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Ha visszatekint eddigi életére, bizonyára eszébe
jut olyan időszak, amikor egy példakép vagy hős
erényeit csodálva jutott előre, merített erőt a
nehéz pillanatokban. Megugrotta a lehetetlennek tűnőt, elérte vágyott céljait, mert olyan akart
lenni, mint Ő. Vagy egy picit talán még jobb is.
Egy időben én mindig Bruce Willisre, egészen
pontosan a Drágán add az életed! kommerszben
alakított John McClane-re gondoltam, ha nehéz
döntési helyzetbe kerültem. Néha segített, néha
nem – főleg, ha az élet magánéletibb részeit
illető kérdések merültek fel.
John McClane kitalált figura, nem úgy mostani
címlapsztárunk: ő valódi, létező ikon. Túlélő valóságshow-iból, vadvilági kalandozásaiból, a MOLkutak plakátjairól, s mára több kötetet megtöltő
írásaiból jól ismerjük. Világszerte milliók követik, csodálják, utánozzák… de kicsoda is Bear
Grylls? Globális példakép, rendíthetetlen túlélő, a világ legnagyobb cserkésze és… férj, apa,
pályaelhagyó katona, aki – világhír ide vagy oda
– magazinunk olvasóitól sem zárkózott el, kérdéseinkre készségesen válaszolt.
Ha pedig marad egy kis erőnk a képzeletbeli
dzsungelharc után, adózzunk legalább egy „Bear
Grylls-nyi” csodálattal Szocsi és a téli olimpia
sztárjainak, akik az utánunk jövő generációk példaképeiként szolgálnak majd, és szurkoljunk a
maroknyi magyar csapatnak.
Izgalmakban teli februárt!

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

A BŐSÉG
zavarában

Mostanában jutnak el
a szalonokba az autógyárak
tavaly év végén megszellőztetett
újdonságai – bőven lesz miből
válogatni az új kocsira vágyóknak.

➜ a legjobbak
●
➜ a legnagyobb lesz
●
➜ a legtüzesebb
●
➜ a nagyratörő
●
➜ a speciális
●

A legifjabb bika

Jön a Lamborghini Huracan
Az olaszországi Sant'Agata Bolognesében működő sportkocsigyár nyugalmazza eddigi belépőmodelljét, a Gallardót, hogy helyét átvehesse legújabb fejlesztésük, a Lamborghini Huracan. A névvel a gyár hű maradt
a hagyományaihoz: bár Huracan a tűz, a szél és a viharok maja istene
volt, nevét egy legendás spanyol bika is viselte, amely 1879-ben küzdött
az alicantei arénában. Az új „kis” Lambo V10-es motorja 610 lóerőt rejt,
hivatalos bemutatója a Genfi Szalonon lesz márciusban.

Új Citroën limuzin

Lépcsős luxus Kínának
A hatalmas kínai piac egyre fontosabb a világ autógyárainak is,
ezért modelljeik kialakításával igyekeznek kiszolgálni a helyi igényeket. Márpedig arrafelé nem tudják feldolgozni, ha egy luxusmodell nem a klasszikus, hármas tagolású karosszériával rendelkezik. Mivel a Citroën DS 5-ös ferde hátú, ötajtós kasztnival van jelen
az európai piacon, a francia gyártó kénytelen volt egylépcsős hátú
verziót építeni a kínaiaknak: így született meg a 17 centiméterrel
megnyújtott DS 5LS nevű prémiumautó, melyet márciustól szerezhetnek be a kínai cégvezetők és a többi tehetős vásárló.
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autós-motoros hírek
autós

Itt vannak a döntősök

Melyik lesz az év autója?
Ötven éve már, hogy a szakújságírókból
álló nemzetközi zsűri kikiáltja az év autóját. Bár a 22 európai ország 58 autós újságírója folyamatosan, akár a hivatalos bemutatók előtt megismerkedhet az új típusokkal,
februárban egy mindent átfogó teszt
keretében vizsgálják a modelleket.
Szempontjaik igen
szigorúak, az innoAz „Év Autója”
vatív megoldások,
szavazás
a minőség, a formadöntősei 2014-ben
világ és az ár-érték
BMW i3
arány is sokat nyom
Citroën C4 Picasso
a latban, mielőtt
Mazda3
március 3-án, a
Mercedes-Benz S-osztály
Genfi Autószalonon
Peugeot 308
kihirdetik a győztes
Škoda Octavia
autót.

Luxus kicsiben

Nagytestvére tudásával
jön a Mercedes C-osztály
A bálnamerci, azaz az S-osztály, autóipari technológiájához híven ismét
magasra tette a lécet a Mercedes, azonban most a kettővel kisebb kategóriában induló újdonságában, a C-osztályban is elérhetővé teszi az eddig csak
a luxuskategóriából ismert megoldásait. Ezek közé tartozik többek között az
AirMaic felfüggesztés vagy az alumíniumstruktúrára épülő – ezzel jelentős
tömegcsökkenést eredményező – gyártás. A motorok mind Euro-6-os norma
szerintiek, és elődjeiknél 20 százalékkal gazdaságosabbak.

Tesla Model S

KISHÍREK
AMG-motorok az Aston Martinokban

Szorosra fűzi az együttműködést a
Daimler és az Aston Martin: a jövőben a
Mercedes tuningcége, az AMG szállítja az
erőforrásokat a patinás brit márka sportautóihoz. A motorokért cserébe a Daimler
szavazati joggal nem járó ötszázalékos
tulajdonrészt kap az Aston Martin vállalatban, és megfigyelőként a felügyelőbizottságba is delegálhat egy tagot.

A GM megvenné a Teslát?

Az év egyik legizgalmasabb autóipari
híre lehet a gazdasági elemzők azon felvetése, miszerint a GM a Tesla elektromos autókat gyártó cég felvásárlására készül. A GM nemrég jelentette
be, hogy fokozatosan kivonja Európából
a Chevrolet-t, és hallani arról is, hogy
megszünteti az ausztrál Holden márkát; emellett eladta Suzuki- és PSArészvényeit. Most jöhetne a terjeszkedés, amennyiben a roppant sikeres
Tesla tulajdonosa, Elon Musk egyáltalán
hajlandó tárgyalni az eladásról.

Új Škoda-terepesek jönnek

Öt új SUV érkezik

Crossoverben erősít a Nissan
Az előző szériával hatalmas sikereket produkáló kompakt SUV, a Qashqai legújabb generációja februárban
érkezik meg a márkakereskedésekbe, és ezzel első
tagja annak az öt új crossoverből álló sorozatnak,
amellyel a japán márka 2016-ig, vagyis a következő
18 hónap leforgása alatt elő kíván rukkolni. A Nissan
nem titkolt középtávú tervei szerint addigra a legnagyobb ázsiai gyártóvá akar fejlődni az európai piacon.

Lapértesülések szerint három éven belül
nagytestvért kaphat a sikeres crossover, a Škoda Yeti. Az öt- és hétszemélyes
kivitelben egyaránt elérhető hobbiterepjáró az Octavia hajtásláncára épül majd,
az alapkivitelek elsőkerék-meghajtást
kapnak, de felárért a szabványos Haldex
összkerékhajtás is rendelhető lesz
a modellhez.

Hatvan tagból álló Audi-flotta

Rupert Stadler, az Audi elnök-vezérigazgatója elárulta, hogy a jelenlegi
49 helyett hamarosan 60 tagúra bővül
a márka modellpalettája. Bár elsősorban a felsőbb szegmensekben várható
majd a terjeszkedés, például a Porsche
Panamera- és Aston Martin Rapideverő A9-essel, az első vadonatúj típus, a
Q1-es kisméretű szabadidő-autó
lesz 2016-ban.
2014. február | STÍLUS&LENDÜLET |
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én és az autóm

Toyota Land Cruiser

Árkon, bokron,
országúton
A Land Cruiser márkanév 60 éve
egyet jelent a kényelmes utazással
és a nehéz terepakadályok
biztos leküzdésével.

A japán terepjáró legújabb generációja 2009 végén
jelent meg, a tavalyi Frankfurti Autószalonon pedig
bemutatták az alapos frissítésen átesett verziót.
A tervezők átformálták az első lökhárítót, amitől a teljes frontrész marconábbá vált: a nyújtott,
laposabb fényszórók mellett az összképet a markáns hűtőrács határozza meg, s a módosítások

eredményeként nemcsak a nappali menetfény vált
LED-technológiássá, de opcionálisan a teljes első
fényszóró is kapható hatékonyabb világítási rendszerrel. Az új 17 és 18 colos könnyűfém felnik mellett
pedig négy új színárnyalattal is gazdagodott a kínálat.

Trendi a nagy
A modell három- és
ötajtós verziója egyaránt
20 mm-rel lett hosszabb

Toyota Land Cruiser
Hossz./szél./mag.:

4335/1885/1830 mm (3 ajtós)
4780/1885/1845 mm (5 ajtós)
Tengelytáv:
2450, illetve 2790 mm
Csomagtér:
205-1995 liter
Motor:
3,0 literes dízel
Teljesítmény:
190 LE
Végsebesség:
175 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h):
10,2 s
Átlagfogyasztás:
7,9 l/100 km
Alapár:
12 930 000 forint
Ajánlott olaj: MOL Dynamic Star PC 5W–30
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Könnyebb ki- és beszállás
A hosszú tengelytávú verzió harmadik üléssorába könynyebbé vált a beszállás, mivel
a második üléssor az eddigi
33,8 helyett már 46 fokos tartományban dönthető.

én és az autóm

Luxus kívül… és belül
Toyota Touch2, 6.1” magyar nyelvű, multifunkcionális
érintőképernyő integrált tolatókamerával, CD-lejátszó,
fejlett 3.0 Bluetooth®… már a belépőmodellnél is

Az utasteret ugyancsak átdolgozták, ahol a legfontosabb változás a korszerűbb fedélzeti információs rendszer, amely egyebek közt az autó környezetét figyelő
kamera képeit is közvetítheti a középkonzolon elhelyezett 7 hüvelykes színes kijelző segítségével. A Land
Cruiser kényelem szempontjából is felveszi a versenyt
luxuskategóriás ellenfeleivel – nem véletlen, hogy
Észak-Amerikában ezt a típusváltozatot a prémiumszegmensbe tartozó Lexus márkanév alatt forgalmazzák.
Ennek megfelelően a terepjárót Európában is fel lehet
vértezni az összes kényelmi berendezéssel: akár házimozi, 14 hangszórós JBL surround hangrendszer, hátsó
ülésfűtés, vagy bőr ajtóborítás is kérhető a típushoz.

Minden terep az otthona
Magyarországon 3,0 literes, négyhengeres dízelmotorral kapható a Land Cruiser, amelynek legnagyobb
teljesítménye 190 lóerő, maximális forgatónyomatéka 420 Nm. Az új típus kifejlesztésekor a Toyota
nem volt hajlandó kompromisszumokat kötni a terepjáró képességet illetően, és a konkurenciától eltérően nem tértek át az önhordó karosszériára, hanem
maradtak a terepen sokkal előnyösebb alvázas kialakításnál. Az állandó négykerék-meghajtáshoz önzáró
differenciálmű jár, amely normál körülmények között
40:60 arányban szabályozza

a nyomaték arányát az első és a hátsó tengelyek
között, de az útviszonyoknak megfelelően ezt képes
akár 50:50 és 30:70 tartományban is megváltoztatni.

Intelligens üzemmódválasztás
A ráncfelvarrás során a tervezők frissítették a Multi
Terrain Select rendszert is: az öt különböző terepüzemmódot kínáló technológia a pillanatnyi terepviszonyok
függvényében módosítja a gázreakciókat, valamint a
fék- és kipörgésgátló rendszerek működését, ezáltal
minden körülmények közt maximális tapadást és irányíthatóságot biztosít; legyen szó sziklás, sáros, homokos
talajról, vagy ezek kombinációjáról. A továbbfejlesztett
AVS a tereptől függően álltja be a lengéscsillapítókat,
a KDSS a kanyarstabilizátorok karakterisztikáját változtatja. A Crawl Control hajtásprogram által a legkeményebb útviszonyok között is elaraszolgat az autó, csak
a sebességet kell beállítani öt fokozatban. A biztos haladásban az aktív kipörgésgátló (A-TRC) továbbfejlesztett
változata is segít, amelyik képes akár annak az egyetlen
keréknek a fékezésére is, amely éppen kipörög, s közben a nyomatékot a másik három között osztja el.

A felfrissített design
nagyobb túlnyúlásai ellenére maradt a 32 fokos
első terepszög, amely
mellé továbbra is 25 fokos
rámpaszög, 22 fokos hátsó
terepszög és 70 centiméteres gázlómélység társul

2014. február | STÍLUS&LENDÜLET |
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innováció

Mini, design a javából

Modern kisautó
retroköntösben

Több mint 2,5 millió eladott darab után a BMWcsoport piacra dobta a Mini modellsorozat harmadik
generációját. A 2001-ben újraértelmezett retroautó
megjelenése első látásra nem sokat változott, hiszen
megmaradtak a múltbeli értékeket a kortárs formai
nyelvezettel vegyítő design alapelemei: markáns hűtőrács, kerek fényszórók, az ős-Minire emlékeztető sziluett. Ha jobban szemügyre vesszük az autót, az átrajzolt apró részletek mellett már feltűnik a nagyobb
hátsó lámpa, a hangsúlyosabb krómozás és természetesen a megnövekedett méret. Az új Mini ugyanis
már a BMW-csoport friss kompakt platformjára épült,
így 9,8 centiméterrel hosszabb és 4,4 cm-rel szélesebb, mint a kifutó modell, míg a tengelytáv 2,8 cmrel nőtt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagyobb
lett mind a négy ülés lábtere, míg a poggyásztér befogadóképessége immár 211 literre bővült (ami 51 liter
pluszt jelent).
A különböző csomagoknak és kiegészítőknek köszönhetően megmaradt a széles körű személyre szabhatóság, ráadásul a tető immár felár nélkül rendelhető

Megnövekedett méretekkel, tágasabb
belső térrel, korszerű motorokkal és
számos elektronikus segédrendszerrel
várja rajongóit az új generációs Mini.

A belső teret markánsan meghatározza
a minden elemében
kerek formákkal
operáló műszerfal

kontrasztárnyalatú fényezéssel. A LED-technológiás
fényszórókért viszont már fizetni kell, és akár a hátsó
lámpák, valamint a belső tér hangulatvilágítása is
lehet fénydiódás. A belső térben új a műszerfal és a
középkonzol, amelyet a vásárlók visszajelzései alapján terveztek át, így középre akár 8,8 colos, színes
képernyő is rendelhető.
Az új Mini az innovatív vezetői segédrendszerek jelentősen bővített kínálatával érkezik: az autóhoz immár
rendelhető szélvédőkijelző, ráfutásos balesetre és
gyalogosgázolás veszélyére figyelmeztető rendszer
önműködő fékezési funkcióval, távfényasszisztens,
parkolóasszisztens és tolatókamera is.
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Új generáció, új motorok
A forgalmazás kezdetekor az ügyfelek három motorvariáns közül választhatnak: a Mini Coopert az új háromhengeres, 1,5 literes benzinmotor 136 lóerős változata
hajtja, a Cooper S-ben a 2,0 literes 192 lovas erőforrás
dolgozik, míg a Cooper D szintén 1,5-ös, de már dízelaggregátot kapott, amelynek legnagyobb teljesítménye
116 lóerő. A leggyorsabb természetesen a 100 km/h-ra
6,8 s alatt gyorsuló Cooper S, míg a legtakarékosabb a
gyári adatok alapján 100 kilométeren átlagosan
3,5 litert fogyasztó Cooper D.

Nézze az utat HD minőségben!
EVOX téli szélvédőmosó folyadékok
a kristálytiszta kilátásért!
• Csíkmentes tisztítás
• Extra jégoldás
• Kellemes illatok
• Nanotechnológia

mol.hu/autoapolas

útitárs

2014: a változás éve

Mi is írhatjuk

a KRESZ új szabályait!

A KRESZ 2013-as apróbb, ám annál fontosabb változásai jórészt a legkisebbek védelmében történtek, a
KSH adatai szerint ugyanis 2011-ben 1580 gyermek
sérült meg közúti balesetben.

Figyelem, gyermekeket
szállító autóbusz!
A gyerekeket és az őket kísérő felnőtteket szállító járműveken 40x40 cm-es világító vagy megvilágított táblát (sárga alapon két gyermek
fekete sziluettje), valamint a „GYERMEKSZÁLLÍTÁS” feliratot kell jól láthatóan elhelyezni. Az így megjelölt járművek számos kedvezményben részesülnek, mintegy
védett helyzetbe kerülnek a forgalom többi résztvevőjével szemben. Ugyanis – hasonlóan a menetrend szerinti buszokhoz – megilleti őket az elsőbbség a megállóhelyről történő kiálláskor. A gyermekek le- és felszállása
idején a párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úttesten álló autóbuszt tilos megelőzni vagy kikerülni, amíg a
sofőr ki nem kapcsolja a vészvillogót.

2013-ban ismét változtak
néhány ponton a közúti
közlekedés szabályai, ám
ennél is érdekesebb,
hogy mi várható
a folytatásban.
A miénk a legkomplikáltabb?
Aki valaha tanulta, vélhetően egyetért
vele: a magyar KRESZ igen bonyolult. Míg
Nyugat-Európában a tankönyv harmincoldalas, nálunk ötszáz, s rengeteg a kivétel,
amit meg kell tanulni. Épp ezért igen időszerű a 2014 derekára várt – lényegesen
egyszerűsített – új szabályozás.

Csak lassan!
A „Gyermekek” megnevezésű tábla alatt most már
távolságot jelző kiegészítő tábla is elhelyezhető, így a
jelzett útszakaszon legfeljebb 30 km/h sebességgel
lehet haladni.

Szabad behajtás
A mozgáskorlátozottakat szállító járművek a módosítás értelmében behajthatnak a lakó-pihenő övezetbe
is. Az igazolványt pedig most már rendeletileg is kötelező a járműben jól látható helyen elhelyezni.

A közlekedők véleménye
Bár 2013 nem hozott nagy számú változást, fontos lépés volt, hogy a jogalkotók
a közlekedés szabályozása ügyében mozgósították a lakosságot: a szerintem.
kormany.hu honlapon regisztrálók javaslatot tehettek arra vonatkozóan, hogy
ők maguk miként módosítanák a KRESZ-t. Az ötletek közül a Miniszterelnökség
munkatársai végül 13 témát választottak ki, ezek közül lehetett a közlekedők által legfontosabbaknak véltekre voksolni. Az első három helyen az alábbi
témák végeztek:

Javaslom…
...a forgalomirányító lámpák esetében a váltás idejének jelzését. Külföldön
sok helyen lehet látni olyan készüléket, amely jelzi a hátralévő időt. Ezen lámpák nagyban segítik a biztonságos közlekedést.
...hogy vizsgálják felül a kihelyezett jelzőtáblákat és csökkentsék azok túlzsúfoltságát útjaink mentén. Csupán a legfontosabb információkat nyújtó táblákra kellene szorítkozni, hogy kevésbé vonják el a vezetéstől a sofőrök figyelmét. Valamint kiemelten kellene figyelni az ideiglenesen kihelyezett táblák
visszaszedésére is.
...a forgalomirányító lámpák kiegészítő jelzéseinek biztonságosabbá tételét. Forgalomirányító lámpa esetében a kiegészítő jelzés egyszerűen eltűnik.
Hasznos osztrák gyakorlat, hogy előtte 2-3-szor villog, így nem hajt be az autós
a „pirosba”, van ideje megállni.

Könnyen elképzelhető tehát, hogy a KRESZ 2014-ben
esedékes módosításában már ezek, a közlekedés szereplői által megjelölt problémák, pontosabban az azokra
adott válaszok, megoldások is szerepelni fognak.
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Született túlélő

BEAR GRYLLS

Cirka húsz könyv és több tévésorozat bizonyítja a glóbusz
legismertebb túlélési specialistájának elnyűhetetlenségét.
A fotók zömén a talpától a feje búbjáig sáros exkommandós
exkluzív interjút adott a Stílus&Lendületnek.
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NÉVJEGY
A 39 éves túlélési specialista, a brit szuperegység, az SAS korábbi bakancsosa 1996ban kis híján életét vesztette ejtőernyőzés közben. Két évvel később már a Mount
Everest tetején járt, 2000-ben pedig jetskivel megkerülte az Egyesült Királyságot.
A rekordhajszoló sportember a világhírt
Magyarországon „A túlélés törvényei” néven
futott, 2006 és 2011 között forgatott „Man
vs. Wild” televíziós sorozatnak köszönheti.
Az ellentmondásoktól sem mentes szérián
túl a „megúszás” tudományát felnőtt- és gyerekkönyvekben is oktató kalandor 2012-ben
önéletrajzi kötettel jelentkezett (Mud, Sweat
and Tears). Jószolgálati alapítványok nagykövete, motivációs tréner, 2009 óta a Cserkész
Világszövetség első embere, három fiú apja.

Stílus&Lendület: Az információs adatlapon az olvasható: született Edward Michael Grylls. Hogy lett belőle
Bear Grylls? Elírásnak durva…
Bear Grylls: Edwardnak kereszteltek, de a nővéremet
nem nyűgözte le a szüleink választása. Kijelentette:
ennél unalmasabb név nincs! Rávette őket, hogy fussanak neki még egyszer a kérdésnek – és hívjanak
inkább Bearnek. Nyolcévesen még kicsit kellemetlenül éreztem magam miatta, de aztán megszoktam.
Most már kifejezetten kedvelem a nevem.
S&L.: A példaképét is a nővére választotta?
B. G.: Apámra néztem fel. Hatalmas inspiráló erőt
jelentett a személye. Fiatalon a tengerészgyalogság
speciális alakulata, a Marine Commando tagja volt és
remek hegymászó (később politikai pályára lépett, a
brit parlament tagja lett – a szerző). Ő tanított meg a
természet szeretetére és tiszteletére. Bátorított, hogy
akkor is vágjak bele bizonyos dolgokba, ha tudom:
hosszú időbe telik, mire jó leszek benne.

Minden nap edzek. Kifejlesztettem
egy módszert, egy harmincperces
kőkemény tréninget. Saját testsúllyal
vagy kettlebellel dolgozom.
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Grylls önéletrajzi könyvét,
a Mud, Sweat and Tears-t
(magyarul Tűzön-vízen
át!) Kínában az egyik legnagyobb hatású olvasmánynak választották

S&L.: A papára való tekintettel nyilván nem lepte meg
a szüleit a pályaválasztással – vagy mégis?
B. G.: Kölyökkoromban arról ábrándoztam, hogy egy
nap bekerülök a brit hadsereg különleges egységébe,
az SAS-be. Mivel a szülők általában tisztában vannak
gyerekük vágyaival, nem érte őket váratlanul a döntésem. Ami persze nem jelentette azt, hogy azonnal
beöltözhettem: „csak” második nekifutásra mentem
át a teszteken. Az SAS-ben töltött időszak minden
szempontból meghatározónak bizonyult az életemben, a barátaim többségével is itt találkoztam.
S&L.: Az Európában „Ultimate Survival” címen futott
túlélősorozatnak köszönheti a világhírt, idol lett. Hogy
kezeli? Mi az ön szemében egy ikon feladata – mondjuk a világ első számú cserkészéé, aki történetesen
Bear Grylls…
B. G.: Az utóbbi megtiszteltetés – 2009-ben a világszövetség vezetője lettem – váratlanul ért, de mostanra „megbirkóztam” vele. Példaképként, ahogy
ön említette, egyszerűnek látom a feladatomat:
arra bátorítom a fiatalokat, hogy kövessék az álmaikat. Ne féljenek a kalandtól, de a pofonoktól, a
kudarcoktól sincs miért tartaniuk. Ilyen az életünk.
Főcserkészként sem gondolom másként, a kihívás is
ugyanaz, csak itt egy szervezeten belül mutatok irányt
olyan srácoknak, akiknek valamilyen okból nem lenne
esélyük megméretni magukat.
S&L.: Maga a pozíció izgatja? Az SAS kötelékében a
kötelezőn túl érdekelte a rang, a cím?
B. G.: Nem igazán, noha a hadseregben a ranglétra
alján voltam. A közelmúltban egyébként a Marine

A túlélő jelmondata:
„A hit és a félelem is
bevitorlázhat a kikötődbe,
de csak a hitnek engedd,
hogy horgonyt vessen.”
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10 dolog, amit nem tudott Bear Gryllsről
1. Kétkezes, bevallása szerint ez a képessége többször
kisegítette a vadonban.
2. Háromévesen ugrott először (tandemben) ejtőernyővel.
3. A híres Eton College diákja volt. Ebben az intézményben
tanult a jelenlegi brit miniszterelnök, David Cameron is.
4. Nem csak a zongora billentyűihez, a gitár húrjaihoz is
kellően finom a keze.
5. Bear Grylls tányérjára otthon nem kerül bogár!
6. Egy fotó a családról mindenhová elkíséri – amely a
bakancsban vészeli át a kalandot.
7. Minden otthon töltött nap együtt imádkozik három fiával és feleségével.
8. Kedvenc könyve, Laura Hillenbrand „Rendíthetetlen”
című műve. Regény – stílszerűen a túlélésről.
9. Apján kívül legalább egy ember akad, aki lenyűgözte/
lenyűgözi: a svájci teniszcsillag, Roger Federer.
10. Jelmondata: „A hit és a félelem is bevitorlázhat a kikötődbe, de csak a hitnek engedd, hogy horgonyt vessen.”

címlapsztori

Commando tiszteletbeli ezredese lettem, ami azért
érdekes a kérdés kapcsán, mert tudom, hogy apám
végtelenül büszke lenne rám ezért.
S&L.: Ő segítette át a buktatókon? Például az ejtőernyős balesetén és a hármas gerinctörésen, ami miatt
idő előtt le kellett szerelnie.
B. G.: A keresztény hit az életem gerince, titkos erő,
ami megannyi rázós helyzeten átsegített. Akkor is, a
baleset után… Levetkőztem a büszkeségemet, már
nem szégyellem bevallani, milyen fontos szerepet tölt
be a hit az életemben.
S&L.: Visszatérve a túlélővonalra: korán kezdte a
szakmát. Olvastam, hogy nyolcévesen a parti őrség
húzta ki a slamasztikából, de az okot illetően hallgatott. Mi történt?
B. G.: Hát, nem az volt életem legfelhőtlenebb órája…
Taknyos kölyök voltam, fogadásból megpróbáltam

apály idején keresztülvitorlázni a kikötőn. Majdnem
belehaltam.
S&L.: Nyilván nem erre a megmenekülésére a
legbüszkébb.
B. G.: Nem is tudom, van-e ilyen. A Mount Everest
megmászását egyfajta csúcsnak érzem. Négy alpinista társunk ott maradt, az ő elvesztésük megrázott,
mély nyomot hagyott bennem. Ezzel párhuzamosan
ugyanakkor végtelen hálás voltam, és valamelyest
boldog is, hogy feljutottam a világ tetejére – és élve
tértem vissza.

Példaképként egyszerűnek látom
a feladatomat: arra bátorítom a
fiatalokat, hogy kövessék az álmaikat…

2014. február | STÍLUS&LENDÜLET |
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Akadémiai szinten
2012-ben ötnapos skót felföldi túraajánlattal nyitotta
meg kapuit a Bear Grylls Túlélő Akadémia. A vállalkozás
virágzik és terjeszkedik, ez idő tájt három kontinensen
(Európában, Afrikában és Észak-Amerikában) kínálja
szolgáltatásait. Az extrém ötnapos kalandoktól a 24
órás intenzív felnőtt és könnyedebb családi programokon át a csapatépítő tréningig terjed a paletta (a fizikai alkalmasságot a résztvevők a honlapon olvasható
„követelménylista” alapján ellenőrizhetik). A többnapos
próbák esetében gyakran az alapító-névadó áll az expedíció élén, aki az óvatosabb kalandorokra is gondolt:
ők utazási felkészítő kurzusokon kapnak ízelítőt Grylls
világából, ám „diploma” természetesen nekik is jár.
Részletek itt: survivethecamp.hu/tulelo-akademia

S&L.: Úristen! Nyakig benne vagyok… Hányszor
érezte igazán őszintén, hogy az adott pillanatban szeretne inkább máshol lenni?
B. G.: Őszintén? Túl sokszor! – és csak ebben vagyok
biztos. De talán ismeri a mondást: ami nem öl meg,
erősebbé tesz.
S&L.: Van kedvenc terepe, vagy mindegy, hogy a
hóhatár környékéről, sivatagból vagy esőerdőből kell
utat találnia a civilizációba?
B. G.: Ebből a szempontból a hegyek a „gyengéim”,
aminek felettébb racionális magyarázata van: ez az
a terep, ahol a legotthonosabban mozgok, amit a legjobban ismerek.
S&L.: Ehhez képest a Temzén, egy bárkában lakik,
vagy egy Észak-Wales partjainál fekvő szigeten húzza
meg magát a családjával. Rejtőzködő életmódról árulkodó „zugok”.
B. G.: Kevés olyan helyet ismerek, ahol – ismert
emberként – úgy lehetsz a közösség tagja, hogy
a privát szférád sem sérül. Ezek ilyen helyek.
Ráadásul mindhárom fiam imádja Észak-Wales vadságát, az ottani életstílust. Jól érzik magukat a
gyerekbőrükben.
S&L.: Nagy vonalakban hogy néz ki Bear Grylls egy
átlagos napja, amikor nem forgat?
B. G.: Minden nap edzek. Kifejlesztettem egy módszert, egy harmincperces kőkemény tréninget. Saját
testsúllyal vagy kettlebellel dolgozom. A nap maradéka családi teendőkkel és munkával telik, készülök
a következő filmezésre vagy expedícióra, attól függ,
mi van éppen terítéken.
S&L.: És ha ki akar kapcsolni, merre veszi az irányt?
B. G.: A pingpongasztal vagy a zongora felé.
S&L.: Shotokan karatéban az említetteknél erősebb:
fekete öves, kétdanos mester. Tegyük fel, hogy én is
hasonló képzettséggel bírok. Mi tanácsol, mit tegyek,
ha elhagyatott, sötét utcán két tagbaszakadt
figura belém köt?
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Találkozzon Bear Gryllsszel!
A MOL-kutakon meghirdetett matricagyűjtő akcióban a tankolások után összegyűjtött pontokkal Fiskars kerti szerszámokat és Gerber Bear Grylls túlélőeszközöket vásárolhat, akár
50%-os kedvezménnyel.
Ha pedig úgy érzi, Bear Grylls kihívásaival is megbirkózna,
regisztrálja legalább egy, az akcióban vásárolt Fiskars vagy
Gerber BG termék nyugtájának számát, és készüljön, mert
lehet, hogy Ön lesz az a szerencsés, aki részt vehet
az 5 napos Bear Grylls Túlélő Akadémián!
Tankoljon és regisztráljon 2014. március 2-ig!

B. G.: Fusson! Nincs az a harc, ami megérné annak
a kockázatát, hogy belehalunk. Persze, ha úgy látja,
nincs más opció, üssön. De akkor elsőként, keményen – és ne engedje ki a kezéből a kezdeményezést.
Az izraeli különleges egységnél fejlesztették ki a kravmagát. Ez egy speciális önvédelmi harcművészet. Ha
már az imént a „függőségeimről” kérdezett, kár lett
volna kihagyni. Szóval ha nem forgatok, nem expedícióra készülök, nem családfői feladataimat látom
el, nem pingpongozok vagy zongorázok, akkor lehet,
hogy éppen krav-magázok.
Lipcsei Árpád

MOL-hírek

Februári ifjak
Sportban és kultúrában
is élen a magyar tehetségek

Élesedik a küzdelem
Teljes gőzzel dübörög a MOL Liga
A rájátszáshoz közeledvén egyre szorosabb meccseket játszanak a csapatok a MOL Ligában. Egyelőre beigazolódni látszik a papírforma a tavalyi végeredménnyel: a szeptemberben
indult bajnokság tabelláját, ahogyan az előző szezonban, jelenleg is a dunaújvárosi Dab.Docler vezeti, szorosan a nyomában a
Miskolci Jegesmedvékkel. Stephan Lundh, a Dab.Docler vezető
edzője azonban a jó helyezés ellenére sem engedi a lazsálást:

„A csapattól minden mérkőzésen ugyanazt várom: agresszív,
kemény, hatékony, fegyelmezett és főként egyszerű játékot!
Meggyőződésem, hogy amíg ehhez tartjuk magunkat, addig mindenkit le tudunk győzni!” – nyilatkozta az év elején. A Liga alapszakasza a hónap végén, február 25-én ér véget. Az összesen
48 meccsből álló sorozatból az első négy csapat jut tovább a
dobogós helyezésekről döntő rájátszásba.

Ománi hullámokon
Vadnai Benjamin vitorlás-vb-t nyert
A vitorlázó Vadnai Benjamin az év elején Ománban ifjúsági világbajnoki címet
szerzett a Laser Radial hajóosztályban. A MOL Tehetségtámogató Program által
segített 18 éves sportoló 22 ország 51 versenyzője közül bizonyult a legjobbnak.
Benjamin 2012-ben, Buenos Airesben a Laser 4.7 hajóosztályban is vb-győztes lett, így már kétszeres ifjúsági világbajnok. Öccse, Vadnai Jonatán az ötödik
helyen végzett Ománban, a 17 éven aluliak között pedig bronzérmes lett.
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Game, szett, meccs

Babos Tímea Sydneyben is tarolt

Babos Tímea a cseh Lucie Safarovával
párban legyőzte a világelső Sara Errani,
Roberta Vinci olasz duót a sydneyi
tenisztorna 710 ezer dollár összdíjazású női versenyének döntőjében.
A MOL támogatását élvező Babos
Tímea pályafutása nyolcadik páros fináléját játszotta és hetedik tornagyőzelmét aratta. Babosék a döntőig remekeltek Safarovával Sydneyben, ám
azt már a találkozó előtt tudni
lehetett, hogy a világelső olasz
kettős ellen borzasztóan nehéz
dolguk lesz. Erraniék erősen
kezdtek, a magyar–cseh kettős
az első szett elején elvesztette

adogatását, ám 3–3-nál beérték az olaszokat. A felek 5–5-ig fej fej mellett
haladtak egymással, ekkor azonban
Babosék brékelni tudták a világelső
párost, majd magabiztosan hozták adogatójátékukat, így 7–5-tel megnyerték
a 48 percen át tartó első szettet.
A fiatal teniszező eddigi legnagyobb
bravúrját érte el Sydneyben, hiszen

Timi pályafutása
eddigi legnagyobb
bravúrját érte el
Sydneyben.

Sokba kerül egy aranyérem
Lezárult a Tehetségnapló
Drága és időigényes dolog a kiemelkedő képesség kibontakoztatása – derült ki a MOL Új Európa
Alapítványa által indított Tehetségnapló kampányból. A felmérés keretében öt – tehetséges fiatal sportolókat vagy művészeket nevelő – család
két hónapon át naplózta minden költését, köztük
Bányai Zsombor (képünkön) korosztályos Európabajnok párbajtőröző családja. Az eredmények szerint a családok havonta átlagosan közel 200 ezer
forintot fordítanak a gyerekek speciális kiadásaira. Ez azt jelenti, hogy a tehetséggondozás, a
rezsi és az élelmiszer mellett másra már gyakorlatilag nem is jut, így rendkívül fontosak számukra
az olyan támogatási lehetőségek, mint a MOL
Tehetségtámogató Program.

a világranglistán jelenleg a legmagasabban jegyzett magyar
teniszező ilyen rangos tornán
még nem győzedelmeskedett.
Timi pályafutása nyolcadik páros
döntőjét játszotta, győzelmi statisztikája pedig igen pazar, hiszen
hetedik tornagyőzelmének örülhetett (egyesben 2012-ben
Monterrey-ben nyert WTA-tornát).

Friss arcok a tudományban
Lezajlott a MOL Junior Freshhh döntője
December 12-én, Százhalombattán
a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium
„415” nevű csapata nyerte a MOL
középiskolásoknak meghirdetett Junior Freshhh
természettudományos
versenyét a MOL Dunai
Finomítójában megtartott
döntőn. A versenyen
498 háromfős csapat,
összesen közel 1500 diák
indult Magyarországról,
Romániából, Szerbiából,
Szlovákiából és Ukrajnából.
A MOL számára olajipari, energetikai
vállalatként nagyon fontos a természettudományos tantárgyak népszerűsítése
a fiatalok körében. Ebből az okból indította
el 2010-ben a középiskolásoknak szóló
Junior Freshhh vetélkedőt, amelynek célja,
hogy a tehetséges diákok érdeklődését e
tudományágak felé fordítsa – már egyetemi

éveik előtt. Már negyedik éve igen nagy érdeklődés övezi
a versenyt, amelyen évről évre több ezer diák mérkőzik
meg az értékes tapasztalatokért és nyereményekért.

A jövő
szakemberei

Páratlan felkészültség
Az idei döntőn kecskeméti,
debreceni, váci, nagyváradi
és egy budapesti
csapat mérte össze tudását. A feladatokat a MOL
vezetőiből és egyetemi
professzorokból álló zsűri
szerint végül a budapesti
csapat oldotta meg a
legjobban. „MOL-vezetőként
nagyszerű érzés látni, hogy
évről évre több ezer
tehetséges diákot vonz egy
ilyen komplex természettudományos verseny. Az idén
döntőbe jutott csapatoknak
pedig külön gratulálok, mert
fiatal koruk ellenére rendkívüli tájékozottságról,
tudásról és csapatmunkáról
tettek tanúbizonyságot”
– mondta Fekete László,
a MOL Magyarország
humánerőforrás-igazgatója.
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példakép

Varázslat
a jégen
Tóth Ivett műkorcsolyázó

Mindössze ötéves volt,
amikor beleszeretett
a jégpályába, s azóta is
ugyanazzal az edzővel,
Simon Istvánnal készül nap
mint nap, hogy négy év
múlva olimpikon lehessen.

Fiatal kora ellenére a kislány megkezdte az edzéseket, melyekből eleinte heti egy-két kötelező volt csupán. Ám ahogy fejlődött, a heti penzum is tovább nőtt,
s kiegészült olyan területekkel is, mint a balett és a
szárazföldi edzés. Ezekkel együtt Ivett ma már heti
tizenöt alkalommal gyakorol, egyedül a szombat a
pihenőnap számára.

Cél: 2018, Dél-Korea
A korcsolya érdekében az iskolai elfoglaltságait is másképp kellett alakítani, mint egy átlagos gyereknek: alsó
tagozatos kora óta magántanulóként végzi az osztályokat. „Nem szakadtam ki teljesen az iskolából, megoldottuk, hogy bejárhassak az órák többségére, így meg
tudom írni a dolgozatokat, és nem kell vizsgáznom év
végén. Vannak barátnőim is az osztályban, akik sokat
segítenek, például mindig beszámolnak, mi volt a többi
órán. Szerencsére jóban vagyok az osztálytársaimmal,
büszkék a sikereimre, és nem piszkálnak a sok hiányzás miatt.” – mondja a 15 éves lány.
Ivett az évek során egyre gyűjtötte a hazai és nemzetközi versenyek szép helyezéseit, az igazi áttörést azonban a tavalyi év hozta meg számára: junior kategóriában megnyerte a Műkorcsolya Országos Bajnokságot,
a 2014-es bajnokságon pedig már a felnőttek között is
felállhatott a dobogó legfelső fokára. Ambíciói azonban
nem állnak meg országhatáron belül: 2013-ban szerepelt a korosztályos világbajnokságon, jelenleg
a márciusban, Szófiában megrendezendő junior világbajnokságra készül, legnagyobb álma pedig kijutni
a 2018-as, dél-koreai téli olimpiára. Mikor példaképekről kérdezzük, a következő válasz érkezik: „Nagyon
nagy sportembernek tartom Sebestyén Júliát, egyszer
én is szeretnék olyan karriert elérni, mint az övé – versenyzőként és edzőként is.”

Naplózzuk a tehetséget!
Ivett tehetsége persze nem maradt csodálók nélkül, és szerencsére a támogatók is megjelentek szép

20

| STÍLUS&LENDÜLET | 2014. február

NÉVJEGY
Tóth Ivett (15)
Ivett édesapja bátorítására lépett először a jégre,
s röviddel ezután jelenlegi
edzőjével, Simon Istvánnal
folytatta a tanulást. 2013-ban már a korosztályos nemzetközi versenyeken, a junior-világbajnokságon és a
Grand Prix-ken is szerepelt, majd 2014-ben megnyerte
a felnőtt Magyar Bajnokságot, és bemutatkozhatott
a budapesti műkorcsolya-Európa-bajnokság gáláján.
Felkészülését és versenyzését a MOL Tehetségtámogató
Program is segíti.

lassan. Szükség is volt rájuk, hiszen a versenysport
költségei hatalmasak még az „egyszerű” hétköznapokon is. Épp ezért csatlakozott tavaly a Tóth család
a MOL Új Európa Alapítvány Tehetségnapló elnevezésű kampányához, hogy felhívják a figyelmet, a tehetség
Ivett ambíciói nem állnak
mellett mekkora anyagi erőmeg országhatáron belül:
feszítésre is szükség van egy
legnagyobb álma kijutni
sikeres karrier érdekében.
a 2018-as, dél-koreai téli
A külföldi edzőtáborok díját
olimpiára.
a MOL Tehetségtámogató
Program állta, míg az egyéb
költségek – mint a jégdíj, az
edző díja vagy a fogyóeszköznek számító versenykorcsolya – kifizetésében a Magyar Országos Korcsolya
Szövetség, és Ivett kiváló nemzetközi eredményei
miatt az ISU (International Skating Union) is a segítségükre van, akik nélkül az ifjú sportoló nemzetközi szereplése nem valósulhatna meg.

sport

Jégbe zárt
orosz álom

Február 7. és 23. között az oroszországi Szocsiban rendezik
a XXII. Téli Olimpiai Játékokat. Festői környezet, első osztályú
rendezvényhelyszínek, a legjobb sportolók és világsztárok egész
sora – ezt kínálja a megújult orosz üdülőváros.

Sztálin legkedvesebb üdülőhelye (dácsája még ma
is megtekinthető) a maga 148 kilométerével a világ
második leghosszabb városa Honolulu után. Bár
gyógyvizei, szanatóriumai, csodás elhelyezkedése –
a tengerpart mögött pazar hegygerincek, alig 50 kilométerre a Nyugat-Kaukázus a Világörökség részét
képező élővilága – és szubtrópusi klímája miatt ma
is népszerű. Régi fénye már igencsak megkopott,
amikor Vlagyimir Putyin úgy döntött, ideje kicsit felrázni. Megszerezte hát a téli olimpia rendezési jogát,
s elérte, hogy 2014-től itt dübörögjön a Forma–1-es
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Orosz Nagydíj. Mindehhez persze elképesztő beruházásokra volt szükség: csak a Gazprom 375 millió dollárral járult hozzá a síterepek bővítéséhez, még úgy
is, hogy az orosz tervezők kifejezetten költséghatékonyan oldották meg a feladatot. A megnyitónak helyet
adó Szocsi Központi Stadiont az olimpia után futballarénává alakítják, amely így a 2018-as világbajnokság egyik helyszíne lesz, a Bolsoj Jégpalota multifunkciós rendezvényközpontként üzemel majd tovább, a
kisebb helyszínek egy részét pedig csak ideiglenesen
helyezték Szocsiba: később szétszerelik, és végleges

sport

helyükre, más városokba szállítják őket. Az olimpia
két „szinten” zajlik majd: a síversenyek a hegyekben,
a jeges versenyszámok 48 kilométerrel lejjebb, a tengerparti létesítményekben. Az Imeretin-völgyben álló
olimpiai park 75 000 főt képes befogadni – kár, hogy
ezért komplett városrészeket kellett ledózerolni…

Az államfő álma
A szocsi téli olimpia leglelkesebb éljenzője, Vlagyimir
Putyin, hatalmának szemléltetőeszközeként tekint
a játékokra. Személyesen vette át az olimpiai lángot a Vörös téren, január elején pedig – alig néhány
nappal a volgográdi robbantások után – karon fogta
Dmitrij Medvegyev miniszterelnököt, hogy síeljenek
egy jót a Laura biatlon- és síközpontban. Nyilván azt
demonstrálandó, hogy Szocsiban semmi vész. Ehhez
képest a Facebookon külön oldal alakult
annak felsorolására, mi mindenért kell bojkottálni a játékokat. Első helyen természetesen a sokat vitatott orosz melegellenes és
emberi jogokat sárba tipró törvények állnak
– Joachim Gauck német államfő és Francois
Hollande francia elnök is sejthetően ezek
miatt bojkottál –, de az állat- és környezetvédők is hevesen ellenzik az orosz olimpiát.

Szocsi számokban
– Idén 15 sportág 98 versenyszámában hirdetnek majd győztest.
– A Fist Olimpiai Csarnok 800 millió dollárért épült – épp kétszer
annyiért, mint amennyit eredetileg szántak a csupa üveg épületre.
– 50 milliárd dollár az idei játékok teljes költségvetése, mellyel kiérdemli a „minden idők legdrágább téli olimpiája” címet.

A kabalafigura-botrány
A szocsi olimpia kabalafigurái is kész botrányhősök. A szervezők által 2010-ben hirdetett pályázatra közel 24 000 pályamű
érkezett. A legígéretesebbek közül egy élő tévéműsorban,
SMS-szavazással
választották ki a győzA síversenyek
tes figurákat: egy snowboardos hópárducot,
a hegyekben, a jeges
egy korcsolyás nyuversenyszámok 48 km-rel
szit és egy megnyerően
délebbre, a tengerparti
mosolygó jegesmedstadionokban zajlanak.
vét. Mire minden idők
egyik legcukibb kabalája, az 1980-as olimpia Misa macijának tervezője, Viktor Csizsikov mindjárt plágiumot is kiáltott, amikor
meglátta figurája idei utódját – Szergej Mironov politikus pedig
a kormánypárt jelképének parafrázisát látta a szegény medvében. Pedig Putyin nem is rá voksolt: sokan ugyanakkor épp azt
nehezményezték, hogy az őáltala preferált hópárduc kapta a
legtöbb szavazatot. Véletlenül, nyilván.
2014. február | STÍLUS&LENDÜLET |
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A Rosa Kuthor alpesi
síközpont egyike azon
helyszíneknek, melyek
a Krasnaya Polyana
térségen belül vendégül látják a téli olimpia
versenyszámait

A jegyárak
Az olimpiák egyik fő attrakciója a megnyitó – erre akár már
6000 rubeltől (körülbelül 40 000 forint) kaphatunk
jegyet. Ha azonban luxusra vágyunk, mélyen a zsebünkbe
kell nyúlnunk: a legjobb jegyek közel 330 000 forintnyi
rubelbe kerülnek! A záróünnepély kicsivel olcsóbb: 4500
rubeltől indulnak az árak, és átszámolva 250 000 forint
alatt maradnak. A különféle versenyszámokra már akár
500-1500 rubelért (3300 - 10 000 forint) is bejuthatunk, a legdrágábbak a műkorcsolyajegyek, melyekért
akár 15 000 rubelt is elkérnek. S hogy (a sporton kívül)
mit kapunk a pénzünkért? A záróshow Oroszország legjobb
zenészeit és táncosait vonultatja fel a kozák népzenétől a
hangversenytermek sztárjaiig.

Őrzik a lángot
Az olimpiák történetének leghosszabb útját
teszi meg a láng, mire 2014. február 7-én
Szocsiba érkezik: a 65 000 kilométeres
távon 14 000 fáklyavivő fut vele, megjárja az
Északi-sarkot, a Bajkál-tó mélyét és a világűrt is. Az alumíniumötvözetből készült, alig
kétkilós fáklya a Tűzmadár sziluettjét idézi.
Ergonomikus, és több változatban is legyártották, hogy a nagy út valamennyi szélsőséges
időjárási körülményét legyőzhesse.

Tengerparti helyszínek
1.

Adler
– Gyorskorcsolyázó
Központ

4.

2.

Ice Cube
– Curling Aréna

5.

3.

Bolshoy
– Nagy Jégaréna

6.

1.

Shayba
– Kis Jégaréna

2.
6.

Fisht
– Központi Stadion
Nyitó- és záróünnepség

5.

3.

4.

Iceberg
– Jégpalota
Sochi
Hegyi versenypályák

Hegyi pályák
Adler – Alpesi Pálya

Repülőtér
Adler

Laura – Biatlon és Sífutó Centrum
Tengerparti helyszínek – olimpiai park

Rosa Khutor – Extrém Park
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Sanki – Nemzeti
Lesikló Központ

RusSki Gorki
– Nemzeti
Síugró
Központ

sport

Tippek a kiutazóknak:
Ò

Ha Moszkván át utazunk Szocsiba, olyan csatlakozást válasszunk, ami ugyanarról a reptérről indul, ahová érkezünk – egyik reptérről a másikra átérni ugyanis
néha lehetetlen küldetés. A szocsi reptérről Szocsi 15 perc, Adler városrész
30 perc az Aeroexpressz vonattal.
Ha belépőnket elintéztük, hátravan még az orosz vízum (a turistavízum nem sürã gős esetben 35 euró, biztosítás szükséges hozzá) és a fényképes szurkolói igazolvány – enélkül ugyanis nem juthatunk be az olimpiai parkba. Ez a hivatalos honlapon igényelhető, és Szocsi különböző pontjain lehet átvenni igazolvány felmutatásával. Vízumot
az Andrássy út 104. alatt található orosz konzulátuson igényelhetünk. Útlevelünknek legalább 2014 augusztusáig érvényesnek kell lennie.
Szállást Szocsi Adler nevű részébe foglaljunk, ehhez esik közel mindkét
P versenyhelyszín.
Közlekedéshez (a késéseket elkerülendő) használjuk a HÉV-et!
Ó A hegyvidéki helyszínen a HÉV Esztoszadok megállójában kell leszállni a műugró
programokhoz, Krasznaja Poljana végállomáson pedig a többi versenyszámhoz.
A bajba jutott magyar állampolgároknak kétoldalú megállapodás alapján
Csehország konzuli szolgálata (354000 Sochi, Pervomajszkaja utca 19.; tel.:
+7 916 640 20 36; e-mail: ko.moskva@embassy.mzv.cz) nyújt segítséget. Az olimpia hivatalos helyszínein csak az olimpiai szponzor által kibocsátott bankkártyákat fogadják el.

Hajr á, m a g y a ro k !

Torinóban 19, Vancouverben 16 tagú magyar
küldöttségnek szoríthattunk. Idén – lapzártánk
idején – 17 sportoló kijutása biztos, így Szocsiban
is lesz bőven kiért izgulni. Magyarország színeit
az alábbi kiválóságok képviselik:

Északi sízés
Induló: Szabó Milán
Fenti kategória a síugrást, a sífutást és az északi összetettet (sífutásból és síugrásból áll) foglalja magában. A világbajnoki 19., Európakupa 6. helyezett Milán Szocsiban sprintszámban és 15 kilométeren
látja biztosnak az indulását, célja a legjobb 60 közé jutás.
Alpesi sí
Indulók: Berecz Anna, Miklós Edit, Farkas Norbert
A versenyzőknek nemenként 5-5 versenyszámban kell helytállniuk, a programban lesiklás, műlesiklás, óriás-műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás és szuperkombináció szerepel.
Biatlon
Induló: Szőcs Emőke
Lapzártánkkor még nem eldöntött, ki képviseli hazánkat. Emőke
biztos induló, ám kérdéses, hogy biatlonban kap-e kvótát. Ha
nem, akkor sífutásban áll rajthoz, ha igen, úgy Papp Ildikóért vagy
Simon Ágnesért szoríthatunk. Férfiaknál Gombos Károly szintén
esélyes, ám kijutása a visszaadott kvóták számától függ.
Gyorskorcsolya
Indulók: Lykovcán Tóth Ágota, Nagy Konrád
Nők és férfiak 500, 1000, 1500 és 5000 méteren, csapatversenyekben, ezenfelül a nők 3000, a férfiak 10 000 méteren is összecsapnak. Nagy Konrád indulása 1500 méteren biztos, Ágota két
távon is teljesítette a szintet, 500-on pedig negyedik tartalékként
számítanak rá.

Hódeszka
Lapzártánk idején Gyarmati Anna kijutása
még kérdéses, csak az amerikaiak kvótavisszaadásával
érhet oda Szocsiba.
Rövidpályás gyorskorcsolya
Indulók: Heidum Bernadett, Darázs Rózsa, Keszler
Andrea, Lajtos Szandra, Kónya Zsófia, Tóth Patrícia, Knoch
Viktor, Liu Shaolin Sándor, Béres Bence, Burján Csaba
500, 1000 és 1500 méteren állnak rajthoz a sportolók, továbbá
a nők 3000, a férfiak 5000 méteren is versengenek. Hazánk esélyeiről: a női váltók mellett 500 és 1000 méteren egy-egy, 1500on két hely a hölgyeké, míg a férfiaknál 500 méteren két, 1000 és
1500-on három versenyző állhat rajthoz. Ahogy korábban, idén is
ebben a sportágban számítunk a legnagyobb sikerekre.
Szánkó
Pulai Imre olimpiai és világbajnok kenus megszerezte
a szükséges öt világkupapontot, kijutása a visszaadott
kvótáktól függ.
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25

gasztronómia

Orosz gasztrofarsang
Faljuk fel a telet!

A nagy hagyományú orosz farsang részben arról
is szól, hogy annyit együnk, amennyi belénk
fér: ha a kutya megcsóválja a farkát, ha a varjú
károg – enni kell. Íme, néhány fogás, ha idén
orosz módra ünnepelnénk a tél végét.
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Valamennyi kép illusztráció.

gasztronómia

Borscs
„A” leves

Így készül:
1) A húst és a csontot egészben feltesszük főni, fűsze-

rezzük a borsokkal, a babérral, majd félpuhára főzzük.
2) A céklát felcsíkozzuk, s lábasban olvasztott zsírra
dobjuk a felaprított paradicsommal, ecettel, cukorral
és egy merőkanálnyi húslével. Fedő alatt félig megpároljuk. 3) A húst kivesszük a léből, majd negyed órára
a helyére tesszük a felkockázott krumplit és káposztát.
4) Egy újabb lábasban vajat olvasztunk, hagymát és
répát pirítunk, majd 10 perc után a céklás keverékkel
együtt a levesbe tesszük. 5) A fokhagymát és a petrezselymet apróra vágjuk, a kiszedett húst feldaraboljuk,
majd visszatesszük a fazékba. Megsózzuk és nagyon
lassan, 2 óra alatt készre főzzük. 6) Végül citromlével savanyítjuk. Az eredeti recept 4 órás főzést, 12 órás
hűtést és fogyasztás előtti újramelegítést ír. Tejföllel,
friss kenyérrel tálaljuk.

Tipp:
Ha nem teszünk a tésztába cukrot, borssal és
kaporral fűszerezve is
kipróbálhatjuk.

Hozzávalók: 2 l hideg víz, 30 dkg
marhahús, 10 dkg csont (marha
vagy sertés), 30 dkg cékla, 30 dkg
fehér káposzta, 2 db sárgarépa,
1 db fehérrépa, 2 nagy burgonya,
1 fej vöröshagyma, 2 db paradicsom, 3 dkg vaj, 3 dkg zsír,
1 kiskanál egész bors, 4 szem
szegfűbors, 3 babérlevél, 1 gerezd
fokhagyma, 1 evőkanál ecet,
1 evőkanál cukor, 2 teáskanál só,
tejföl, petrezselyem, citromlé.
Tipp:
A cékla elkészítéséhez húzzunk gumikesztyűt, de ha mégis
befogná a kezünket, citromsavval le tudjuk dörzsölni róla.

Blini

Tejföllel és fekete kaviárral
Így készül:
1) A lisztet átszitáljuk a sütőporral. 2) A joghurtot a tojással

jól elkeverjük, majd hozzáadjuk a lisztet, a sót és a cukrot.
A masszát hűtőbe tesszük és egy órát állni hagyjuk.
3) Olajjal megkent palacsintasütőben kisebb merőkanálnyi adagokból egyszerre többet is kisüthetünk a tésztából.
Vigyázzunk, mert cukortartalma miatt könnyen odaéghet!
4) Tálaláskor kanalazzuk rá a tejfölt és a kaviárt!
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 teáskanál sütőpor, 2 tojás,
3 dl joghurt, só, 2 evőkanál cukor, fekete kaviár, 1 pohár
tejföl, olaj a sütéséhez.

Hozzávalók: 6 dkg mazsola, kandírozott narancs- és citromhéj, 10 dkg kandírozott gyömbér és ananász, 75 dkg túró, 1,5 dl tejföl, 2 evőkanál citromlé, 2 teáskanál reszelt citromhéj, 2 teáskanál reszelt
narancshéj, 6 dkg szeletelt pirított mandula, 2 tojás sárgája, 12 dkg kristálycukor, 10 dkg puha vaj,
2 evőkanál fehér vagy vörös rum, egész dió, menta.

Paska

„Sapkás” túródesszert

Így készül:
1) A túrót szitába tesszük, és egy éjszakán át hagyjuk lecsepegni. 2) A kan-

dírozott héjakat, az ananászt, a gyömbért és a mazsolát tálba szórjuk, meglocsoljuk rummal, és 2 órát állni hagyjuk. 3) Egy muszlinkendőt forró vízbe
áztatunk, és kicsavarás után kibélelünk vele egy 2 literes pudingformát. 4)
A vajat a cukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a tojássárgákat, a mandulát,
a reszelt héjakat és a citromlét. Jól elkeverjük, és összeforgatjuk a túróval, a
tejföllel és a rumos gyümölcsökkel. 5) A pudingos tálba nyomjuk, majd letakarjuk a tetejét egy tányérral. Egy éjszakára hűtőbe tesszük. 6) Másnap szép
tálba borítjuk, és dióval, mentával díszítjük.

Tipp:
Túró helyett használhatunk alacsony zsírtartalmú ricottát. Ez
szárazabb és szemcsésebb, ideális a
diétázók számára.
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gasztronómia

Tipp:
Az alma fajtája befolyásolja a sütemény ízét,
így olyan almát vásároljunk hozzá, amit önmagában is szeretünk –
a savanykás, ropogós
Golden alma tökéletesen megfelel.

Hozzávalók: 8 db alma, 2 és fél bögre
nyírfacukor, 4 közepes tojás, 1 teáskanál
fahéj, 1 citrom reszelt héja, fél-fél bögre
finomliszt és zabliszt.

Sharlotka
Az almatorta

Így készül:
1) A sütőt előmelegítjük 180 °C-ra, közben egy
közepes tortaformát kibélelünk sütőpapírral.
2) Az almákat meghámozzuk, apró kockákra vágjuk, s a forma aljára borítjuk . 3) A tojást a cukor-

ral és a fahéjjal habosra verjük, beleforgatjuk a
citromhéjat, a liszteket, majd jól elkeverjük, és az
almára öntjük. 4) Majdnem egy óráig sütjük, ha
pirulna a tészta, takarjuk le. 5) Hagyjuk kihűlni a
formában, és csak utána szeleteljük fel. A tetejére
porcukrot szórhatunk.

BORAJÁNLÓ
Heimann
Kékfrankos
2011 Szekszárd
Üde, tiszta kékfrankos. 2011ben is jó ivású, a fajta fűszeres jegyeivel, gyümölcsösségével, halványan érezhető fás
lecsengéssel. Szépen nyíló cseresznye-meggy illat, közepes
test, gyümölcsök, jó arányok
jellemzik. Könnyen érthető és
nagyon szerethető kékfrankos.
Fakádban, illetve acéltartályban, hőmérséklet-kontroll mellett erjedt, majd 50 hl-es fakádakban és nagyhordókban,
közel 1 évig érleltük. Palackba
2012 őszén került.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2-3 dl
langyos víz, 1 teáskanál szárított élesztő, 1 nagy teáskanál
só, 1 evőkanál méz, 2 dkg puha
vaj, 15 dkg cukor, 2 liter víz.

Bubliki

Az orosz karika
Így készül:
1) A lisztet egy nagy tálban elkever-

jük a sóval, majd belemorzsoljuk a
vajat. 2) A langyos vízbe mézet és
élesztőt öntünk, kicsit várunk, majd
a száraz hozzávalókhoz adjuk. Így
tömör tésztát kapunk, amit nagyon
kevés vízzel még lágyíthatunk.
3) Egy órát kelesztjük, majd lisztezett deszkán felezgetéssel egyformára daraboljuk. Rudakat sodrunk,
amelyeknek a végeit összedolgozzuk – így karikaformát kapunk.
4) Letakarva ismét fél órát
kelesztjük, közben a sütőt előmelegítjük 180 °C-ra. 5) A cukrot egy
lábasban karamellizáljuk, majd
óvatosan felöntjük vízzel, s kevergetjük, míg a karamell fel nem
olvad teljesen. Ha felforrt, egyesével előfőzzük benne a karikákat,
amiket aztán sütőpapírral bélelt
tepsiben felsorakoztatunk
és 20 perc alatt készre sütünk.

Tipp:
A karamelles víz szép aranybarnává varázsolja a sütiket,
amiket aztán sütés előtt bármilyen maggal, de cukorral is
megszórhatunk.

kultúra

Télűzők

Februári
programözön

Járjuk sorra az alábbi
lehetőségeket,
s mire a végükre érünk,
ki is tavaszodik.

koncert

Ennio Morricone

2014 február 15.; Papp László Budapest Sportaréna

Ennio Morricone nevét mind a zene-, mind a filmrajongók jól
ismerik, és biztos, hogy stílustól függetlenül mindenki szeret tőle legalább egy-két örökzöld darabot, mint például az
Egy maréknyi dollárért, A Jó, a Rossz és a Csúf, a Volt egyszer egy Vadnyugat, A profi, a Volt egyszer egy Amerika, vagy
a Polip. Az pedig nem is kérdéses, hogy több mint félezer
alkotása közül bőven van mit összeválogatni február 15-re a
Sportarénába, ahol Morricone zsenialitásának és a Modern
Art Orchestra tagjainak hála egy hatalmas koncertélmény vár
minden rajongóra. A mester számos Golden Globe, Grammy
és egyéb díjai mellett hat Oscar-díjat is kapott.

Ï

Ï

„Take the MOL Train”
Egész évben, Opus Jazz Club

Fenti címmel januárban új koncertsorozat vette kezdetét az Opus Jazz Club 2014es évadjában. A MOL-különvonat az európai jazz színe-javát hozza el rendszeresen
Budapestre, olyan produkciókkal „utasainak” poggyászában, melyek révén rácsodálkozhatunk multikulturális környezetünk, Európa színes, változatos és izgalmas jazzvilágára. Február 8-án a kortárs és „világjazzt” játszó, zenéjében spanyol, brazil és argentin
befolyással élő Giulia Valle Group várja a jazzre éhes műkedvelőket.

színház

Fényevők

Bemutató: február 15.; Katona József Színház, Budapest

A darab hőseit a művészet, a tudomány ügyei kötik le, a világ jobbításáról vitáznak, az egész emberiséget akarják boldogítani – közben
kusza szerelmi viszonyaikban vergődve éppenséggel nem sok jót tesznek a közvetlen közelükben élőkkel. Bizarr helyzetek, félreértések
sora vezet a józanodásig. A főbb szerepekben Ónodi Eszter, Kocsis
Gergely és Nagy Ervin látható.
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mozi
Ï

Amerikai botrány
Bemutató: 2014. január 23.

Irving (Christian Bale) a hazugság mestere. Annyira, hogy olyasmi sikerült
neki, ami sok, nála komolyabb embernek sem: beírta magát az USA történetébe. Bűn- és élettársával (Amy Adams) egy ideje kénytelen egy FBIügynöknek (Bradley Cooper) dolgozni, aki ráveszi őket, hogy épüljenek be a
maffia felső köreibe. Olyan magasan azonban bármilyen hiba végzetes lehet.

CD
Miley Cyrus:
Bangerz

9

SONY

Az albumon Miley Cyrus olyan neves
producerekkel és dalszerzőkkel dolgozott együtt, mint Mike Will, Pharrell,
Future, Dr. Luke és will.i.am. Miley
Cyrus világszerte ismert tehetség,
sikerei rekordokat döntögetnek a
film, a televízió és a zene világában. Többszörös platinalemezes
művész, aki több mint 12 millió
albumot adott el csak az Egyesült
Államokban.

Tom Tom Records

A Compact Disco legújabb albuma remekül
összerakott lemez, elég meghallgatni a „We Will
Not Go Down”-t vagy a legújabb pörgős dalt, a
„The Storm”-ot. A trió a szívét-lelkét beletette az
albumba, amely egyértelműen jelzi, hogy új szelek
fújnak az együttes körül. Az album zenei producere Szakos Krisztián volt, aki zenészként is részt
vett a hangzás kialakításában.

könyv

Declan Burke:
Karcos fekete nyolcas

¿

Gabo Kiadó

A kutatási tanácsadóként dolgozó Harry
Rigby szeret hátradőlni a székén, rágyújtani egy cigire, és a pohár fenekére
nézni. Amikor azonban megbízást kap,
hogy derítsen fényt egy simlis kikiáltó
feleségének hűtlenségére, ráadásul egy
közismert politikus nejét holtan találják,
Rigby egyre sűrűbb hálóba gabalyodik.

Compact Disco: The Storm

¿

Guinness World Records 2014
Gabo Kiadó

A sorozat, mely mindig lenyűgöző történeteket és képeket tartalmaz, idén sem
okoz majd csalódást: elképesztő gyűjteménye a könyv a 2013-as év legjeinek.
Sőt több új rovattal is találkozhatunk a
2014-es kiadásban: megismerkedhetünk a legmérgesebb állatokkal és a
világ legnagyobb sétáló robotjával.
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farsang
Á

Busójárás

2014. február 27. – március 4.; Mohács

Idén ismét együtt űzhetjük el a hagyományőrző busókkal a telet és a hideget az
ország egyik legnagyobb télvégi fesztiválján, a mohácsi busójáráson. Hihetetlenül látványos farsangi felvonulás, hagyományőrző kézműves foglalkozások, busómaszkkészítés, busólakodalmas menet, nemzetközi dudástalálkozó, hagyományos finomságok minden mennyiségben. Ezt a fesztivált mindenkinek legalább egyszer látnia kell!

dvd

KAPHATÓK

a MOL-töltőállomásokon!

Született gengszterek

Csapda
John Matthews fiát egy olyan csomaggal a kezében kapták el, amit egy barátjától vett át, és amiben tudtán kívül kábítószer volt. Amikor a fiú elutasítja az államügyész ajánlatát, hogy enyhítésért
cserébe mártson be valakit, John úgy dönt, hogy
beépül a könyörtelen Malik drogkartelljébe, azért,
hogy a fiát tisztázza.

Á

Val (Al Pacino) 28 évet töltött börtönben, de
nem adta fel bűntársait. Legjobb barátja,
Doc (Christopher Walken) várja szabadulásakor. Val teljes erővel veti magát az élet
élvezetébe, miközben érzi, hogy ideje fogytán van: egyik régi barátját ugyanis azzal
bízták meg, hogy a szabadulása utáni
napon végezzen vele.

horoszkóp

Megoldások
hónapja

Elijah
Wood
1981. 01. 28.

A február sok pozitív változást
hoz, korábbi konfliktusok is
sikerrel megoldódhatnak.

Kos

Március 21. – április 20.

Az előző hónapban a munka és az anyagi sikerek kerültek
előtérbe, most a magánélete virágzik fel. A szinglik varázslatos találkozásra számíthatnak, a kapcsolatban élők pedig
még közelebb kerülhetnek a párjukhoz. Bátornak, magabiztosnak érzik magukat, és más is ilyennek látja majd önöket.

Bika

Április 21. – május 20.

A Jupiter átvonulása minden eddiginél optimistábbá teszi
majd. Nagy dolgok állnak ön előtt, azonban nem kell rohannia: a fiatalabb Bika szülöttek még mindig egy kicsit hajlamosak sürgetni az eseményeket, de az idősebbek már
sokkal inkább bölcs türelemmel várják a cselekvéshez
megfelelő időt.

Ikrek

Május 21. – június 21.

Annak ellenére, hogy ön szerint a pénz nem boldogít, ez a
hónap komoly anyagi előrelépéssel kecsegtet. Nyugodtan
költsenek önmagukra és szeretteikre, főként, ha már régóta vágyakoznak valamire, amiről eddig azt gondolták,
hogy nem engedhetik meg maguknak.

Rák

Június 22. – július 22.

Végre azt érzi, hogy egy olyan időszak érkezett el az életében, amikor learathatja korábbi erőfeszítései gyümölcseit.
Az önt körülvevő panaszkodó emberek között szinte különcnek érzi magát az elégedettségével. Ne tagadjon meg semmit magától, amivel kényeztetheti a testét és a lelkét.

Oroszlán

Július 23. – augusztus 23.

A Nap ebben a hónapban épp az ön jegyével szemközt
vonul át, ami érdekes új álláspontokkal szembesíti.
A Valentin-nap az énjének nagylelkű oldalát hozza előtérbe,
melynek áldásos hatásait szerettei és barátai
is meg fogják érezni.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Ha valami új dologba szeretne belekezdeni, ez a hónap a
lehető legjobb. Annak ellenére, hogy nem igazán kedveli
a változásokat, most úgy érzi: eljött az ideje, hogy lezárjon
minden olyasmit, ami a fejlődését gátolja.

Jennifer
Aniston
1969. 02. 11.

Vastag
Csaba
1982. 02. 11.

Rene
Russo
1954. 02. 17.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Az előző, kicsit túl eleven hetek után ön most
sokkal inkább a nyugalomra vágyik. Ne aggódjon, senki nem fog megsértődni. Sőt a párkapcsolatának kifejezetten jót tesz, ha több figyelmet szentel társának, melyre a február közepe
tökéletes lehetőséget kínál.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Ebben az időszakban sok érdekes és kihívást jelentő munka köszönt be az életébe.
Most végre sikerül egyensúlyt teremtenie élete
különböző területein, és éppen annyi energiát
fektet a magánéletébe, mint a hivatásba.

Nyilas

November 23. – december 22.

Egy új munka lehetősége szokatlan módon felvillanyozza. Társa nagyon sokat vár a Valentinnaptól, jól teszi tehát, ha különösen kedvessé
teszi számára ezt az ünnepet. A hónap utolsó
hetében nagyon jó híreket fog kapni!

Bak

December 23. – január 20.

Február első felében az üzleti dolgok kerülnek
fókuszba. Bevételei jól alakulnak, akár még
egy kis tartalékot is képezhet. Ne bosszankodjon, ha egyesek féltékenyek a sikereire. Bölcs
mondás: inkább legyen száz irigye, mint egy
sajnálója.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Ha az előző időszakban volt kisebb vitája a családjával vagy a barátaival, akkor most nagyszerű
időszak következik a problémák megbeszéléséhez. Sok mindent félreértett ön is és a környezete is, jó lenne ezt minél hamarabb tisztázni.

Halak

Február 20. – március 20.

Életében elfoglalt, mozgalmas periódus következik. Ez nemcsak a környezetének lesz szokatlan, hanem saját magának is, de örülni fog
neki. Nagyobb lesz az élményigénye, akár olyan
programokban is szívesen részt vesz, amelyeket máskor elkerült.
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rejtvény

A megfejtést 2014. február 31-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.).
Előző rejtvényünk megfejtése: „Télen tudja meg az ember, hogy lelkében a nyár nem múlik el.” Helyes megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek:
Kun Istvánné – Szekszárd; Sike József – Budapest; Buzsáki Krisztina – Zalaegerszeg; Rosta Mihály – Győr; Ragó Lajosné – Besenyőtelek. Gratulálunk!
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HILUX:
A LEGNÉPSZERŰBB PICK-UP*
NINCS ELŐTTED AKADÁLY

Különleges TOYOTA 4X4 ajánlatok
Az elnyűhetetlen munkatárs. Csináljon bármit, bárhol, a HILUX nagy hasmagasságának, robusztus
futóművének és elképesztő oﬀ-road képességeinek köszönhetően tökéletes választás.
Nemcsak a munkában, hanem a városi közlekedésben is otthon érzi magát. Komfortos utasterének
hála Önnek a kényelmet sem kell megtagadnia magától munkavégzés közben.
Most PLUSZ 2 ÉV EXTRA GARANCIÁT biztosítunk minden 2014. február 28-ig megrendelt
Toyota Hilux, RAV4 és Land Cruiser modelljeinkhez.**
A Hilux kombinált üzemanyag-fogyasztása (l/100 km): 7,3-8,6, kombinált CO2-kibocsátása (g/km): 194-227. További részletekért keresse fel hivatalos Toyota márkakereskedéseinket vagy a www.toyota.hu oldalt. A képen látható gépkocsi illusztráció, és nem azonos a 2010. és 2011. évi Hilux modellváltozattal. *A 2010., 2011., 2012. és 2013. évi magyarországi
kishaszongépjármű eladások (Pick-up szegmens) alapján. Forrás: Datahouse Kft. **Ajánlatunk nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön hivatalos márkakereskedéseinkben. Ajánlatunk a ottatámogatásban résztvevő Hilux modellekre nem érvényes.

