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 Színes 
október
Az október számunk-
ra a sokszínűséget 
jelenti, hiszen nem-
csak a természet szí-
nesedik ki, hanem a programok palettája is bőséges 
választási lehetőségeket kínál ebben a hónapban.
Már ugyan eltelt két hónap az ötkarikás játékok befejezé-
se óta, de mindannyiunk emlékezetében élénken él még 
sportolóink fantasztikus teljesítménye. A mostani címla-
punkon együtt szerepel Kovács Katalin és Kozák Danuta, 
akik az idei ősz színei közül egyértelműen az aranyat 
adják. Címlapsztorinkból megtudhatják azt is, hogy a két 
sportoló hölgy hogyan éli mindennapjait az olimpia óta, 
és hogyan állják az őszi esőt.
Bár már készülünk a hidegebb napokra, az október a 
hazai focidrukkereknek még kánikulai hőséget is okoz-
hat, hiszen a MOL által támogatott Videoton FC egyedü-
li magyar csapatként bejutott az Európa Liga főtáblájára. 
Októberben két nemzetközi mérkőzésen szurkolha-
tunk együtt a Vidinek, a székesfehérvári játékosok 4-én 
a Sporting CP, 25-én az FC Basel csapatával csapnak 
össze hazai pályán. Buzdítsuk őket előre: Szép lesz, fiúk!  
És ha szeretne a helyszínen drukkolni, játsszon velünk a 
MOL Facebook-oldalán, a MOLÓ-n.
Forró csaták várhatók a jégen is, hiszen a MOL Liga ötö-
dik szezonja egyúttal a magyar bajnokság is, a legjobban 
szereplő itthoni csapat az országos bajnok lesz egyben. 
A liga idén szlovák csapattal is bővült, így reméljük, erős 
összecsapásokban, villámgyorsan száguldó pakkokban 
ebben a szezonban sem lesz hiány. Aki tüzet akar látni a 
jégen, 35 meccs közül választhat magának e hónapban.
Ha pedig a szép őszi időben túrázni indul, akkor figyelmé-
be ajánljuk a Kerekedj fel! programot, amelyben 20 olyan 
vidéki műemlék épület kapott helyet, amely egy-egy MOL-
töltőállomás közelében található. A kijelölt kutakon tájé-
koztató attrapok nyújtanak segítséget: a rajtuk lévő kód 
okostelefonnal beolvasva, GPS segítségével elnavigál egy 
környékbeli kastélyhoz, múzeumhoz, így akár olyan köze-
li és értékes műemléket is felfedezhetünk, amely mellett 
eddig sokszor elmentünk.
Szóljon az októberi ősz azokról az alkalmakról, amelyeket 
együtt tölthetünk szeretteinkkel utazás, kirándulás vagy 
szurkolás közben.
 
Tartsanak velünk e hónapban is!
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Flottamodellek a BMW-től  A nagy érté-
kű, felső kategóriás modellek helyett olcsóbb, 
kisebb teljesítményű modellek gyártását és for-
galmazását kezdi meg a BMW. A 114d, 316i és 
320i EfficientDynamics modellekbe 1,6 literes, 
négyhengeres turbómotor kerül 95 és 170 LE 
közötti teljesítménnyel. A bajor autógyár ezek-
kel a modellekkel a flottavásárlókat igyekszik 
magához édesgetni.

Ünnepi Ford Ázsiából  A thaiföldi 
Rajongban elkészült a 350 milliomodik Ford 
modell, egy piros Focus. Az 1903-ban bejegy-
zett Ford Motor Company így az elmúlt 109 esz-
tendőben minden 10 másodpercben adott egy 
autót a világnak. A termelés üteme a jövőben 
sem lassul: a One Ford stratégia keretében 
a márka igyekszik globális arculatot és ennek 
megfelelő darabszámot elérni.

Hétüléses B osztály  A stuttgarti autógyár 
minden téren állja a versenyt a konkurenciával, 
így a Volkswagen Touran és az Opel Zafira által 
uralt szegmensben is felveszi a kesztyűt. A Mer-
cedes 2013 őszén, Frankfurtban mutathatja be 
a hétüléses B osztályú modellt, amely az MFA 
padlólemez variálhatóságát használja ki, és leg-
alább 12–15 centivel lesz hosszabb az ötülé-
ses modellnél.

Nagy dobásra készül a Lada  A francia 
anyavállalat, a Renault támogatásával a hát-
térben komoly terveket szövögetnek Togliat-
tiban. A Volvo XC60-at is megálmodó, a Lada 
AvtoVAZ vezető formatervezőjévé kinevezett 
Steve Mattin irányítása alatt egy háromajtós 
SUV tervei készülnek, amely újra visszahelyez-
heti az autógyártás térképére az egykor patinás 
orosz márkát.

100 kilométer 2 literrel
Az évek óta a robogósok európai fellegvárában, azaz 
Olaszországban gyártott 125, illetve 150 köbcentis 
kivitelben készülő Honda SH új változata tovább növel-
heti a modell népszerűségét. Az eddigieknél szebben 
ívelt idomok a szemet, míg a kategória legnagyobb 
ülés alatti sisaktartója, a korábbinál kisebb össztömeg 
és az oldalsztenderd a motorosérzékeket kápráztat-
ja el. Az pedig egészen lenyűgöző, hogy a gyári adatok 
szerint a 125-össel 47, míg a 150-essel 43 kilométert 
lehet megtenni egyetlen liter benzinnel!
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Nagyban utazik 
a Triumph
Az angol gyártó máris megmutatta a 2013-as évre 

tervezett első nagy dobását: a Tiger Explorer XC 
névre hallgató 1200 köbcentis cross country 
egész biztosan komoly érdeklődésre számít-

hat. Az elöl 19, hátul 17 colos küllős kerekekkel, 
háromhengeres, 137 lóerős és 121 Nm nyomaté-

kot leadó blokkal szerelt gép nemcsak úgy néz ki, 
mint ami mindenhol használható, hanem való-
ban be is váltja, amit ígér. A nagyobb (van 800-
as változat is) Tiger kapott még bukócsövet, 
kartervédőt, 55 wattos ködfényszórót, és meg-
maradtak az olyan biztonsági kiegészítők, mint 

az elektronikusan vezérelt gázkar, a tempomat 
vagy a kipörgés- és a blokkolásgátló. 

Bentley terepjáró:
 szebb lesz!

A Genfi Autószalonon szinte közbotrányt 
okozott az EXP 9 F kódnevet viselő modell, 

amely a Bentley első sportos szabadidő-autója 
(SUV) lesz. Az új SUV sikere pedig életbevágóan 

fontos lenne a Bentley számára: mindenkép-
pen bővítenie kell ugyanis a luxusmárka palet-

táját, és nagyon nem mindegy, hogy miként 
fogadják a potenciális vásárlók az első próbál-

kozást. A genfi prototípus még kissé kiforratlan 
volt, egy bumfordi kombi Ladára hasonlított hatalmas 
hűtőmaszkkal, de a gyártó képviselői mindenkit meg-

nyugtattak: a végeredmény tökéletes lesz.
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Ősszel is nyitva tart
Szeptember 6-án mutatta be legújabb, sztár-
státuszra igényt tartó modelljét az Audi: az RS5 
Cabriolet a 2013-as tavaszi-nyári idény egyik ked-
vence lehet. Ez lesz ugyanis az utolsó olyan vasak 
egyike, amelybe a dübörgő hangú V8-as motor 
kerül. A 4,5 literes erőforrás 450 lóerőt és 
430 Nm nyomatékot ad le. Ugyanezt a teljesít-
ményt egy V6-osból is ki lehetne hozni, az azon-
ban korántsem nyújtja ugyanazt az élményt. Az 

éppen 15 éve bemutatkozó RS széria új üdvös-
kéjét egy világszerte követhető, grandiózus online 

bemutatóval tette emlékezetessé a német gyártó.

Megkésve bár, de szépen
A Citroën ügyesen úgy tesz, mintha mi sem történt volna, és az 

őszi Párizsi Autószalonon mutatja be a DS3 nyitott válto-
zatát. Miután az autó nagyon szépre sikeredett, 
vélhetően senki sem kötekszik majd, inkább türel-

metlenül várja a tavaszt, amikor megkezdődik a 
forgalmazás. A tervezők a Fiat 500C-ből ismert 
módszert választották: csak a tető és a hát-

só szélvédő mozgatható, így megmaradt a 
kasztni szükséges merevsége, mindösz-
sze 25 kiló pluszsúly került a modellre, 
és akár 120 km/h-s tempónál is lenyit-
ható a tető.

Szívderítő lett a Peugeot 208 GTI
A hagyományoknak megfelelően az új 208-asból is elkészítette a GTI változatot a Peugeot. 

Az 1160 kilós autóba a BMW-től kapott 200 lóerős 1,6-os benzines turbó került, amely 7 másod-
perc alatt gyorsítja 100 km/h-ra a gépet, a végsebessége pedig valahol 225 km/h körül van. 

Kicsit alakítottak az autó karakterisztikáján is: elöl és hátul is szűkebbre vették a nyomtá-
vot, 17 colos felniket és 205/45-ös abroncsokat kapott, az áttételezésről pedig 

hatfokozatú kézi váltó gondoskodik. És még viszonylag tiszta is: 145 g/km 
a károsanyag-kibocsátása, és visszafogott vezetéssel akár 7 liter üzem-

anyaggal is beéri.

Szívderítő lett a Peugeot 208 GTI
A hagyományoknak megfelelően az új 208-asból is elkészítette a GTI változatot a Peugeot. 

Az 1160 kilós autóba a BMW-től kapott 200 lóerős 1,6-os benzines turbó került, amely 7 másod-
perc alatt gyorsítja 100 km/h-ra a gépet, a végsebessége pedig valahol 225 km/h körül van. 

Kicsit alakítottak az autó karakterisztikáján is: elöl és hátul is szűkebbre vették a nyomtá-
vot, 17 colos felniket és 205/45-ös abroncsokat kapott, az áttételezésről pedig 

hatfokozatú kézi váltó gondoskodik. És még viszonylag tiszta is: 145 g/km 
a károsanyag-kibocsátása, és visszafogott vezetéssel akár 7 liter üzem-

Motort kapott 
Brad Pitt fi a
A közismerten motorbolond, a forgatások szünetei-
ben is motorral járó Brad Pittet addig nyúzta 11 éves 
fia, Maddox, mígnem megelégelte a „kínzást”, és 
egy vagány krosszmotorral lepte meg a kis legényt. 
Maddox persze közúton még nem motorozhat, a csa-
lád franciaországi birtokán azonban semmi akadálya, 
hogy betörje a Suzuki DR-Z125-ös motorját. A gondos 
apa persze a csemete biztonságát is szem előtt tartot-
ta: a motor mellé sisak, motorosruha és a kiegészítő 
protektorok is ott voltak a csomagban.

Ősszel is nyitva tart
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mentek, láttAk, győztek – A mondás Az esetÜkben tAlán úgy igAz: 
mentek, győztek és bámulták őket. koVács kAtAlin és kozák dAnutA már 

A londoni olimpián is feltűnést keltett, előbbi egy ArAny- és egy ezÜst-, 
utóbbi két ArAnyérmet szerzett A brit főVárosbAn. bámultA hát őket 

A Világ A teljesítményÜk miAtt. klAsszisok. nAgy sportolók. 
és mosolygós lányok, meg igAzi nők. 

Ének Kozák Danuta & Kovács Katalin

Ennél egyszerűbb, triviálisabb, kézenfekvőbb hason-
latot nehéz vonni London és Budapest között. Már-
pedig esik az eső. Hideg is van – épp az a nyirkos, 
néha-néha csontig hatoló nedves hideg, amely gya-
korta jellemzi a londoni hétköznapokat is. A lányok 
mégis hősiesen tűrik a megpróbáltatásokat, mintha 
tudnák: a londoni eső aranyat ér. 
Kozák Danuta és Kovács Katalin, merthogy róluk van 
szó, mosolygósak, jókedvűek, cseppet sem látszik 
rajtuk a fáradtság. Pedig fáradtak. Már két hónap 
is eltelt azóta, hogy Danuta két arany-, míg Kata-
lin egy arany- és egy ezüstérmet szerzett a londoni 
olimpián, a sajtó, a szurkolók, a barátok és a gyere-
kek érdeklődése azonban töretlen. A két lány tudja, 
mi ilyenkor a dolga – Kovács Katalin ne tudná, aki az 
athéni, a pekingi, majd most, a londoni játékokról is 
aranyéremmel térhetett haza? Kozák Danuta ne tud-
ná, aki a kajak-kenu bűvöletében, a magyar siker-
sportág berkein belül nőtt fel, s minden világverseny 
után tapasztalhatta, milyen őrület kíséri a klasszisok 
hazajövetelét? A jóból persze ő sem akart kimaradni, 
így aztán Londonban mindjárt duplázott is a lengyel 
anyai felmenőkkel rendelkező hölgy. 

Ésszerű határokon belül eleget tesznek minden fel-
kérésnek, minden kívánságnak. Hát még akkor, ha 
egy brit zászlót mintázó gumicsizmában tehetik ezt 
meg…
„Látszik a csizma a fotón? Benne van a képben a 
csizma?” – kérdezgetik fotósunkat gyakorlatilag 
minden kattintás után. S hogy mit csinálnak még? 
Nevetnek, nevetnek és nevetnek. Hol a kamera 
előtti beállás hozza ki ezt belőlük, hol egy elejtett 
szó, megjegyzés, máskor viszont elég egy pillantás 
is – egymásra néznek, és kitör belőlük a kacagás. 
Pedig a sportban riválisok. A négyesben ugyan 
egy célért küzdöttek, de az egyes miatt mégiscsak 
azok. Ennek ellenére nem lehet ellenszenvet fel-
fedezni a viselkedésükben vagy egymáshoz való 
viszonyukban. 
„Néha persze előfordul, hogy utáljuk egymást, de 
ez ott, ahol több nő van összezárva, szerintem iga-
zán megszokott dolog” – mosolyog Katalin. Danuta 
pedig egyetért. Akkor sem ellenkezik, amikor fotó-
sunk azt kéri tőle, tartsa másként azt az esernyőt. 
És Dana próbálkozik. A stáb tagjai bólogatnak, min-
denki elégedett, egészen addig, míg Katalin fel nem Ru
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szisszen: „Ne húzd lejjebb az ernyőt, Dana, mert 
már nem férek el alatta!”
Dana korrigál is nyomban, és persze nevet. Kata-
lin is. Ez egy ilyen nap. Mókás, vigyorgós, jókedvű, 
meg néha-néha fázós. Az eső ugyanis rendületlenül 
szakad, a lányok próbálják a legkisebbre összehúz-
ni magukat a ruhájukban, egy idő után azonban már 
mindenki melegért könyörög. 
Meg finom, forró teáért. Hm, újabb párhuzam a két 
főváros között. 
Csoda-e, hogy előtörnek a londoni emlékek? És a 
„ki, mikor is tette le a lapátot?” kérdés. Az aranyné-
gyes tagjai ugyanis a döntő előtt megbeszélték, a 
„kockáig” mindenki lapátol. A kockáig, amely a táv 
bizonyos pontján (a résztávoknál) a pályák között 
lebeg a vízen, s amelyből a legutolsó a cél után van. 
Nos, úgy szólt a megállapodás, hogy eddig a bizo-
nyos kockáig mindenki dolgozik. 
Hárman így is tettek – egy lány hajszállal hama-
rabb tette le a lapátját. A második beülőben ver-
senyző lány. „Na, jó, lehet, hogy előbb tettem le a 
lapátot, de már bent voltunk a célban, már szét-
néztem, és láttam, hogy győztünk” – néz rá Danuta 
Katalinra. Ő meg csak mosolyog (mondom, hogy ez 
egy ilyen nap…). Persze, miért ne tenné, hiszen tár-
sa igazat mond, az aranyérem meg ott van mind a 
négyük (Katalin és Danuta mellett Szabó Gabriella 
és Fazekas-Zur Krisztina) zsebében. 
„Visszanéztem már mindkét győzelmemet – foly-
tatja Kozák Danuta. – Hú, mit mondjak… Egyes-
ben tényleg nem igazán érzékeltem a körülöttem 
lévőket, homályosan egy-egy pillanatra talán lát-
tam az ukrán lányt, de tudtam, mire vagyok képes. 
Ami pedig a négyest illeti: ott azt észleltem, hogy 
a németek első beülője velem van egy vonalban, 
akkor mondtam is magamban, ebből aztán nem 
esztek!”
Boldog perceket hoz a londoni események felem-
legetése, az újabb találkozó az esővel már kicsivel 
kevesebb mosolyt csal a lányok arcára. Ám, mivel 
ezúttal az egyikőjük kabátot, a másik pedig pelerint 
vesz fel, kevésbé tűnik embert próbáló feladatnak a 
kamera elé állás. 
Bebizonyosodik, hogy Kovács Katalin nemcsak kaja-
kozni tud, hanem az ízlése is kiváló – amikor felvető-
dik, hogy a kabáthoz vegyen-e fel kendőt, hevesen 
ellenkezik. „Olyan szép ez a kabát, a kendő csak 
eltakarná a varrást, a mintáját, szerintem jobban 
mutat nélküle, mint vele.” A stylist bólint, Katalin 
pedig újra mosolyog. Igazi nő. (A piros blézerről súg-
va jegyzi meg, hogy korábban már kinézte magának 
a boltban, de akkor még tartott az aranyszínű díszí-
téstől, így nem vette meg, aztán a fotózáson rájött: 
mégiscsak jól áll az neki.)
Danuta is egészen másként fest, mint ahogyan azt 
a hajóban tőle megszoktuk – gyönyörű nőként nevet 
a kamerába. Időnként persze kuncog is, akárcsak a 
stáb rajta: néha bizony elképesztően mókás arcokat 
tud vágni. De ezekben a pillanatokban is nő marad. 

„ARRA NÉZ ÉS ÚGY, AHOGYAN
KELL, CSAK ÉPP ANNYIRA 

MOSOLYOG, AMENNYIRE KELL,
PONT ÚGY TARTJA AZ ERNYŐT, 

AHOGYAN KELL”

Kovács Katalin
Kovács Katalint nem véletlenü l nevezik 
Kajakkirálynőnek. 2002 óta eddig 31 világ-
bajnoki aranyérmet szerzett, amellyel a világ 
legeredményesebb női kajakosának számít. 
Emellett háromszoros olimpiai (Athénból, 
Pekingből és Londonból is aranyéremmel a 
nyakában térhetett haza) és 27-szeres Euró-
pa-bajnok, számtalan ezü st- és bronzérem 
tulajdonosa. 2002-ben és 2003-ban az Év 
női sportolójának választották hazánkban. 
Kü lönös „ismertetőjele”, hogy a szökőnapon, 
vagyis február 29-én van a szü letésnapja. 
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Az eső változatlanul esik, a londoni hangulat, a lon-
doni életkép továbbra is jellemzi ezt a délelőttöt, 
pedig a lányok csak rövid ideig emlegetik a brit fővá-
rost. Akad más téma is – az eső, a fotózás, a hideg, 
a jókedv bőven hozza a poénokat is. 
Amikor például Kovács Katalin tökéletesen végre-
hajtja fotósunk kérését (arra néz és úgy, ahogyan 
kell, csak épp annyira mosolyog, amennyire kell, 
pont úgy tartja az ernyőt, ahogyan kell), elismerő-
en csettint mindenki. Kozák Danuta is – és bár ő 
maga nem, tekintete azonban kérdez: „Ezt hogy csi-
náltad?”

„Viccelsz, amióta tudom, mikor van a fotózás, ezt 
gyakorlom a tükör előtt és mindenütt” – nevet 
Katalin. 
Mi el is hisszük neki…
Ettől persze még tény, profiként dolgozik mindkét 
lány, Kovács Katalin meg is jegyzi: „Sokszor megkér-
dezték már tőlem, nem sajnálom-e az időmet egy-
egy fotózásra, mert bár a végeredmény ugye lehet 
elképesztően jó, azért mégiscsak több órát elvesz 
az életemből. Nos, nem. Akkor nem érzem ezt elfe-
csérelt időnek, ha jó a stáb, ha jó a hangulat, ha 
jó együtt dolgozni a fotóssal.” Mosolyogva mondja, 
úgyhogy mi el is könyvelünk egy jó nagy adag dicsé-
retet. 
A gumicsizmák (igen, igen, a brit zászlós gumicsiz-
mák!) lassan-lassan egyre sárosabbak lesznek – 
végérvényesen elkezdődött idén az ősz. Ilyenkor 

szoktak a lányok újra kajakba ülni. 
Most azonban még nem teszik. Nem lesznek túlsá-
gosan izgatottak arra a felvetésre, hogy mi lenne, 
ha a közelünkben ringatózna egy kajak a Dunán – 
versenyt biztosan nem futnának, ki üljön bele első-
ként… 
Katalin a lelkesebb, neki már nagyon hiányzik a 
mozgás, a rendszer az életéből, Danuta visszafogot-
tabban fogalmaz: „Eljön majd az az idő is, amikor 
hiányolni fogom az edzéseket, amikor úgy érzem, 
kell, hogy újra benne legyen az életemben a kaja-
kozás.”
Persze, benne van az most is. Élménybeszámolók, 
előadások, fotózások (brit zászlós gumicsizmával és 
nélküle), ebédek és vacsorák, hivatalos és kötetlen 
találkozók tarkítják a két lány életét, s előbb-utóbb 
minden alkalommal és mindenütt szerepet, gyakran 
központi szerepet kap a kajakozás. Nem is akarják 
ezt elfelejteni a lányok, mindkettőjük életét megha-
tározza a magyar sikersportág. 
Igaz ez persze fordítva is: jelenleg ők ketten is meg-
határozzák ezt a sportágat. Naná, hogy így van, 
hiszen a főszereplők mindig címlapon vannak, 
legyen szó filmről, színházi darabról, vagy éppen egy 
olimpiáról – akár esik az eső, akár fúj a szél, akár 
sáros a csizma.   

Kovács Erika

„NA, JÓ, LEHET, HOGY ELŐBB 
TETTEM LE A LAPÁTOT, DE 

MÁR BENT VOLTUNK 
A CÉLBAN, MÁR SZÉTNÉZTEM, 

ÉS LÁTTAM, HOGY GYŐZTÜNK.”

Kozák Danuta
Budapesten szü letett, 1987. január 11-én. A KSI-ben kezdett el kajakozni, és tehetsége már az első korosz-
tályos versenyeken megmutatkozott. Első felnőttversenye a 2007-es Eb volt, ahol gyerekkori párjával, Sza-

bó Gabriellával rögtön aranyérmes lett K-2 1000 méteren. A 2008-as pekingi olimpián tagja volt a második 
helyezett női négyesnek, 5-ször állhatott a világbajnoki dobogó felső fokán (3-szor párosban, 2-szer a négyes 

tagjaként), és a 2007 óta még 6-szor bizonyult a kontinens legjobbjának. Aztán jött a londoni olimpia, ahol 
kajak egyesben felállhatott a dobogó felső fokára, és benne ült abban a négyesben, amely húsz év után újra 

ötkarikás aranyérmet szerzett Magyarországnak. 



Világhírű táncegyüttesek 
a MOL-csoport rendezvényén
A Kárpát-medence két világhírű táncegyüttese lépett fel először egy színpadon 2012. szep-
tember 5-én a Nemzeti Táncszínházban a MOL és leányvállalata, a SLOVNAFT által meg-
rendezett szlovák–magyar kulturális esten: a szlovák Lucnica és a magyar Honvéd önálló 
és közös hagyományaink legnépszerűbb táncait adta elő. A műsor első részében a 61 éve 
alakult Lucnica Együttes előadását láthatták a vendégek, az est második részét a Honvéd 
Táncszínház a Toborzó előadása részleteivel 
nyitotta, majd Magyarország különböző tájegy-
ségeinek Csárdásaiból mutattak be egy 
koreográfiát. 
Az estet megtisztelte jelenlétével Áder János, 
Magyarország köztársasági elnöke 
és felesége, Herczegh Anita, Lévai Anikó, 
Magyarország miniszterelnökének 
felesége, Miroslav Lajčák, Szlovákia 
miniszterelnök-helyettese és külügymi-
nisztere, valamint Hernádi Zsolt, a MOL-
csoport elnök-vezérigazgatója és Világi 
Oszkár, a SLOVNAFT vezérigazgatója.

mol-HÍreK
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A Videoton FC az Európa Ligában! 
Bravúros teljesítménnyel a Videoton FC bejutott az UEFA Európa Liga csoportkörébe. A Vidi a selejtező-
körökben a szlovák Slovan Bratislava és a belga Gent ellen is veretlenül jutott tovább, majd végül a török 
Trabzonspor ellen drámai küzdelemben, tizenegyespárbaj  végén vívta ki a főtáblára jutást. Itt a legjobb 
48 csapatot 12, egyenként 4 tagot számláló csoportba sorolták. A Videoton FC a belga Genk, a portugál 

Defi brillátorok 
a MOL-töltőállomásokon
A hirtelen szívhalált hazánkban a vezető halálokok 
között tartják számon. Sajnos, a legtöbb esetben a 
mentőegység megérkezésekor a segítségnyújtás már 
nem vezet eredményre, pedig nemzetközi statisztikák 
szerint a hirtelen szívmegállás esetén történő azonna-
li helyszíni beavatkozás az esetek 50-55%-ában ment-
hetné meg a beteg életét. Ezért döntött úgy a MOL, 
hogy 12 magyarországi töltőállomásán félautomata 
defibrillátor készüléket helyez el, és a töltőállomások 
dolgozóinak oktatásával a képzett személy jelenlétét 
is biztosítja az alapfokú elsősegélynyújtáskor. A készü-
lékek az M1 Mosonmagyaróvár, M7 Velence, M5 Kecs-
kemét, M3 Hatvan, M1 22 km, M7 Balatonlelle fel- és 
lehajtó oldalán található töltőállomásokon érhetőek el.

Bravúros Paralimpia
Két arany-, hat ezüst- és hat bronzéremmel zárták a magyarok a London-
ban megrendezett Paralimpiát, és ezzel a teljesítménnyel a 38. helyen 
végzett Magyarország az éremtáblázaton. Az aranyakat Sors Tamás (100 
m pillangó) és Pálos Péter (asztalitenisz) szerezte. Második lett Sors 
Tamás (400 m gyors), Dani Gyöngyi (tőr), Tóth Tamás (50 m gyors és 
100 m gyors), Krajnyák Zsuzsa (párbajtőr) és a Dani–Juhász–Krajnyák 
trió (párbajtőrcsapat). Harmadik helyen zárt Szabó Nikolett (cselgáncs), 
Krajnyák Zsuzsa (tőr), Osváth Richárd (tőr), Biacsi Ilona (1500 m síkfu-
tás), Vereczkei Zsolt (50 m hát) és Sors Tamás (100 m gyors). Kiválóan 
szerepelt az Új Európa Alapítvány MOL Tehetségtámogató Programban 
szereplő Csonka András asztaliteniszező is, aki hibátlanul vette a selejte-
zőket, végül egyéniben ötödik helyezést ért el, és csapatban is bejutott a 
legjobb nyolc közé.

Sporting Lisboa és a svájci FC Basel csapatával 
került egy kvartettbe. A meccsek szeptember 20. 
és december 6. közt zajlanak:
09. 20. Genk–Videoton FC (3–0),
10. 04. Videoton FC–Sporting, 10. 25. Videoton 
FC–FC Basel, 11. 08. FC Basel–Videoton FC, 
11. 22. Videoton FC– Genk, 12. 06. Sporting–
Videoton FC

Csonka András

Ha szeretne a helyszínen szurkolni, akkor keresse fel 
a www.facebook.com/mymolo oldalt – játsszon és 
nyerjen jegyeket a Videoton hazai meccseire!





SPort

12 | stílus&lendület | 2012. október

Miután a Sapa Fehérvár AV19 jelezte, hogy min-
den erejével az osztrák bajnokság, az EBEL követke-
ző idényére készül, szinte adta magát a lehetőség: a 
MOL Liga 2012–2013-as szezonja legyen egyúttal a 
magyar bajnokság is – azaz a sorozatban legjobban 
szereplő magyar csapat az ország bajnokának mond-
hatja magát. Ám mielőtt bárki azt gondolná, hogy a 
Volán távollétében ez amolyan gyerekzsúr lesz, le 
kell hűtenünk a kedélyeket: a Liga hét csapata – köz-
te a négy magyar alakulat – minden várakozás sze-
rint rendkívül színvonalas, parázs csatákat vív majd. 
Erre pedig a résztvevők névsora a garancia: az előző 
kiírás két döntőse, a győztes dunaújvárosi DAB.Docler 
és a második helyen záró Miskolci JJS mellett jégre 
lép a két nagy múltú fővárosi klub, az UTE, valamint a 
Ferencváros-ESMTK. 

keVesebb csApAt, ám színesebb mezőny és A mAgyAr gárdák 
szempontjából Az eddiginél jóVAl nAgyobb tét – röViden így 

jellemezhető A mol ligA ötödik szezonjA, Amely szeptember 
7-én rAjtolt el. Az ősszel induló hokiszezonbAn pedig A mAgyAr 

VálogAtott is komoly kihíVások előtt áll.

Ú   jégkorszak

A válogatott 
2012-es programja

Olimpiai selejtező torna 
2012. november 9–11., 

Budapest, Papp László Sportaréna: 
Magyarország, Hollandia, Litvánia, 

előselejtező győztese.

A MOL Liga 
menetrendje
A szeptember 7-én elrajtolt alapszakasz február 
25-ig tart, ez idő alatt valamennyi csapat 48 mér-
kőzést vív. Az első négy helyezett jut az elődöntő-
be, ahol az alapszakasz győztese a 4., míg 
a 2. helyezett a 3.-kal mérkőzik a három sikerig 
tartó párharcokban. A döntő március 12-én kez-
dődik, és a négy győzelemig tartó sorozat végén, 
legkésőbb március 26-án avatnak bajnokot.

érsekújváriak nem is a legmagasabb osztályt képvise-
lik, ne legyen kétségünk afelől, hogy nagyon erős csa-
patról van szó.
Nagy feladatok előtt a válogatott is, szinte egymást érik 
majd a rangosabbnál rangosabb tornák. A magyar jég-
korong-válogatott a MOL támogatásának köszönhető-
en nyugodt körülmények között készülhet az új idény 
rendkívül komoly kihívásaira. Kevin Primeau szövetsé-
gi kapitány gárdája 2012 novemberében a Papp Lász-
ló Budapest Sportarénában fogadja olimpiai selejtezőn 
három nemzet válogatottját:  Hollandia és Litvánia mel-
lett az egyik előselejtező győztese érkezik hazánkba. 
A papírforma magyar továbbjutást ígér, s ezt követően 
a mieink 2013 februárjában, Dániában, egy kőkemény 
mezőnyben szállhatnának harcba az olimpiai kvótáért.
És ezzel még nincs vége, ugyanis 2013. április 14–21. 
között következik minden hokirajongó kedvenc prog-
ramja: Divízió I-es világbajnokság a Papp László Sport-
arénában! Habár nem az A csoportról van szó, de a 
mezőny alig lesz gyengébb, azaz nagyszerű ellenfelek 
ellen, minden mérkőzésen telt ház előtt próbálhatják 
meg Bálizs Bencéék kiharcolni az újbóli feljutást a leg-
jobbak közé. 

Hegyi Áron

A romániai jégkorongsportot két régi kedves ismerős 
képviseli: a mindig nagyszerű hokit játszó HSC Csík-
szereda, valamint a nagyobbak életét előszeretettel 
megkeserítő Corona Brasov. 
A mezőnyt színesíti és a színvonalát 
tovább emeli a MOL Liga történeté-
nek első szlovákiai csapata, az Ice 
Tigers Nové Zámky. A szlovák jégko-
rong erejét nem kell különösebben 
ecsetelni: annyi bőven elég, hogy a 
válogatott a 2012-es világbajnoksá-
gon ezüstérmet szerzett. És, ha az 



Ú   jégkorszak
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Stílus és Lendület: Mi volt az utazás apropója?
Segal Viktor: Ősszel jelenik meg a harmadik köny-
vem, amely a korábbiaktól eltérő irányt vett: a főzést 
a vitorlázás, a vitorlázók szemszögéből közelíti meg. 
A Balatonon vagy Horvátországban vitorlázók ötlete-
ket kapnak arra, hogy a helyi alapanyagok felhaszná-
lásával miként készíthetnek könnyen és gyorsan íny-
csiklandó fogásokat.  
S&L.: Mennyiben különbözik ez a könyv a megszo-
kott szakácskönyvektől?
S. V.: Mivel vitorlázás közben sokan már unják a 
helyi éttermek kínálatát, vagy esetleg nem azt kap-
ják, amit várnának, arra gondoltunk, hogy hasznos 
és fantáziadús ételeket javasolunk nekik. Ráadásul 
olyan eszközökkel, konyhai felszerelésekkel is köny-
nyedén elkészíthető megoldásokkal lesznek gazda-
gabbak, amelyek egy hajó fedélzetén is a rendelke-

zésünkre állnak. Emellett akadnak olyanok is, mint a 
mostani könyv társszerzője, Korycki Adrienn, aki nem 
kedveli a halakat – nekik is kínálunk fél óra vagy akár 
kevesebb idő alatt is elkészíthető fogásokat. A könyv 
kinézete is formabontó lesz, hiszen eredeti grafikai 
elemekkel, rajzokkal színeztük az amúgy is izgalmas 
mondanivalót.
S&L.: Milyen horvát alapanyagokat emelne ki a 
különlegesen jó minőség miatt?
S. V.: A tengeri finomságok mellett Horvátország-
ban jó minőségű húsokkal találkozhatunk, egyiket-
másikat már pácolva vehetjük meg. Emellett a helyi 
káposzta nagyon ízletes, ezekből számos salátát 
vagy köretet készíthetünk. Meglepően finom, zsen-
ge mángoldot kapunk a helyi piacokon, melyet akár 
párolva magában, tört burgonyával vagy rizottó for-
mában készíthetünk el. S nem szabad megfeledkez-

elégedett Arckifejezés, kipihent, mosolygós tekintet fogAd bennÜnket, 
Amikor segAl Viktor kiszáll Az Autóból horVátországbAn, AhoVá 

egy Audi s7 sportbAck modellel érkezett. mondhAtni, A VAsAlt 
inge sem gyűrődött össze Az út AlAtt, és készen áll ArrA, hogy új 

ételkreációkkAl ejtse rAbul A szíVÜnket.

� 
� 
� 
� ASegal ViktorAAudi S7A
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ni a különösen ízletes helyi barackokról sem, amelye-
ket a desszertek mellett salátákhoz vagy húsokhoz is 
felhasználhatunk. 
S&L.: A legújabb könyvén kívül mivel foglalkozik mos-
tanában? 
S. V.: Számos étteremnek és hotelnek vagyok a 
gasztronómiai tanácsadója, ezek igazán kreatív és 
érdekes felkérések. Jó érzés, hogy mindig van újabb 
kihívás és álom, amelynek formát kell adni. Emellett 
a Csillagánizs főzőiskolában, Budapest egyik legszín-
vonalasabb létesítményében dolgozom vendég elő-
adóként havonta két alkalommal. Óráimon elsősor-
ban a fúziós konyha fogásait mutatom be. Emellett 

gyakran felkérnek nagyobb családi rendezvényekre, 
partikra vagy baráti összejövetelekre is, hogy főzzek 
velük együtt vagy nekik. És persze meg kell említeni 
még a rendezvényeket, amelyeknél a legkülönfélébb 
igények merülnek fel.
S&L.: Hazánkban mennyire divatos baráti összejöve-
teleken vagy kisebb társaságokkal együtt főzni?
S. V.: Nem ritkák ezek a felkérések, ilyenkor gyak-
ran együtt vásárolunk be, és sokszor még a főzés-
ben is aktívan kiveszik a részüket a vendégek. Az 
étkezés vitathatatlanul egy társadalmi fórum, ugyan-
ez a helyzet az előkészületekkel, rengeteg élményt, 
humoros helyzetet tartogat annak, aki nyitott rá. Nyu-

„Egyre több olyan 
kezdeményezéshez társulok, 
amelyeknél a gasztronómia 
és a művészet kart karba 

öltve jelenik meg.”
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Sportosnak született

Audi S7 Sportback 4.0 V8 TFSI
Motor:  4.0 V8 TFSI
Lökettérfogat:  3993 cm3

Max. teljesítmény: 
 390 kW (420 LE)/5500–6400 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték: 
 550 Nm, 1450–5200 fordulat/perc
Hosszúság/szélesség/magasság:  
 4970/1910/1420 mm
Max. sebesség:  250 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h):  4,7 s
Fogyasztás (kombinált):  9,6 l
Alapár:  26 429 920  Ft

Fontosabb felszereltség/extrák: 4 zónás kom-
fort automata klímaberendezés, alumínium küszöb-
borítás S7 emblémával, alumíniummal ötvözött 
külső tükörház, Audi hangrendszer 10 hangszóró-
val, Audi pre sense basic, elektronikus stabilitás-
vezérlés (ESP), függönylégzsák elöl/hátul, oldal-
légzsákok elöl, krómozott díszlécek és kipufo-
góvég, multifunkciós bőrkormány, parkolóradar, 
Tempomat, Start/Stop automatika, S-Sportülések 
elöl, Xenon Plus fényszóró, LED technológiás nap-
pali fény/gleccserfehér metál, Audi music interface, 
Bang&Olufsen hangrendszer, quattro sport differen-
ciálmű, Head-up kijelző, MMI Navigációs rendszer 
plusz, Audi side assist és Audi active lane assist. 

Audi S7 Sportback 
4.0 V8 TFSI

a következő kenőanyagot ajánljuk: 

MOL Dynamic Gold 
Longlife 5W–30

gat-Európában ez bevett szokás, nagyobb hagyomá-
nya van, családi összejövetelek alkalmával gyakran 
hívnak séfeket. Amikor külföldön dolgoztam, számos 
alkalommal volt erre példa. Az utóbbi időben itthon is 
megnőtt az érdeklődés az ilyen jellegű rendezvények 
iránt, de Angliában, Németországban vagy Ausztriá-
ban sem számít ez különlegességnek.
S&L.: A rengeteg elfoglaltság mellett mennyire fon-
tos önnek az autó? 
S. V.: Mivel egy hónap alatt akár négy-ötezer kilomé-
tert is megteszek a rendezvények miatt, mondhatom, 
hogy létszükséglet, és az is lényeges, hogy kényel-
mes és biztonságos legyen az a jármű, amivel közle-
kedem. Csak ezután következik az autó teljesítmé-
nyének kérdése, amelynél fontos szempont, hogy 
legyen benne nyomaték, annak érdekében, hogy az 
előzési manővereket mielőbb befejezzem.
S&L.: Ennek fényében mennyire tetszett az Audi S7 
Sportback?
S. V.: Be kell ismernem, nem vagyok sportautóőrült, 
nekem egy családi egyterűm van. Korábban én biz-
tosítottam a cateringet az Audi A7-es hazai bemuta-
tóján, így akár azt is mondhatom, hogy ezzel a típus-
sal már ismertük egymást. Az S7-esben teljesen 
lenyűgözött, hogy alapvetően egy kényelmes limuzin, 

Megszokott luxus
„A hétsebességes váltó és a négyszáz lóerő feletti teljesítmény önmagáért 
beszél. A 800 kilométeres út alatt volt időnk összebarátkozni az autóval, 

ami a vártnál is könnyebben ment: minden gomb, minden funkció kézre áll, 
nem kellett sokat találgatnom, hogy mit hol találok. Percekbe telt megszok-

ni és kiismerni. A szokásos luxusfunkciók, mint a head-up-display, adaptív 
tempomat vagy a tolatóvideó nem leptek meg, ám jó néhány meglepe-
tésben így is volt részem az út alatt. A drive select funkció mellett 

külön lehetett állítani a motor hangjának mélységét is.”

puha ülésekkel, remek navigációval, hangtechniká-
val. A hegyekben azonban olyan, mint egy brutálisan 
gyors versenyautó, több mint négyszáz lóerővel, s egy 
szemvillanás alatt van százon. Nem meglepő, hogy 
nehéz vele lassan menni. A száguldás és az őrült erő 
mellett pedig ott van a biztonság. Hadd említsek egy 
példát! A saját autómban is van sávtartás funkció, 
de nekem hangjelzéssel, rezgéssel jelez, ez az autó 
pedig konkrétan visszaterel az útra, nem engedi, 
hogy letérjek róla, ha nem használom az irányjelzőt.  
S&L.: Milyen tervekkel tekint a jövőbe? 
S. V.: A tanítást nagyon élvezem, biztos, hogy folyta-
tom a jövőben is. Emellett egyre több olyan kezde-
ményezéshez társulok, amelyeknél a gasztronómia 
és a művészet kart karba öltve jelenik meg. Ilyen volt 
a Katona József Színház Kettőspont estje, melynek 
keretében A filozófus című előadásnak egy hedonis-
ta jelenetét jártuk körül irodalmi, gasztronómiai és 
zenés körítéssel. Kifejezetten élveztem, hogy olyan 
színészekkel dolgozhattam együtt, mint Jordán Adél 
és Nagy Ervin.
S&L.: Esetleg egy saját étterem nyitását is tervezi?  
S. V.: Természetesen igen, bár néha közeledik, néha 
pedig távolodik a terv, de az biztos, hogy lesz...

Gőgh Csilla

„Nem meglepő, 
hogy nehéz vele 
lassan menni.”





Fagyálló hűtőfolyadékok
A téli felkészítés első és legfontosabb eleme a fagyálló folyadékok – hűtőfolyadék és ablakmo-
só folyadék – használata. A MOL-LUB szakértői szerint a hűtőfolyadék szintjét és dermedéspont-
ját érdemes minden évben ellenőrizni, és ha szükséges, korrigálni. A feltöltésre minden esetben 

a gépjárműgyártó által előírt vagy azzal igazoltan megegyező hűtőfolyadékot 
használjunk. A nem megfelelő, gyenge minőségű hűtőfolyadék rontja a hűtő-
rendszer teljesítményét, ami a motor túlmelegedéséhez, az alkatrészek meg-
hibásodásához és a hűtőrendszer kilyukadásához vezethet. A folyadék teljes 
mennyiségét le kell cserélni a gépgyártó által meghatározott időszakonként, de 
csak a hűtőrendszer alapos kitisztítását követően. Arra minden jármű esetében 
figyelni kell, hogy nem szabad keverni a különböző technológiával készült folya-
dékokat. A hígításhoz desztillált vizet kell használni, és fontos a helyes hígítási 
arányok betartása a gyártók utasításai alapján. A nyári szélvédőmosót hasznos 
elhasználni a fagy beállta előtt, majd fagyállót tölteni a helyére. Ebből is érde-
mes legalább –25 fokos dermedéspontú koncentrátumot használni.

sok Autós 
A télre VAló 

felkészÜlést letudjA 
A gumiAbroncsok kicseréléséVel, 

pedig emellet t még számos fontos 
teendő AkAd, hA bosszúságok 

nélkÜl és biztonságosAn szeretnénk 
közlekedni A hideg beálltA után is. 

A bAlesetek elkerÜlése AzonbAn 
nemcsAk A járműVön, hAnem 

A felelőtlenséget kerÜlő 
sofőrön is múlik. 

sok Autós 
A télre VAló 

felkészÜlést letudjA 
A gumiAbroncsok kicseréléséVel, 

pedig emellet t még számos fontos 
teendő AkAd, hA bosszúságok Az autó felkészíté
se a tél

re

Téli abroncsok
A téli autózás másik fontos része az évszaknak megfelelő gumiab-
roncsok használata – ezeket akkor kell felszerelni, ha a napi átlaghő-
mérséklet 7 fok alá süllyed. Erre nemcsak azért van szükség, mert a 
lamellás gumival jobban lehet haladni a jégen vagy a hóban, de azért 

nAtÚrA
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EVOX fagyálló hűtőfolyadékok 
A hűtőrendszer és a motor hosszú élettartamának egyik 

alapvető feltétele a jó minőségű, a 
gépjármű típusának és évjáratának 

megfelelő hűtőfolyadék használa-
ta. A MOL EVOX fagyálló hűtőfolya-

dékai a német BASF által fejlesz-
tett Glysantin® formula révén teljes 
körű védelmet, kiemelkedő teljesít-
ményt és hosszú élettartamot biz-

tosítanak a személyautók, teherjárművek és buszok 
motorjai, valamint hűtőrendszerei számára. Az új téli 

szezonra felkészülve, az EVOX fagyálló hűtőfolyadékok 
megújult csomagolásban, változatlan minőségben 

érhetőek el a MOL töltőállomásain.

Az autó felkészíté
se a tél

re is, mert a keverékéből adódóan a téli abroncs jobban tapad alacsony hőmérsékle-
ten. A gumi beszerzését nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, mert előfordul-
hat, hogy éppen nem kapható az autónknak megfelelő méret. A megfelelő biztonság 
érdekében az abroncs ne legyen régebbi ötévesnél, profilmélysége pedig érje el leg-
alább a 4 millimétert. Ha az abroncs ez alá kopik, akkor már nem bír elegendő vizet, 
latyakot elvezetni, az öt évnél öregebb téli gumi pedig már a legtöbb esetben túl 
kemény. Aki teheti, télen használjon kisebb átmérőjű acélfelnit, és ehhez való abron-
csot, mert ez jobban viseli az ilyenkor szokásos úthibákat, a jég feloldására kiszórt 
só pedig amúgy is ártalmas az alumíniumfelnikre. A megfelelő abroncs és 
felni azonban mit sem ér, ha a sofőr felelőtlenül viselkedik az úton: figyel-
jük az útburkolat állapotát, és ha csúszós felületre érünk, kerüljük a hirte-
len mozdulatokat és kezeljük óvatosan a pedálokat.

Technikai állapot
Az autónknak mindig megfelelő technikai állapotban kell lennie, de télen 
különösen fontos, hogy minden rendeltetésszerűen működjön. Ezért 
ellenőrizzük a lámpák, az ablaktörlő és az akkumulátor állapotát. Fagy-
pont közelében vagy az alatt az akkumulátorok jelentősen veszítenek a 
teljesítményükből, ezért lényeges, hogy télen tökéletes állapotú akkumu-
látor legyen az autónkban. A jelenlegi átlagos akkumulátorok már nem 
igényelnek törődést, de 3-4 év után már lecsökkenhet a kapacitásuk, 
ezért vizsgáltassuk meg őket, és ha kell, cseréljük ki újra. Érdemes körül-
nézni a motortérben is, mert télen jóval nagyobb gondot okozhat egy elöre-
gedett tömítés vagy gumicső, amelyeket rohamtempóban tehet tönkre a 
nagy hőmérséklet-ingadozás. Emellett télre érdemes szilikonnal befújni az 
ajtók tömítő műanyagjait, mert így biztosan nem fagynak be. Ha a jármű-
vünk a szabadban parkol, akkor megállás után hajtsuk fel az ablaktörlő lapátokat, 
hogy azok se fagyjanak le. Mivel a legtöbb alkatrészre kártékony a só, a fagy beáll-
ta után fontos a gyakoribb autómosás. Ilyenkor a szélvédőt belülről is takarítsuk, a 
koszos üveg ugyanis sokkal hamarabb párásodik. 

Hasznos felszerelések
Hólánc akkor is legyen a kocsiban, ha nem hegyvidé-
ken használjuk az autónkat, mert egy hirtelen jövő erős 
havazás során bármikor szükségünk lehet rá. Éppen 
ezért a felszerelését érdemes megtanulni még ott-
hon. Az időjárás-jelentést amúgy is fontos figyelni: 
nagy havazásban ne induljunk el hosszabb útra. Az 
autóban lévő nyári tartozékokat télen természete-
sen téliekre kell cserélni, de a napszemüveget tartsuk 
meg, az alacsonyan járó Nap miatt ugyanis szinte hasz-
nosabb tartozék, mint nyáron. Télen ne hiányozzon az 
autóból seprű, jégkaparó, takaró, a takarításhoz pedig 
kesztyű és kabát. A jó kilátás és a láthatóság téli bizton-
ság egyik alapfeltétele, ezért ne sajnáljuk az időt arra, hogy az autót és főleg az abla-
kokat, tükröket, alaposan tisztítsuk meg a hótól, jégtől. Ha szövetszőnyeg van a jár-
műben, akkor azt télen érdemes gumira kicserélni, a jégoldót pedig a zsebünkben 
tartsuk, hogy kéznél legyen, ha befagy a zár. 

A hűtőrendszer és a motor hosszú élettartamának egyik 
alapvető feltétele a jó minőségű, a 

gépjármű típusának és évjáratának 
megfelelő hűtőfolyadék használa-

ta. A MOL EVOX fagyálló hűtőfolya-
dékai a német BASF által fejlesz-

tett Glysantin® formula révén teljes 
körű védelmet, kiemelkedő teljesít-
ményt és hosszú élettartamot biz-

tosítanak a személyautók, teherjárművek és buszok 
motorjai, valamint hűtőrendszerei számára. Az új téli 

szezonra felkészülve, az EVOX fagyálló hűtőfolyadékok 
megújult csomagolásban, változatlan minőségben 

érhetőek el a MOL töltőállomásain.

szezonra felkészülve, az EVOX fagyálló hűtőfolyadékok 
megújult csomagolásban, változatlan minőségben 

EVOX fagyálló hűtőfolyadékok 

alapvető feltétele a jó minőségű, a 
gépjármű típusának és évjáratának 

megfelelő hűtőfolyadék használa-
ta. A MOL EVOX fagyálló hűtőfolya-

dékai a német BASF által fejlesz-
tett Glysantin® formula révén teljes 
körű védelmet, kiemelkedő teljesít-
ményt és hosszú élettartamot biz-

só pedig amúgy is ártalmas az alumíniumfelnikre. A megfelelő abroncs és 
felni azonban mit sem ér, ha a sofőr felelőtlenül viselkedik az úton: figyel-
jük az útburkolat állapotát, és ha csúszós felületre érünk, kerüljük a hirte-

Az autónknak mindig megfelelő technikai állapotban kell lennie, de télen 
különösen fontos, hogy minden rendeltetésszerűen működjön. Ezért 
ellenőrizzük a lámpák, az ablaktörlő és az akkumulátor állapotát. Fagy-
pont közelében vagy az alatt az akkumulátorok jelentősen veszítenek a 
teljesítményükből, ezért lényeges, hogy télen tökéletes állapotú akkumu-
látor legyen az autónkban. A jelenlegi átlagos akkumulátorok már nem 

ezért vizsgáltassuk meg őket, és ha kell, cseréljük ki újra. Érdemes körül-
nézni a motortérben is, mert télen jóval nagyobb gondot okozhat egy elöre-
gedett tömítés vagy gumicső, amelyeket rohamtempóban tehet tönkre a 
nagy hőmérséklet-ingadozás. Emellett télre érdemes szilikonnal befújni az 
ajtók tömítő műanyagjait, mert így biztosan nem fagynak be. Ha a jármű-
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1974 1992

1983

Hat tag a milliomosok 
klubjában

Golf I (1974–1983) 
Kompakt-forradalom
Az 1974-ben a legendás Bogár utódaként megje-
lent első Volkswagen Golf már önmagában is világ-
szenzációnak számított. Nem véletlenül szokták a 
kompakt járművek csoportját Golf-szegmensnek is 
nevezni, hiszen ez a típus alapozta meg a középka-
tegória alatti csapott hátú modellek sikerét. A ma 
C-szegmensnek nevezett kategória mostanra az 
egyik legnépszerűbbé vált Európában, az öreg kon-
tinensen tavaly mintegy hárommillióan választot-
tak ilyen autót maguknak – ebből mintegy félmillió 
volt Volkswagen Golf. A típus első sorozata nem csak 
alapverziójában volt úttörő: a neves Giorgio Giugiaro 
által tervezett modellnek már 1975-ben megjelent a 
GTI nevű sportváltozata. Az elnevezés szintén egy tel-
jesen új kategóriát ihletett meg, széles körben elter-
jesztve az erős, dinamikus motorral szerelt, de a hét-
köznapokban is praktikus jármű koncepcióját.  

Golf II (1983–1992) 
Az eredeti recept
Az autóipar jelene és jövője is a rétegmodellekről 
szól: mindegyik fontos gyártó kínál crossovereket, 
azaz különböző kategóriák ötvözéséből született típu-
sokat. 1989-ben azonban még mindenki meglepe-
téssel fogadta, amikor a Genfi Autószalonon bemu-
tatták az akkor már hat éve piacon lévő és nagyon 
népszerű második generációs Golf alapjaira épített 
Country változatot. Összkerékhajtása mellett a Golf 
Country emelt hasmagasságával és a karosszériát a 
terepen védő burkolataival tűnt ki – még ma is min-
denki ezt a receptet követi, ha egy utcai típust próbál 
„terepjárósítani”. Nem véletlen, hogy a Golf Country 
népszerű és keresett youngtimer típus, hiszen fontos 
része lett a 9 év alatt összesen 6,3 millió példányban 
elkelt Golf II történetének.

Golf III (1992–1997) 
Hat henger a C-szegmensben
Egyedülálló módon a Volkswagen Golf eddigi hat szé-
riájának mindegyike „dobogós” helyen végzett a Car 
of the Year (COTY) választáson, az 1991-ben debütált 
harmadik sorozat pedig el is nyerte a rangos díjat. Ez 
volt az első Golf, amelyből kombiváltozat is készült, 
megerősítve ezzel a típus jól használható, prakti-
kus jellegét. Ám a mérnökök a sebesség híveiről sem 
feledkeztek meg, ismét új alapokra helyezve a spor-
tos kompakt koncepcióját. A Golf VR6 az akkorra 
már igencsak népes C-szegmens első járműve volt, 
amelybe hathengeres motor került: a 174 lóerős egy-
ség 225 km/h végsebességet biztosított a csalá-
di autónak. A Volkswagen ugyanakkor a biztonság-
ról sem feledkezett meg: a légzsákot, az úgynevezett 
biztonsági karosszériát és az ABS-t is a Golf III hono-
sította meg a kompakt kategóriában. 

golf-történelem

A VolkswAgen golf hetedik generációjárA Vár Az A történelmi esemény, hogy Az 1974 ótA 
piAcon léVő típus hArmincmilliomodik példányát „szolgáltAssA”. műszAki tArtAlmA és minőségi 

szintje réVén Az előző hAt szériA mindegyike referenciApont Volt A szegmensben, emellett 
VAlAmennyi sorozAt VAlAmilyen forrAdAlmi újítást hozott Az AutóipArbA. 
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Golf IV (1997–2003) 
Rekord és kettős tengelykapcsoló
Az 1997-ben bemutatott negyedik sorozat összesze-
relési és anyagminőségével a Volkswagen már a pré-
miumkategóriát célozta meg. 2002-ben két neves 
esemény is fűződött a típushoz: a wolfsburgi gyár futó-
szalagjáról ebben az évben gördült le a 22,5 milliomo-
dik Golf, amellyel a modell darabszámban hivatalosan 
is túlszárnyalta kultikus elődjét, a Bogarat, és ugyan-
ekkor került piacra a Golf R32 is. Az immár 240 lovas 
motorhoz 2003-ban, az autógyártás történetében elő-
ször társítottak kettős tengelykapcsolós sebesség-
váltót, az automatizált DSG-erőátvitelt. A Golf IV leg-
drágább példánya azonban egy 1999-es jármű volt, 
amelyért 250 ezer dollárt fizettek egy aukción. Első 
gazdája ugyanis Joseph Ratzinger bíboros volt, aki  
II. János Pál pápa halálakor, 2005-ben eladta az autót. 
Úgy gondolta, nyugdíjasként hazaköltözik a Vatikánból 
– ehelyett azonban ő lett XVI. Benedek pápa…

Golf V (2003–2008) 
Újabb három betű
A 2003-ban bemutatott ötödik generációval jelent 
meg az újabb karosszériaverzió, az egyterűs Golf 
Plus, és vele együtt a Golf Country utódja, a Cross 
Golf is. A technikai fejlesztés sem állt le, az autós-
világnak pedig a GTI vagy DSG után újabb három 
betűvel kellett megismerkednie: 2006-ban debü-
tált az első TSI-motor. A közvetlen befecskendezé-
ses, négyhengeres benzinmotort kétlépcsős, azaz 
két eltérő feltöltést (turbó, valamint kompresszor) 
ötvöző technológiával látták el – a kiegyenlített 
teljesítményleadást elősegítő megoldást korábban 
gyakorlatilag csak a versenypályákon alkalmazták. 
Az 1,4 literes motor kiemelkedő, 140 lóerőre volt 
képes, a technológiát pedig azóta széles körben 
alkalmazzák a Volkswagen-konszern különböző már-
káinál is.

Golf VI (2008–2012) 
Mindenkire odafigyel
Ezek után sokan gondolhatták azt, hogy nehéz lesz 
ennél is tovább fejlődni, de a 2008-ban piacra került 
hatodik széria éppen a jelenkor autóiparának két leg-
nagyobb kihívása – a biztonság és a környezetvéde-
lem – terén tudott újat mutatni. A típust már alap-
áron legalább hét légzsákkal és menetstabilizátorral 
(ESP) szerelték fel, amelynek köszönhetően nemcsak 
a 2009-es World Car of the Year (WCOTY) díjat nyerte 
el, hanem a töréstesztekre szakosodott európai szer-
vezet, az Euro NCAP is a 2009-es év legbiztonságo-
sabb autójának nevezte meg. A Golf VI a környezet-
re is maximálisan odafigyel: a takarékos BlueMotion 
technikának köszönhetően az 1,2 literes benzinmo-
tor átlagban 5,2 liter, az 1,6-os dízelerőforrás pedig 
4,1 liter üzemanyagot fogyaszt 100 kilométeren. 

Golf találkozó: október 13., Hungaroring
Az autózás szerelmesei részére ajánlott, a Volkswagen rajongók számára kötelező program lesz október 13-án a Hungaroringen megren-
dezendő Golf találkozó. Az előzetes regisztrációk alapján ezernél is több Golf érkezik majd a mogyoródi versenypályára, ahol az eddigi hat 
generáció eredeti állapotban megőrzött, vagy éppen tuningolt változatai mellett Magyarországon első ízben lesz látható a Volkswagen  
Golf VII, a wolfsburgi bestseller legújabb kiadása. További információ és előzetes regisztráció: www.golftalalkozo.hu

golf-történelem
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AZ ŐSZ BEKÖSZÖNTÉVEL SOK CSALÁD KEREKEDIK A KÖRNYEZŐ 
TÚRAÚTVONALAKRA, MIVEL AZ IDŐ MÁR ELVISELHETŐBB 

A SÉTÁHOZ, A TÚRÁZÁSHOZ VAGY ÉPP 
A KERÉKPÁROZÁSHOZ. MANAPSÁG 

MINDEN TERÜLETNEK MEGVAN A SAJÁT 
NAVIGÁCIÓS ESZKÖZE, ÍGY SOSEM ÉREZHETJÜK 

MAGUNKAT ELVESZVE, LEGYEN SZÓ EGY EGYSZERŰ 
TÁJOLÓRÓL VAGY EGY HIGH-TECH NAVIGÁCIÓS 

ESZKÖZRŐL.

Silva Expedition S 
– Betájolva

Manapság leginkább a tájfutók vagy a 
megrögzött természetjárók használják a 

hagyományos tájolókat. Használatukat 
pofonegyszerű megtanulni, és előnyükre 
válik, hogy nem tudnak lemerülni. 

Segítségükkel nemcsak a pon-
tos irányt lehet meghatározni, 
hanem egy térkép segítségével 
pontról pontra eljuthatunk a kiszemelt célhoz. Fluo-

reszkálós jelzők segítik az éjszakai használatot, illet-
ve GPS navigációs skála is található rajta. 

Ára: 13 990 Ft
Infó: www.multinavigator.hu

Garmin zümo 350LM 
– Két keréken

Kimondottan motorosoknak fejlesztette ki zümo navigációs 
készülékeit a Garmin. A 350LM élettartam-garanciás 

térképfrissítéssel vásárolható meg, így sosem lesz gondunk 
arra, hogy friss térképeink legyenek. A robusztus kialakítású, 
vízálló 350LM még kesztyűben is vezérelhető, sőt, motorunk 

szerviztörténetét is vezethetjük benne, illetve a TrackBack 
funkcióval mindig visszatalálhatunk kiindulási helyünkre 

ugyanazon útvonalon, amelyen odaérkeztünk.
Ára: 174 900 Ft

Infó: www.garmin.hu
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 Navon N760 
– Igazán megéri

A navigációs készülékek között üdítő árával és jó minőségével tűnik 
ki a Navon csúcskategóriás N760-as készüléke. Az 5 colos kijelzővel 

rendelkező navigációs eszköz a magyar fejlesztésű iGo Primo szoftvert 
használja, amely az élvonalat képviseli a navigációs szoftverek 

között. Az N760-at ezenfelül TMC vevővel is ellátták, így valós idejű 
közlekedési információkat szolgáltat, valamint FM transzmitterének 

köszönhetően a navigációt autónk hifijén is hallgathatjuk.
Ára: kb. 48 500 Ft

Infó: www.navongps.com

Nokia Térképek / Lumia 800 
– Navigálj ingyen
A Nokia pár éve tette elérhetővé minden okostelefon-tulajdonosnak a Nokia 
Térképeket, amelyeket a beépített A-GPS-szel rendelkező mobiltelefonokra 
általában előre telepítenek. Ezután wifin vagy számítógépen tudunk akár 
a föld szinte összes országáról térképet letölteni, vagy épp csak az adott ország 
nekünk szükséges régiójáról. Ettől kezdve bárhol megtaláljuk célunkat, mindössze 
a mobilunkra lesz szükségünk. A Nokia Lumia készülékeihez, így a 800-hoz 
is elérhető a Nokia Városnéző program, amellyel könnyedén felfedezhetjük 
környezetünket.

Ára: 80 000 Ft-tól
Infó: www.nokia.hu

Garmin nüvi 3490LMT 
– Stílusos

A Garmin kimondottan autós navigációhoz készített 
3490LMT készülék akár kézben is használható, ha az 

autóból kiszállva sétára támad kedvünk. Az alig 9 mm 
vastag, stílusos és kecses navigációs készüléknek 

kapacitív kijelzője van, így többféle érintést is 
érzékel. A Garmin Guidance 3.0 navigáció és a City 

Navigator előre feltöltött Európa-térképet tartalmaz, 
amely a készülék esetében élettartam-garanciás, 

tehát amíg a készüléket használjuk, ingyenes 
frissítéseket tölthetünk le hozzá. Extraként 

sávinfó szolgáltatást is nyújt a készülék, tudunk 
rajta keresztül telefonálni, illetve ecoRoute 

funkciójával üzemanyag-takarékos utak 
tervezésére is képes.

Ára: 119 900 Ft
Infó: www.garmin.hu
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gASZtronÓmIA

Az ősz egyik legjellegzetesebb gyÜmölcse A szőlő, 
melyből nemcsAk isteni borok készÜlnek, hAnem számos 
más gAsztronómiAi finomság is. A szőlő és A szőlőmAg 

jótékony hAtásA nem ismeretlen előttÜnk, ennek 
ellenére mégis ritkán hAsználjuk A konyhábAn ezt 

A sokoldAlú gyÜmölcsöt.

S�� 
 



gASZtronÓmIA

Mákos mascarpone krém szőlőzselével
Hozzávalók: 1 kg Othello szőlő, 25 dkg mascarpone krém, 5 dkg őrölt mák, 

1 cs. vaníliás cukor, 2 dl tejszín, fahéj.

A megmosott, kiválogatott, leszemezett Othello szőlőt kissé összeturmixoljuk és pár percig főzzük, 
majd szűrőn átpasszírozzuk. Hozzáadunk 20 dkg befőzőcukrot, amivel kb. fél 

percig forraljuk, végül egy nagy üvegbe töltjük, és pár perces tetőre állítás 
után egy napig dunsztoljuk. A mascarponét kikeverjük egy kis fahéj-
jal és 1 csomag vaníliás cukorral, majd 2 dl tejszínből készült hab-

bal fellazítjuk és összekeverjük a mákkal. A krémet az üvegpoha-
rakba szétosztott szőlőzselére öntjük és szőlőszemekkel díszítjük. 

Szőlős csirkemell
Hozzávalók: 2 db csirkemell, 25 dkg szőlő, 1 hagyma, 1 dl tejszín, 2 dl fehérbor, vaj (margarin), méz, só, bors, 

teljes kiőrlésű liszt.

A 4 db fél csirkemellet kifilézzük, és 8 szeletre vágjuk. 
Sózzuk, borsozzuk és lisztben megforgatjuk. Egy ser-
penyőben olívaolajon hirtelen megsütjük, majd félre-

tesszük. A serpenyőbe ismét olajat öntünk, amin átpi-
rítjuk az apróra vágott hagymát. Egy evőkanál mézzel 
átkeverjük, és a borral felöntjük. Visszatesszük a csir-

kemelleket, rászórjuk a kimagozott szőlő felét, majd 
megpároljuk benne a csirkét. Ha nagyon sűrűsödne 

a liszttől, borral vagy vízzel hígítjuk. Kiszedjük a húst, 
hozzáöntjük a tejszínt, és a maradék szőlővel felforral-
juk. A szószba visszatesszük a húst, és karikára vágott 

sült krumplival tálaljuk.

Szőlős csirkemell

Szőlőragus szűzérmék
Hozzávalók: 50 dkg sertésszűzérme, só, bors, 
2 ek. liszt, napraforgóolaj a sütéshez, 5 dkg vaj, 
1 ek. liszt, 2 dl tejszín, 1 dl vörösbor, só, fehér 
bors, 5 dkg mazsola, 5 dkg piros szőlő.

A húst félcentis szeletekre vágjuk fel, húsklopfo-
lóval kicsit szétnyomkodjuk, sózzuk, borsozzuk 
és hirtelen megsütjük (oldalanként ez 3-4 perc 
sütési időt jelent). A vajat felolvasztjuk, és rózsa-
színre pirítjuk benne a lisztet, majd felöntjük tej-
színnel, hozzáadjuk a szőlőt és a borba áztatott 
mazsolát. Sózzuk és beletesszük a fehér borsot 
is, majd jól összeforraljuk. Tésztát főzünk ki hoz-
zá, frissen tálaljuk, ízlés szerint némi parmezán-
nal meghintve. 

Szőlőlekvár
Hozzávalók: 1,5 kg szőlő (piros vagy fehér, mag nélküli a legjobb), 50 dkg dzsemfix, vagy édesebb 

szőlő esetén tiszta pektin.

A szőlőt megmossuk, leszemezzük, és egy fazékban botmixerrel 
összeturmixoljuk. Feltesszük melegedni, és ha már 

bugyog, beleöntjük a dzsemfixet, és még 
2-3 percig forraljuk. Üvegekbe szed-

jük, majd lezárjuk és fejre állít-
juk őket. Ha kész, mehet-

nek a száraz dunsztba 
(alaposan kimosott 

és kiszárított befőttes 
üveg) 1-2 napra, majd 
ha lehűlt, tetszés sze-

rint tálaljuk.
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Je t’aime vagy I love you? 
Az érzelmeit mindenki a legjobban az anyanyelvén tudja kifejezni – 

de mi a helyzet a többnyelvű családokban? Ennek eredt nyomába 
a kaliforniai Berkeley Egyetem kutatócsoportja. A kérdés azért is izgal-

mas, mert a nyelv mögött tornyosul egy egész kultúra, szokásaival, 
megoldási mechanizmusaival együtt. Amikor a szülők szavakkal fejezik 
ki érzelmeiket, mintát adnak a gyereknek arra, hogyan értse, szabályoz-

za saját érzéseit. A kétnyelvű családokban azt figyelték meg, hogy különbö-
ző érzelmi jelenségek leírására mindig a szülők szerinti megfelelő nyelvre 

váltottak. Például egy finn–angol vegyes házaspár finn tagja is 
angolra váltott, amikor úgy érezte, hogy ez a nyelv az adott érzést 

jobban kifejezi angolul. 

Doktor Blöki 
Aki kutyát tart a gyerekei mellett, tudja, hogy többnyire eltörpülnek a kellemetlenségek az előnyök 
mellett, és játékra állandóan kapható, rajongó társat kapunk kicsinyeink mellé. Finn orvosok új kele-
tű kutatásából kiderül, hogy az immunrendszer erősítésében is igen nagy szerepe van a házi ebek-
nek. A felmérések szerint azok a csecsemők, akik kutyás környezetben élnek, az évnek csak 19%-
ában, míg eb nélküli társaik az év 33%-ában estek áldozatul különböző légúti betegségeknek. Ennek 
az a magyarázata, hogy házikedvenceink kis mennyiségben fertőzik meg kórokozókkal apró gazdái-
kat, így oltásszerűen védik őket. A kutatócsoport szerint hasonló hatásuk van a házimacskáknak is, 
csak a kutyákénál kisebb mértékben. 

Csak az ember 
empatikus

Korábban amerikai és francia etológu-
sok arról számoltak be, hogy hangyák, 
illetve patkányok esetében megfigyel-
ték, hogy segítenek a bajba jutott tár-
saikon, azaz „empatikusan” viselked-

nek. Egy brit tanulmány szerzői cáfolják 
ezeket a megállapításokat. Szerintük 
különbséget kell tenni az emberre jel-

lemző pszichikai jelenség és az állatok-
nál megfigyelhető „genetikai rokonok 

megsegítése” között. Az első egy belső 
felismerésen és azonosuláson alapul, 

míg az utóbbinál egyértelműen felfe-
dezhető, hogy az egyed számára elő-

nyökkel jár a segítség. Az igazi empátia 
esetében a körülmények változásával 
együtt az egyedek is megváltoztatják 

a viselkedésüket, azaz például eltávo-
lodnának a csapdába esett társaiktól, 
ha ez enyhíti az áldozat szenvedéseit, 

erre pedig az állatok képtelenek.   

KISHÍreK



Digitális 
tankönyv

Egy seattle-i cég bemutatta a szakértők szerinti első, igazán intelli-
gens digitális tankönyvet, amely biológiára tanít. Az alkalmazás az olvasás során 

csomó kérdést villant fel a felhasználónak, amelyekre rákattintva megkaphatja a válaszokat. A tan-
anyagot elemeire lebontva tanítja szöveggel, képekkel, ábrákkal és videókkal. Alkotói 72 egyetemistán tesztel-

ték a programot, és kiderült, hogy jóval hatékonyabb minden korábbi tankönyvnél. De létezik már digitális Biblia 
is, amelyben a tömérdek kép mellett virtuális sétát tehetünk a megjelenített kánaáni tájon, vagy a ruházatról, élet-

módról kapunk kimerítő információt. Talán nem véletlen, hogy a dél-koreai kormány 2015-ig szabott határidőt az 
elektronikus tankönyvekre való áttérésre, hiszen láthatóan egy új információs forradalom küszöbén állunk. 

Őstörténeti rokon
A neandervölgyi emberrel genetikailag rokon ember-
előd leleteit találták meg nemrég Szibériában, az Altáj 
hegységben. A lelőhelyről „gyenyiszovai embernek” 

elnevezett oldalági emberős genetikai lenyomata mégis 
fellelhető a mai modern ember genomjában – állítják egy 
lipcsei kutatóintézet munkatársai. Egy új ős-DNS-vizsgálati 

módszer kifejlesztésével egyetlen ujjpercből és egy bölcsességfogból azt is meg tudták 
állapítani, hogy a lelet egy 80 ezer éve élt, barna szemű, hajú és bőrű fiatal lánytól szárma-
zik. Genomját összehasonlították 11, a világ különböző pontján élő ember genomjával, és meg-
lepő módon a pápua új-guineai mintával 3%-os egyezést találtak. Van azonban százezerre tehető 
genetikai eltérés is. Ez választ ad arra, hogy a Homo sapiens fejlődése során milyen genetikai mutá-
ción esett át, melynek következtében dominánssá vált és benépesítette a földet. 

Zsírégető papaja
A karibi térségben ésDélkelet-Ázsiában elterjedt kör-
te alakú, sárgászöld gyümölcs számos jótékony hatá-
sa közül talán a méregtelenítés és a zsírégetés a két 
legfontosabb. Hatóanyagát, a papaint a legerősebb 
fehérjeemésztő enzimként tartják számon. A rosszul 
megemésztett fehérje rengeteg betegség melegágya 
lehet, például magas vérnyomás, cukorbetegség 
vagy köszvény. Ez az enzim saját tömege harminc-
ötszörösét képes fehérjéből lebontani! Ezért rend-
kívül fontos az étkezés után fogyasztani a papaját, 
amely megtisztítja a bélfalakat és erősíti az immun-
rendszert. Sőt, a hatóanyagban és ásványi anyagok-
ban még gazdagabb leveléből kivonatot készítenek, 
amely vértisztító hatású, leoldja a zsírt az erek falá-
ról, növeli az izomtónust és szabályozza az anyagcse-
rét. Ráadásul, ha ananásszal kombináljuk 
a papaját – négyhetes kúra keretében –, még az arc-
bőrünket is megfiatalítja! 

Tágra zárt szemek
Amerikai kutatók új, bionikus szemet hoztak létre, ezzel 
sikerült megfejteniük azt, hogyan kommunikál a szem az 
aggyal. A korábbi fejlesztések már sikeresen helyettesítet-
ték az elpusztult fotoreceptorokat elektronikus chipekkel. 
Ám az eddig használatos retinaimplantátumok csak vilá-
gos és sötét foltok zavaros mintázatát voltak képesek sti-
mulálni az agyban – már így is jelentősen megkönnyítve a 
vakok életét. Az új fejlesztés kísérleti imitációjában azon-
ban egy baba arcának jól kivehető körvonalait mutatta. 
Egereken már tesztelték az elektromos jeleken alapuló kis 
készüléket. A korábban vak rágcsálók szemükkel képe-
ket követtek és felismertek arcvonásokat. Ha embernél is 
beválik, világszerte mintegy húszmillió főnek változtathat-
ja meg az életét.

KISHÍreK
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ZENE
Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

1012 Budapest, Pálya utca 9.) október 15-ig ezt 
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 

a Tudatbázis-1: Szívhez szól című CD-t.
Előző számunk nyertese: 
Bakó Jánosné, Veszprém.

Nyereménye: 
 Kontor Top of the Clubs – Volume 5 című CD-je.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

JÁTÉK!

Tánc-Tér-Kép
Fennállásának 25. évét ünnepli idén a Szege-
di Kortárs Balett, a magyar balett egyik legprog-
resszívebb művészcsapata. A társulat az évfor-
duló alkalmából jubileumi bemutatóik mellett 
több izgalmas, rendhagyó programot tervez, ezek 
között Tánc-Tér-Kép címmel egy olyan fotókiállí-
tást, amelyet Dusha Béla fotóművész a napfény 
városának legemlékezetesebb helyszínein készí-
tett a táncművészekről. A tárlat Szegeden és 
Budapesten több helyszínen is látható lesz.  
www.szegedikortarsbalett.hu

Keane-koncert
2012. OKTÓBER 30.

BUDAPEST, PETŐFI CSARNOK

A sussexi banda először lép fel a PECSA 
színpadán. Az elsősorban alternatív 

pop-rockot játszó csapatot az elmúlt 
évtizedben elért sikerei és zenéje 

alapján már most olyan nagy nevekkel 
emlegetik egy lapon, mint a The Beatles, 

az Oasis és a Radiohead. 

Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál 
2012. OKTÓBER 5. – 2012. OKTÓBER 14., BUDAPEST 

A Budapesti Őszi Fesztivál hagyományait folyta-
tó eseménysorozat idén is a kortárs könnyű- és 
komolyzene legnívósabb képviselőit sorakoztat-

ja fel. A világsztárok közül a The Hidden Orchestra 
mutatkozik be elsőként, majd a brit Matthew Her-

bert lemezlovas, zeneszerző One Pig című albumá-
val ismerkedhet meg a közönség. A dán Hotel Pro 
Forma, a háborúk természetrajzát a japán képregények modorában elregélő War Sum Up című darabbal érkezik. 

Az előadások után a cafébudapEST BAR mini performanszokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket.

Pavlína Fichta Čierna&Anton Čierny 
BUDAPEST, SZLOVÁK INTÉZET

Októberben a budapesti Szlovák Intézetben mutatkozik be a video- és médiadesign jeles alkotópárja, Pavlína 
Fichta Čierna és Anton Čierny. Művészetükben a mindennapjainkat átitató magán- és közszféra íratlan szabályaira 
reflektálva keresik a választ a társadalmi, politikai- és értékrendbeli problémákra. 
www.mzv.sk/sibudapest.

KUltÚrA
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Gotye: 
Making Mirrors
UNIVERSAL MUSIC
Gotye Somebody I Used To Know 
című slágere rekordközeli ered-
ményeket ért el: eddig több mint 
50 millióan nézték meg az ismert 
videomegosztón. A belga-auszt-
rál énekes harmadik lemeze Auszt-
ráliában szintén rekordsebes-
séggel került az albumlista élére. 
A multiinstrumentalista Gotye 
önreflexív elemzésben tárja minden-
ki elé érzéseit, lenyűgözõen változa-
tos zenei megoldásokon keresztül. 

Bródy János: Syma 
koncertválogatás
EMI
A tavaly december 20-án rögzített 
Bródy-koncertből készült váloga-
tás CD-re 14 dal került fel: régi és 
új slágerek, melyek jól átfogják a 
legendás életművet. Köztük olyan 
feledhetetlen himnuszokkal, mint 
a Ha én rózsa volnék vagy a Mind-
annyian mások vagyunk, egészen 
a legújabb kedvencekig, mint az 
Édes életünk. Az album jól példáz-
za Bródy egyedülálló zenei pálya-
futását. 

Muri Enikő: 
Enciklopédia
SONY MUSIC
Az X-Faktor második szériájának 
legjobb női hangja, Muri Enikő 
elkészítette első önálló albumát. 
A 13 dalos lemezen felcsendül 
első slágere, a Késő már és a dal 
angol verziója, a Make Me Okay, 
egy igazi klasszikus, a Dés László 
és Beremény Géza által írt Botla-
dozva feldolgozása, valamint 
10 vadonatúj sláger. Az album 
zenei producere Szabó Zé.

Tudatbázis-1: 
Szívhez szól
CLS
Tudatbázis néven indított új 
labelt a CLS Kiadó, amely-
nek célja, hogy népszerűsítse a névadó weboldalt, 
a tudatbazis.hu-t, mely a materialista világszemlélet 
elvetését hivatott népszerűsíteni. A lemez gerincét 
a kiadó saját repertoárja adja, így az Ocho Macho, a 
Kowalsky meg a Vega, a Compact Disco, Laár And-
rás, valamint Fábián Juli dalai is helyet kaptak rajta.

Programok – Fesztiválok

Fotó: Dusba Béla



az

Mozi Könyv

DVD

James Bond – Égszakadás 
(007 Skyfall)
Fórum Hungary
M (Judi Dench) és James Bond (Daniel Craig) élete 
szörnyű veszélybe kerül. Bond és társa az évek múlá-
sával, a világmegmentő akcióikkal ugyanis rengeteg 
haragost szerzett, közülük most felbukkan egy közös 
ellenség, aki mindkettőjük életére tör. Elkezdődik az 
élethalálharc, az eszeveszett üldözés és fegyverro-
pogás. A gonoszt Javier Bardem játssza, míg a Bond-
lány szerepében Naomie Harrist láthatjuk.
Mozibemutató: 2012. október 25.

JÁTÉK!

  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

KUltÚrA
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Vágja ki és küldje vissza címünkre 
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) 

október 15-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse Philip K. Dick: Egy megcsúszott 

lélek vallomásai című könyvét.
Előző számunk nyertese: Szűcs Anita, Szolnok.

Nyereménye: 
Lawrence Block: Tánc a mészárszéken című könyve.

Asterix & Obelix: 
Isten óvja Britanniát
Big Bang Media
A római légiósok Julius Caesar vezetésével megtá-
madják Britanniát. Egy kis falu azonban hősiesen 
ellen tud állni, de napról napra gyengébb lesz. A brit 
királynő kiküldi hősi alattvalóját, Anticlimaxot, hogy 
segíséget kérjen a galloktól. Amikor Anticlimax elme-
séli népe sanyarú helyzetét, a gallok egy varázsitallal 
teli hordót ajándékoznak neki, valamint mellé rende-
lik Asterixet és Obelixet, hogy kísérjék őt haza. A har-
cok kissé elfajulnak, s mindenki a varázsitalt akarja 
megszerezni, amelyen a nemzetek jövője múlhat.
Mozibemutató: 2012. október 18.

Georges Simenon: 
Maigret és az éjszaka örömei
AGAVE
Arlette, egy kis párizsi éjszakai klub tán-
cosnője a rendőrőrsön bejelentést tesz: 
két férfi arról beszélgetett a mulatóban, 
hogy másnap megölnek egy grófnőt. Maigret felügye-
lő kihallgatja a lányt, aki azonban visszavonja a beje-
lentést. Maigret-nek bogarat ültet a fülébe a történet, 
majd délelőtt befut egy telefonhívás: gyilkosság tör-
tént, de az áldozat nem az, akire számítottak…

Matthias Vogt: A világ csodái 
képekben
ALEXANDRA
E pompásan illusztrált képeskönyv egye-
dülálló módon mutatja be a világ legnagyobb hatá-
sú természeti csodáit, kulturális kincseit és építésze-
ti remekeit – a Mount Everesttől a Grand Canyonig, 
a Stonhenge-től Angkor Watig, Versailles-tól a Burj 
Al Arabig. Lenyűgöző tájak és impozáns építmények 
panorámaképei, részletes áttekintő térképek és szó-
rakoztató információk több mint 300 világcsodáról. 

Th omas Enger: Hegek
ANIMUS
Henning Juul egy internetes újság bűn-
ügyi tudósítója, aki két év kényszerpihe-
nő után tér vissza a szerkesztőségbe, miután nem 
tudta kimenteni kisfiát egy lakástűzből. Égésnyomok 
látszanak azon az egyetemista lányon is, akit halálra 
kövezve találnak meg egy sátorban. A rendőrség szél-
sőséges iszlamista indíttatásra következtet, ám Juul 
önálló nyomozásba kezd, miközben kisfia értelmetlen 
halála is tovább kísérti.

Diktátor
Sacha Baron Cohan legújabb, meg-
botránkoztató filmjében egy különc 
és egoista diktátort játszik, aki-
nek a világ nem elég. A kapzsiság-
tól hajtva elutazik Amerikába, ahol 
rögtön célponttá is válik. Ám egy 
félresikerült merénylet következté-
ben nem a sírba, hanem New York 
utcáira kerül – minden vagyona 
nélkül. Aladeen úgy dönt, vissza-
szerzi hatalmát és leleplezi Ameri-
ka külpolitikai összeesküvéseit.  

Hófehér és a vadász
Hófehér sorsa már születésekor 
megpecsételődött. Édesanyja halá-
la után az elbűvölő és gyönyörű 
Ravennát veszi el a király, akit a 
nászéjszakán holtan találnak, így a 
királyság az új feleség kezébe kerül. 
A királynő igazi arca ekkor mutat-
kozik meg. Míg a királyság hanyat-
lásnak indul, addig az igazi trónörö-
kös a kastély börtönében szenved. 
A sors azonban nem várt segítséget 
hoz Hófehérnek, aki elindul, hogy 
felszabadítsa a királyságot. 

A titánok haragja
Zeusz fia, Perszeusz a földi halan-
dók egyszerű életét éli, de a sors 
nemsokára máshová rendeli őt. 
A titánok ugyanis ismét kitörtek a 
Tartarosz mélyéről, és megpróbál-
ják letaszítani az égieket. Az Olüm-
posz védelme már nem olyan erős, 
mint korábban, és a titánok szövet-
ségesre találtak Árész és Hádész 
személyében. Perszeusz elindul, 
hogy leverje a lázadást, és kiszaba-
dítsa fogságba esett apját. 

Philip K. Dick: Egy meg-
csúszott lélek vallomásai
AGAVE
 Jack Isidore a legeszelősebb 
ötleteket gyűjti és vallja magá-
énak, nincs birtokában azoknak a képességek-
nek, melyek a mindennapi élethez szükségesek. 
Így aztán húga és annak férje magukhoz veszik. 
Csakhogy kiderül, a boldog élet álcája mögött ők 
is ugyanolyan elveszett lelkek, és más, sokkal 
veszélyesebb rögeszmék rabjai…



A rejtvény megfejtését október 15-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.). Előző rejtvényünk helyes megfejtése: SZILÁGYI ÁRON 
A KARDVÍVÁS OLIMPIAI BAJNOKA. A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Soltészné Bartók Éva, Recsk; Kelemen Ferenc, Gyula; Mazán Zsanett, Békéscsaba; Havasi 
Tamás, Budapest; Pálinkás József, Kazincbarcika. Gratulálunk!

BOGÁRLOGIKA
A bogarak mintázata bizonyos 
logika alapján készült. Nézd 
meg figyelmesen az első 
hármat, és ennek alapján 
színezd ki a negyediket!

feJtörŐ

Megfejtés: VAN BENNE LOGIKA: A hatos ábra az igazi. (A felső és a középső ábra egymásra tételével kapjuk meg az alsó ábrát.)

Megfejtés: BOGÁRLOGIKA

Megfejtés: PONTRÓL PONTRA
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PONTRÓL PONTRA
Ha szeretnéd tudni, mi van a kislány kezében, 

kösd össze a számokhoz tartozó pontokat 
egyenes vonallal, emelkedő számsorrendben!

VAN BENNE LOGIKA
A hat számozott ábra közül válaszd ki 
azt az egyet, amelyiket a legalsó sor 
üres négyzetébe illesztenéd! Melyik 
az igazi?



Októberben még javában tart a szüret és a hozzá kapcsolódó szüreti mulatságok. A hónap első hét-
végéjén rögtön két helyen is hódolhatunk a finom borok élvezetének: akár Villányba, akár Tokaj-
Hegyaljára látogatunk, kiváló gasztronómiai fogásokban, színvonalas kulturális programokban és 
különleges borkóstolókban lesz részünk. A boros bemelegítés után a folytatásban Gesztenyefeszti-
vál Velemben, Natúrpark Ízei Kőszegen, Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivál, valamint Szigligeten Sül-
lőfesztivál várja az éhes látogatókat. A kulináris örömöké lesz a főszerep Békéscsabán is, ahol a 
város emblematikus fesztiválja idején még a kerítés is kolbászból van. Gasztronómiai élményeinket 
a Fehér Csillagok különleges élménytúra állomásain öblíthetjük le jobbnál jobb fehérborokkal. Aki 
mindezek után még a kultúrába is belekóstolna, annak stílusosan a zeneszüretet ajánljuk Pécsett, 
ahol a puttonyban zenei csemegék és koncertek várják a klasszikus zene szerelmeseit.

Tudjon meg többet az őszi bor- és gasztronómiai fesztiválokról aktuális programajánlóinkból, és böngésszen kedvezményes szállásajánlataink 
között a www.itthon.hu oldalon! Kellemes őszi borbarangolást és (gasztro)élményekkel teli utazást kívánunk!

Hazai ízek, 
hazai tájakon

októberben is lesz mire 
emlékeznÜnk, hA belekóstolunk 

itthon Az őszbe. toVábbrA is 
izgAlmAs progrAmok, helyi ízek 

és csodás látniVAlók Várják 
mindAzokAt, Akik egy-egy 

hétVégére VAgy Akár több nAprA 
útnAk indulnAk A hAzAi tájAk 

felfedezésére. 



IKREK V. 21. – VI. 21..
A barátai azt tanácsolták, hogy lépjen ki egy kicsit a hétköz-
napok taposómalmából. Október első két hete nem lesz alkal-
mas az utazásra, de odahaza is ki tud kapcsolódni. Ha van olyan 
szabadidős program vagy tevékenység, amelyre korábban saj-
nálta az időt, most nyugodtan fogjon bele! Október utolsó heté-
ben egy hosszabb utazás is lehetséges.

RÁK VI. 22. – VII. 22.
Egy kellemes családi ünnep friss színt hoz az őszbe, amely 
egyébként nem a kedvenc évszaka. A Szűz jegyén átvonuló Mer-
kúr jó kommunikációs képességet biztosít. Könnyen szót ért 
mindenkivel, akár még új ismerősöket is szerezhet. Október 
utolsó két hete alkalmas az elmaradt megbeszélésekre, vitás 
ügyek rendezésére.  

OROSZLÁN VII. 23. – VIII. 23.
Alapvetően jó lesz a hangulata, bár a türelmetlensége okoz-
hat kisebb galibát. Ha az elmúlt időszakban valakivel vitá-
ja volt, akkor azt most sikerül tisztáznia. Különösen október 
utolsó hetére fontos tanács: ne nyomja el érzelmeit, legyenek 
akár pozitívak, akár negatívak. Senkit sem bánt meg azzal, ha 
kimondja vagy kimutatja azt, amit érez. 

SZŰZ VIII. 24. – IX. 23.
Figyeljen oda a határidőkre, mert egy elfelejtett számla, egy be 
nem tartott ígéret vagy egy mások számára fontos esemény 
elmulasztása nagyobb gondot okozhat. Írja fel a legfontosabb 
teendőit! Ha úgy érzi, hogy kissé fáradt vagy túlterhelt, a hétvé-
géken feltöltődhet a szabadidős tevékenységek – például erdei 
séták – alkalmával.

SKORPIÓ X. 23. – XI. 22.
Most a karrierépítésben lesz a legsikeresebb, szinte sajnál-
ni fogja azt az időt, amit nem a hivatására áldoz. Mindaz, 
ami másoknak akadály, az egy Skorpiónak inspiráció. Anya-
gi helyzete pozitív lesz, ami még inkább arra serkenti, hogy 
többet dolgozzon. Az egyetlen tanácsunk az, hogy a család-
tagjaira is figyeljen oda!

NYILAS XI. 23. – XII. 22.
Valaki olyan dologra szeretné rávenni, amit nem akar, de 
nem szeretné az illetőt megbántani. Pedig ez a hónap a leg-
inkább arról szól, hogy meghúzza a saját határait. Ha sike-
rül nemet mondania és határozottan érvényt szereznie az 
akaratának, sokkal jobban érzi majd magát. A hónap utolsó 
hete kedvező lesz társasági élményekre, kikapcsolódásra.

BAK XII. 23. – I. 20.
A kommunikációs képessége még mindig nem lesz csúcs-
formában, fizikai aktivitása azonban igen. Ha teheti, akkor 
ezekre a napokra inkább olyan tevékenységeket iktasson 
be, amelyek testi erőfeszítést igényelnek. Jót tenne példá-
ul egy pár napos kiadós túra vagy bármilyen mozgásos tevé-
kenység. 

VÍZÖNTŐ I. 21. – II. 19.
Úgy érzi, hogy a közelmúltban valamit nem jól csinált, vagy 
valamit másképp szeretne tenni, mint ahogyan jelenleg teszi. 
Ez akár szorongást vagy bizonytalanságot is eredményez-
het. A legjobb tehát, ha alaposan átgondolja, hogy mi az, 
amin változtatni szeretne. Egy megértő barát sokat tud segí-
teni ebben.

HALAK II. 20. – III. 20.
Október elejétől erősnek, energikusnak érzi magát, csúcsfor-
mában lesz, és ezzel kicsit meg is lepi a környezetét. Eljött az 
idő, hogy néhány régebbi tervét megvalósítsa, és ehhez lel-
kesen hozzá is kezd. Büszke lesz a népszerűségére, és arra, 
hogy a sorsát magabiztosan irányítja. 

KOS III. 21. – IV. 20. 
Kisebb hangulati hullámzások jellemzik ezt a hónapot. Lesz-
nek napok, amikor levertnek érzi magát, máskor egy nap 
alatt szeretne egy hétre való munkával végezni. Anyagi hely-
zete rendben lesz, annak ellenére, hogy pár vágyott dolgot 
nem tud megvásárolni. Szerencsére sikerül egyensúlyt terem-
tenie a vágyai és a valóság között.

BIKA IV. 21. – V. 20.
A Plútó kedvező fényszöge a Bak jegyéből nagy belső erőt, 
energiát és életkedvet nyújt, és épp erre van most a legna-
gyobb szüksége. Egy munkán belüli probléma vagy új feladat 
ugyanis nagy próbatétel elé állítja, de remekül megoldja, kivá-
ló lesz a problémamegoldó képessége. A magánéletében is 
sikerrel bogoz ki korábban összekuszálódott szálakat.

HoroSZKÓP

MÉRLEG IX. 24. – X. 22.
A Mérleg ebben a hónapban igazán csúcsformában érzi magát. 
Néhányan több terhet szeretnének az ön vállára tenni, sokan 
kérnek tanácsot öntől, sőt egyenesen nyaggatják. Szerencsére 
nem avatkozik bele olyan dolgokba, amelyek nem igazán érdek-
lik. Az erejét most inkább személyes célokra használja fel.

Candice Swanepoel 
1988. 10. 20.

Ryan Reynolds  
1976. 10. 23.

Harcsa Veronika 
1982. 10. 8.

Matt Damon 
1970. 10. 8.
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A filmtörténet VAlójábAn tökéletes 
tAlálkozások sorozAtA: A megfelelő történet 
tAlálkozik A hozzá hiVAtott rendezőVel 
és A tökéletes főszereplőVel. ki ne emlékezne 
például szindbád, huszárik zoltán és 
lAtinoVits zoltán felejthetetlen hármAsárA? 
deák krisztinA és jáVor bAbett közös munkájA, 
Az AglAjA című film is egy ilyen tökéletes 
tAlálkozás eredménye.

PélDAKéP

T 
t
D K  J B
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Deák Krisztina (59) és Jávor Babett (11)
Deák Krisztina filmrendező legújabb filmje, az Aglaja (premier: október 11.) kapcsán 

találkoztak, amelyben Babett játssza a címszereplő kislányt. Babettnek ez az első sze-
repe, de a kritikák máris őstehetségnek nevezik, és elnyerte a MOL Tehetségtámoga-

tó Programjána k támogatását is. 
Krisztina nevéhez már sok neves 
alkotás fűződik, mint a Csinszka 
(1987), az Eszterkönyv (1989), a 

Jadviga párnája (1999) vagy 
A miskolci boniésklájd (2004).

Deák Krisztina életében kulcsfontosságú volt a film, amióta csak az eszét 
tudja, hiszen egy mozi mellett nőtt fel, a mindennapjai részévé vált a mozgó-
kép. Bár az egyetem előtt gondolni sem mert arra, hogy nőként rendező vál-
hat belőle, színésznőnek jelentkezett, de vágónak vették fel a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemre, amely szak mellé végül a rendezést is felvette. 
„Egy idő után nem volt elég, hogy mások filmjét vágom, a magam filmjét akar-
tam elkészíteni.” 

Egy könyvesboltban bukkant legújabb alkotásának történetére, Agjala 
Veteranyi életrajzának lapozgatásakor. „Nagyon erős hatást gyakorolt rám 
már a borító is. Sokáig senki sem látta benne a filmet, csak én, aztán szép 
lassan rengeteg megvalósult a dologból. Nagyszerű érzés, amikor a filmbemu-
tató után azt veszem észre, hogy végre mindenki látja azt, ami eddig csak az 
én fejemben létezett!” – meséli Krisztina. A film címszereplője, Aglaja, egy cir-
kuszos családba született kislány, akinek a szemszögéből bepillanthat a néző 
a porond mögött lévő, cseppet sem ragyogó vagy ideális, inkább félelmekkel 
teli, zaklatott világba.
Főszereplője nem más, mint a 11 éves Jávor Babett, akit a kritikák máris 
őstehetségnek neveznek. Babett ennek ellenére szerény, okos kislány, akit 
lenyűgözött a film világa: „A legérdekesebbek a filmes trükkök voltak, és az, 
hogy ilyen sok embert megismerhettem!” Bár ez volt élete első szerepe, iga-

zi profi módjára viselkedett. „Sosem panaszkodott, elhivatottsága, fegyelmezettsége pél-
da volt az egész stábnak” – mesél felfedezettjéről a büszke rendező. – „Babettnek nagy, 
barna, kifejező szeme, érzékeny arca és csodás haja van, ez nagyon fontos volt a válo-
gatón. Amikor ránéztem, tudtam, hogy ő egy érdekes gyerek. Emellett bebizonyosodott, 
hogy nagyon intelligens is.” Szülei segítsége is sokat jelentett a film forgatása közben. Ha 
épp arra volt szükség, hogy jelenlétükkel ne feszélyezzék lányukat, akkor otthonról izgul-
tak érte. Ha pedig meg kellett értetni a sokszor 
cseppet sem egyszerű, borús hangulatú jelenetet, 
akkor abban is segítettek, hiszen a kis színésznő 
a történet elején még olvasni sem tudott, nem volt 
még iskoláskorú. Babett nagyon reméli, hogy ezek 
után más szerepekben is láthatja a közönség, ami 
ilyen erős kezdés után szinte biztos: kevés gyerek 
mondhatja el magáról, hogy Ónódi Eszter játszotta 
filmbéli anyukáját, vagy Bogdán Zsolt az apukáját. 






