai, hanem szellemi utazást is jelent. Egyfajta metamorfózis, belehelyezkedem a környezetbe, az ottani életstílusba. Van egy lány, aki velem van, amikor ott
vagyok, barátnők lettünk, de amióta hazajöttem, talán
ha két e-mailt váltottunk egymással. Egyszerűen nincs
rá szükség. Tudom, hogy amikor legközelebb megyek,
ugyanolyan örömmel és szeretettel vár majd rám, mint
amikor elváltunk. Ez is egy nagyon fontos dolog, amit
tőle tanultam meg. Ha ideges voltam vagy aggódtam

sztÁrtEszt

Elegáns darab

„Olyan könyveket
írok, amelyeket én
is szívesen olvasnék,
amelyek úgy
gondolkodtatnak el,
hogy közben
szórakoztatnak.”

Helyszín: Pannónia Golf&Country-Club, Máriavölgy

valami miatt, azt kérdezte tőlem: fél év múlva fontos
lesz ez neked?
S&L.: Ha kontextusba helyezzük a dolgokat, rájövünk,
hogy túl sokat aggódunk?
F. É.: Pontosan. Itt van ez a lány, angoltanár. Korán férjhez ment, de a férje megcsalta, megalázta, a nulláról
kellett újrakezdenie az életét. Felépített egy saját vállalkozást, és negyvenévesen megtalálta élete szerelmét, nemrég pedig gyerekük született. Hányszor feladhatta volna? És akkor most mi lenne vele? Az én
szememben az ilyen emberek az igazi hősök.
S&L.: Önnek nem duruzsolták a fülébe, hogy hagyjon

föl azzal a gyerekes álommal, hogy valaha sikeres írónő lesz?
F. É.: Ó, dehogynem! Az elején még naivan mondogattam is, aztán mikor századszor legyintettek rám, már
óvatosabban kezeltem a témát. Volt persze, aki az elejétől fogva tudta – nem csak hitte –, hogy sikerül: a
nagynéném. Olyan természetességgel beszél arról,
hogy hamarosan külföldön is fogják olvasni a könyveimet, hogy ki tudja, még a végén igaza lesz!
S&L.: Sikeres, elismert újságíróként otthagyott egy biztos állást. Nem kapta meg, hogy felelőtlen? Hogy kollégák százai örülnének az ön állásának?

Peugeot 208 1.6 VTi
Motor:
1,6 VTi benzines
Lökettérfogat:
1598 cm3
Max. teljesítmény: 120 LE, 6000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték:
160 Nm, 4250 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság:
3965/2004/1460 mm
Max. sebesség:
190 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h):
8,9 s
Fogyasztás (városi/közúti/vegyes): 8,1/4,5/5,8 l
Ár:
4 390 000 Ft
Fontosabb felszereltség/extrák:
sebességfüggő szervokormány, tempomat, kormányról vezérelhető rádió, érintőképernyő, jack
és USB-csatlakozók, Bluetooth-kihangosító, 16”
könnyűfém keréktárcsa, krómkeretes műszerek, fehér mutatók, kék hangulatvilágítás, színes
LCD-kijelző a műszeregységben, színre fújt lökhárítók, metálfekete hűtőmaszk krómozott kerettel, elektrokróm belső visszapillantó, esőérzékelős ablaktörlő, automata fényszóró-bekapcsolás, Sportülések/panoráma üvegtető manuális
árnyékolóval és hangulatvilágítással (Active esetén SMEG érinőképrenyővel), tolatóradar, metálfényezés.

Peugeot 208 1.6 VTi
a következő kenőanyagot ajánljuk:

MOL Dynamic
Star PC 5W–30

sztÁrtEszt

„Néha nehéz lépést tartani
a saját sebességemmel.”
F. É.: Nem, pedig felkészültem rá. De azt
tapasztaltam, hogy inkább elismerik azt,
amikor valaki lépni mer.
S&L.: Na, jó, de elmenni öt hónapra Ázsiába
önkénteskedni azért nem esik a hétköznapi
kategóriába. Mit csinált odakint?
F. É.: Templomot takarítottam, az árvíz után
segítettem Ayutthayán a Buddha-szobrokat megtisztítani például. A nap végére egészen különleges lelkiállapotba lehet kerülni az ilyen tevékenységtől: ahogy ott
vagyunk együtt, csendben, egy célért dolgozunk, az
valahogy felemelő. Született egy könyv is az élményeimből, a Szeretlek, Bangkok.
S&L.: Ha már a bátorságnál tartunk: a szememben
talán ennél is nagyobb bátorságnak tűnik, ahogy
kerek perec megmondta az újságíróknak, köszöni,
nem kíván házasodni, és nem érzi, hogy kötelessége
lenne most azonnal gyereket szülni.
F. É.: Látja, nekem meg se fordult a fejemben, hogy
ennek máshogyan kellene lennie! Majd jön a baba,
ha itt az ideje.
S&L.: A magyar nők jelentős része mégis rettegve
hallgatja a biológiai óra ketyegését…
F. É.: Olyasmit vállalok fel, amiben hiszek, akkor is,
ha néha csúnyán néznek rám emiatt. Boldog kapcsolatban élek, ez a lényeg, nem? Egyébként egy tengerparti, meghitt esküvő jópofa lehet, de nem azzal
töltöm a napjaimat, hogy ezen gondolkozzak.
S&L.: Mi a helyzet a kritikákkal és a gonoszkodó
kommentekkel? Mintha itthon divat lenne lenézni a
szórakoztató irodalmat.
F. É.: Igen, angolszász országokban sokkal nagyobb
presztízse van a műfajnak. Mindig azt mondom, hogy
olyan könyveket írok, amelyeket én is szívesen olvasnék, amelyek úgy gondolkodtatnak el, hogy közben
szórakoztatnak.
S&L.: Azért az érdekelne, hogyan adták ki az első
Fejős Éva-regényt. Az ismert újságírónő bekopogtatott
a kiadóhoz? Esetleg felkérték?
F. É.: Jaj, dehogy! Írtam egy szívhez szóló levelet, hogy
kedves kiadóvezető, írtam egy regényt, legyen szíves
elolvasni. Pont, mint bárki más. Aztán meg telefonon
érdeklődtem, de eleinte semmit se mondtak. Néhány
hónap múlva aztán felhívtak, hogy elolvasták a kéziratomat, letesztelték egy-két emberen, és szeretnék
kiadni. Regényíróként abszolút a nulláról indultam.
S&L.: Alig pár perce beszélgetünk, de máris feltűnt,
hogy az emberek felismerik az utcán. A körülrajongott Fejős Éva kislányként is népszerű volt?
F. É.: A tanárok körében biztosan nem.
S&L.: Hogyhogy?
F. É.: Meglehetősen határozott elképzeléseim voltak
azt illetően, hogy melyik tantárgyra lesz szükségem az
életben, és melyikre nem. Amelyiket úgy ítéltem meg,
hogy felesleges, mint például a matematikát, azzal
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Kicsi, de mégsem

„Bár én már nagyobb autót vezetek, ez praktikus kis nagyvárosi kocsi: kompakt, könnyen
irányítható, nagyszerűen lehet vele parkolni – és ami az ilyen modelleknél szinte ritkaságszámba megy, nagyon-nagyon kényelmesek az ülések!”

nemigen foglalkoztam. Aztán jött a beírás az ellenőrzőmbe.
S&L.: Mit szóltak ehhez „Kedves Szülők!”?
F. É.: A „mi lesz így belőled, kislányom” kérdésre mindig az volt a válaszom: azt szeretném, hogy ha hajnali kettőkor támad kedvem gesztenyepürét enni, akkor
megtehessem. Nem nagyon értették, pedig tulajdonképpen ez a mostani életemet jelentette: szabadság,
korlátok nélkül. Persze, azóta sem ettem hajnali kettőkor gesztenyepürét – de megtehetném, és ez a lényeg.
S&L.: Cserfes kislány volt?
F. É.: Épp ellenkezőleg! Nehezen nyíltam meg, kicsit
talán furcsa gyerek is voltam. Már legalábbis olyan
értelemben, hogy nekem a fejemben zajlottak az események, például míg mentem az iskolába, pergett a
szemem előtt a film.
S&L.: Szokták is mondani, hogy filmszerűen ír.

F. É.: Igen, és ez valószínűleg ebből ered. Filmkockákban gondolkodtam világéletemben.
S&L.: Gyorsan ír?
F. É.: Lassítom magam. Néha nehéz lépést tartani a
saját sebességemmel. Egy könyv elején, körülbelül az
első egyharmadnál mindig kicsit lassabban haladok,
de aztán ahogy a szereplőim életre kelnek és a sztori
elkezdi alakítani önmagát, úgy gyorsul a tempó is.
S&L.: És hogyan vezet?
F. É.: Először is: rengeteget. Szerencsére sok olvasótalálkozóm van vidéken is, így az elmúlt években számos olyan helyre eljutottam Magyarországon, amiről
azelőtt szinte semmit se tudtam. Általában dinamikusan vezetek, de az is előfordul, hogy ha nem kell sietnem, berakok valami kellemes zenét, és lassú tempóban élvezem egy-egy táj szépségét és a naplementét.
Csepelyi Adrienn

NatÚra

G 
–
NÉGY KERÉKEN IS

JÓ IDŐBEN SZÍVESEBBEN INDULUNK ÚTNAK
KIRÁNDULNI, MÉG AZOK IS GYAKRABBAN AUTÓBA
PATTANNAK , AKIK EGYÉBKÉNT KEVESET VEZETNEK .
KÖVETKEZZEN TÍZ OLYAN TANÁCS,
MELYEKET MEGFOGADVA NEMCSAK A PÉNZTÁRCÁNK
MARAD VASTAGABB, HANEM KÖRNYEZETÜNKNEK
IS JÓT TESZÜNK .

1. Telekocsi

Sok jó ember kis helyen is elfér! – tartja a mondás. A gyakorlatban azonban a
legritkább esetekben tapasztalhatjuk ezt az utakon. Pedig érdemes kihasználni autónk maximumkapacitását, hiszen nemcsak a költségek oszlanak meg
így, hanem környezeti szempontból is előnyös. Ma már interneten is szervezhetjük a fuvart (pl. http://www.telekocsi.eu), számos autós és utas közül válogathatunk.

2. Állj, ha piros!

Szinte minden úton akadnak holtidők, amikor piros lámpánál kell vesztegelni. Ilyenkor kapcsoljuk ki a motrot,
hiszen alapjáraton is fogy az üzemanyag.
Sorompó esetén mindenképp állítsuk le
az autót, de olyan piros lámpánál is, ahol
gyakran járunk, és tudjuk, hogy hoszszabb ideig kell várni a zöldre váltásig.

3. Magasabb fokozat

Minden esetben a lehető legmagasabb fokozatban érdemes
haladni, amit még a motor elbír. Különösen adja ez magát minden
olyan esetben, amikor előzetesen jól felpörgött az aggregát, így
például az előzés befejezésekor. Benzines motort 2000-3000-es,
dízelest 1500-2500-as fordulatszám körül lehet a leggazdaságosabban üzemeltetni.
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4. Lassan lassítsunk!

Hasznos betartani a követési távolságot, hiszen
ilyenkor már messzebbről láthatjuk, ha valamiért
meg kell állni. Ilyenkor egyből vegyük le a lábunkat a gázról, és szépen lassulva közeledjünk. Ha
szerencsénk van, mire odaérünk, meg is indul a
forgalom.

NatÚra

5. Bringát a tetőre!

Bringával közlekedni mindig a legzöldebb,
legolcsóbb megoldás, ám a hosszú út és
a csomagok miatt ez gyakran megoldhatatlan. Ilyenkor sem kell otthon hagyni a
kerékpárt: a tetőre szerelt szállítóval bárhová magunkkal vihetjük. Ezzel ugyan kismértékben megnő a fogyasztás, de „ledolgozhatjuk” ezt azzal, hogy a helyszínen
bringával közlekedünk.

7. Hűtés okosan

A légkondi sokat fogyaszt, de a lehúzott ablak
is megdobja a fogyasztást azáltal, hogy növeli a légellenállást. A legjobb megoldás ezért
a kettő kombinálása: kisebb sebességnél,
városban érdemes inkább az ablakot lehúzni, nagyobb sebességnél
viszont már a légkondit válasszuk,
persze, ezt is csak akkor, ha valóban
szükség van rá.

8. Szabaduljunk
meg a súlyfeleslegtől!

Itt most nem egy intenzív fogyókúrára gondoltunk,
hanem arra, hogy selejtezzük ki az autóban tárolt holmikat. Nagyon kényelmes a fél életünket magunkkal cipelni, de nem kifizetődő: a megnövekedett súly
mozgatásához lényegesen több energia, így üzemanyag is szükséges.

9. Spóroljunk a fékkel!
6. Dinamikus gyorsítás
A piros lámpa utáni padlógázzal kilövés ugyan tiltólistán van gazdaságossági szempontból,
de még mindig jobban megéri dinamikusan
gyorsítani, mint kis gázzal, hosszan indítani. Az a legoptimálisabb, ha fél, háromnegyed gázzal felgyorsítunk a kívánt sebességre, és onnantól csak tartjuk azt.

Fékezésnél elveszítjük azt a mozgási energiát, amelyet gyorsításkor, üzemanyag elégetésével nyertünk.
Vezessünk előrelátóan, hogy kerüljük a felesleges
fékezéseket, és a motorfék használatával is gazdaságosan lassulhatunk.

10. Optimális
abroncsnyomás

Itt is fontos az arany középút: kizárólag az optimális
keréknyomással érdemes autózni. Ha túl alacsony,
akkor megnövekszik a súrlódás és az ellenállás, így
több energia kell a gördüléshez, a túl keményre pumpált abroncsok viszont rontják az autó stabilitását.
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Kaland

két keréken

A BRINGÁZÁS NEMCSAK VÁROSBAN, VAGY A FALVAK, VÁROSOK
KÖZÖTTI UTAKON, KERÉKPÁRUTAKON LEHET KELLEMES, HANEM
A TERMÉSZETBEN IS. HA IZGALMASABB TÚRÁKRA
ÉS TEREPEKRE VÁGYUNK, AKKOR IRÁNY
A LEGKÖZELEBBI ERDŐ VAGY HEGYVIDÉK!
A MOL BRINGAPROGRAM EBBEN IS SEGÍT.

Lejtőn száguldás, kiugró sziklák kerülgetése, csúszós
talaj – ez a hegyikerékpározás, amely veszélyes szituációk ellenére válogatott izgalmakat tartogathat számunkra, és kiváló erőnlétet is biztosít.

Csak megfelelő bringával
Ahhoz, hogy biztonságosan űzhessük ezt a sportot, elsődleges egy jó minőségű, a hegyekbe tervezett kerékpár beszerzése. A sérülés veszélye mellett
az élményt is teljesen elronthatja, ha végig azon kell
aggódnunk, vajon mikor esik szét a városi közlekedésre tervezett biciklink. Ha nem vagyunk még otthonosak a témában, mindenképp kérjük ki a szakképzett eladó segítségét, de a következő kritériumok
meglétére magunk is figyelhetünk:
1. megfelelő teljesítményű fékrendszer: V-fék, hidraulikus felnifék vagy tárcsafék,
2. lengéscsillapító az első villán,
3. széles gumik, jól tapadó, bütykös felülettel,
4. könnyen elérhető fékkar,
5. erős, de nem túl nehéz váz.

MOL bringaPROGRAM
A MOL tavasszal újabb kezdeményezéseket indított el a MOL bringaPROGRAM
részeként. A budapesti Erzsébet téren lévő Akváriumnál nyár elején nyílt meg
a MOL bringaKÚT, ahol ingyenes szervizt és tanácsadást nyújtanak a városban
kerekező bringásoknak egészen októberig, minden nap 12–24 óráig. Eddig több
mint 2000 esetben segítettek a bringásoknak szervizelésben. A Tihany melletti kerékpárúton augusztus végéig minden hétvégén 9–12 és 15–20 óra között
MOL bringaMENTŐ-vel várták a kerekezőket, akik ingyenes frissítőt, tanácsadást és szükség esetén szervizt is kaphattak - utóbbival mintegy 600-an éltek.
Az ország 125 töltőállomásán elérhető MOL bringaPONT-okon a kerékpározás-

hoz szükséges alapvető eszközök kaphatóak, a sportoláshoz megfelelő élelmiszerekkel és italokkal frissíthetik fel magukat az odatekerők és szükség esetén szerszámkészlet is elérhető a biciklik megjavításához. Június végétől elérhető a MOL
bringaPONT mobil alkalmazás is (másik keretesünkben). A nagyobb nyári fesztiválokon (VOLT Fesztivál, Heineken Balaton Sound, Sziget) is jelen volt a MOL
bringaPROGRAM, amelynek keretében több mint 5500 bringásnak nyújtottak
segítséget. (Szerviz, ingyenes kölcsönző, bringatároló.)
További programokról, újdonságokról a bringaPROGRAM honlapján található
információ: www.molbringaprogram.hu
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Az egyenes a jó
Hogy elkerüljük a különböző gerinc- vagy ízületi panaszokat, nagyon fontos, hogy indulás előtt megfelelően állítsuk be bringánk nyereg- és kormánymagasságát. A kulcsszó: az egyenes. Helytelen testtartáshoz,
hátfájdalomhoz vezethet ugyanis, ha púpos testhelyzetben fogjuk a kormányt, ezért addig teszteljük tartásunkat a különböző nyeregmagasságokkal, míg
ki nem egyenesedik. Ugyanez vonatkozik a csuklóra és a lábakra is: egyenes csuklóval tartsuk a kormányt, valamint figyeljünk arra, hogy ki tudjuk nyújtani lábunkat pedálozás közben, úgy, hogy a sarkunk is
kényelmesen leérjen.

Alapvető fontosságú, hogy beszerezzünk egy jó minőségű fejvédőt, de a könyök-, térd- és csuklóvédő is
legyen a listán, valamint egy megfelelő lencsével ellátott sportszemüveg, ami kötelező tétel a szem védelme érdekében még a kontaktlencsét viselőknek is.
Ezenkívül mindenképp legyen a bringánkon lámpa
(egy esetleges eltévedés esetén jól jöhet a sötét erdőben, vagy ha lemegy a nap), rendszeresen pótoljuk az
elvesztett energiát és vizet, és mindig legyen nálunk
térkép is. A túra előtt ellenőrizzük le a bringánkat,
hogy az előírás szerint működik-e minden részlete: jó
fékek (fékkarok, bovdenek, fékbetétek), helyes ülésmagasság, feszes küllők, megfelelő keréknyomás kell.

Fő a biztonság

Kezdőtől a haladóig

A sérülés eshetősége elég magas, ezért fokozottan
kell ügyelnünk saját és túratársaink biztonságára.

Fontos ismerni a saját szintünket, ha most vettük
meg első járgányunkat, és még sosem jártunk két
keréken a hegyekben, először mindenképp lapos

(pl. mező), majd lankás területen próbálgassuk
magunkat és bringánkat egyaránt. A tekerés mellett a fékezést is gyakoroljuk, ha egyenletes terepen jól megy, fokozzuk a nehézséget (pl. kavicsos,
sáros talaj). Ügyeljünk arra, hogy egyenletesen
használjuk az első és a hátsó féket; ne fékezzünk
hosszan, inkább szakaszosan; lejtőn fékezve vigyük
hátra a testsúlyunkat; sose blokkoljuk az első kereket, mert azzal irányíthatatlanná válik a kerékpár.
Ha már megfelelően felkészültnek érezzük magunkat, jöhet az útvonaltervezés, de ne csak a hosszára figyeljünk, (mely mindig olyan táv legyen, hogy
a leggyengébb résztvevő is gond nélkül teljesíteni tudja), hanem kalkuláljuk bele a megállókat is.
Mindig szóljunk az otthon maradóknak, hogy merre indulunk! Figyeljük a testünk reakcióit: semmiképp se hajszoljuk túl magunkat, osszuk be helyesen az erőnket!

Túratervezés a MOL bringaPONT applikációval

A QR-kód beszkennelésével egyszerűen letölthető MOL bringaPONT mobil applikáció minden bringásnak jól jöhet
a tervezés szakaszában és útközben is. Az app segítségével nemcsak a hozzánk legközelebb eső bringaPONT-ot
kereshetjük meg, hanem böngészhetünk is a különböző családbaAndroid verzio
iOS verzio
rát túraútvonalak közt. Az alkalmazás a Magyar Turizmus Zrt. jóvoltáQR kódja
QR kódja
ból tartalmazza az útba ejthető történelmi és művészeti látványosságokat, de ha épp pihenni vágyunk, vendéglátóhelyeket is könnyedén
találunk vele, menet közbeni teljesítményünket pedig elmenthetjük
az adatbázisban. A túra végeztével megoszthatjuk a felületen
az élményeinket, és mások beszámolóit is elolvashatjuk.

Milyen kiegészítőket szerezzünk be?
Összefoglaltunk néhány olyan hasznos kelléket, amelyek jó jönnek a terepen történő kerékpározáshoz. Ezek többsége könnyen beszerezhető
bringásszaküzletekben és sportszereket forgalmazó áruházakban is.
7. hátizsák
1. kerékpáros-fejvédő
8. kulacs
2. könyök-, térd- és csuklóvédő
9. elsősegélykészlet
3. sportszemüveg
10. esőkabát
4. kerékpároskesztyű
11. gumiragasztó, szerszámok
5. sportruházat
12. pumpa
6. speciális cipő
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HiGH-tEcH

T 
A Z ELMÚLT ÉVEKBEN AZ AKTATÁSKA HELYETT ELŐKERÜLT
A LAPTOPTÁSKA , AUTÓNKBAN HELYE VAN MINIMUM EGY
CD- LEJÁTSZÓNAK , VAGY RAJTUNK A FÜLHALLGATÓNAK . A Z ŐSZ KEZDETE
EGYBEN A TECHNOLÓGIAI KÜTYÜINK LECSERÉLÉSÉT IS JELENTI, ÉS AHOGY
MI IS, ÚGY AZ ELEKTRONIKAI MÁRKÁK IS FELKÉSZÜLTEK AZ ÉVKEZDÉSRE!

Sony MP3-lejátszó
– Dob meg a basszus

Sony Bravia KDL
– Könnyed szórakozás

A letisztult formavilág és a karcsúsított vonalak párosításával a Sony légiesen könnyed tévét alkotott, melynek
belső értékei is említésre méltóak. Az online tévéműsorok, a DVD-k és a saját videók lejátszásakor tiszta,
éles és egyenletes képet kaphatunk, mindezt az X Reality funkciónak köszönhetően. Összehangolhatjuk
a televíziózás és internetezés élményét, és saját ízlésünkre formálhatjuk a készüleket. Most már akár
okostelefonunkon keresztül is hozzáférhetünk a Sony Entertainment Network szolgáltatásaihoz, ahonnan HD
minőségű filmeket, több millió dalt, és rengeteg tévécsatornát vihetünk át a televíziónkra.
Információ: www.sony.hu
Ár: 185 000 Ft

Sony DSC-WX100
– Kicsi a bors, de erős

A WX100 digitális kompakt fényképezőgép versenytársai között a legkisebb, ám
egyben a legerősebb is. A 10-szeres optikai zoom mellett a fotózott objektum
képminősége sem romlik le a nagyítástól. Legyen akár ködös és esős, vagy
napsütötte, derűs időjárás, egyik sem kihívás a VX100-as számára, hogy
tökéletes képeket készíthessünk vele. A változó éghajlati és környezeti viszonyok
között is elmosódásmentes, részletgazdag HD-videókat és képeket rögzíthetünk
a készülékkel.
Információ: www.sony.hu
Ár: 74 990 Ft
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Vigyünk színt a hétköznapjainkba, és válasszunk
a stílusunkhoz megfelelő MP3-lejátszót!
Most már nem kell hosszú órákat töltenünk
a várakozással, mert az új generációs MP3lejátszó 3 perces töltéssel 90 perces lejátszási
időre is képes. Az extra mély basszus akár kis
hangerőn is aktiválható, amellyel igazán ütős
hangzás érhető el. A ZAP gombot megnyomva
belehallgathatunk a dalokba, és kiválaszthatjuk
az aktuális hangulatunknak megfelelő albumot.
USB-csatlakozójának köszönhetően könnyedén
összekapcsolhatjuk a hifikészülékünkkel is, a
PC-hez csatlakoztatva pedig egy mozdulattal
frissíthetjük zenetárunkat.
Információ: www.sony.hu
Ár: 15 990 Ft

HiGH-tEcH

Sony PJ260VE
- Stabilitásra hangolva

Kerüljünk közelebb az eseményekhez a Sony Full HD-kamerájával!
A G-objektívnak, a 30-szoros optikai és 55-szörös kiszélesített zoomnak
köszönhetően kiváló tájképek és csoportfelvételek készíthetőek. Akár mozgó
járműről, sétálás közben vagy korlátozott fényviszonyok mellett is nyugodtan
készíthetjük felvételeinket, ugyanis az Exmor R érzékelő kiszűri a felvétel közben
keletkező képzajokat. A készülék többek közt nagy sebességű BIONZ processzorral,
16 GB tárhellyel és beépített kivetítővel van ellátva, így a felvett eseményeket nemcsak
tárolni tudjuk, hanem akár helyben kivetíthetjük a megfelelő felületre,
és visszanézhetjük alkotásunkat.
Információ: www.sony.hu
Ár: 209 990 Ft

Sony Vaio Ultrabook
– A megbízható

A Vaio légies és könnyed megjelenését a magnéziumház még elegánsabbá teszi. A visszafogott,
ám modern design gyors, precíz és megbízható belsőt takar, a tudásról pedig a nagy sebességű
Intel Core I3-as processzor és az SSD gondoskodik. Dolgozzunk, játsszunk rajta vagy szörfözzünk
a hálón – mindezt akadálymentesen és szabadon! A Vaio új szériája minden olyan alkalmazást
és programot tartalmaz, amely megkönnyíti a hétköznapjainkat, egyben magas fokú felhasználói
élményt biztosít számunkra.
Információ: www.sony.hu
Ár: 239 990 Ft

ÉlEtmÓD
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SZEPTEMBER ELEJÉN A LEGTÖBB SZÜLŐT HASONLÓ
KÉTSÉGEK GYÖTRIK , ELJÖTT UGYANIS
A KÜLÖNÓRAVÁLASZTÁS IDŐSZAKA. HOVA ÍRASSAM
BE A GYEREKEMET? MENNYI A TÚL SOK?
SPORT VAGY TANULÁS? A KÖVETKEZŐ TANÁCSOK
SEGÍTSÉGET NYÚJTHATNAK A FONTOS DÖNTÉSBEN.
A legfontosabb, hogy mindig figyeljünk arra: minden gyerek más, más az érdeklődési körük, más a teherbírásuk és a képességeik sem egyformák. Ezért mindig a
saját gyerekünk igényeit és jellemzőit vegyük figyelembe a különóra
kiválasztásánál, hogy a lehető legoptimálisabb módon fejleszszük csemeténket.

Hány éves kortól?
A szülők hajlamosak gyakran túlzásba esni, és attól való félelmükben, hogy a kicsit nem éri elég inger, már a bölcsőde mellett többféle foglalkozásra hordják őt. A szakértők egyöntetűen állítják, hogy ez az a kor, amikor még a szülői törődés és
játék van a legjobb hatással a kicsikre. Az első órát az óvoda középső csoportja környékén lehet beiktatni, nagycsoportban pedig ezt akár kettőre is emelhetjük, de az elméleti
órákat mindig mozgással párosítsuk. Érdemes ezt tartani kisiskolás korban is, bár az iskolakezdés maga is nagy kihívás
minden kicsinek. Ha úgy érezzük, hogy a gyerek fáradtan
ér haza az iskolából, hagyjuk inkább pihenni, játszani,
hiszen egy kis feltöltődés sokkal jobb hatással lehet
az iskolai teljesítményére, mint például egy angolóra.
A választóvonalat általában a hetedik osztály jelenti,
ilyenkor már ugrásszerűen megnő a gyerekek teljesítőképessége, így akár két-három délutáni elfoglaltságra is beíratható, ha igényli. Ezek lehetőség szerint változatosak legyenek, és sport is legyen benne.

Milyet válasszunk?
Első körben az iskolai teljesítményt kell megnézni, ha úgy látjuk, gyermekünk korrepetálásra szorul például matekból, akkor azt kell választani, hiába tűnik okos
lépésnek az angol. Ezt kiegészíthetjük egy olyan foglalkozással, amely kedvtelést nyújt és feszültségoldó, legyen ez rajzszakkör
vagy fociedzés, amit csemeténk szeretne. Ha a sulis teljesítményével nincs
gond, akkor változatos órákkal szélesítsük érdeklődési körét. Választáskor szem előtt kell tartani, hogy ne a saját beteljesületlen vágyainkat erőltessük rá a gyerekünkre. Sok szülő esik abba a hibába,
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hogy zongoraművészt akar faragni utódjából akkor is, ha az nemcsak „botfülű”,
hanem utálja is a zenélést. Semmiképp sem érdemes erőltetni, hiszen ez garantált veszekedéshez vezet, és amennyiben a kis tanulóban nincs meg az elhivatottság, egészen biztos, hogy nem lesz belőle zongoraművész.

Hogyan motiváljunk?
A különórák tekintetében mindig dicsérettel, ösztönzéssel forduljunk gyerekünk
felé, hiszen mindenképp pozitív, ha külön elfoglaltságot vállal az iskola mellett.
Akkor se büntessük, ha esetleg egy-egy órát megun, hiszen a gyermeki természethez tartozik, hogy a világot igyekszik felfedezni, próbálgatja a saját érdeklődési körét. A legjobb motiváció a siker: ha támogatjuk a foglalkozásban, kedvét
leli benne, sikerek is érik, akkor saját magától elkezd lelkesen járni.
Tomanicz Éva

GasztroNÓmia

GeeKTék
KEDVCSINÁLÓ FINOMSÁGOK
ISKOLAKEZDÉSHEZ

BEKÖSZÖNTÖTT AZ ŐSZ, A NEBULÓKAT ISMÉT VÁRJA AZ ISKOLA! ÁM A TANÉV ELSŐ HETEIBEN
MÉG NEHÉZKES A KORA REGGELI ÉBREDÉS, ÉS A HÁZI FELADATOK ELKÉSZÍTÉSE IS TÖBB IDŐBE TELIK .
ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY GYERMEKEINK MÉGIS KÖNNYEBBEN ÉS VIDÁMABBAN RÁZÓDJANAK VISSZA
AZ ISKOLAI KÖRFORGÁSBA, ÖSSZEGYŰJTÖTTÜNK NÉHÁNY TRÉFÁS RECEPTET, MELYEK MINDEN
GYERMEK ARCÁRA MOSOLYT CSALNAK!
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GasztroNÓmia

Pizza cica

Hozzávalók: pizzatészta, paradicsomszósz,
reszelt mozzarella sajt, szalámi, sonka.
A sütőt előmelegítjük 230 fokra.
A készen vásárolt pizzatésztát kiterítjük egy sütőpapírra, a tetejét megkenjük
paradicsomszósszal, és bőségesen meghintjük a reszelt mozzarellával. Ezt követően tetszés és ízlés szerint díszítjük szalámival, sonkával és zöldségekkel, majd forró
sütőbe csúsztatjuk. Nagyjából 10-15 percig sütjük,
illetve amíg meg nem pirul egy kicsit a teteje.

Tojásvitorlás

Hozzávalók: 6 db keményre főtt tojás, 5 dkg sajtkrém, 1 kis fej lila hagyma, 1 kis csokor metélőhagyma,
1 csipet tárkony, pár szál petrezselyem, só, bors, sonka a vitorlákhoz.

Gyümölcsös saslik

A félbevágott tojások sárgáját tegyük egy kis tálba (óvatosan szedjük ki a fehérjéből, hogy az ne sérüljön). A lila
hagymát, a metélőhagymát és a petrezselymet a lehető legfinomabbra vágjuk fel. A metélőhagyma felét tegyük
félre a díszítéshez. A tojások sárgáját villával törjük krémesre. Adjuk hozzá a sajtkrémet, a csipet tárkonyt, a lila
hagymát, a petrezselymet, a metélőhagymát, sózzuk-borsozzuk, majd alaposan keverjük ki a krémet. A fűszeres tölteléket két kiskanál segítségével töltsük vissza a tojásfehérjékbe, és díszítsük metélőhagymával. Tálalásig
tartsuk a hűtőben, majd fogpiszkáló segítségével a sonkaszeleteket vitorlaként tűzzük a tojásokra!

Hozzávalók: 1 fürt szőlő, 1 alma, 1-2 szelet teljes
kiőrlésű kenyér, ízlésünknek megfelelő sajt.

Vidámszendvics

Hozzávalók: szeletelt kenyér, vaj, sonka, salátalevelek,
paradicsom, snidling, olívabogyó, retek.

Egy fapálcikára sorjában húzzuk fel az előzőleg megtisztított szőlőszemeket, a kockára vágott almát és
sajtdarabokat, illetve kenyérkatonákat! Az ilyen trükkös megoldások jól jöhetnek, hiszen nem minden
gyerek eszi meg a sajtféléket vagy éppen a teljes
kiőrlésű kenyeret, így pedig remekül
„elrejthetjük” előlük!

Ha idő és különleges hozzávalók hiányában csak egy klaszszikus szendvicset tudunk készíteni a kicsiknek, de azt kreatívan tálaljuk, a fogadtatás is minden bizonnyal lelkesebb
lesz! A kenyeret szeljük fel, vajazzuk meg, helyezzük rá
a sonkát, majd a zöldségekből formázzunk mosolygós
arcot vagy más kedves formát (szívecskét, virágot,
házikót) a szendvicsre!

Fasírtpók

Hozzávalók: 75 dkg darált marhahús, 1 fej hagyma, 2 szelet szikkadt kenyér, bors,
kömény, só, napraforgóolaj, Isot paprika, 1 db pritaminpaprika.
A két szelet szikkadt kenyeret a héjától megfosztjuk, beáztatjuk egy tál vízbe, majd jól
kinyomkodjuk. A hagymát lereszeljük, összekeverjük a darált hússal és a kenyérrel, és
alaposan átgyúrjuk. Fűszerezzük sóval, borssal, köménnyel, Isot paprikával, majd lapos
vagy henger alakú fasírtokat formálunk belőle, melyeket olajban vagy grillen kisütünk.
Ha elkészültek, fogpiszkálóval vájjunk beléjük kis lyukakat, melyekbe a vékony szeletre vágott pritaminpaprikát úgy helyezzük el, mintha póklábak lennének. Majonézből és
borsból szemeket is varázsolhatunk a kis pókoknak.

KisHírEK

Csontot a kutyáknak!

A mai kutyafajták életmódjuk és táplálkozásuk alapján már a 70 százalékban húst fogyasztó csúcsragadozók
és mindenevők között helyezkednek el. Pedig a kutyafélék erős állkapcsuk és nagy tépőfogaik alapján a körülbelül 8 millió éve élt csúcsragadozó őstől származnak. A farkassal rokon kutyaős a nyílt sztyeppén, falkában
vadászott nagyvadakra. A túlélés és génörökítés szempontjából azok voltak a sikeres egyedek, amelyek a legnagyobb harapóerővel rendelkeztek, és akár a rendkívül erős bölénycsontot is el tudták morzsolni. Tehát a falkaéletmód egyenes következménye, hogy a
kutyák többsége ma sem veti meg ezt a
csemegét.

Suhan,
mint a gondolat
Az íj és a nyíl immár 64 ezer éves, használatuknak első bizonyítékait Dél-Afrikában
találták meg a régészek. Néhány kutató
nemrég egy olyan kísérletbe kezdett, amely
modellezi a létfontosságú eszközök kialakításának folyamatát. Kiderült, hogy az
elkészítéshez minimum 10 eszközt kellett
igénybe venni, és legalább 22-féle anyagra volt szükség, valamint kötőelemekre és
ragasztókra. A folyamatnak végül 5 gyártási fázisa volt, amely bámulatos komplexitást mutat, hiszen ehhez már jelentős agykapacitásra, valamint fejlett kooperációra
volt szükség.

Azért a víz az úr

A maja kultúra Tikal nevű metropoliszában a VIII. század végére már 80 ezerre duzzadt a népesség, annak ellenére, hogy a környéken az év egyharmadában egyetlen milliméter eső sem esett. Kiderült, hogy a telepesek a
város 1500 éves fennállása során folyamatosan vízvezetékeket építettek, a palota víztározója pedig csaknem
75 ezer köbméteres volt. Minden csepp vizet felfogtak és hasznosítottak, de még így sem kerülhették el a végzetüket. A populáció nagymértékű növekedése és egy különösen száraz időszak vetett véget Tikal fénykorának,
a kényes egyensúly a Kr. u. IX. században megbomlott, és a lakosság sorsára hagyta a várost.
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Ókori sminktrend

Egy nemrég befejeződött izraeli ásatás meglepően gazdag kozmetikai leletegyüttessel szolgált, bizonyságul arra, hogy az ókorban is szinte ipari méreteket öltött a kozmetikumok előállítása. Pirosítók, szemés arckrémek, púderek kerültek elő égetett agyag, kerámia-, fajansz- és márványedénykékben. A tégelyek, pikszisek apró méretei és a szemfesték felvitelére szolgáló elefántcsont, bronz- vagy üvegpálcikák
arról tanúskodnak, hogy akkoriban sem lehetett olcsó mulatság a szépítkezés. Pedig néhány évszázaddal korábban, a Biblia tanúsága szerint, még tiltott volt a zsidóság körében bármilyen arcfestés. Úgy
tűnik, hogy az egyiptomi, babiloni, később görög és római szokások a Második Templom időszakában
(Kr. e. 516-tól Kr. u. 70-ig) már lazítottak a korábbi szigorú vallási szabályokon.

KUltÚra

Programok – Fesztiválok
IL DIVO

Fuvolavarázs 2012

2012. SZEPTEMBER 20.
PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA
A világ első számú klasszikus crossover
quartetje, az IL DIVO világ körüli turnéja februárban indult, s szeptember 20-án ér hazánkba. A 2012-es turné káprázatos vizuális és zenei
élménnyel várja a rajongókat, hiszen az urak régi
kedvencekkel, valamint a Wicked Game című
albumukkal érkeznek Budapestre. A Papp László
Budapest Sportaréna hivatalos partnere a MOL.

2012. SZEPTEMBER 30
BUDAPEST, SZENT ISTVÁN BAZILIKA ELŐTT

A zenélés öröm, főleg, ha több százan teszik egyszerre! A Fuvolavarázs szervezői ezt az élményt szeretnék
átadni a részvevő több száz gyereknek, s az őket hallgató felnőtteknek is. A 2010-ben már nagy sikerrel
megrendezett örömzenélés második alkalommal csábítja egy helyre a fuvolistákat, köztük Horgas Esztert,
a MÁV Szimfonikusok fuvolaművészeit, és az ország
minden pontjáról érkező gyerekeket.
További információ: fuvolavarazs.hu

Édes Napok

2012. SZEPTEMBER 20–23., BUDAI VÁR

A tavalyi siker után négynaposra bővülve várja a látogatókat az Édes Napok Budapest Csokoládé- és Édességfesztivál, mely a legmagasabb minőségű édességeket kínálja látogatóinak. A szakmai díszvendég a londoni
kereskedőház, a Fortnum and Mason csokoládé-szakértője, Chloé Doutre-Roussel lesz. A díszvendég ország
Németország lesz, így a kínálatban a magyar csemegék
mellett német különlegességek is felbukkannak.

ZENE
Santana
Shape Shifter

SONYI MUSIC
A világhírű mexikói gitáros, Carlos
Santana immár 36. albumával
jelentkezett: 13 felvétel a 90-es
évek végétől egészen a napjainkig
készült dalokat sorakoztatja fel.
A dalok erejét Carlos azonnal felismerhető gitárvirtuozitása és a
Santana Band világklasszis zeneisége adja. A Shape Shifter főként
eredeti kompozíciókat tartalmaz,
melyeket Santana eddig egy ilyen
instrumentális lemezhez tartogatott.

JÁTÉK!

Chris Brown
Fortune

SONY MUSIC
Brown aktuális nemzetközi sikereit
énekhangjának és tánctudásának
köszönheti, melyet először 2005ben, 16 éves korában csillogtatott meg a nyilvánosság előtt Run
It! című slágerével, mely az önmagáról elnevezett albumon kapott
helyet. Idén az énekes megszerezte élete első Grammy-díját is a legjobb R&B album kategóriában.
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Jennifer Lopez:
Dance Again
– «e Hits

SONY MUSIC
J.Lo első válogatásalbumán tucatnyi, a teljes karrierjét átfogó slágere mellett két új, listavezető dal a
Goin’ In és a Dance Again is helyet
kapott. Az egykori „klubhimnuszok” között pedig megtaláljuk az
If You Had My Love és a Waiting
For Tonight című dalokat is.
A lemez megjelenése óta már több
mint 1,4 millió példányban kelt el
világszerte.

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület,
1012 Budapest, Pálya utca 9.) szeptember 15-ig ezt
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse
a Kontor Top of the Clubs - Volume 55 című CD-t.
Előző számunk nyertese:
Tarr Mária, Szombathely.
Nyereménye:
Usher: Looking 4 myself című CD-je.

Kontor Top of the
Clubs – Volume 55

A háromlemezes válogatás az idei év eddigi legjavát gyűjtötte össze – többórás bulialbumot alkotva az elektronikus zene
rajongóinak. Helyt kapott rajta az összes olyan
szám, ami egy szórakozóhelyről sem hiányozhatott 2012 első felében: R.I.O., Flo Rida, Taio Cruz,
David Guetta és Nicki Minaj csak néhány név a
hosszú listából.

KUltÚra

Mozi

Könyv
National Geographic
Életre szóló kalandok

GEOGRAPHIA KIADÓ, ALEXANDRA
Ha egy-egy távoli országról álmodozva az ötcsillagos éttermek helyett inkább a nyüzsgő
piacokra, a parasztporták konyháira, az ódon fogadók, családi sörfőzdék és szelíd szőlőskertek látványára vagy a szivárvány színeiben pompázó egzotikus fűszerek illatára kíváncsi, akkor ez a könyv a
megfelelő útikalauz.

Fucskár Ágnes
Magyarország
ALEXANDRA

Sammy nagy kalandja 2

Sammy és Ray, a két kérgesteknős gondtalanul lubickol egy atoll környékén, és felkészíti az ifjakat, hogy
ők is boldogulhassanak a tengerben. Egy nap azonban felbukkan egy orvvadász, aki foglyul ejti és
elszállítja, majd betuszkolja őket Dubaj egyik látványos vízi show-jába. Sammy és Ray megismerkedik
Jimbóval, a gülüszemű pacahallal, Luluval, a felvágott nyelvű homárral, meg egy jókora pingvincsaláddal. Izgalmas kalandok és menekülések után délnek
veszik az irányt, hogy megkeressék Shellyt, Sammy
első és egyetlen szerelmét.
Mozibemutató: 2012. szeptember 27.

DVD
Torrente 4

Torrente, a legendásan balfék
madridi zsaru saját magát juttatja börtönbe. A rácsok mögött csak
egyetlen cél motiválja: nevének
tisztázása. Ehhez azonban előbb ki
kell kerülnie a börtönből, és megtalálnia azt, aki oda juttatta. Torrente
elkezdi kidolgozni a szökés hadműveletet, és kedvenc filmjéből
(Menekülés a győzelembe) ihletet merítve focimeccset szervez a
rabok és őreik között.

Fékezhetetlen

A nagy gazdasági válság és szesztilalom ideje alatt a
Bondurant fiúk Jack, Forrest és Howard szeszcsempészettel próbálják megvalósítani álmaikat a Franklin megye hegyeinél lévő Virginiában. A saját magának is részt követelő helyi seriff, Charles Rakes (Guy
Pearce) nehezíti meg, és az egyre erősödő helyi versenytársak ellenére a fivérek lassan monopolhelyzetbe kerülnek. Amikor Forrest megsebesül, Jack, a
legfélénkebb testvér veszi át az irányítást, és szembeszáll az egyre gátlástalanabb Rakesszel, valamint
Floyd Banner (Gary Oldman) bandájával.
Mozibemutató: 2012. szeptember 13.

KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

A kötet szerzői kamerájukkal felszerelkezve végigjárták egész Magyarországot, hogy
megörökítsék építészeti múltunk legszebb emlékeit. Mindezt a teljesség igénye nélkül, ám éppen ez
a szubjektivitás teszi az albumot személyes élménynyé számunkra is. Barangolás barátságos középhegységeink, török kori emlékeink, fővárosi építészeti kincseink között.

Ferran Adría
Mindennapi ínyencségek
ALEXANDRA

A legendás észak-spanyolországi
elBulli étterem séfje, Ferran Adría
elkészítette első, otthoni használatra szánt szakácskönyvét. Olyan egyszerű, finom és megfizethető ételek receptgyűjteménye ez, melyeket az
elBulli személyzete fogyaszt nap mint nap. E szakácskönyv lépésről lépésre fedi fel a titkokat arról,
hogyan tervezik meg, készítik elő és főzik meg a
hétköznapokra szánt menüket.

JÁTÉK!

Bosszúállók

Váratlan ellenség tűnik fel a színen,
aki veszélyt jelent a Földre. A harc
elkezdődik az idegen ellen, ám a
bolygó megmentéséhez több kell
az emberi erőnél. Nick Fury, a nemzetközi békefenntartó ügynökség
vezetője szuperhősök toborzásába
kezd, mert velük talán van esély a
Föld megmentésére. Az emberiség
jövője Thor, Vasember, Hulk, Amerika kapitánya, Fekete özvegy és
Sólyomszem kezébe kerül.

Amerikai Pite 4
A találkozó

Lassan egy évtized telt el az érettségi óta. A négy jó barát felnőtt lett,
de továbbra is folyamatosan kínos
helyzetekbe keverednek. Az osztálytalálkozóról Stifler sem hiányozhat, aki komoly üzletemberré vált,
és Finch vonzalma is még mindig a
régi Stifler anyja után. Az osztálytalálkozók sohasem az igazmondásról híresek: vajon ki az, aki tényleg
magát adja, és ki az, aki csak vetít?

Vágja ki, és küldje vissza címűnkre
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.)
szeptember 15-ig ezt a nyereményszelvényt,
hogy megnyerhesse
Lawrence Block: Tánc a mészárszéken című könyvét.
Előző számunk nyertese:
Rózsa Lászlóné, Kalocsa.
Nyereménye:
Andrew Nicoll: Valdez című könyve.

Lawrence Block
Tánc a mészárszéken
AGAVE

Lawrence Block Scuddersorozatának kilencedik darabja méltán nyert Edgar Allan Poe-díjat. Az izgalmas
regényben Matt Scudder megbízást kap: derítse ki, Richard Thurman valóban megölte-e terhes
feleségét. A kemény lelkű Scudder számára ez az
ügy mindennél mocskosabb, a nyomokat követve
ugyanis eljut a város szexiparának legaljára…
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FEJtÖrŐ

RAKD KI AZ ÁRNYÉKÁT!
A számozott részletekből kirakhatod a gyíkocska
árnyékát. Nem kell minden részletet felhasználnod,
mert egy darab felesleges közülük. Melyik ez az egy?

KIK ŐK?
A vicces rajzok három rajzfilmhőst
ábrázolnak. Felismered őket?

EGY KIS LOGIKA
Melyik ábrát választanád a kérdőjel
helyére?

Megfejtés: RAKD KI AZ ÁRNYÉKÁT: A 12-es részletre nincs szükség; KIK ŐK: 1. Barney (Barney és barátai), 2. Marsupilami, 3. Eperke (Eperke és barátai); EGY KIS LOGIKA: 7
A rejtvény megfejtését szeptember 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Júniusi rejtvényünk helyes megfejtése: HÚSZ
ÉVES A SZIGET FESZTIVÁL. A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Tóth Sándor, Oroszlány; Csengeri István, Tiszafüred; Hajdu István, Mezőcsát; Király Tiborné,
Balatonfenyves; Gyöngyösi Attiláné, Budapest . Gratulálunk!
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HoroszKÓp

MÉRLEG

IX. 24. – X. 22.
Ezekben a napokban inkább az egyedüllétet választja,
mivel lelke csendre vágyik. Családtagjaival ugyan szívesen
lesz együtt, de a nyüzsgő társasági élethez nem lesz hangulata. Barátai, munkatársai nem igazán értik a hozzáállását, ennek ellenére mégis bátran mondjon nemet, ha így
érzi helyesnek! Ha mindezt diplomatikusan teszi, akkor senki sem fog megbántódni.

SKORPIÓ

Colin Firth
1960. 09.10.

Sophia Loren
1934. 09. 20.

Risztov Éva
1985. 08. 30.

X. 23. – XI. 22.

Valaki felhánytorgatja egy régebbi tévedését, amelyet joggal vehetne rossz néven, de ne tegye! Természetes kedvességének és éles eszének köszönhetően mindörökre fátylat
dobhat a múltra. Szeptember utolsó hetében egy nevetséges pletyka okozhat kisebb bosszúságot, de ne adjon neki
hitelt, s ne hagyja, hogy belekeverjék olyan dologba, amelyhez valójában semmi köze.

NYILAS

Beyoncé Knowles
1981. 09. 04.

XI. 23. – XII. 22.

SZŰZ

Egy munkahelyi problémáról hamar kiderül, hogy nagyobb
a füstje, mint a lángja. A helyzet tisztázása után új, kreatív ötletei támadnak, és mindez nagyon jól fog hatni mind
az ön, mind pedig kollégái munkakedvére. Ne bocsátkozzon családi vitába anyagi kérdésekben – ön a pénzügyeket
általában könnyedén kezeli, hiszen a pénz arra való, hogy
elköltsük.

BAK

XII. 23. – I. 20.

BIKA

Bár energikusabb lesz, de továbbra is úgy érzi, hogy nagyobb
teljesítményre még nem képes, hiszen lélekben még nyaral.
A környezetében egyesek túl sokat várnak öntől, holott most
még az erőgyűjtés időszakában van. Ha teheti, töltsön el pár
napot egy csendes helyen, lehetőleg erdő közelében. A földies jegyek egyébként is szeretik az őszt.

VÍZÖNTŐ

I. 21. – II. 19.

II. 20. – III. 20.
Szeptember első fele már kevesebb munkát tartogat, viszont
hivatalos ügyei megszaporodhatnak, amelyeket jó időbeosztással gyorsan letudhat. Amit lehet, próbáljon meg telefonon
vagy elektronikus úton elintézni, hogy több ideje maradjon
önmagára és szeretteire. Gyermekeivel most több időt tud
tölteni, ami jó hatással lesz kapcsolatukra.

KOS

III. 21. – IV. 20.
Könnyen lehet, hogy ezekben a napokban bizonyos dolgokban rosszul méri fel az erejét, s olyan feladatot is elvállal, amely meghaladja képességeit. A legjobb, ha alaposan
átgondolja, hogy mi az, amit még elbír. Ha ez nem sikerül,
és úgy érzi, hogy kifogott önön egy feladat, kérjen haladékot
vagy segítséget. A hétvégék most inkább a passzív pihenésnek kedveznek.
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IV. 21. – V. 20.
Szeptember második fele a legalkalmasabb időszak lesz a pihenésre, lazításra, főleg, ha nyáron nem volt eleget szabadságon.
Töltsön annyi időt a természetben, amennyit csak tud. A fák, a
föld, a növények valósággal feltöltik energiával, és most erre
van a legnagyobb szüksége. Alaphangulata vidám lesz, hétvégéit szívesen tölti barátai társaságában.

IKREK

Ne essen kétségbe, ha úgy érzi, hogy anyagi helyzete megtorpant, mert csak átmeneti nehézségről van szó. Nagyon szeretne egy régen áhított dolgot megvenni, esetleg új beruházásba fogni, de ennek még nem jött el az ideje. Lehet, hogy
ezt először bosszúságnak éli meg, de később rájön, hogy egy
sokkal kedvezőbb lehetőséget kínál önnek a sors.

HALAK

VIII. 24. – IX. 23.
Bár hangulata és közérzete nyugodt, sok apró dolog bosszantja,
amit korábban észre sem vett. Az utóbbi időben felvett néhány
szokást, amelyektől ha eltér, nyugtalanná válik. A szokások
szükséges jó dolgok, amelyek megszabják életünk rendjét és
segítenek, hogy biztonságban érezzük magunkat. Önnek pedig
épp a rendre és a biztonságra van a legnagyobb szüksége.

V. 21. – VI. 21.
Ha nemrég belefogott valami új dologba, akkor ez most szárnyakat ad önnek. Ha ez az új kezdet csak terv maradt, akkor
még mindig nem késő belekezdenie, mert most ereje teljében
lesz. Egy fiatalabb családtag okozhat némi bosszúságot. Próbálja meg az ő szemszögéből nézni a világot, és az iránta érzett
feszültség azonnal megértéssé szelídül.

RÁK

VI. 22. – VII. 22.
Az ősz első hónapja minden szempontból a lehető legjobbat
hozza ki önből. Olyan aktív lesz, hogy nemcsak környezetét,
hanem még önmagát is meglepi vele. Szeptember második felében válassza mottójának ezt a klasszikus közmondást: „Amit
ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!” A házimunka területén
túlzásba eshet, még akkor is, ha ön az állatöv legendásan legháziasabb jegyének szülötte.

OROSZLÁN

VII. 23. – VIII. 23.

Talán úgy érzi, hogy nem a tervei szerint alakulnak a dolgai, és
mintha mindenki összeesküdött volna ön ellen, ez azonban nem
így van. Vegye elő kiváló humorérzékét és várjon türelemmel. Régi
bölcs tanács, hogy „ha a körülményeken nem tudsz változtatni,
változtass a hozzáállásodon”. Szeptember utolsó napjaiban kellemes meglepetés éri, ami egycsapásra megváltoztatja hangulatát.

A SZLOVÁK KULTÚRA HETE

BUDAPESTEN
2012. SZEPTEMBER 1. – 7.

Programok:
Szeptember 1., szombat, 10.00–21.00 IV. Pozsonyi Piknik, Budapest, Pozsonyi út
A Szlovák Intézet sátra (a Pozsonyi út és a Budai-Nagy Antal utca sarkán)
Bemutatjuk Szlovákiát, Pozsonyt –
és Trencsénteplicet, az európai hírű fürdővárost – a Pozsonyi úton (21. stand)
13.00–15.00 Karol Krčmár Gyerekutca (Wallenberg utca)
Szeptember 2., vasárnap, 16.00, Magyar Nemzeti Múzeum főkapuja, Budapest, Múzeum körút
Mária Terézia Pozsonyi Koronázási Ünnepsége
Szeptember 3., hétfő, 16.00–18.00 Szlovák Intézet
16.00 Bemutatkozik a Breznói Régió
A Klások Folklóregyüttes, gasztronómiai specialitások, színházi előadás

www.mzv.sk/sibudapest

Szeptember 4., kedd, 15.00–19.00 Szlovák Intézet
Szlovák specialitások, Kassai Korzó a Keletszlovákiai Múzeumból – kiállításmegnyitó,
Hidak a Dunán – Gyukics Péter fotográfiái, Színházi előadás, Fényinstalláció
Szeptember 5., szerda, 11.00–17.00, Budapest, Vörösmarty tér
Bemutatkozik Kassa, 2013-ban Európa Kulturális Fővárosa
Szórakoztató és információs programokat kínáló autó
Szeptember 6., csütörtök, 21.00, Budapest, A38 Hajó
Fellép a Groovin‘ Heads (SK) és a Random Trip (HU) együttes
Szeptember 7., péntek, 11.00–18.00, Budapest, Vörösmarty tér
Bemutatkozik hat népi iparművészeti mesterség, Karol Krčmár papírvágó művész
18.00 Fellép a TECHNIK folklóregyüttes
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14 ÉVES KORA ELLENÉRE DEVICH GERGELY
OLYAN DOLGOKAT TUDHAT MAGA MÖGÖTT,
AMELYEKHEZ SOK EMBERNEK EGY ÉLET SEM
ELÉG. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS FIÚ TEHETSÉGÉT
NEMCSAK SZÜLEI ÉS TANÁRAI ISMERIK EL,
HANEM TÖBB HAZAI ÉS NEMZETKÖZI VERSENYEN
IS FELFIGYELTEK MÁR RÁ, IDÉN ŐSSZEL PEDIG
A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM

KIVÉTELES TEHETSÉGEK ELŐKÉSZÍTŐ
OSZTÁLYÁBAN KEZDI MEG TANULMÁNYAIT.
Honnan ez a kitartás és szorgalom ilyen fiatalon? Bármibe is fogna
bele, legyen az foci vagy egy másik hangszer, Gergő szerint hullámhegyek és hullámvölgyek mindig lennének. Időnként elfárad, hogy aztán
megújult erővel vághasson bele a gyakorlásba. Saját bevallása szeMTI/BRUZÁK NOÉMI
rint mindig van motivációja – nem is csoda, hiszen olyan sikerekben
volt már része eddig is, amelyektől egy meglett felnőtt is
ténelem a kedvence, sokat olvas a témában. Néha azért úgy érzi, szekivételesnek érezhetné magát. „Életem egyik legnagyobb
„Életem egyik
rencsés, hogy tanárai megértőek, és nem nyúzzák nagyon egy-egy fonélménye, hogy a Művészetek Palotájában játszhattam
legnagyobb
tos fellépés előtt. Legtöbbet mégis zenetanárától, Antók Zsuzsannától
annyi ember előtt” – meséli Gergő. Sőt, már a példaképélménye, hogy
tanult, aki hamar a versenyek dobogóira röpítette a tehetséges fiút.
ének tartott Várdai István előtt is játszhatott nem is egy
Pedagógusi képességeit dicséri, hogy 2010-ben elnyerte a MOL Tehetalkalommal. Egyéb érdemeit még felsorolni is szinte sok:
a Művészetek
séggondozásért Díját.
vezényelte már Fischer Iván, a Budapesti FesztiválzenePalotájában
kar világhírű karmestere, számtalan hazai és nemzetközi
játszhattam annyi A jó példa adott volt Gergőék zuglói otthonában is: nagyapja az egykori
Zeneakadémia professor emeritusa, maga is gordonkaművész, édesanyverseny trófeáját hódította el, DVD-felvétel is készült már
ember előtt.”
ja, Kovalszki Mária pedig zongoraművészként szintén az egyetem tanára,
a közreműködésével, és persze a MOL Ifjú Tehetségeink
ő szokta kísérni a nagyapa nyomdokaiba lépő fiút zongorán, így számtacímű lemezére is felkerült.
lanszor álltak már együtt a színpadon. „Tavaly a MOL támogatásával vetGergő napi négy órát gyakorol általában – ez alól egyetünk egy új mestervonót, ami jól jött, nagyon örültem neki. Talán mondadül a nyári szünet jelent egy kis felnom sem kell, milyen sokat számít egy vonó a játékban!”
üdülést –, ami csak a külső szemléA még középiskolába sem járó fiú azon kevesek közé tartozik, akik előtt
lőnek tűnhet megterhelőnek, az ifjú
már kristálytisztán kirajzolódott a jövő: az előkészítő után is a Liszt
művész ugyanis cseppet sem bánja a
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatja.
dolgot. Csodálói persze joggal aggódTomanicz Éva
hatnának, hogy a nyolcéves kora óta
keményen dolgozó csellistának vajon
van-e ideje játszani, tanulni?
Az okos időbeosztás azonban csodákra képes: Gergő imádja a sporJelenleg a Julianna Református Általános Iskola 8. osztályos diákja. Szeptembertokat, az olimpiát is folyamatosan
től zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Különleges
követte, és maga is szívesen beáll a
Tehetségek Előkészítő Osztályában, Mező Lászlónál folytatja. Gergő 2011-ben
barátai közé focizni. A suliban a törelnyerte a MOL Tehetségtámogató Program támogatását.

Devich Gergely
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