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Kedves Olvasó!

A Stílus és Lendület megújult, októberi számát 
tartja a kezében. Sokakkal ellentétben mi úgy 
gondoljuk, hogy az ősz az egyik legjobb évszak; 
nemcsak a színek, az illatok és a szeszély miatt, 
hanem azért is, mert úgy véljük, az ősz igazán 
alkalmas arra, hogy átgondoljuk életünket, kicsit 
számot vessünk, és ha szükséges, meg is újul-
junk. Ennek szellemében gondoltuk át mi is 
magazinunkat, és változtattunk meg rajta prak-
tikusan szinte mindent. Új rovatokkal és témák-
kal jelentkezünk: autószalonokról, találkozókról, 
a legújabb autóipari fejlesztésekről olvashat-
nak majd, de emellett az utazás, gasztronó-
mia, divat, család, lakberendezés, életmód is 
nagyobb helyet kap. 
A régi-új tartalmakat az eddiginél jóval színe-
sebb, információgazdagabb feldolgozásban 
kínáljuk – még több praktikus tanáccsal, olykor 
még több autóstippel, hogy magazinunk igazi úti-
társsá váljon.
Az „új időszámítás” első lapszámát egy vérbeli 
újító borászpáros köszönti, akik igazán sokat 
tudnak mesélni változásról, merészségről. S ha 
már bor: a szüret témájánál maradva hétvégi 
csavargásra buzdítjuk Önöket, majd egy kis idő-
utazást is kínálunk egy brit veteránautós feszti-
válról jelentkező beszámolónkkal.
Megújult magazinunkhoz nagyon kellemes idő-
töltést kívánunk, találkozzunk legközelebb az 
újbor havában!

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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●➜ az emberközpontú
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●➜ az elképzelhetetlen

●➜ az elnöki

●➜ a levegős
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●●➜● a levegős● a levegős●jegyében

A változás
Október a különleges és egyedi tervezésű 
darabok hónapja: vízhűtéses Harley-Davidson 
modellek, sűrített levegővel közlekedő Citroën 
Cactus, egyedi tervezésű elnöki különjárgány… 

Mint a régi szép időkben

Az orosz elnök kedvére igazítják a ZIL-t

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2012 végén döntött úgy, hogy hazai gyártású autóban 
kíván utazni, azonban a ZIL által szállított 4112P jelű autóval nem volt elégedett, 
egyedül a 100 km-en mért 65 literes fogyasztást találta méltónak a hagyományok-
hoz. Az autó újratervezésére a cardesign.ru internetes oldal és az F1-es Marusszia 
csapat írt ki közös pályázatot, ahol amatőrök és profik is indulhattak. 
A 120 pályamű közül a győztes végül az orosz Jaroszlav Jakovlev és a német Bernd 
Weel munkája lett: az ő terveik alapján szabják újra az elnöki cirkálót.

Villany? Ugyan már!

A Citroën Cactus sűrített levegővel is megy
Az évekkel korábban bemutatott Cactus nevű tanulmány immár azt az arcát 
mutatja, ami majd a sorozatgyártásban is visszaköszön. A közepes méretű 
(4210 mm hosszú) kompakt crossovert csupa kerek forma teszi barátságossá, az 
oldalán lévő levegőkapszulák pedig biztonságossá. A hajtásról az Air Hybrid rend-
szer gondoskodik, amelynél a benzinmotorhoz egy sűrített levegővel működő egy-
ség társul. A Cactus fogyasztása így 3 liter alatt marad, ami főleg a városi haszná-
lat során lesz nagyon vonzó.
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KISHÍREK
Gyalogosvédelem okostelefonnal
A Honda Detroitban mutatta be a gya-
logosok és a motorosok védelmére 
kifejlesztett V2P és V2M alkalma-
zásait. Az okostelefonra telepíthető 
alkalmazás vezeték nélküli techno-
lógia segítségével képes kapcsola-
tot teremteni az autós és a gyalogos, 
illetve motoros készüléke között. Az 
utóbbiakat hang- és szöveges üzenet 
figyelmezteti az autó közeledésére.

Hidrogén hajtja az új Toyotát
Továbbfejlesztett formában mutatták 
meg a hidrogént elektromos árammá 
alakító üzemanyagcellával futó FCV-R 
tanulmányt. A gyártó szerint az öt 
perc alatt feltankolható autóval akár 
700 kilométer is megtehető. 2015-
ben pedig piacra is dobják Európában, 
Japánban és az USA-ban.

Google vs. Nissan vs. GM
A két autógyártó mellett az informa-
tikai óriás is önmagát vezetni képes 
autón dolgozik. A Google blogja sze-
rint automata autóik már 225 ezer 
kilométert tettek meg forgalomban. 
A Nissan jövőre adja át szimulációs 
minivárosát, és a General Motorshoz 
hasonlóan 2020-ra tervezi, hogy flot-
tája valamennyi modellje képes lesz 
sofőr nélkül haladni.

Szinte törhetetlen a Tesla
Az Egyesült Államok nemzeti közleke-
désbiztonsági szervezete, az NHTSA 
töréstesztjén mindenkit elkáprázta-
tott a Tesla Model S. Az elektromos 
autó annyira jó eredményeket ért el, 
hogy a hivatal munkatársai szerint 
ez a legbiztonságosabb autó, amivel 
valaha is találkoztak.

Van is, meg nincs is

Ilyen autó elvileg nem létezhetne

Egymásra talál az ember és a gép 

Lexus LF-NX crossover tanulmány

Úgy tűnik, a Lexus a jövőben még nagyobb 
hangsúlyt akar tenni a járművek külsejére 

– legalábbis erről árulkodik a Frankfurtban 
bemutatott LF-NX tanulmányautó, amely a 

jövő full-hibrid városi szabadidő-autóját vetíti 
előre. A közepes méretű SUV a versenytársak-
nál jóval karakteresebb külsőt kapott, mintha 

egy szépen faragott és csiszolt fém műtárgyba 
leheltek volna lelket. Ugyanakkor a tervezők 

„emberközpontú” (Human Oriented) utasteret 
álmodtak az LF-NX utasai köré – így téve tel-

jessé az összhangot. A meghajtásról 
a 2,5 literes, Atkinson-ciklusú benzinmotor és 
a hozzá kapcsolódó korszerű elektromos erő-

forrás gondoskodik.

A Rodzilla névre hallgató gépszörnyet amerikai autórajongók rakták össze, és 
mindent beletettek, hogy a művük párját ritkító legyen. Egy kisteherautó alvá-
zára ültették egy 1928-as Studebaker kasztniját, a hajtásról pedig egy, 
a II. világháború után használt amerikai tankokban szolgáló, 29 literes, 
1400 lóerősre izmosított motor gondoskodik. Ez olyan nyomatékot ad le, hogy 
rendszeresen elpusztítja a váltót, és megroppantja a hátsó hidat. Rodzilla 
11 másodperc alatt futja a negyed mérföldet (kb. 400 méter), de mi inkább 
a szépségéért szeretjük.

Hagyomány és haladás

Vízhűtéses és elektromos tervek a Harley-nél

A hagyományait büszkén ápoló Harley-Davidson eddig következetesen kitartott a 
léghűtéses V2-es blokkoknál, most azonban eljött az idő, hogy lépjenek. A követ-
kező modellévtől négy változatban (Electra Glide Ultra Limited és Classic, a CVO 

Limited és a Tri-Glide) részleges vízhűtést is bevetnek. A fejlesztéstől elsősorban 
a melegebb klímájú területeken várható jól érzékelhető javulás a hűtés terén. 
És ez még nem minden: gyári források szerint egyre több szó esik egy tisztán 

elektromos Harley fejlesztéséről is.
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Miközben a pályán Ferrari GTO-k, Ford GT 
40-esek és Mercedes-Benz 300 SL verseny-
autók vívtak ádáz küzdelmet egymással, a 
lelátókon tweedzakókban ülő urak, valamint 
pöttyös ruhában parádézó hölgyek követték 
az eseményeket. Aki szeptember közepén a 
dél-angliai Goodwood-birtokra tévedett, azt 

hihette, hogy egy, a hatvanas éveket meg-
idéző film forgatásán jár – ám, amit látott, 
az mégis valóságos volt. Az évente megren-
dezett Goodwood Revival eseménysorozat 
ötletgazdája Charles Henry Gordon-Lennox, 
aki fejébe vette, hogy feléleszti a sussexi ősi 
birtokon fekvő versenypályát, és ott megpró-
bálja visszahozni az autóversenyzés arany-
korszaka, az ötvenes-hatvanas évek han-
gulatát. A gróf nagyapja által 1948-ban 
építtetett goodwoodi pálya 1966-ig műkö-
dött, és ebben az időszakban Silverstone 
mellett Nagy-Britannia legfontosabb létesít-
ménye volt, amely a híres Kilencórás Futam, 
illetve a Tourist Trophy mellett még Forma–
1-es versenyeknek is otthont adott. 

Old school kukásautó 
és fish&chips
Éppen ezért a Goodwood Revival különböző 
kategóriáiban csakis 1966 előtt épített ver-
senygépek állhatnak rajthoz, de a legendás 
időszakot számos más eszközzel is meg-
próbálják megidézni. Itt még a kukásautó 
is veterán minősítésű, míg az Angliában 
elmaradhatatlan fish&chipset például ötve-
nes évekbeli újságok utánnyomataiba 

Autóverseny 
  az időkapszulában

Goodwood Revival 2013

A goodwoodi hétvége 
a veterán versenygépek 
szinte szünet nélküli 
kavalkádja volt.
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A világ 
legnagyobb korhű 
veteránversenye – 
így hirdeti magát 
a Goodwood 
Revival, amelyet 
szeptember 
13–15. között már 
a tizenhatodik 
alkalommal 
rendeztek meg 
gróf Charles 
Gordon-Lennox 
versenypályáján.



csomagolják. A modern autókat száműzik 
a pálya körzetéből, az autentikus hangu-
latot pedig az teszi teljessé, hogy a kora-
beli öltözködés a nézők számára is köte-
lező. A Goodwood Revival résztvevői így 
egyfajta időkapszulában érezhetik magu-
kat, a hangulatért tett fáradozásukat pedig 
a divattörténeti szakértőkből álló zsűri 
jutalmazza, amelynek tagjai minden évben 
kiválasztják a legjobban öltözött hölgyet 
és urat. 
Amikor Charles Henry Gordon-Lennox 
1998-ban elindította a Goodwood Revivalt, 
már jól ismert személyiség volt a nem-
zetközi veteránautós világ berkeiben, 
hiszen 1993 óta a kastélya körül tartotta 

a Goodwood Festival of Speed elneve-
zésű veterántalálkozót. A nyaranta immár 
százezreket vonzó sebességfesztiválon a 
különböző klasszikus járművek nem egy-
más ellen, csak az idővel versenyeznek egy 
rövid hegyi szakaszon – az őszi Goodwood 
Revival azonban teljes mértékben 
a klasszikus pályaversenyzésről szól.

Sztárok a volán mögött
A goodwoodi hétvége a veterán versenygé-
pek szinte szünet nélküli kavalkádja volt, 
hiszen a betoncsíkon egymás után követ-
keztek a 14 különböző autós és motoros 
kategória szabadedzései, időmérő versengé-
sei és futamai. A versenyzők nem kímélték 

egymást, a régi betontorpedók vérbeli „test-
test elleni” küzdelmet vívtak egymással a 
győzelemért. A hagyományoknak megfele-
lően pedig a volán mögött is számos korábbi 
sztár ült: a háromszoros F1-világbajnok 
Jackie Stewart például két különböző kate-
góriában is rajthoz állt, akárcsak a kilenc-
szeres Le Mans-győztes Tom Kristensen, 
míg Jean Alesi ezúttal nem egy Ferrari 
betontorpedóval, hanem egy versenyzésre 
átépített aprócska Minivel körözgetett.
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Aukciós rekord!
A Goodwood Revivalhoz kapcsolódó szokásos veteránjármű-árveré-
sen a legdrágább darab egy Alfa Romeo Tipo C 8C-35 versenyautó 
volt, amellyel annak idején a legendás Tazio Nuvolari is rajthoz állt. 

Az 1935-ös négykerekűért végül 5,9 millió fontnál állt meg a licit, így 
ez minden idők legdrágább, árverésen elkelt Alfa Romeo autója.

Sebességőrült kékvérű
Az 58 éves Charles Gordon-
Lennox, azaz Richmond, 
Lennox és Gordon hercege, 
valamint March és Kinrara 
grófja nemcsak az angol felső 
tízezer prominens személyi-
sége, de a veteránautók és az 
autóversenyzés világának is. 
Az Etonban végzett arisztokra-
tát a goodwoodi versenypálya 
felélesztése tette igazán nép-
szerűvé. A Classic & Sportscar 
magazin szerint egyike a vete-
ránszcéna tíz legbefolyáso-
sabb személyiségének. A Brit 
Autóversenyző Klub elnöke a 
jótékonyság terén is az autó-
zást tartja szem előtt: olyan 
fiatalok karrierjét támogatja, 
akik mérnökként környezet-
védő technológiák kifejleszté-
sén dolgoznak. 

A rendezvénynek 
idén közel 140 ezer 
látogatója volt

Az ötletgazda: 
Lord Gordon-
Lennox és csi-
nos partnere



Éremeső a kajak-kenu vb-n
Minden MOL-támogatott 
érmet szerzett
A magyar küldöttség tizenhét érem-
mel zárta az augusztus végi duisburgi 
kajak-kenu világbajnokságot: hét arany, 
öt ezüst, öt bronzérmet nyertek spor-
tolóink. Külön öröm, hogy minden MOL 
egyéni támogatott érmet szerzett a 
magyar csapatnak. Szponzoráltjaink 
közül Kozák Danuta kajakos pályafu-
tása legeredményesebb világversenyét 
hozta: a kétszeres olimpiai bajnok trip-
lázott, amelyik számban elindult, ott 
nyert. Danuta aranyat szerzett egyé-
niben 500 méteren és szintén ezen a 
távon a női négyessel, valamit a 200 
méteres váltó tagjaként. A szintén MOL 
egyéni támogatott Vajda Attila olimpiai 
bajnok kenusunk meggyőző verseny-
zéssel védte meg világbajnoki címét 
1000 méteren, sőt a maratoni 5 km-es 
távon ezüstérmet is szerzett. Kovács 
Katalin Douchev-Janics Natasával 
párosban 500 méteren a dobogó 
második fokára állhatott, míg Dudás 
Miklós a 200 méteres kajakváltó tag-
jaként bronzéremmel térhetett haza. 
A MOL Tehetségtámogató Program fia-
taljai is jól szerepeltek: Takács Kincső 
kenu 500 méteren Lakatos Zsanettel 
párosban lett második, Tótka Sándor 
pedig szintén a férfi kajakváltó tag-
jaként állhatott a dobogó harmadik 
fokára. 

A MOL-támogatottak 
ismét eredményesen szerepeltek

Továbbra is az élvonalban

Biztonság, siker,  harmónia

Michelisz ismét a dobogón
Folytatódik a FIA Túraautó-világbajnokság 
A hosszú nyári szünet után a „vissza-
szoktató” USA-beli két futamon a Zengő 
Motorsport versenyzője, Michelisz Norbert 
inkább a második versenyre koncentrált, 
ahol a dobogós harmadik helyet szerezte 
meg. Ezt követően a Japán Nagydíjon, 
Szuzukában (a Honda saját pályáján) még 
feljebb lépett a dobogón, hiszen az első 
versenyen szenzációs, 4,8 másodperces 
előnnyel szerezte meg az első helyet! 
A második futam sajnos nem sikerült ilyen 
jól, a világbajnok Mullerrel való ütközés 
miatt mindketten kiestek. Legközelebb 
november első hétvégéjén, a sanghaji állo-
máson izgulhatunk Norbiért. 

Jelenleg érvényes árak
Utasbiztosítás 3 napos 1910 Ft 

Utasbiztosítás 5 napos 3185 Ft 

Utasbiztosítás 10 napos 5500 Ft

Megújult 
Utasbiztosítás 
Keresse a MOL-töltőállomásokon!

A MOL megújította utasbiztosítás 
termékét és 100 töltőállomásán 
(pontos lista a www.mol.hu oldalon) 
elérhetővé is tette. 
A 2011-ben az év utasbiztosítójá-
nak választott MAPFRE Biztosító a 
MOL részére fejlesztette ki ezt 
a konstrukciót.
A biztosítás Európa összes orszá-
gára, továbbá Algériára, Tunéziára, 
Egyiptomra és Törökországra is 
érvényes.
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Biztonság, siker,  harmónia
A múzsák versenye
Mohai Zsófia oboaművész 
nemzetközi sikere  
A MOL Tehetségtámogató 
Programban részt vevő 
Mohai Zsófia oboaművész 
első díjat nyert szeptember-
ben a görögországi Santorini 
szigetén megrendezett „The 
Muse” 8. Nemzetközi Zenei 
Versenyen. A 15 éves pécsi 
diáklány tavaly szólista-
ként lépett fel többek között 
a Pannon Filharmonikus 
Zenekar koncertjén, idén 
tavasszal pedig maximá-
lis pontszámmal első díjat és különdíjat nyert egy 
belgrádi nemzetközi versenyen. 

Elindult a MOL Liga!
Megkezdődött a hazai 
jégkorongidény 
Szeptember 3-án elkez-
dődött a MOL Liga 
2013/2014-es idénye. 
Az egyre inkább nemzet-
közi bajnokság évről évre 
fejlődést mutat, és idén is 
tovább erősödik. 
A Magyarország, Románia 
és Szlovákia jégkorongklub-
jait felvonultató MOL Ligában pályára lép a 2002-es A-csoportos világbaj-
nokságon aranyérmes szlovák válogatott tagja, Marek Uram és a 2008-
as divízió 1-es világbajnokságon feljutó magyar csapat sztárjai, Ladányi 
Balázs és Horvát András is! A csapatokra 2014. február 23-ig 48-48 
kemény mérkőzés vár. A mezőny változatlan: továbbra is a Dab.Docler, 
a HSC Csíkszereda, a Miskolci Jegesmedvék, a HC Mikron Nové Zámky, 
az ASC Corona 2010 Brasov, a Ferencvárosi TC  és az UTE küzd majd a 
bajnokságban.

MOL-hírek
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Lellei lelemény
Konyári János és Konyári Dániel

A balatonlellei Konyári Pincészet alapító 
párosával kísérletezésről, tévhitekről, 
kompromisszumokról beszélgettünk – az apropót 
pedig mi más is adhatta volna, mint a bor. 
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Konyári János és Konyári Dániel
MGB: 
a vágy tárgya
„Amikor megtetszett, 
nem számított oldtimer-
nek. Csakhogy, mire meg-
vehettem, várnom kel-
lett durván húsz évet, s 
addigra veteránautóvá 
érett – simogatja meg az 
1971-es évjáratú angol 
MGB GT-t Konyári Dániel. 
– Nem én raktam össze, 
egy ismerősöm segített 
a felújításában. Néhány 
hete van rendszáma és 
forgalmija, gyakorlatilag 
a pince környékén tettem 
vele néhány kört, szó-
val még azt sem tudom, 
mennyire szeretem.”

Stílus&Lendület.: A Konyári Pincészetben mi lesz 
2013 bora? 
Konyári Dániel: Úgy tűnik, a rozé. 
Konyári János: Ha meleg napok köszöntenek ránk a 
következő néhány hétben, még bármi előfordulhat, 
ellenben ha esős, hűvös marad az idő, nagy minőség 
nem várható. Rozénak ugyanakkor elsőrangú lenne a 
szőlő. Az ilyen idő jobban kedvez egy friss, gyümölcsös 
bor elkészítéséhez, legyen az fehér vagy rozé.
K. D.: A közeljövő zenéje: születik-e az idén nagy vörös-
bor? Ami a rozét illeti, a pincészet kapacitásának a har-
madát a rozé foglalja el – ami cirka hetvenezer palac-
kot jelent. Sokszor ostobán mellékterméknek mondják, 

pedig a képlet egyszerű: 
jó rozé nélkül nincs jó 
vörösbor – ami idén még 
lehet, de ahhoz sok nap-
sütésre és száraz időre 
lenne szükség.
S&L.: Mi kerül gyakrab-
ban a családi ebédlőasz-
talra: vörös, fehér vagy 
rozé? Ételhez választa-
nak bort vagy borhoz 
ételt?

K. D.: Leginkább a hangulattól függ, bár a vörös túlsú-
lya jelentős.
K. J.: Az ember a rozét mindig megkóstolja, a szép 
fehéret ugyanúgy kedvelem, mint a vöröset…
S&L.: Pionír tempót követnek. A rendszerváltás után 
ön az elsők között jelent meg a piacon saját boraival, 

a Dél-Balatonon kékszőlőből készített csúcsborokat, 
az ausztráliai tanulmányút után pedig itthon elsőként 
alkalmazta a barrikhordós érlelést…
K. J.: Véletlen ügy, nem számít.
S&L.: …aztán – már közösen – középkori szőlőfajtával 
próbálkoztak. Melyikük az újítóbb szellem?
K. J.: Változó. 
S&L.: Stratégiai kérdésekben kié a döntő szó? Vagy 
létezik arany középút?
K. J.: Előfordul, hogy ráhagyjuk a másikra. Néha csak 
egyikünk gondolja jónak az ötletet, mégis belevágunk. 
Nem emlékszem olyan esetre, hogy Dani valamit ne 
próbálhatott volna ki. Másként nem menne.
S&L.: Mi lett a kifutása a régi magyar fajtával folytatott 
kísérletnek?  
K. D.: Megpróbáltuk… Kékszőlőben nincs igazi hungari-
kum, a legismertebb, legjobb fajták francia eredetűek. 
Nem akartuk elhinni a levéltári forrásban olvasottakat, 
hogy a csókaszőlő – idézem – „silány, irtandó fajta”. 
Beigazolódott. Kékfrankos van a helyén.
K. D.: Nem véletlen, hogy ezt a szőlőt nem termelték 
tovább. Azt hittük, visszacsempészhetünk egy cseppet 
a múltból.
S&L.: Fáj?
K. J.: Sokba fájt. De a döglött lóról le kell szállni.
S&L.: Szüreti időszakban éjt-nappalt a dűlőn töltik?
K. D.: Sok munka, kevés alvás, és azért valamicske 
a családból – ez a beosztás. Reggel a kistestvéré-
vel elkísérem a kislányomat az iskolába, rövid séta 
haza, aztán irány a terep, a pince. Este látom újra a 
gyerekeket. 

Régen rossz, ha egy 
adott bor azért ízlik, 
mert megmagyarázzák. 
Nem a borról kell 
beszélni. A bor mellett 
beszélgetünk.



TOP 5 bor
Konyári János
– Fehér Loliense (2012)
– Vörös Loliense (2009)
– Páva (2009)
– Jánoshegyi 
   kékfrankos (2009)
– Sessio (2009)
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K. J.: Én gyakrabban jutok el a 
szőlőkbe és az unokáimhoz is. 
Kilencen vannak.
S&L.: Borászdinasztia születik?
K. D.: A lélekszám alapján lehet, 
az erőltetés viszont ki van zárva. 
Kényszerrel semmi sem működik.
K. J.: Viccből sem mondunk ilyes-
mit. Gyerekként Danit sem érde-
kelte a szőlő. 

S&L.: Kinek mi volt a szikra?
K. J.: Hajdú-Biharból, szóval nem tipikus borász vidék-
ről származom. A szakmám, a házasságom és az első 
munkahelyem révén csöppentem bele a szőlészetbe. 
K. D.: Esetemben sem volt szikra, természetes módon 
alakult így. Gyerekként a szőlő, pince, bor háromszög-
ben mozogtam, bár akkor nem lelkesedtem érte. 

Amikor végeztem az egye-
temi tanulmányaimmal, 
megbeszéltük apámmal, 
hogy létrehozunk egy pici 
családi borászatot – ez 
most nagyjából harminc-
hektárnyi szőlőt jelent a 
Konyári Pincészeten belül 

–, ahol közösen, a saját elképzeléseink alapján dolgo-
zunk. Ha borokat „házasítunk”, a lányok, a testvéreim 
véleményét kikérjük…
K. J.: Mert általánosan elmondható, hogy a nő szag-
lása például kifinomultabb a férfiénál.
K. D.: …de a döntést ketten hozzuk meg. Mindig vakon 
és többször kóstolunk, mert a bor állapota és az ember 
hangulata is változó. 
K. J.: Ezért nem vesszük véresen komolyan a borver-
senyeket – bár a sikernek természetesen örülünk. Ha 
többször is jó helyezést ér el a bor a megméretéseken, 
az azért jó visszajelzés. 
S&L.: Minden borász ínyenc kóstoló?
K. J.: Nem feltétlenül. 
K. D.: Régen rossz, ha egy adott bor azért ízlik, mert 
megmagyarázzák. Nem a borról kell beszélni. A bor 
mellett beszélgetünk. 
S&L.: Tart még a „bor boom”?
K. J.: A divatok mellett is. A magyar ember becsülete-
sen kiáll a magyar bor mellett. 
Egyébként is: érdeklődés nélkül mit tehetnénk?
K. D.: A magyar borászok hálásak lehetnek a magyar 
közönségnek, a boraink zöme itthon talál vevőre. 
S&L.: Az uniós csatlakozástól, a „szabad piactól” való 
félelem alaptalan volt?
K. D.: Az eladást illetően nem érzékeltünk visszaesést, 
igaz, mi nem harmincmillió palackos termelők vagyunk. 
K. J.: Tény, hogy Magyarország nem meghatározó sze-
replője a világ borkereskedelmének. De én úgy veszem 
észre, azzal együtt is, hogy a borkedvelők nagyobb 
kitekintést kapnak, megmaradnak a magyar bor 
rajongóinak.
S&L.: Reális az a megközelítés, hogy „pedig 
lehetnénk”?
K. J.: A birtoknagyság és a termelőkapacitás miatt sem 
tartom annak. A termelői adottságok kiválóak, így a 

különlegességek terén 
azért labdába rúghatunk. 
K. D.: Ráadásul az euró-
pai és az újvilági bor 
két külön kategória. 

A magyar borászok 
hálásak lehetnek 
a magyar közönségnek, 
a boraink zöme itthon 
talál vevőre.

Konyári János

1951-ben született a Hajdú-Bihar megyei 
Nyíracsádon, diplomát a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetemen szerzett.
1991-ben Garamvári Vencellel megalapította 
a St. Donatus Pincészetet, majd 2003-ban a bala-
tonlellei Kishegyen fiával, Dániellel közösen meg-
alapította saját borászatát, a Konyári Pincészetet 
és Rádpusztán az Ikon Pincészetet. 
2008-ban elnyerte az „Év borásza” címet.

Konyári Dániel

1977-ben a család második
gyermekeként született, 
diplomát a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetemen 
szerzett erjedésipari
szakmérnökként.
2000 és 2003 között
Portugáliában, Dél-Afrikában,
az Egyesült Államokban és
Új-Zélandon különböző 
pincészetekben
gyarapította ismereteit.
2009-ben elnyerte
az „Év Fiatal Borásza” címet.



TOP 5 bor
Konyári Dániel
– Fehér 
   Loliense (2012)
– Vörös 
   Loliense (2009)
– Páva (2009)
– Lolipop rosé (2012)
– Syrah (2011)
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Dióhéjban: ha például néhány jellemző chilei vagy új-
zélandi mintát alapul véve készítenénk bort, hamisítá-
sért lecsuknának. A tengerentúli normák lényegesen 
megengedőbbek az európainál, a kontinensen belül 
pedig a magyar szabályozás különösen szigorú, ami 
nem baj. Csakhogy ugyanannak a piacnak vagyunk a 
szereplői, miközben a nemzetközi konkurenciával tör-
vényi vonatkozásban sem tartozunk egy súlycsoportba. 
És sajnos az oktatás területén is jelentős a lemaradá-
sunk – metodikában és gondolkodásmódban egyaránt. 

S&L.: Mi kettejük között a legszembetűnőbb 
különbség?  
K. D.: Sok van. Mindenki azt mondja, mennyire hasonlí-
tunk – külsőre szerintem is.
K. J.: Nem biztos, hogy helyes a kifejezés, de Dani haj-
lamos a pesszimizmusra.
K. D.: Realista vagyok.
K. J.: Így is mondhatjuk. Másként látjuk a világot. 
Ebben nincs kompromisszum – nem is lehet. 

Lipcsei Árpád



Cselgáncsra születettEgy igazi küzdő

No persze Szabina nem azért lépett tata-
mira, hogy bátyjával otthon felvehesse a 
kesztyűt, egyszerűen csak – maga sem 
tudja pontosan, miért – megtetszett neki 
a sport. Az edző – aki nem mellesleg a mai 
napig edzi a mára 17 évessé cseperedett 
Szabinát – finoman vezette be a kisgyere-
keket a cselgáncs világába, s akkora siker-
rel tette mindezt, hogy a hajdani óvodás las-
sacskán korosztálya legjobbjává vált.

Cselgáncs a világ körül
A lány mostanában igazi versenylázban 
ég, hiszen sorra következnek menetrend-
jében a jelentősebbnél jelentősebb verse-
nyek, s szép lassan meghódítja az egész 
világot. Járt már Amerikában, Miamiban is, 
úgy tűnik azonban, ő inkább olyan „északi 
típus”, hiszen az izgalmas tengerentúli 
kaland ellenére neki inkább Észtország 

fővárosa, Tallinn maradt meg kedvenc ver-
senyhelyszínként. „Persze szempont volt 
az is, hogy jól szervezett volt a verseny, de 
maga a város is nagyon megfogott, nagyon 
szép hely” – emlékszik vissza.
Arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc helye a 
világon, még egy városnál is szűkebb hely a 
válasza: „A dobogó legfelső foka!” – mondja 
Szabina lelkesen. Tehetségének és kitar-
tásának köszönhetően elég gyakori ven-
dég ezen a magasságon, hiszen sorra nyeri 
a legfontosabb versenyeket. Idei mérlege is 
több mint lenyűgöző: nyert már ifjúsági világ-
bajnokságot és Európa-bajnokságot is, és 
hasonlóan jó esélyekkel indul az őszi sza-
rajevói junior-Európa-kupán is. Bár jelen-
leg még az ifjúsági korcsoporthoz tartozik, 
indult már a felnőtt-Európa-bajnokságon 
és Európa-kupán is, ahol „korhátránya” 
ellenére is a hetedik helyet szerezte meg. 
Jövőre az ifjúsági olimpia lesz a legfonto-
sabb megmérettetése, de legfőbb célja, 
hogy 2016-ban már az „igazi” olimpián ölt-
hesse magára Rióban a magyar címerrel 
ellátott dzsudogiját.

Ellenfél nélkül
Egy professzionális női cselgáncsozónak 
nincs könnyű dolga ma Magyarországon, 
hiszen egy idő után elfogynak a valódi 

kihívást jelentő edzőpartnerek. Így járt 
Szabina is – ahogy fejlődött, úgy fogyat-
kozott ellenfeleinek száma. Épp ezért ma 
már fiúkkal kell edzenie, azonban ezt sok-
kal inkább előnyként éli meg, mintsem hát-
rányként. Ez a probléma így megoldottnak 
látszik, ám a miskolci sportolónak további 
nehezítő tényezőket is le kell küzdenie: 
„Sajnos a körülmények nem éppen a legjob-
bak. Hiába vannak az egyesületnek nagyon 
jó eredményei, egy általános iskolában kell 
edzenünk, ahol sem megfelelő hely, sem 
megfelelő eszközök nincsenek. Sok mindent 
saját magamnak kell megvennem, amit a 
családom egyedül sajnos nem tudna fizetni, 
ezért pályázok minden évben a MOL Új 
Európa Alapítványhoz, az ő támogatásukból 
tudok például edzőruhát (dzsudogit) venni.”

NÉVJEGY
Gercsák Szabina (17)

A miskolci Hel l-MJC 

versenyzője négyéves kora óta cselgáncsozik, 

versenyekre 2006 óta jár. Sorra halmozza az 

aranyérmeket a legnagyobb nemzetközi verse-

nyeken, idén megnyerte az ifjúsági Európa- és 

világbajnokságot is, de indult már felnőttkate-

góriában is.
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Cselgáncsra született
Gercsák Szabina cselgáncsozó

Miami, Tallinn, esetleg 
Miskolc? Szabina kedvenc 
helye az említett városoknál 
sokkal kisebb: „A dobogó 
legfelső foka” – mondja.

Vajon mi vonzhat 
egy négyéves 
óvodást a cselgáncs 
cseppet sem 
kislányos világába? 
Úgy tűnik, 
a legbiztosabb 
recept itt is az, 
ha a nagytesó 
megkedveli.



Gercsák Szabina cselgáncsozó



Bíborban,
bársonyban

A divatdiktátorok láthatóan 
jókedvükben tervezték az őszi 
kollekcióikat: idén a nyolcvanas évek 
stílusa tért vissza a kifutókra és 
az üzletek polcaira.az üzletek polcaira.

A divatdiktátorok láthatóan 
jókedvükben tervezték az őszi 
kollekcióikat: idén a nyolcvanas évek 
stílusa tért vissza a kifutókra és 
az üzletek polcaira.

1.

2.

7.

3.
4.

5.

6.

8.

Az „oversize” pulóverek, kardigánok a rene-
szánszukat élik, ráadásul bármivel hordha-
tóak. A legtrendibb viselet a majdnem térdig 
érő pulóver mintás legginggel, de a nőies-
ség is megtalálható a kollekciókban. A szok-
nyák hossza teljesen tetszőleges. Maradt 
a térd alatti ceruzaszabású és a bokát ver-
deső maxi is, de a bátrabb hölgyek a minit 
is bevállalhatják. Nem kell gyászolnunk 
a nyarat sem, mert idén ősszel a fekete 
és a szürke mellé felsorakozott a piros, a 
bordó és a püspöklila is, hogy visszahozza-
nak egy kis színt az esős hétköznapokba és 
jobb hangulatot kölcsönözzenek viselőik-
nek. A vörös és a bíbor igazán nőies és egy-
ben drámai színek. A különleges textúrájú, 
bőr- és brokáthatású anyagok elegáns fényt 
adnak a textileknek. Aki kedveli a mintá-
kat, idén ősszel nem fog csalódni, de visel-
hetünk geometrikus és különféle virág- és 
állatmotívumokat is. A kiegészítők – követve 
a nyári trendet – nagy hangsúlyt kapnak a 
hideg hónapokban is. Egy jól megválasz-
tott nyakék vagy mintás kendő feldobhatja 
az egész szettet. A balerinacipők kifogy-
hatatlan választékából is érdemes besze-
rezni egy-két különleges mintázatút vagy szí-
nűt, hogy a hűvös napokat kellemesebbé 
tegyük.

divat



1. Kalap, H&M
2. Kockás dzseki, NewYorker
3. Mintás nadrág, NewYorker
4. Korallszínű kesztyű, H&M
5. Cipő, Van Graaf
6. Körömlakk, ANNY
7. Rúzs, Astor
8. Ruha, NewYorker
9. Nyakék, H&M
10. Ruha, F&F
11. Pulóver, NewYorker
12. Táska, Van Graaf
13. Parfüm, The Body Shop
14. Gránátalmás hidratáló,
       The Body Shop
15. Szemhéjpúder, Clinique

Kockás dzseki, NewYorker
Mintás nadrág, NewYorker
Korallszínű kesztyű, H&M

9.

11.

12.

15.

14.

13.

10.
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Egy jól megválasztott casual zakóra épülhet az erő-
sebbik nem őszi ruhatára. Viselhetnek hozzá sálat, 
mellényt, baseballsapkát, de akár egy jól megválasz-
tott rövid dzsekit is. A kulcsszó a réteges öltözkö-
dés, amely az átmeneti évszak ideális viselete. A szí-
nek nem változtak, csak kissé besötétültek. A kék, 
a szürke, a fekete és a khaki ebben a szezonban is 
főszerepet kapott, azonban új árnyalatként feltűnt a 
palackzöld is. 
A kötött pulóver, sál és sapka minden férfinak prakti-
kus és nagyon frappáns választás, akár az irodába is. 
A vidéki angol stílus nemcsak a lakberende-
zésre van nagy hatással, hanem a férfidi-
vatra is. A tweedzakóhoz bátran visel-
het hasítottbőr bakancsot, mintha 
rókavadászatra indulna angol lord 
barátaival egy ködös reggelen, a 
vidéki birtokán. Mára a technikai 
berendezések is a divatot követik, 
így idén is érdemes befektetni 
egy jó minőségű órába vagy tás-
kába, amely az üzleti megbeszé-
léseken fokmérőként jelezheti 
az elért üzleti sikereket.

A vidéki angol stílus nemcsak a lakberende-
zésre van nagy hatással, hanem a férfidi-
vatra is. A tweedzakóhoz bátran visel-

1.

2.

8.

3.

6.

4.

5.

7.

A sportosan elegáns férfiak 
magabiztosságot és sikerességet 
sugároznak. És ebben a szezonban 
minden trendi, ami lezser.

Variációk
kékre, szürkére

4.

berendezések is a divatot követik, 
így idén is érdemes befektetni 
egy jó minőségű órába vagy tás-
kába, amely az üzleti megbeszé-
léseken fokmérőként jelezheti 
az elért üzleti sikereket.

6.
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kékre, szürkérekékre, szürkére



15.

14.

16.

13.

9.

10.

11.

12.

10.
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15.15.

14.

9.

1. Rojtos sál, F&F
2. Zakó, NewYorker
3. Farmernadrág, Van Graaf
4. Barna bőrcipő, F&F
5. Vízálló óra, DC/Orex
6. Öv, NewYorker
7. Hidratáló arckrém, Shiseido
8. Hajsampon és kondicionáló, 
     Tony & Guy
9. Acélkék pulóver, F&F
10. V-nyakú pulóver, 
       Pierre Cardin, Van Graaf
11. Napszemüveg, H&M
12. Bőrtáska, H&M
13. Sildes sapka, NewYorker
14. Farmerdzseki, Van Graaf
15. Sportcipő, NewYorker
16. Parfüm, Boss/Hugo Boss

13.



Szép évszak az ősz, de számos veszélyt is 
tartogat. Nekünk, autósoknak például a párzási 
időszakukban különösen kiszámíthatatlanul 
viselkedő vadakat az országutak mentén.

Vad találkozások

Aligha akad olyan autós, aki örömmel ütközne 
egy többmázsás szarvassal, de az őz és a vad-
disznó is elég nagy testű ahhoz, hogy a gépjár-
műben hatalmas kárt okozzon. Az anyagi kár 
és az esetleges személyi sérülés mellett pedig 
egy nagyon bonyolult kárrendezési folyamat is 
kezdetét veszi a szerencsétlen találkozással.

Elkerülő vadművelet
Mint minden bajnak, a vadgázolásnak is a leg-
jobb ellenszere a megelőzés. A szabadban élő 
állatok rendszerint éjszaka aktívak, így söté-
tedés után, ha erdősávon haladunk át, csök-
kentsük a sebességet. Forgalommentes 
szakaszon haladjunk minél közelebb a felező-
vonalhoz, ezzel néhány pillanatot nyerve kivéd-
hető, de legalábbis mérsékelhető az ütközés. 
Amennyiben az állat az út szélén áll, villogta-
tással, dudálással rendszerint ki lehet zökken-
teni a reflektorfény okozta dermedtségéből.

Drága figyelmetlenség
Ha vadat gázolunk, s 
vétkességünk beigazoló-
dik, nagyságrendileg az 
alábbi kártérítési össze-
gek megfizetésére köte-
lezhetnek minket: 

Rendőri eljárás
Ha minden elővigyázatosság ellenére 
megtörtént a baj, álljunk meg, és azon-
nal értesítsük a rendőrséget, vala-
mint a területileg illetékes vadásztár-
saságot. A rendőrség kihívására azért 
van szükség, mert fontos, hogy a hely-
színen jegyzőkönyvet készítsenek. 
A helyszínelők rögzítik a nyomokat, 

fényképeznek, megpróbálják meg-
állapítani, hogy a KRESZ szerint 
közlekedett-e a sofőr, valamint 
hogy jelzi-e tábla a vadveszélyt. 
A jegyzőkönyv – amellett, hogy 
a sofőr biztosítójának is lényeges 
lesz – később akár még döntő is 

lehet, ha perre kerülne sor a vadász-
társaság és az autós között. Emellett 
előállhat olyan eset is, hogy az út kar-
bantartóját terheli a felelősség: ha az 
útszéli növényzet elhanyagolt, nincs 
levágva, és ezért történik a baleset, a 
karbantartó a hibás, s ezt a helyszíne-
lők egyértelműen meg tudják állapítani.

Tetemes a kár – ki viseli?
A vadásztársaság viseli az összes költ-
séget, ha a vadveszélyt jelző tábla nem 
volt kirakva az út mentén, vagy ha az 
úttól számítva 2-300 méteren belül 
vadetetőt helyeztek ki. 
A sofőrt terheli viszont a kár akkor, 
ha túl gyorsan hajtott, vagy ha jól lát-
ható helyen ki volt rakva a vadveszélyt 
jelző tábla, és ennek ellenére ütkö-
zött. Az autósnak ebben az esetben a 
saját kárán felül az állat árát is meg kell 
térítenie. 

Őzek esetében különö-
sen legyünk résen: ahol 
egy van, ott számíthatunk 
továbbiakra is

10 000 Ft

1 000 000 Ft <

fácánkakas
őzgida

vaddisznó
őzbak

gímszarvas

50 000 Ft

130 000 Ft

600 000 Ft
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natúra

A vadriasztás önvédelem
Komoly segítség lehet az ütközés 

elkerülésében egy, a gépkocsira szerel-
hető vadriasztó berendezés. A menet-
széllel működő, magas hangfrekvenciát 
keltő vadriasztó hangját akár 400 méter-
ről is meghallják az állatok, és a szá-
mukra kellemetlen hang forrásával ellen-
tétes irányba indulnak el. A vadriasztó 
anyagilag sem megterhelő tétel, ugyanis 
akár már néhány száz forintért beszerez-
hető egy-egy egyszerűbb készülék.

Gázolás? Ki a hibás?
!



találkozások



Mámoros hétvégék
Keresztül-kasul a magyar borrégiókon

Balatoni borrégió 
– mediterrán folt a térképen

A régió borvidékei a Balaton körül sorakoznak, csodálatos panorámát 
garantálva a borozáshoz. A Káli-medence, a Badacsony vagy éppen a déli 
part bármelyik szeglete az átlag feletti napsütéses óráival hangulatos pik-
nikhelyszín lehet, de a kellemes őszi időben érdemes egy bringatúrára is 
benevezni a környéken. Nem is csoda, hogy már az ókori rómaiak is felfe-
dezték maguknak ezt a jól termő területet – a Balaton környékén a szőlő-
termesztés hagyománya egészen az I. évszázadig nyúlik vissza. 

Jellegzetes fajták: olaszrizling, pinot noir, kékfrankos

Kihagyhatatlan fogás: hófehér húsa miatt világhírűvé vált a bala-
toni fogas, ami egészben sütve a legízletesebb 

Duna-borrégió 
– az ország 

legnagyobb pincefalujával
Csalóka a neve, hiszen ez a borrégió a három alföldi bor-
vidéket foglalja magába. A vidék homokos-löszös talaja 

miatt inkább könnyű asztali vagy tájborairól ismert, egy-egy kör-
nyékbeli pincészet azonban az utóbbi években már országos hír-

névre is szert tett. Ez a terület dicsekedhet az ország legnagyobb 
pincefalujával: Hajóst a maga 1200 fehérre meszelt présházával 

mintha csak Dionüszosz teremtette volna lelkes követői számára.

Jellegzetes fajták: homokos talajt kedvelő fajták, például kövi-
dinka, ezerjó, kadarka
Kihagyhatatlan fogás: bajai halászlé gyufatésztával

Az ősz ideális évszak egy kis gasztronómiai 
kirándulásra. A legtöbb pincészet kisebb-nagyobb 
panziót is működtet, tehát ha úgy tartja kedvünk, 
az estét a szőlőtőkékre néző panorámával, a pokróc 
melege alatt vörösbort 
kortyolgatva zárhatjuk le.       A vidék borai

      Meg kell kóstolni

ï Látni-, hallani-, éreznivaló

Meg kell kóstolni

Látni-, hallani-, éreznivaló

aa kköövveettkkeezzőő
oollddaalloonn
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1.

Programajánló: 
Friss hal egyenesen a 

Balatonból, a helyi borászok 
fi nomságaival kiegészítve – 
ezt kaphatjuk, ha ellátoga-
tunk a Tapolcai Pisztráng 
és Bor Fesztiválra október 
4. és 6. között. (Malom-tó, 
Tapolca)

Program-
ajánló: 

Autentikus alföldi 
hangulat kolbász-
töltő verseny-
nyel és Demjén-
koncerttel – ez 
vár mindenkit, aki 
ellátogat a Csabai 
Kolbászfesztiválra. 
(Október 24–27., 
Békéscsaba, Városi 
Sportcsarnok) 

1.

6. 4.

5.

2.

3.

Balatonból, a helyi borászok 
ï

Autentikus alföldi 

ï

2.



Mámoros hétvégék

aa kköövveettkkeezzőő
oollddaalloonn

Egri borrégió – Burgundiával 
egy szélességi fokon

A Szépasszony-völgy hazánk egyik legemblematikusabb boros helyszíne, s a környék 
leggyakrabban termelt borát, az egri bikavért sem kell senkinek bemutatni: külföldön 
az aszú mellett talán ez a legismertebb magyar borunk. Az egri gazdák azonban sze-
rették volna megtalálni ennek a 150 éves múltra visszatekintő vörösbornak a fehér 
párját is, így 2010-ben megalkották az egri csillagot, egy szigorú szabályok szerint 
házasított, kifejezetten Kárpát-medencei szőlőfajtákra épülő cuvée-t.

Jellegzetes fajták: kékfrankos, cabernet 
sauvignon, cabernet franc
Kihagyhatatlan fogás: a bikavérhez kivá-
lóan passzoló szarvassült, szigorúan 
áfonyalekvárral

Észak-dunántúli borrégió 
– egységben az erő

Négy aprócskább (Pannonhalmi, Móri, Etyek–Budai, Neszmélyi) 
borvidéket ölel fel, melyek mindegyike egy-egy várost és a városok 
legszűkebb környékét foglalja magába. A talaj összetétele miatt 
kizárólag fehérborokat termelnek errefelé. Etyeket szellemesen a 

főváros szőlőskertjeként is szokták 
emlegetni, de ne feledkezzünk meg a 
közelben, Budafokon működő pezsgő-
pincészetekről sem, hiszen itt készül 
az ország pezsgőtermésének színe-
java, többek közt az ország kedvencei-
ként számon tartott Törley pezsgők is. 

Jellegzetes fajták: chardonnay, sauvignon 
blanc, Móron az ezerjó
Kihagyhatatlan fogás: sváb finomságok, 
mint például a kvircedli (borba mártogatható 
sütemény)

utazás

Pannon borrégió 
– hazai Bordeaux 
kicsiben

Két igazi nagyágyú is „lakik” a területen, a Szekszárdi 
és a Villány–Siklósi borvidék képében. Szekszárd 
éghajlatának, talajának és fekvésének köszönhetően 
hazánk egyik leggazdagabb borvidéke, mely szép 
rozékban sem szűkölködik, igazi nagysága azonban 
mégis a vörösökben teljesedik ki – bikavér például 
Eger mellett egyedül itt készíthető. Villány pedig igazi 
mediterrán fészek: itt indult el az újkori magyar „bor-
reneszánsz”, amikor a hazaiak komoly, bordeaux-i faj-
tákból kezdtek csúcsborokat készíteni, s időközben a 
turisták is felkapták a csodás pincefalut és az azt kör-
beölelő lankákat. 

5.

4.

3.

Programajánló: 
A Villányi 
Vörösborfesztivál 

a település legnagyobb 
rendezvénye, kézműve-
sekkel, gasztronómiai 
különlegességekkel és 
persze az ország csúcs-
boraival (október 4–6., 
Villány).

Programajánló: Az egri Demeter 
pincészet minden héten szomba-
ton napközben kézműves pince-

piaccal, este pedig borklubbal várja az 
odalátogatókat.

Programajánló: Ezerjó, koncertek, utcabál és szüreti 
mulatság városszerte: ezt kínálja a Móri Bornapok és 
Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál (október 3–6., Mór).

Jellegzetes fajták: kékfrankos, merlot, caber-
net franc, portugieser
Kihagyhatatlan fogás: vörösboros pincepör-
költ házi savanyúsággal

7.3.

a következő oldalon 6. 7.

ï

ï

ï



Soproni borrégió 
– páneurópai hatás

Az ország legapróbb és legnyugatabbra fekvő régiója alig több mint más-
fél ezer hektáros termőterülettel dicsekedhet. Hosszú ideig leginkább olcsó 
és gyenge minőségű borok készültek itt, mára azonban jelentősen megvál-
tozott a helyzet, és egyre több a minőségorientált termelő. Kihívások pedig 
akadnak bőven a helyi gazdák számára, hiszen az országos átlagnál hűvö-
sebb időjárás jelentősen korlátozza a lehetőségeiket, mégis egy vörösbor, a 
kékfrankos vált a régió védjegyévé.

Jellegzetes fajták: kékfrankos, zöld 
veltelini
Kihagyhatatlan fogás: a hagyo-
mányosan szőlőkaróra felfut-
tatott babból készült ételek, 
mint a babos rétes vagy a 
babos pogácsa

Jellegzetes fajták: furmint, hárslevelű, sárga 
muskotály
Kihagyhatatlan fogás: libamáj tokaji aszús 
mártással 
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6.

Programajánló:  
Gulyásfőző ver-

seny és Csík zenekar- 
koncert várja az érdek-
lődőket a borvidék 
legrégebbi szüreti mulat-
ságán, a Tokaj-hegyaljai 
Szüreti Napokon (október 
4–6., Tokaj).

Programajánló:  
Kihagyhatatlan esemény 

a 750 éves múltra visszatekintő 
vásározás, a Szent Mihály-
napi országos kirakodóvásár 
Hegykőn, az egykori grófi  kert-
ben (október 6–7.).

a 750 éves múltra visszatekintő 
ï

seny és Csík zenekar- 
ï

Tokaji borrégió 
– Vinum regum, rex vinorum

Királyok bora, borok királya – hangzott el állítólag XIV. Lajos szájából a 
dicséret, miután megkóstolta a tokaji aszút. Számtalan külföldi szemében 
még ma sem létezik más magyar bor. A botritiszes híres csodán kívül azért 
kerül más is a palackokba a Tokaji borvidéken: az utóbbi időben egyre-
másra születnek a kifejezetten jó, száraz fehérek is. A vidék 2002-ben felke-
rült az UNESCO Világörökségi listájára, s a feljegyzések szerint az aszúkészí-
tés már a XVII. század óta zajlik errefelé.

7.7.





Valam
ennyi kép illusztráció.

A sajt és a bor évszázadok óta újra és újra házasságot 
köt az asztalon. Nem csoda, hogy szeretjük együtt 
fogyasztani őket, hiszen tökéletesen kiegészítik egymást. 
Az olajos magvak és az aszalt gyümölcsök pedig csak tovább 
gazdagítják a borkorcsolyázást.

Őszi „korcsolyaszezon”
Variációk borlakomára
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Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg áttört főtt burgonya, 1 csomag sütő-
por, 1 kiskanál só, 1 tojás, 10 dkg vaj, 2 dl tejföl, 2 nagy fej hagyma, 
2 evőkanál olívaolaj, 5 dkg ementáli sajt, 1 teáskanál egész színes bors

S&L tipp:
Próbáljuk ki ezt a 
süteményt érdekes 
lekvárfeltétekkel. 
A hagymalekvárt 
egyenesen erre 
találták ki, de kel-
lemes lehet még 
a zöldparadicsom-
lekvár vagy egy 
fűszeres chutney. 
A nem túl édes gyü-
mölcslekvárok is 
jól harmonizálnak 
ezzel a kuglóffal.

Hosszú estékre 
Hagymás krumplikenyér ementálival 
Így készül: A lisztet, sót, sütőport keverjük össze, és gyúrjuk hozzá a 
krumplit, a vajat és a tojást, végül a tejfölt. Az apróra vágott hagymát 
pirítsuk meg kissé az olajon, és a borssal együtt keverjük a tésztába. 
Vajazzunk és lisztezzünk ki egy tetszetős sütőformát, tegyük bele a tész-
tát, és szórjuk meg a tetejét a lereszelt sajttal. 180 °C-on kb. 30 percig 
süssük. Szúráspróbával ellenőrizhetjük, hogy kellően átsült-e. 

S&L tipp:
Ha van szép lyuka-
csos sajtkésünk, 
tegyük a tálra, és 
hagyjuk, hogy min-
denki vágjon magá-
nak a lágyabb saj-
tokból. Ha mégis kis 
darabokat szervíro-
zunk, evőeszköz gya-
nánt tűzzünk beléjük 
néhány fogpiszká-
lót is. 

Hozzávalók: pár vékony szelet teljes kiőrlésű rozskenyér, 1 fürt 
mag nélküli szőlő, 10 dkg friss házi kecskesajt, 1 csokor friss 
oregánó és snidling, 1 kiskanál egész színes bors, 10 dkg füs-
tölt lazacfilé, fél citrom

S&L tipp:
Igazi ínyencek-

nek: Süssünk meg 
egy libamájat, vág-

juk vékony csíkokra. 
Minden kanapéra 

helyezzünk egy sze-
let enyhén sózott 

libamájat, majd hal-
mozzunk rá vörösbor-
ban üvegesre pácolt, 
sózott-borsozott lila 
hagymát. Garantált 

a siker!

Hozzávalók: 5 dkg brie sajt, 5 dkg camem-
bert sajt, 5 dkg rúzsos sajt, 5 dkg parmezán sajt, 
5 dkg érett kecskesajt, pár szem dió, egy csokor 
snidling, egy-egy fürt kék és fehér szőlő

A klasszikus
Sajt, szőlő és magvak násza

Így készül: Nincs más dolgunk, mint a hozzávalók közül egy tálra szeletelni a 
legszebb darabokat. Nem csak ezek a típusok jöhetnek szóba, választhatunk 

saját ízlésünknek megfelelő sajtokat, esetleg házi lágysajtokat is. Dióféléket, ola-
jos magvakat is tehetünk mellé, és más fűszernövényekkel is díszíthetjük a tálat. 

ban üvegesre pácolt, 
sózott-borsozott lila 
hagymát. Garantált 

a siker!

Különleges falatkák
Deszkán heverésző őszi ízek
Így készül: A kenyerekből vágjunk téglalapokat. Az egyik verzió-
ban tegyünk friss, lágy kecskesajtot a kanapékra, majd díszítsük 
őket félbevágott kék vagy fehér szőlőszemekkel. A tetejére szin-
tén ki-ki bátorsága és ízlése szerint tehet kakukkfüvet, petrezsely-
met, mentát, de mi itt és most az oregánót ajánljuk. A másik verzi-
óban a kanapékra apróra vágott snidlingszőnyeg kerüljön, majd a 
lazacfiléből vágott csinos kis szeletek, citromdarabkával és színes 
borssal díszítve. 
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Új ízek felfedezése 
Kecskesajtos-gyümölcsös saláta 
almával
Így készül: A salátát bontsuk szét, mossuk 
meg. A leveleket tépjük kisebb falatnyi darab-
kákra, és tegyük egy salátástálba. A bazsali-
komot apróra szelve, a jól megmosott almát 
egészben, a sajtot nagyobb darabokra vágva, a 
szőlőszemeket felezve tegyük a tálba. Az ece-
tet és a mézet keverjük össze egy csészében, és 
a salátára csorgatva jól forgassuk össze a többi 
hozzávalóval. 

Ínyencek ideje
Sült karaj tokajiaszú-mártással
Így készül: Az előzőleg elkészített barnamártást és a bort öntsük 
egy mély serpenyőbe. Forraljuk fel, majd alacsony hőfokon fél óráig 
gyöngyöztessük. Adjuk hozzá a mazsolát, majd egy kevés vajat is, 
hogy bársonyosabb legyen. A szőlőt csak az utolsó 5 percre tegyük 
bele, hogy kissé ropogós maradjon. Az egészben sült hús titka, hogy 
a besózott darabot először hirtelen meg kell pirítani vajon, hogy 
kérge keletkezzen. Ezután zöldségeket, vizet és bort hozzáadva 
lefedve pároljuk másfél-két órán át. 

S&L tipp:
A kecskesajtos saláta 
nemcsak almával, 
hanem bármilyen 
savanykás gyümölcs-
csel (narancs, málna, 
kivi) tökéletes fogás 
lehet: érdemes kipró-
bálni naranccsal, 
grépfrúttal és akár 
gránátalmával is, 
melyet jótékony hatá-
sai miatt a leghatéko-
nyabb öregedésgátló 
finomságok között 
tartanak számon. 

Hozzávalók: egy fej friss saláta, 
néhány rukolalevél, 1 evőka-
nál friss bazsalikom, 2 evőkanál 
fehérborecet, 10 dkg kecske-
sajt, 15 dkg alma, 4 evőkanál 
méz, egy fürt fekete szőlő

Hozzávalók: 
4 dl tokaji aszú, 

8 dl barnamártás, 
1 kiskanál só, 

4 dkg mazsola, 
1 evőkanál vaj, 

20 dkg fehér szőlő

S&L tipp:
Barnamártás helyett az egészben sült hús 
levét is felhasználhatjuk a szószhoz, csak 
alaposan turmixoljuk össze. A barnamár-
tást, mivel többórás, bonyolult művelet 
elkészíteni, por és konzerv formájában is 
beszerezhetjük – az íze tökéletes.

20 dkg fehér szőlő

BORAJÁNLÓ
Sauska Tokaj 
Furmint 2011
Üdítő furmint: tartá-

lyos érlelés, csavarzár, 
telt, gyümölcsös stílus. 

Gazdag, friss, lendületes, 
akár egy könnyebb rozé 

helyett is fogyaszthatjuk, 
íze a hűvös őszi estéken 

is a tavaszt,
a nyarat idézi.

Színe szalmasárga, 
zöldes árnyalattal. 

Illatában gazdag virágos, 
gyümölcsös, intenzív. 

Az ásványosság 
nemcsak illatában, de 

ízében is visszaköszön. 
Könnyen értelmezhető, 

jó ivású furmint 
Tokajból.

Barnamártás helyett az egészben sült hús 
levét is felhasználhatjuk a szószhoz, csak 
alaposan turmixoljuk össze. A barnamár-
tást, mivel többórás, bonyolult művelet 
elkészíteni, por és konzerv formájában is 
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októberben is
Változatos programok

Őszi zsizsegés

Bár elmúlt a nyár, nincs okunk a csüggedésre: az ősz számtalan izgalmas 
programot ígér, a hűvösebb estéken pedig nincs is jobb annál, mint egy 
kényelmes fotelbe süppedni egy jó könyvvel és egy pohár vörösborral.  

Danton halála
Bemutató: 2013. október 25., Budapest, Vígszínház

Ősztől sem maradnak Alföldi-darab nélkül a színházrajongók, az ikonikus magyar 
direktor ezúttal a Vígszínházban rendez, méghozzá egy XIX. századi drámát. Georg 
Büchner drámaíró remekműve a párizsi forradalom idején játszódik, aminek egyik 

vezéralakja maga Danton (Stohl András). Egy nap költő barátjával, Camille-jal (Varju 
Kálmán) börtönbe kerülnek a mindenható Robespierre (László Zsolt) akaratára, aki 

megátalkodott demagógiájával a biztos halálos ítélet felé vezeti tárgyalásukat.

I. Kürtőskalács Fesztivál
2013. október 11–13., Budapest, Városháza Park

Október 11. és 13. között minden a népszerű, ropo-
gósra sült édes tészta, a kürtőskalács körül fog forogni! 

A fesztivál ugyanis mindenki számára elhozza a lehe-
tőséget, hogy közelebbről is megismerkedjen az  

Erdélyből származó csemege készítési fortélyaival. 
Az ezerféle ízletes kürtőskalács mellett pedig izgalmas 
zenei programok is várják az érdeklődőket: Sugarloaf, 
Indygo zenekar, Keresztes Ildikó Band, Hot Jazz Band, 

Balkán Fanatik, Csobot Adél… és ez még csak 
a jéghegy csúcsa! 

9

Kassai évek – Krón Jenő
2013. szeptember 26. – október 31. Szlovák Intézet, Budapest

A Szlovák Intézetben nyíló kiállításon Krón Jenő 32 grafikáját és politikai témájú plakátját néz-
hetik meg az érdeklődők, mely művek betekintést engednek a kassai grafikus munkásságá-
nak legjelentősebb szakaszába. Krón Jenő alkotásai az 1920-as évek Kassájában kibonta-
kozó modern művészet szerves részét képezték. A kiállítás a kassai Kelet-szlovákiai Galéria 
vendégtárlata, melynek kurátora a Galéria igazgatója, Lena Lešková.

Ï

színház

fesztivál

kiállítás

Ï

kultúra

Előző lapszámunkból: Timur Vermes könyvének nyertese Grósz Zsuzsanna (Debrecen), Selena Gomez CD-jének nyertese Elek Gabriella (Miskolc).



30 éves 
jubileumi Macskák 
2013. október 12. Debrecen, Főnix Csarnok

Harminc évvel ezelőtt állították színpadra hazánkban a Macskák című musicalt, mely azóta is folya-
matosan műsoron van a Madách Színházban. A előadást az elmúlt három évtizedben közel 1400-szor 
mutatták be, s minden magyar színházi rekordot megdöntve eddig több mint 1,5 millió néző vásárolt 
rá jegyet. Október 12-én a debreceni Főnix Csarnokban a hatalmas színpad miatt a megszokottnál 
nagyobb tánckarral, élő zenekarral és kórussal tekinthetik meg a művet az érdeklődők. 

Ï

mozi

könyv

dvd

¿

¿
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Derült égből fasírt 2: A második fogás

UIP-Duna Film

Flint legnagyobb álma mindig is az volt, hogy elis-
merjék mint nagy feltalálót, ám minden megvál-

tozik, amikor felfedezi, hogy az előző részben kre-
ált masinája, amely képes a vízből ételt készíteni, 

most mutáns ételszörnyeket okád ki magából. 
Az emberiség jövője most Flint kezébe kerül.

Bemutató: 2013. október 31.

Kevin Leman: Péntekre új gyerek 
Harmat

Megoldások problémákra néhány egyszerű ötlettel – ezt 
kínálja minden szülő számára a szerző. 
A könyv első részében egy ötnapos akcióterv segít a min-
dennapos hatalmi játszmák és csatározások kiküszöbö-
lésében, míg a második kötet praktikus tanácsokat nyújt 
100 égető kérdésben.

zene ¡
JayZ: Magna Carta Holy Grail 

Sony

A Magna Carta Holy Grail az amerikai rapper, Jay-Z tizenkette-
dik stúdióalbuma. A lemez nagy dobás, amit bizonyít, hogy Jay-Z 
olyan producerekkel dolgozott együtt, mint Kanye West, Pharrell 

Williams vagy Timbaland, de a közreműködők között volt még 
Justin Timberlake is.

 Durica Katerina: Szökés Egyiptomból
Jaffa

Karolina szerelemi csalódás miatt hátat 
fordít korábbi életének, és Egyiptomba uta-

zik, ahol idegenvezető lesz. Az idő folya-
mán Karolina egyre több arcát ismeri meg 
Kairónak, feltárul előtte az igazi Egyiptom. 

Egy nap pedig felbukkan a kék szemű 
Hassen, és attól kezdve 

semmi sem lesz már 
olyan, mint koráb-

ban volt.

A nagy Gatsby
Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) egy titokzatos 
múltú és hatalmas vagyonú ember. Különös 
férfi, aki miután összeismerkedik egy szom-
szédjával (Tobey Maguire), elárulja neki a nagy 
titkát: egész életét arra tette fel, hogy vissza-
szerezze fiatalkori szerelmét (Carey Mullingan).

Vasember 3.
Vasember olyan gonosztevővel találja magát 

szembe, aki semmilyen tekintetben sem ismeri 
a lehetetlent. Tony Starknak ezúttal a képre-

génybeli legnagyobb ellenségével, Mandarinnal 
kell megküzdenie, aki a tudomány és a mágia 

határán tevékenykedik…

ÁÁ

musical

KAPHATÓK 
a Mol-töltő állomásokon!
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Kos
Március 21. – április 21.

Míg az előző hetek inkább a munkán belüli sikereknek ked-
veztek, most sokkal inkább emberi kapcsolatai kerülnek 
előtérbe. Társával egy csomó élményt pótolnak majd be, 
amit az elmúlt időszakban elmulasztottak. Ehhez különö-
sen a hétvégék ígérnek jó lehetőséget.

Bika
Április 22. – május 21.

Energikus, vidám hónap lesz ön számára az október. Ha az 
előző hónapban olyan bátor volt, hogy anyagi, munkahelyi 
kockázatot is vállalt, akkor most learathatja annak gyümöl-
cseit. Az október második fele kedvező lehet a beruházá-
sok számára.

Ikrek
Május 22. – június 21.

Korábbi tervei most kezdenek megvalósulni, és ez valósá-
gos szárnyakat ad önnek, tele lesz optimizmussal, bizako-
dással. A hétvégéken úgy fogja élvezni az élet szépségeit, 
mintha még mindig nyár lenne. Menjen emberek közé, szer-
vezzen vidám, eleven programokat.

Rák
Június 22. – július 21.

Október első hete remek lehetőséget tartogat önnek, hogy 
valami olyan továbbképzésbe kezdjen, ami vagy nagyon 
érdekes lesz, vagy szakmailag előrébb viszi. Családja épp-
olyan támogató lesz, mint amilyen ön szokott lenni hozzá-
juk. Egy régi barát kellemes hírrel lepi meg önt.

Oroszlán
Július 22. – augusztus 23.

A hónap a kellemes csillogás időszaka lehet. Ha spontán 
bulikat szervez, érdekes új emberek is betoppannak az éle-
tébe, akik új lehetőségeket hozhatnak az élet egyéb terü-
letein is. Ön lesz a társaság fénypontja, akire sokan felnéz-
nek, és ez önbizalommal tölti el. 

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 22.

Az idei ősz a lehető legjobbat hozza ki önből. Szinte nem 
is fogja érteni, hogy korábban miért bosszankodott apró 
dolgok miatt. Október első hete különösen alkalmas arra, 
hogy sikereket érjen el a munkájában, ami anyagi helyze-
tére is serkentően hat majd. 

Mérleg
Szeptember 23. – október 22.

Ez az ön jegyének a hónapja, magabiztossága 
csúcsformában lesz, amit főként a magánéle-
tében tud majd kamatoztatni. Ha párkapcso-
latban él, sikerül egy régebbi vitát dűlőre vin-
nie, ha pedig egyedülálló, akkor egy sokat ígérő 
találkozásra számíthat.

Skorpió
Október 23. – november 22.

Játékos, humoros hangulatban lesz, amivel 
nemcsak a környezetét, hanem saját magát is 
meglepi. Októberben egy olyan merész hobbit, 
kikapcsolódási lehetőséget fog felfedezni, amely-
lyel komolyan meglepi a környezetét. De egy per-
cig se aggódjon: garantáltan élvezni fogja.  

Nyilas
November 23. – december 22.
Jó munkájával kivívja felettesei elismerését, 
munkatársai csodálatát. Ne legyen szerény, 
fogadja büszkén a dicséretet, hiszen ön sem 
szokott vele fukarkodni. Ez a hónap a nagylel-
kűségről fog szólni. Ön is az lesz másokhoz, de 
önhöz is az lesz az élet.

Bak
December 23. – január 20.

Dolgos, ám alapvetően kiegyensúlyozott, nyu-
godt napok előtt áll, amikor joggal érzi úgy, 
hogy élete irányítása a saját kezében van. 
Október első hetében nem vágyik mozgalmas 
napokra. Egy pénzügyeket érintő kérdésben 
sikerül remek döntést hoznia.

Vízöntő
Január 21. – február 19.

Ebben a hónapban minden pont úgy alakul, 
ahogyan eltervezte. Egy vállalkozással kapcso-
latban a szokottnál is több kockázatot vállal, de 
bátorsága meghozza majd a gyümölcsét. Ha az 
előző hónap kicsit csendesebb volt a szokott-
nál, most bőven kiélheti élményigényét.

Halak
Február 20. – március 20.

Még mindig tart az előző hónap kissé érzel-
mesebb hangulata, ami egyáltalán nem gond, 
hiszen ezáltal további új élményekkel fog gaz-
dagodni. A szabadidejét legszívesebben kettes-
ben tölti majd szíve választottjával, ami meg-
hitt varázst fog adni a kapcsolatának. 

A hónap szülöttjei, a Mérlegek 
garantáltan csúcsformában 
lesznek.

Október
C. Zeta-Jones
1969. 9. 25.

Avril Lavigne
1984. 9. 27.

Erős Antónia
1970. 10. 2.

Sting
1951. 10. 2.
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fejtörő

Megfejtések:

 Javítsd ki a képet: 

1-E, 2-D, 3-F, 4-B, 5-C, 6-A

A megfejtést október 31-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére 
beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző 
rejtvényünk megfejtése: „Nincs óriásibb erő a tudásnál: a vele felfegyverzett ember 
legyőzhetetlen." Helyes megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Parai Zsolt – 
Zagyvaszántó, Tóthné Cser Emília – Zalacsány, Szabó Jenő – Siklós, Nagy Magdolna 
– Eger, Somogyi Gábor – Budapest. Gratulálunk!

Különbségvadászat

Ha szeretnél 
segíteni az 

eltévedt gom-
bának vissza-

jutni a többiek 
közé, nem kell 
mást tenned, 

mint egy ceru-
zával megraj-
zolni a helyes 
utat. Merre is 
kell mennie?

Keress a két kép között eltéréseket! Ha megtaláltad 
őket, akkor karikázd be mindet!

A kiemelt részletek visszail-
lesztésével kijavíthatod a kép 
hiányosságait. Melyik képda-

rabka hová való?

Labirintus

Javítsd ki a képet!
Különbségvadászat Labirintus






